
 
 

 
 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 

และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เรื่อง  รายช่ือผูสอบผานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) 
และเปนผูมีสิทธิเขารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน และตาํแหนงนักทรัพยากรบุคคล 
สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

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

 การประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลฯ จึงขอประกาศ
รายชื่อผูสอบผานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) และเปนผูมีสิทธิเขารับการสอบประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  ตําแหนงนักว ิเคราะหนโยบายและแผน และตําแหนง 
นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ซ่ึงเปนไปตามเกณฑแตละตําแหนงแนบทายประกาศรับสมัครสอบฯ ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ท่ีกําหนดวา  
“ผูท่ีสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ จึงจะมี
สิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)” และขอกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ  
และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ดังตอไปนี้  

 ก. รายช่ือผูสอบผานการสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) 
และเปนผูมีสิทธิเขารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  
  - ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน ๕ ราย  
  - ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล จํานวน ๑๘ ราย 
  โดยเรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ 

 ข. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน และตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  
  ใหผูสอบผานการสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) เขารับการสอบ 
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ตามวัน เวลา และสถานท่ีตามตารางสอบ ดังนี้ 

 

ตําแหนง... 

 

 

 

(สําเนา) 
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 ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (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 
(แบบมีหนังสอืรับรอง) จากโรงพยาบาล คลินิก หองแล็ป หรือรานขายยาท่ีเขารวมโครงการผานแอปพลิเคชันหมอพรอม 
โดยตองมีผลเปนลบเทานั้น เพ่ือยืนยันวาไมมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงในเอกสารรับรอง 
ผลการตรวจ ATK หรือ ผลตรวจ RT-PCR จะตองระบุชื่อ - สกุล ตรงกับผูสมัครสอบ ท้ังนี้ ใหนําสําเนาเอกสาร
หรือเอกสารฉบับจริงมายื่นกอนเขาสอบในวันสอบทุกครั้งดวย หากไมมีเอกสารมาแสดงตอเจาหนาท่ีจะไมไดรับอนุญาต
ใหเขาสอบ (เจาหนาท่ีจะไมคืนเอกสารและในวันสอบเจาหนาท่ีไมมีบริการพิมพเอกสาร สําหรับผลรับรองการตรวจ
จากแอปพลิเคชันหมอพรอม ตองพิมพเปนเอกสารมายื่นเทานั้น)  
 

                ๒. การรายงานตัว... 
 
 
 

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

วัน เวลาสอบ กิจกรรม 
เลขประจําตัว 

สอบ 
สถานท่ีสอบ หมายเหตุ 

วันจันทรท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๕ 
๑. เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๒. เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป
จนกวาจะเสร็จสิ้น 
 

 
รายงานตัว 
สอบ
สัมภาษณ 

เฉพาะรายชื่อ 
ตามแนบทายประกาศ 

๒๐๐๔ – ๒๐๑๔ 
(๕ ราย) 

 

หองประชุม ๙ - ๐๒ ชั้น ๙ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
อาคารกระทรวงยุติธรรม  
(ตึกใหม) ถนนแจงวัฒนะ  
แขวงทุงสองหอง 
เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 

 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

วัน เวลาสอบ กิจกรรม 
เลขประจําตัว 

สอบ 
สถานท่ีสอบ หมายเหตุ 

วันพุธท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
ภาคเชา 
๑. เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 
๒. เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป
จนกวาจะเสร็จสิ้น 
ภาคบาย 
๑. เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. 
๒. เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป
จนกวาจะเสร็จสิ้น 

 
 
รายงานตัว 
สอบ
สัมภาษณ 
 
รายงานตัว 
สอบ 
สัมภาษณ 

เฉพาะรายชื่อ 
ตามแนบทายประกาศ 

๓๐๐๔ – ๓๐๓๓ 
(๑๐ ราย) 

สอบสัมภาษณ 
 

๓๐๓๕ - ๓๐๕๕ 
(๘ ราย) 

สอบสัมภาษณ 

หองประชุม ๙ - ๐๒ ชั้น ๙ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
อาคารกระทรวงยุติธรรม  
(ตึกใหม) ถนนแจงวัฒนะ  
แขวงทุงสองหอง 
เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 
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  ๒. การรายงานตัวของผูมีสิทธิเขารับการสอบ  
   ๒.๑ เจาหนาท่ีจะเปดรับรายงานตัว ณ เคานเตอรประชาสัมพันธ (ฝงหนาศูนยบริการรวม
กระทรวงยุตธิรรม) อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
   ๒.๒ ผูท่ีมารายงานตัวหลังเวลาท่ีกําหนดของแตละตําแหนง จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

