
 
 

 
 
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 

และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เรื่อง  รายช่ือผูสอบผานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) 
และเปนผูมีสิทธิเขารับการทดสอบปฏิบัติ ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 

สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
----------------------------------------- 

  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ไดมีประกาศ ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง รายชื่อผูสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
จํานวน ๓ ตําแหนง กําหนดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) เม่ือวันอาทิตยท่ี  
๔ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น  

 การประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลฯ จึงขอประกาศ
รายชื่อผูสอบผานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) และเปนผูมีสิทธิเขารับการทดสอบปฏิบัติ 
สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเปนไปตามเกณฑสําหรับ
ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป แนบทายประกาศรับสมัครสอบฯ ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอ ๒ กําหนดวา  
“ผูท่ีสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ
เขารับการทดสอบปฏิบัติและการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)” และขอกําหนดวัน เวลา 
สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ดังตอไปนี้ 

 ก. รายช่ือผูสอบผานการสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) 
และเปนผูมีสิทธิเขารับการทดสอบปฏิบัต ิ
  ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป จํานวน ๔ ราย   
  โดยเรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ 

 ข. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการทดสอบปฏิบัติ  
  ใหผูสอบผานการสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) เขารับ 
การทดสอบปฏิบัติ ตามวัน เวลา และสถานท่ีตามตารางสอบ ดังนี้ 

การประเมิน กําหนดวัน และเวลาสอบ 
เลขประจําตัวผูสมัคร 

และสถานท่ีสอบ 
ทดสอบปฏิบัติ 

โดยการใชโปรแกรม 
Word และ Excel 

วันจันทรท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 
เวลาทดสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  
 
 

๑๐๐๖ – ๑๐๑๓ 
(เฉพาะรายชื่อตามแนบทายประกาศ) 
ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม (ตึกใหม) 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

            ค. กําหนด... 

 

(สําเนา) 
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ค. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  
  ใหผูสอบผานทดสอบปฏิบัติ ซ่ึงเปนผูมีสิทธิเขารับการสอบความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สอบสัมภาษณ) เขารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ตามวัน เวลา และสถานท่ี
ตามตารางสอบ ดังนี้ 

การประเมิน กําหนดวัน และเวลาสอบ 
เลขประจําตัวผูสมัคร 

และสถานท่ีสอบ 

สอบประเมิน 
ความเหมาะสม 

กับตําแหนง 
(สอบสัมภาษณ) 

วันจันทรท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
รายงานตัว เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. 
เวลาสอบ ๑๑.๐๐ น. จนกวาจะเสร็จสิ้น 

เฉพาะผูท่ีสอบผานทดสอบปฏิบัต ิ
ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม (ตึกใหม) 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือไมใหผูสมัครสอบตองเดินทางมาเขารับการสอบหลายครั้ง ซ่ึงอาจจะเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จึงกําหนดใหผูสอบผานการสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ซ่ึงเขารับ
การทดสอบปฏิบัติ เม่ือดําเนินการทดสอบเสร็จเรียบรอยแลว ใหอยูรอฟงผลการสอบในเวลาและสถานท่ีท่ีเจาหนาท่ี
กําหนดซ่ึงจะแจงใหทราบในวันสอบ โดยผูสอบผานการทดสอบปฏิบัติ จะเปนผูมีสิทธิเขารับการสอบความเหมาะสม
กับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) และกําหนดใหผูมีสิทธิเขารับการสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) เขารับ 
การสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ภายในวันเดียวกัน ท้ังนี้ หากผูใดไมมารายงานตัว  
หรือเขารับการสอบภายในกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิและไมมีสิทธิเขารับการสอบ    
ในครั้งนี้ 
 

ง. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบปฏิบัติและการสอบประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 

  ๑. หลักฐานท่ีผูมีสิทธิเขารับการสอบตองนํามาในวันสอบ หากไมนํามาในวันสอบ กรรมการ
หรือเจาหนาท่ี จะไมอนุญาตใหรายงานตัวเพ่ือเขาสอบได 
   ๑.๑ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายบุคคล 
และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน   
   ๑.๒ เอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจท่ียืนยันวาไมมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในระยะเวลาไมเกิน ๗๒ ชั่วโมงกอนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใชชุดตรวจ ATK ของสถานท่ีตรวจ 
(แบบมีหนังสือรับรอง) จากโรงพยาบาล คลินิก หองแล็ป หรือรานขายยาท่ีเขารวมโครงการผานแอปพลิเคชันหมอพรอม 
โดยตองมีผลเปนลบเทานั้น เพ่ือยืนยันวาไมมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงในเอกสารรับรอง 
ผลการตรวจ ATK หรือ ผลตรวจ RT-PCR จะตองระบุชื่อ - สกุล ตรงกับผูสมัครสอบ ท้ังนี้ ใหนําสําเนาเอกสาร
หรือเอกสารฉบับจริงมายื่นกอนเขาสอบในวันสอบทุกครั้งดวย หากไมมีเอกสารมาแสดงตอเจาหนาท่ีจะไมไดรับอนุญาต
ใหเขาสอบ (เจาหนาท่ีจะไมคืนเอกสารและในวันสอบเจาหนาท่ีไมมีบริการปริ้นเอกสาร สําหรับผลรับรองการตรวจ
จากแอปพลิเคชันหมอพรอม ตองปริ้นเปนเอกสารมายื่นเทานั้น)  

