ที่ ศย ๐๐๓/๓๐๔๘๔ – ๓๐๕๒๖
ถึง ศาลฎีกา - ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยสานักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณาดาเนินการเรื่องโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้
ดารงตาแหน่งทีว่ ่างและแทนกัน ในวาระโยกย้าย ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
จึงสมควรสอบถามความประสงค์ โยกย้ายของข้าราชการตุลาการชั้น ๓ ตามบัญชีรายชื่อ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และขอได้โปรดรวบรวมส่งคืนไปยังสานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ภายในวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สาหรับอัตราว่างในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในวาระโยกย้ายแต่งตั้ง ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของสานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม
๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๙

สานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
กลุ่มสรรหา บรรจุและแต่งตัง้
โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๔๓๙๙
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๑๒
e-mail : ojdc@coj.go.th
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๐๐๓/๓๐๕๑๓
๐๐๓/๓๐๕๑๔
๐๐๓/๓๐๕๑๕
๐๐๓/๓๐๕๑๖

ถึง
ถึง
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ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓
ศาลอุทธรณ์ภาค ๔
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕
ศาลอุทธรณ์ภาค ๖
ศาลอุทธรณ์ภาค ๗
ศาลอุทธรณ์ภาค ๘
ศาลอุทธรณ์ภาค ๙
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลแรงงานกลาง
ศาลแรงงานภาค ๑
ศาลแรงงานภาค ๒
ศาลแรงงานภาค ๓
ศาลแรงงานภาค ๔
ศาลแรงงานภาค ๕
ศาลแรงงานภาค ๗
ศาลแรงงานภาค ๘
ศาลแรงงานภาค ๙
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง
ศาลล้มละลายกลาง
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
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๐๐๓/๓๐๕๑๘
๐๐๓/๓๐๕๑๙
๐๐๓/๓๐๕๒๐
๐๐๓/๓๐๕๒๑
๐๐๓/๓๐๕๒๒
๐๐๓/๓๐๕๒๓
๐๐๓/๓๐๕๒๔
๐๐๓/๓๐๕๒๕
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สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ศาลจังหวัดมีนบุรี
ศาลจังหวัดพระโขนง
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อข้าราชการตุลาการชั้น ๓ ที่ขอให้ตอบแบบแสดงความประสงค์โยกย้าย
ในวาระ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ศาลฎีกา
น.ส.สุวรรณา มีนะโยธิน
๒ นายเดชา คาสิทธิ
๓ นายธนพล วงศ์ปิยนันทกุล
๔ น.ส.นิสากร บุญศิริ
๕ นางดณยา วีรฤทธิ์
๖ นายวิชัย จิตตาณิชย์
๗ นายเชิดพันธุ์ วิลาวรรณ
๘ นายสุธรี ์ ไทยจินดา
๙ นางจันทิมา บารุงศักดิ์
๑๐ นายวิรัตน์ วิศิษฏ์วงศกร
๑๑ นายดิลก บุลทวีนนั ท์
๑๒ นายนรินทร ตัง้ ศรีไพโรจน์
๑๓ นายทรงพล พลเยี่ยม
๑๔ นายวิวัฒน์ วงศกิตติรกั ษ์
๑๕ น.ส.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
๑๖ นายพิทักษ์ หลิมจานนท์
๑๗ นายสุทธิกรณ์ ลิบน้อย
๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ศาลอุทธรณ์
นายอารมณ์ จาปานิล
นายวิโรจน์ ตัง้ สุภากิจ
นางวงศิกาญจน์ ชุม่ ประดิษฐ์
นายภาสกร ญาณสุธี
นายพรหมพิริยะ เกิดสันเทียะ
นายปัญญาวุธ วิสุทธิ
นางผัสสพร สุขพิศาล
นางอรวรรณ อินทวดี

