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(สำเนา)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายในตำแหน่งนิติกร ๓-๔ 

และบุคคลภายนอกตำแหน่งนิติกร (อัตราจ้าง)

เรื่อง รายซ่ือผู้มีสืทธิใข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร (อัตราจ้าง)

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒<£๖๕: รับสมัคร 
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัต-หน้า• ท ี่ใบตำแหน่งนิติกร (อัตราจ้าง} นี้น

การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานของผู้สมัคร 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายซื่อผู้ม ืสทธเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบ ัต ิหน้าที่ในตำแหน่งนิต ิกร 
(อัตราจ้าง) ตามบัญชีรายซื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

คณะกรรมการได้กำหนด วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

๑. สอบข้อเข ียนวันอ ังคารท ี่ ๓ พฤษภาคม ๒๕:๖๕: ตั้งแต่เวลา ๐๙ .๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ ห ้องประขุม -๑ ชั้น ๔ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

๒. การสอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

๒.๑ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) ได้แก่

- ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธ 
พิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕:๔๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง

๒.๒ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ได้แก่

- ความร ู้เก ี่ยวก ับ เศรษฐก ิจ การเม ือง และส ังคม ความร ู้เก ี่ยวก ับการใช ้ 
คอมพิวเตอรใบการปฏิบัติงานสำนักงาน ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

ผู้มส ิทริ้เข ้ารับการประเม ืนความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องเป็นผู้ที่สอบได้ 
คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถทั่วไป รวมกันไม่ตำกว่าร้อยละ ๖๐ 

และตรวจสอบผลสอบได้ที่ เว็บไชต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ http://www.bmta.co.th 
๓. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบ

๓.๑ ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกแต่งกายสุภาพ และนำบัตรประชาชน หรือใบอบุญาต 
ขับรถ ไปแสดงตนในวันเข้า'รับการสอบข้อ'เขียน (โดยซ่ือ■แล'รนาม'สกุล■ต'รงกับประกาศรายซ่ือผู้เข้า■สอบ และ 
ต้องเป็นบัตรที่โมุ่หมุดอายุ)

๓.๒ อุปกรณ์ที่อบุญาตให้เข้าห้องสอบ คือ ปากกา ดินสอ นํ้ายาลบคำผด ยางลบ

๓.๓ ไม่อบุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๓.๔ สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่โนบริเวณอาคารและในห้องสอบตลอดเวลา

จึงป,ระกาศม่ๆเพื่อทราบ

สำเนาถกต้องถูกต้อง

(บางสาวอัญซลื กังวาล) 
ห.ธก.(ลบจ.)
๒๘ เม.ย. ๖๔

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางพริ้มเพรา วงค์สุทธิ'รัต1น)

รองผู้อัานวยการ■ฝายบริหาร 

ประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก /สำเนาเรียน....

http://www.bmta.co.th


สำเนาเรียน ผอก.
รอง ผอก.ฝนร., รอง ผอก.ฝรอ., รอง ผอก. ฝรร.
ซ.ผอก.ฝนร., ช.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒ ซ.ผอก.ฝรร.

- เพื่อโปรดทราบ
ผอ.ขดร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
สบส. สผอ. สตส. สทส. สผง. สกม. สบก. สบจ. สจท. สบด. สพบ. สปร. ๑, ๒ สตง.

ซ.ผอ.สบส. ซ.ผอ.สผอ. ซ.ผอ.สตส. ช.ผอ.สทส. ซ.ผอ.สผง. ซ.ผอ.สกม. ซ.ผอ.สบก.

ซ.ผอ.สปร. ๑, ๒ ซ.ผอ.สบจ. ซ.ผอ.สจท. ซ.ผอ.สบด. ซ.ผอ.สพบ. ผตก. ๗
ซ.ผอ.ซดร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘
กลป. กบส. กคน. กปส. กตพ. กตป. กตบ. กวพ. กวผ . กวป.. กวท. กปค.. กงก.

กคด. กนก. กบซ. กบง. กรร. ๑, ๒, ๓, ๔ กจซ. กบก. กบค. กบท. กคว. กวก. กฝอ.

กสส. กพส. กซบ. กสต. ผตก.๖
กบท. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
กบง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘

กปด. ๑๑, ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔,

๑๔, ๒๔, ๓๔, ๑๖, ๒๖, ๓๖1 ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘, ๒๘, ๓๘

กง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ บม. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘

ตส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ บค. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

บส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ บก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘

ผฃ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ อบ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘

ตก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘

ธป. ๑๑, ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔

๑๔, ๒๔, ๓๔, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘, ๒๘, I๓๘

บส. คน. ปส. ปซ. ลก. ตพ. วม. วพ. บป. วป. งป. ผผ. พร. ปค. บร. ผค. คด. อบ. รจ.
ปบ. ตจ. บง. บด. ๑, ๒, ๓, ๔ กท. ๑, ๒, ๓, ๔ ฃผ. ตบ. รบ. ซบ. วน. รส. ธก.

ผด. กซ. วบ. บผ. บง. สก. ปอ. พท. กซ. สส. สต.

ธก.(ฝบร.) ธก.{ฝรร.) ธก.(ฝรอ.) ธก.(สบจ.) ธก.(กซบ.) มธ.(สบส.) มธ.(สผอ.) มธ.(สตส.)
มธ.(สทส.) มธ.(สผง.) มธ.(ซ.ผอก.ฝบร.) มธ.(สกม.) มธ.(สบก.) มธ.(ซ.ฝรร.) มธ.(สปร. ๑, ๒)
มธ.(สจท.) มธ.(ซ.ผอก.ฝรอ. ๑, ๒) มธ.(สพบ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ

- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพื่อทราบด้วย

(นางสาวอัญชลี กังวาล) 
ห.ธก.(สบจ.)
๒๘ เม.ย. ๖๔



บัญขืรายขื่อแนบท้ายประกาศ 

ผู้รสิหธเข้ารับการดัดเลือกดำนหน่งนิดิกร (อดราจ้าง)

ร้นอังคารที่ crt พฤษภาคน ๒๕๖๕ ดั้งแค่เวลา ๐๙.๐๐'ร>๒.๐๐ น.

สำดับที่

๑

ขื่อ -  นามสกล

นายธิติพล คงคาหลวง

๒ นายศฤงคาร หลักแหลม

๓ นายภัทธวีข อนทศรั

ร; นางสาวอภิญญา พนมใส

๕ นางสาวพมลธรา ประณธานวีทยา

๖ นางสาวเสาวนีย์ ทองกลัง.

๗ นายภณเศรษุฐ์ จับเกตุ

๘ นายทวีลัน ลันสุวรรณ์

๙ นางสาวอภิญญา สมีพันธ์

๑๐ นางสาวจารุวรรณ แซ่อุ้ย

๑๑ นายโยธิน มหานาม

๑!© นางสาวอนนตยา สมวงศ์

๑รก นางสาวมธุรส ชัยนีนตา

๑ (ริ; นางลาวอาทิมา บุตรศรีขา

๑๕; นางสาวภิญญดา ประเสริฐศิลป

๑๖ นางสาวศสืวีมล ดักดิ้เจริญ1ทรัพย์