  ๒. การรายงานตัวของผูมีสิทธิเขารับการสอบ  
   ๒.๑ เจาหนาท่ีจะเปดรับรายงานตัว ณ เคานเตอรประชาสัมพันธ (ฝงหนาศูนยบริการรวม
กระทรวงยุตธิรรม) อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๒ ผูท่ีมารายงานตัวหลังเวลาท่ีกําหนดของแตละตําแหนง จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
 

๓. ใหผูมีสิทธิ... 
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  ๓. ใหผูมีสิทธิเขารับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   ๓.๑ แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 
กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ  
โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน ท้ังนี้ ไมอนุญาตใหสวมเสื้อยืด 
เสื้อไมมีแขน กางเกงยีนส กระโปรงยีนส รองเทาแตะ รองเทาผาใบ 
   ๓.๒ ตองมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด และเปนหนาท่ีของผูเขาสอบ 
ตองทราบวัน เวลา และสถานท่ีในการสอบ  
   ๓.๓ ตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งปรากฏ 
รูปถายบุคคล และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาท่ี
ควบคุมการสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบได 
   ๓.๔ ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุม
การสอบโดยเครงครัด 
   ๓.๕ หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ อุปกรณสื่อสาร หรือวัสดุอุปกรณอื่นใด
เขาไปในหองทดสอบ และจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองทดสอบท่ีกําหนดให 
   ๓.๖ เม่ืออยูในหองทดสอบขณะทดสอบ ตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบรายอ่ืน  
   ๓.๗ ไมอนุญาตใหคัดลอกหรือนําแบบทดสอบท่ีใชในการทดสอบออกจากหองทดสอบ
โดยเด็ดขาด 
   ๓.๘ ตองอยูในหองทดสอบจนครบเวลาทดสอบ เม่ือหมดเวลาทดสอบ และกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีควบคุมการทดสอบใหหยุดทําสอบ จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองทดสอบไดก็ตอเม่ือกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีควบคุมการทดสอบไดอนุญาตแลว 
   ๓.๙ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริต จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการสอบในครั้งนี้  
   ๓.๑๐ ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ถือวาสละสิทธิและไมมีสิทธิ
เขารับการสอบในตําแหนงนี้  

 จ. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  ๑. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ยังคงมีอยู และเพ่ือเปนการปองกันการเผยแพรระบาดของโรคดังกลาว รวมท้ังเก่ียวกับความปลอดภัยของผูเขาสอบ 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงขอใหผู เขาสอบทุกคนปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  ๒. ผูเขาสอบตองเขารับการตรวจวัดอุณหภูมิท่ีหนาหองสอบกอนเขารับการสอบ ผูท่ีมี
อุณหภูมิรางกายตั้งแต ๓๗.๕ องศาเซลเซียสข้ึนไป จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการสอบ 
  ๓. หากผูเขาสอบมีผลการตรวจท่ียืนยันวามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการสอบ และใหถือวาสละสิทธิในการสอบครั้งนี้  
  ๔. ผูเขาสอบทุกคนตองใชเจลแอลกอฮอล ทําความสะอาดมือกอนเขาหองสอบ และตองสวม
หนากากอนามัยท่ีผูเขาสอบจัดหามาเองตลอดระยะเวลาสอบ รวมถึงรักษาระยะหาง (Social Distancing)  
  ๕. ไมอนุญาตใหผูท่ีไมเก่ียวของกับการสอบเขามาในบริเวณหองสอบ 
  ๖. ไมอนุญาตใหผูสมัครหรือผูที่ไมเกี่ยวของกับการสอบนํารถทุกประเภทเขามาจอด 
ในกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากท่ีจอดรถอาจจะไมเพียงพอ (อนุญาตใหเฉพาะจอดรถรับสงผูเขาสอบเทานั้น)  
 

               ฉ. การประกาศ... 



- ๔ - 
 

 ฉ. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกเพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศรายชื่อ 
ผูผานการคัดเลือกเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซตของกระทรวงยุติธรรม www.moj.go.th 
หัวขอ “ขาวรับสมัคร/แตงตั้ง/รับโอน” ท้ังนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                 (ลงชื่อ)   รววิรรณ ศรีวนาภริมย 

                                              (ชื่อ)      รวิว(ล((Z]ร ศรีวนาภิรมย 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                 ขนิษตา คัด/ทาน 

 

(นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภริมย) 
ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

ประธานกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 

และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นางสาวศสิกานต  เย็นเยือก) 
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ 



แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565

รายช่ือผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)

และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ

สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล

1 1006 นางสาว ศุภวรรณ  ฤทธิ์มาก

2 1007 นางสาว จิรภิญญา  ทะปะละ

3 1012 นางสาว ปิยนุช  จรจรัญ

4 1013 นางสาว ชญาสิน ี สิญญานันท์
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