๙๔๗ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๙๕๖ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๙๖๑ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๙๖๔ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๑๐๓๗ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๑๐๔๒ รองเลขา ฯ ฎีกา
๑๐๔๓ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๑๐๔๖ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๑๑๐๑ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๑๑๑๓ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๑๑๕๓ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๑๑๕๔ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๑๑๕๖ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๑๑๖๐ รองเลขา ฯ ฎีกา
๑๑๖๗ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๑๑๙๐ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
๑๓๐๐ หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา

๙๒๙ ผช.อุทธรณ์
๙๓๙ ผช.อุทธรณ์
๙๗๐ ผช.อุทธรณ์
๙๗๙ ผช.อุทธรณ์
๙๘๕ ผช.อุทธรณ์
๑๐๐๑ ผช.อุทธรณ์
๑๐๑๐ ผช.อุทธรณ์
๑๐๑๒ ผช.อุทธรณ์

๙ นายกฤษณะสินธุ์ ยิ้มแย้ม
๑๐ นายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
๑๑ นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ
๑๒ นางปวีณา จันทร์วริ ัช
๑๓ นายไพบูลย์ ไพทยะทัต
๑๔ นายทวีป บุตตะโยธี
๑๕ นายประเสริฐศักดิ์ ณรงค์รักเดช
๑๖ นายสุรตั น์ชัย ศิลาภากุล
๑๗ นายสฤษดิ์ ศรีแฉล้ม
๑๘ นายจิรเวทย์ อุนนะนันทน์
๑๙ นายประพันธ์ ดลนิมติ สกุล
๒๐ นางกนกวรรณ ดลนิมิตสกุล
๒๑ นายอนุรัตน์ ลิ่มทอง
๒๒ นายวรสิทธิ์ บรรจงประพันธ์
๒๓ นายยุทธนา จันทร์บรรจง
๒๔ นางจริยา ไทพาณิชย์
๒๕ นายอดิศร คลี่สุวรรณ
๒๖ น.ส.พิริยา ศุภนิรตั ิศัย
๒๗ นางนิธิมณี ศังขมณี ยงเกียรติกานต์
๒๘ นางมณีรัตน์ พันธุ์โกศล
๒๙ นางน้าทิพย์ อ่อนชด
๓๐ น.ส.มาลีรัตน์ เอือ้ เพิ่มเกียรติ
๓๑ นายอร่ามศักดิ์ ไทพาณิชย์
๓๒ น.ส.วัจนาถ วังตาล
๓๓ นายพัฒนา ศิลปอนันต์
๓๔ นางรัชนี ตันปิ่นเพชร
๓๕ นายสันติ ชูกิจทรัพย์ไพศาล
๓๖ นางวันเพ็ญ กลั่นประชา
๓๗ นายชาญวิทย์ ทรงสว่าง
๓๘ นายสุรพงศ์ กลัน่ ประชา
๓๙ นางพวงผกา วงศ์กระพันธุ์

๑๐๒๓ ผช.อุทธรณ์
๑๐๓๙ ผช.อุทธรณ์
๑๐๔๗ ผช.อุทธรณ์
๑๐๕๓ ผช.อุทธรณ์
๑๐๕๖ ผช.อุทธรณ์
๑๐๖๑ ผช.อุทธรณ์
๑๐๖๒ ผช.อุทธรณ์
๑๐๖๓ ผช.อุทธรณ์
๑๐๗๐ ผช.อุทธรณ์
๑๐๗๑ ผช.อุทธรณ์
๑๐๗๓ ผช.อุทธรณ์
๑๐๗๔ ผช.อุทธรณ์
๑๐๗๘ ผช.อุทธรณ์
๑๑๑๔ ผช.อุทธรณ์
๑๑๑๗ ผช.อุทธรณ์
๑๑๑๙ ผช.อุทธรณ์
๑๑๒๐ ผช.อุทธรณ์
๑๑๒๑ ผช.อุทธรณ์
๑๑๓๑ ผช.อุทธรณ์
๑๑๓๖ ผช.อุทธรณ์
๑๑๔๔ ผช.อุทธรณ์
๑๑๔๖ ผช.อุทธรณ์
๑๑๔๗ ผช.อุทธรณ์
๑๑๖๙ ผช.อุทธรณ์
๑๑๙๖ ผช.อุทธรณ์
๑๒๐๕ ผช.อุทธรณ์
๑๒๑๔ ผช.อุทธรณ์
๑๒๑๕ ผช.อุทธรณ์
๑๒๑๗ ผช.อุทธรณ์
๑๒๒๐ ผช.อุทธรณ์
๑๒๒๑ ผช.อุทธรณ์