  ๓. ใหผู มีสิทธิเขารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   ๓.๑ แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 
กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ (ขากางเกงควรคลุมขอเทา) สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ 
กางเกงแบบสุภาพ (ขากางเกงควรคลุมขอเทา) โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตน
เปนสุภาพชน รวมท้ังตองสวมหนากากอนามัยท่ีผูเขาสอบจัดหามาเอง ท้ังนี้ ไมอนุญาตใหสวมเสื้อยืด เสื้อไมมี
แขน กางเกงยีนส กระโปรงยีนส รองเทาแตะ รองเทาผาใบ 
   ๓.๒ ตองมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด และเปนหนาท่ีของผูเขาสอบ 
ตองทราบวัน เวลา และสถานท่ีในการสอบ  
   ๓.๓ ตองนําหลักฐานตามท่ีกําหนดในขอ ๑ มาแสดงตอเจาหนาท่ี หากไมนํามาในวันสอบ 
กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ จะไมอนุญาตใหรายงานตัวเพ่ือเขาสอบ 
   ๓.๔ ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุม
การสอบโดยเครงครัด 
   ๓.๕ เม่ือเขารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) เสร็จแลว 
ตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน หามติดตอกับผูท่ียังไมไดเขาสอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวน     
ผูท่ียังไมไดเขาสอบ 
   ๓.๖ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริต จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการสอบในครั้งนี้  
   ๓.๗ ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ถือวาสละสิทธิและไมมีสิทธิเขา
รับการสอบในตําแหนงนี้ 
   ๓.๘ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ยังคงมีอยู และเพ่ือเปนการปองกันการเผยแพรระบาดของโรคดังกลาว รวมท้ังเก่ียวกับความปลอดภัยของผูเขาสอบ 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงขอใหผูเขาสอบทุกคนปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ง. 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 และใหถือวาสละสิทธิในการสอบครั้งนี ้
 

                     ๔. ผูเขาสอบ... 
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  ๔. ผูเขาสอบทุกคนตองใชเจลแอลกอฮอล ทําความสะอาดมือกอนเขาหองสอบ และตองสวม
หนากากอนามัยท่ีผูเขาสอบจัดหามาเองตลอดระยะเวลาสอบ รวมถึงรักษาระยะหาง (Social Distancing)  
  ๕. ไมอนุญาตใหผูท่ีไมเก่ียวของกับการสอบเขามาในบริเวณหองสอบ 
  ๖. ไมอนุญาตใหผูสมัครหรือผูที่ไมเกี่ยวของกับการสอบ นํารถทุกประเภทเขามาจอด  
ในกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากท่ีจอดรถอาจจะไมเพียงพอ (อนุญาตใหเฉพาะจอดรถรับสงผูเขาสอบเทานั้น)  

 จ. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกเพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน และตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคล  
  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อจัดจาง  
เปนลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายในวันท่ี  
๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต ของกระทรวงยุติธรรม www.moj.go.th หัวขอ “ขาวรับสมัคร/แตงตั้ง/รับโอน” 
ท้ังนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                              (ลงชื่อ)   รวิวรรณ ศรีวนาภิรมย 

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

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                 ขนิษตา คัด/ทาน 

 

 

 
สําเนาถูกตอง 

 
(นางวิภารัตน ชัยอินทร) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

ปริญญาภรณ  คัด/ทาน 

(นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย) 
ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

ประธานกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 

และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นางสาวศสิกานต  เย็นเยือก) 
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ 



รายช่ือผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)

และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล

1 2004 นางสาว จุมพฏา  ขันทอง

2 2009 นางสาว ชัชฎาภา  สามคุ้มพิมพ์

3 2012 นางสาว ปิยนุช  จรจรัญ

4 2013 นาย มะฮาฟิส  มะยาลี

5 2014 นางสาว วิชุดา  สิงหวิบูลย์



รายช่ือผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)

และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล

1 3004 นางสาว ณิชกานต ์กมลเวคิน

2 3008 นางสาว ศวิตา เรืองวิญญูเวช

3 3009 นางสาว อัญชัญ บูรณเครือ

4 3014 นาย ฌานธิต ิฐปนภานุ

5 3017 นาย ก้องนภา สิงห์ศร

6 3018 นางสาว ชัชฎาภา สามคุ้มพิมพ์

7 3019 นาย เทอดศักดิ ์มาตวังแสง

8 3022 นางสาว ปิยนุช จรจรัญ

9 3030 นางสาว มาลิน ีคงประสิทธิ์

10 3033 นางสาว อัญชนา เช้ือทอง

11 3035 นางสาว ชนิดา นันทา

12 3036 นางสาว พิมลพร นามแก้ว

13 3039 นางสาว ทิตยา เหล่ามาลา

14 3045 นางสาว รสสุคนธ์ บัวใหญ่

15 3046 นางสาว ปภาวี เกษเหมือน

16 3049 นางสาว ภคสุภา ศิริพิน

17 3054 นาย กานต์เทพ พรมสอาด

18 3055 นางสาว พลอยไพลิน จอมภา


	ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
	ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
	และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