๔๐ น.ส.เจิดจันทร์ จันทร์เจริญ
๔๑ นางสุวิมล ศรีสงวน สุพรรณพงษ์
๔๒ นายนเรศ วงษ์สนุ ทร
๔๓ นายวินัย สร้อยพลอย
๔๔ นางชลฎา ลีนะเปสนันท์
๔๕ นายสุพจน์ แพทย์คุณ
๔๖ นายสิทธิชัย ลิมปาภรณ์
๔๗ นายอุชเชษฎ์ เฟื่องฟูสวัสดิ์
๔๘ นางณัฐา อิสสระวิทย์
๔๙ นายสมหวัง กาญจนสันเทียะ
๕๐ นางผ่องพรรณ ปิ่นพิลา
๕๑ นายสาโรช สาราญทรัพย์
๕๒ นายสมยศ ไขประพาย
๕๓ นางพาชืน่ แสงจันทร์เทศ
๕๔ น.ส.คันธนา ขัตติยานุวฒ
ั น์
๕๕ นายปริญญาพงศ์ เจียรนัยกุลกนก
๕๖ นางเอือ้ นมาศ โยบรรยงค์
๕๗ นายนพปฎล เมืองรักษ์
๕๘ น.ส.วัชรีพร ตรัยศิลานันท์
๕๙ นายอุดม แสนบุญศิริ
๖๐ นายนรินทร์ เลิศจรรยารักษ์
๖๑ นายชูชัย สุทธิสว่างวงศ์
๖๒ นางพรชนก ณ ถลาง
๖๓ นายพชร พาณิชวราห์
๖๔ น.ส.รวิภัทร โชคเจริญเลิศ
๖๕ นายสุนทร คงศรีชาย
๖๖ นางวรานุช ภูวรักษ์
๖๗ นายคมสัน รักขิตกูล
๖๘ นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล
๖๙ นายไพฑูรย์ อุ้ยมาก
๗๐ นายอนนท์ เศรษฐชวาลวงษ์

๑๒๓๐ ผช.อุทธรณ์
๑๒๓๔ ผช.อุทธรณ์
๑๒๓๖ ผช.อุทธรณ์
๑๒๔๐ ผช.อุทธรณ์
๑๒๔๓ ผช.อุทธรณ์
๑๒๔๕ ผช.อุทธรณ์
๑๒๔๖ ผช.อุทธรณ์
๑๒๔๙ ผช.อุทธรณ์
๑๒๕๖ ผช.อุทธรณ์
๑๒๖๑ ผช.อุทธรณ์
๑๒๖๔ ผช.อุทธรณ์
๑๒๖๖ ผช.อุทธรณ์
๑๒๖๗ ผช.อุทธรณ์
๑๒๖๘ ผช.อุทธรณ์
๑๒๘๙ ผช.อุทธรณ์
๑๒๙๙ ผช.อุทธรณ์
๑๓๐๖ ผช.อุทธรณ์
๑๓๐๙ ผช.อุทธรณ์
๑๓๑๖ ผช.อุทธรณ์
๑๓๒๘ ผช.อุทธรณ์
๑๓๓๗ ผช.อุทธรณ์
๑๓๓๘ ผช.อุทธรณ์
๑๓๓๙ ผช.อุทธรณ์
๑๓๔๑ ผช.อุทธรณ์
๑๓๕๑ ผช.อุทธรณ์
๑๓๕๒ ผช.อุทธรณ์
๑๓๕๔ ผช.อุทธรณ์
๑๓๕๗ ผช.อุทธรณ์
๑๓๖๔ ผช.อุทธรณ์
๑๓๖๕ ผช.อุทธรณ์
๑๓๖๘ ผช.อุทธรณ์

๗๑ นายธราธิป นิรมลไพสิฐ
๗๒ นายชวพันธุ์ สิทธิวัจน์
๗๓ นายกฤษดา ภูวรักษ์
๗๔ นายสุรพันธ์ เจริญกิตติ
๗๕ นายนิพันธ์ อักษรกาญจน์
๗๖ นายศักดา วัตตธรรม
๗๗ นายกิตติศกั ดิ์ สนธิเณร
๗๘ นายวีระ คงทวีเลิศ
๗๙ นายเจตน์ รอดอ่อน
๘๐ นายกฤษณพล ณ ถลาง
๘๑ น.ส.อัมพร อู่ทอง
๘๒ นางนิภาวรรณ อินทนันท์
๘๓ นายบุรฉัตร ปราโมช ณ อยุธยา
๘๔ นางนฤมล พงษ์สุวรรณ
๘๕ น.ส.ศิริพร วัชรินทร์
๘๖ น.ส.กชมน ทรงพิทักษ์กุล
๘๗ น.ส.จิราพร คกาทอง
๘๘ นายไพรัช หนุนพระเดช

๑๓๗๐ ผช.อุทธรณ์
๑๓๗๑ ผช.อุทธรณ์
๑๓๗๔ ผช.อุทธรณ์
๑๓๗๖ ผช.อุทธรณ์
๑๓๗๗ ผช.อุทธรณ์
๑๓๗๘ ผช.อุทธรณ์
๑๓๘๓ ผช.อุทธรณ์
๑๓๘๔ ผช.อุทธรณ์
๑๓๘๕ ผช.อุทธรณ์
๑๓๘๖ ผช.อุทธรณ์
๑๓๘๘ ผช.อุทธรณ์
๑๓๙๐ ผช.อุทธรณ์
๑๓๙๑ ผช.อุทธรณ์
๑๓๙๓ ผช.อุทธรณ์
๑๓๙๔ ผช.อุทธรณ์
๑๓๙๕ ผช.อุทธรณ์
๑๔๑๒ ผช.อุทธรณ์
๑๔๑๓ ผช.อุทธรณ์

๑
๒
๓
๔
๕

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑
นายวรศักดิ์ จันทร์ครี ี
นางดุจดาว คีรวี ิเชียร
นางทิพวรรณ หัตถะปนิตร์
น.ส.สุพัตรา ฐิตะฐาน
นายจิระศักดิ์ จันทร์สว่าง

๙๔๘
๙๕๐
๙๖๗
๙๙๒
๙๙๓

๑
๒
๓
๔

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒
นายธนิต สุธรี พรหม
นายเลิศชาย สุวพงษ์
น.ส.มรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ
นายศักสิทธิ์ ร่ารืน่

๙๓๕ ผช.อุทธรณ์ภาค ๒
๙๔๓ ผช.อุทธรณ์ภาค ๒
๙๗๕ ผช.อุทธรณ์ภาค ๒
๑๐๒๙ ผช.อุทธรณ์ภาค ๒

ผช.อุทธรณ์ภาค ๑
ผช.อุทธรณ์ภาค ๑
ผช.อุทธรณ์ภาค ๑
ผช.อุทธรณ์ภาค ๑
ผช.อุทธรณ์ภาค ๑

๕ นายอนุรัตน์ ฤกษ์วชิ านันท์
๖ น.ส.นิรชา พานิชอัตรา
๗ นายเลิศพงษ์ พุมนาวิน
๘ นายสุทธินันท์ รักความสุข
๙ นางวรพรรณ รักความสุข
๑๐ นายชูพันธุ์ ราชรักษา

๑๐๖๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๒
๑๑๒๒ ผช.อุทธรณ์ภาค ๒
๑๑๒๓ เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค ๒
๑๑๓๕ ผช.อุทธรณ์ภาค ๒
๑๑๖๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๒
๑๒๗๒ ผช.อุทธรณ์ภาค ๒

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓
๑ นายเกียรติศกั ดิ์ ชัยวงษ์
๒ นายนาพล พุทธสังฆ์
๓ นายพิจักษณ์ พูลผลอานวย
๔ นายบัณฑิตเกียรติ ปิน่ แก้ว
๕ นางณัฐสิรี นิตยะประภา
๖ นายนิติธร ศรีบตุ ร
๗ นายโสภณ เคนวิเศษ
๘ นายเอกชัย มณีรัตน์โรจน์
๙ นายรัฐกิตติ์ พิชญะพงศ์สกุล
๑๐ น.ส.สุทธิมาลย์ วิริยะการุณย์
๑๑ นายนพดล บุญไพศาลบันดาล
๑๒ นางสมลักษณ์ ยอดรัก
๑๓ นายสุรเดช ราบุรี
๑๔ นายมณฑล ยอดรัก

๙๕๑ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓
๙๖๕ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓
๙๘๑ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓
๙๘๗ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓
๑๐๒๐ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓
๑๐๓๑ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓
๑๐๔๙ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓
๑๐๕๙ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓
๑๐๖๕ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓
๑๐๖๗ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓
๑๑๓๔ เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค ๓
๑๑๖๔ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓
๑๑๘๖ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓
๑๑๘๗ ผช.อุทธรณ์ภาค ๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ศาลอุทธรณ์ภาค ๔
นายสมชาย วรรณลุ
นายเดชะ วีระเดช
นายวิรัตน์ สีดาคุณ
นายบุญเกียรติ ฤาชัยสา
นายทรงพล รัตนจันทร์
นายวิบูลย์ ธรรมมะ
นายธัญญา เอื้ออารีวรกุล

๙๖๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๔
๙๗๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๔
๙๘๓ ผช.อุทธรณ์ภาค ๔
๙๙๕ ผช.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๐๐๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๐๑๙ ผช.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๐๒๔ ผช.อุทธรณ์ภาค ๔

๘ นายสมยศ ชัยประเสริฐ
๙ นายเลิศบุญ เหลืองฐิติสกุล
๑๐ นายกิตติชัย ภูมิมาโนช
๑๑ นายนันทชัย จันทร์รอด
๑๒ นายพรณรงค์ ศรีตระกูล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕
น.ส.รัชนี ไชยแก้วเมรุ์
นายพิศณุ ตันบัวคลี่
นางกาญจนา สิงห์ไฝแก้ว
นายพศวัต จงอรุณงามแสง
นายสุรินทร์ สุทธิธรรมดารง
นายชัยวุฒิ ต่อปัญญาเรือง
นายธนพงศ์ อุชชิน
นายเฉลิม เบ็ญมาศ
นายชานาญ อินทะศร

ศาลอุทธรณ์ภาค ๖
๑ นายสุจินต์ ขาไชโย
๒ นายพิษณุ ขอนทอง
๓ นายสุรชัย คอประเสริฐศักดิ์
๔ นายคมกริช ภัทรพิทักษ์
๕ นางเพชรน้อย สมะวรรธนะ
๖ นายกิจจา สมะวรรธนะ
๗ นายถิรพันธ์ สุวรรณโรจน์
๘ นายนนทวัฒน์ โชติพิมาย
๙ นายไพบูลย์ ศรีธูป
๑๐ นายธเนศ ตันวิรัช
๑๑ นายอิทธิพล โสขุมา
๑๒ นางสริวิมล ก้องลัดดา

๑๐๓๐ ผช.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๐๖๐ ผช.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๐๘๓ เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค ๔
๑๐๘๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๓๒๑ ผช.อุทธรณ์ภาค ๔

๙๓๓ ผช.อุทธรณ์ภาค ๕
๙๓๔ ผช.อุทธรณ์ภาค ๕
๙๕๙ ผช.อุทธรณ์ภาค ๕
๑๑๖๑ ผช.อุทธรณ์ภาค ๕
๑๑๗๒ ผช.อุทธรณ์ภาค ๕
๑๑๙๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๕
๑๒๐๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๕
๑๒๒๔ ผช.อุทธรณ์ภาค ๕
๑๒๓๗ ผช.อุทธรณ์ภาค ๕

๙๔๐ ผช.อุทธรณ์ภาค ๖
๙๘๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๖
๙๙๐ ผช.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๐๒๑ ผช.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๐๔๑ ผช.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๐๔๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๑๕๐ ผช.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๑๗๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๒๐๑ ผช.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๓๖๒ ผช.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๓๘๒ เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค ๖
๑๔๑๙ ผช.อุทธรณ์ภาค ๖

ศาลอุทธรณ์ภาค ๗
๑ นางยุพาพรรณ์ กลัน่ นุรกั ษ์
๒ นายสุรพล ศุขอัจจะสกุล
๓ นางปัญจมา นรัตถรักษา

๙๔๙ ผช.อุทธรณ์ภาค ๗
๙๖๖ ผช.อุทธรณ์ภาค ๗
๑๓๐๓ ผช.อุทธรณ์ภาค ๗

ศาลอุทธรณ์ภาค ๘
๑ นายสมศักดิ์ ประณิธิพงศ์
๒ นายวิระ สุดแก้ว
๓ นายพีระพันธ์ ปาละคะเชนทร์
๔ นายทวีศักดิ์ สุขชุม่
๕ นายมานิตย์ ตันติวัชรพันธุ์
๖ นายชาญศักดิ์ สมประโยชน์
๗ นายสกุณ สวนปาน
๘ น.ส.เบญจวรรณ ตาลาวนิช
๙ นางเพียงพร วิเศษสินธุ์
๑๐ นายนฤเทพ อภิรกั ษ์เนติพงศ์
๑๑ นายจุมพล เชาวลิต
๑๒ นายประทักษ์ชัย ธนฉายสวัสดิ์

๙๖๐ ผช.อุทธรณ์ภาค ๘
๙๘๔ ผช.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๐๐๓ ผช.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๐๘๒ ผช.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๐๘๕ ผช.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๑๓๒ ผช.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๒๓๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๒๕๙ ผช.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๒๙๓ ผช.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๒๙๖ ผช.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๓๑๓ ผช.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๓๒๒ ผช.อุทธรณ์ภาค ๘

ศาลอุทธรณ์ภาค ๙
๑ นางระวีวรรณ โอฬารสกุล
๒ นายธีรทัย เจริญวงศ์
๓ นายณเรศ ทรงประกอบ
๔ นายวิกรม ศรีวิฑูรย์

๑
๒
๓
๔

ศาลแพ่ง
นายภุชพงศ์ จรัสทรงกิติ
นางนพมาศ ดุลภัทร ปิ่นกระจาย
นายภมร สัตตภรณ์พิภพ
นายดิลก เสริมวิริยะกุล

๑๐๒๘ ผช.อุทธรณ์ภาค ๙
๑๐๕๗ เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค ๙
๑๑๐๓ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
ช่วย ฯ ผช.อุทธรณ์ภาค ๙
๑๓๓๐ ผช.อุทธรณ์ภาค ๙

๑๐๘๗ หน.แพ่ง
๑๐๙๕ หน.แพ่ง
๑๑๑๑ หน.แพ่ง
๑๑๔๒ หน.แพ่ง

๕ นายนวพงษ์ บุญสิทธิ์
๖ นายสมศักดิ์ ประกอบแสงสวย
๗ นางวีนัส นิมติ กุล
๘ นางศุทธดา วัฒนวิเชียร
๙ นายวิกรม ดีเสมอ
๑๐ นายพิพัฒน์ ขาขะจิตร์
๑๑ น.ส.จรรยา สีเจริญ
๑๒ นายไพฑูรย์ วรสถิตย์
๑๓ นายประมวล นิลกลาง
๑๔ นายปริญญา เชาวลิตถวิล
๑๕ นายอภิชาติ เทพหนู
๑๖ น.ส.ศนิวันท์ เกื้อสุวรรณ
๑๗ นายประโยชน์ ดีสวัสดิ์
๑๘ นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง
๑๙ นายสิงห์ชัย สุพรรณพงษ์
๒๐ นายวิโรจน์ จิวะวิทรู กิจ
๒๑ นายวิชัย เดชชุติพงศ์
๒๒ นายชัยยันต์ สุญาณวนิชกุล
๒๓ นายสุชาติ ธนะสินวิริยะกุล
๒๔ นายมนัส ซอศรีสาคร
๒๕ นายอุทัย พิศวง
๒๖ นายคมกฤช กนกประดิษฐ
๒๗ นายนพพร วิวฒ
ั นาภรณ์
๒๘ น.ส.สุวภา สุขคตะ
๒๙ นางพนิดา เชาวนปรีชา
๓๐ นายสัมพันธ์ ผาสุข
๓๑ นายเกรียงไกร จรรยามัน่
๓๒ นายสมศักดิ์ ทิมพิทักษ์
๓๓ นายณรัช อิ่มสุขศรี
๓๔ น.ส.วาสนา บุญทรงสันติกุล
๓๕ นายวรัญญู แสงศิริ

๑๑๖๕ หน.แพ่ง
๑๑๗๖ หน.แพ่ง
๑๑๘๐ หน.แพ่ง
๑๑๘๒ หน.แพ่ง
๑๑๘๕ หน.แพ่ง
๑๑๙๑ หน.แพ่ง
๑๑๙๙ หน.แพ่ง
๑๒๐๓ หน.แพ่ง
๑๒๐๖ หน.แพ่ง
๑๒๑๑ หน.แพ่ง
๑๒๒๓ หน.แพ่ง
๑๒๒๗ หน.แพ่ง
๑๒๓๙ หน.แพ่ง
๑๒๔๔ หน.แพ่ง
๑๒๗๐ หน.แพ่ง
๑๒๗๑ หน.แพ่ง
๑๒๗๔ หน.แพ่ง
๑๒๗๕ หน.แพ่ง
๑๒๘๗ หน.แพ่ง
๑๒๘๘ หน.แพ่ง
๑๒๙๔ หน.แพ่ง
๑๒๙๕ หน.แพ่ง
๑๒๙๗ หน.แพ่ง
๑๓๐๗ หน.แพ่ง
๑๓๐๘ หน.แพ่ง
๑๓๑๐ หน.แพ่ง
๑๓๑๑ หน.แพ่ง
๑๓๑๒ หน.แพ่ง
๑๓๑๔ หน.แพ่ง
๑๓๑๙ หน.แพ่ง
๑๓๒๔ หน.แพ่ง

๓๖ นายธีรศักดิ์ คงเทพ
๓๗ นายนรินทร์ สมัครเขตการ
๓๘ นายสมคิด บุญวัฒน์
๓๙ นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์
๔๐ นางดวงใจ สิงหนาท
๔๑ นายวุฒิธรรมรงค์ กลิน่ เฉย
๔๒ นายอดิศร บุปผเวส
๔๓ นายสมเกียรติ อุงจิตต์ตระกูล
๔๔ นายสุรัชฎ์ เตชัสวงศ์
๔๕ นายสุพจน์ จันทราอุกฤษฏ์
๔๖ น.ส.อัจฉราพร สมบูรณ์พงศ์
๔๗ นายชาญชัย ศรีแสงทรัพย์
๔๘ นายวิทยา วิมลสุรนาถ
๔๙ นายพยนต์ ฉุยฉาย
๕๐ นายสรวิศ รักษ์มณี
๕๑ น.ส.จิรารส พร้อมปริศนา

๑๓๒๕ หน.แพ่ง
๑๓๒๖ หน.แพ่ง
๑๓๒๗ หน.แพ่ง
๑๓๔๒ หน.แพ่ง
๑๓๔๔ หน.แพ่ง
๑๓๔๙ หน.แพ่ง
๑๓๖๙ หน.แพ่ง
๑๓๘๙ หน.แพ่ง
๑๓๙๒ หน.แพ่ง
๑๓๙๘ หน.แพ่ง
๑๓๙๙ หน.แพ่ง
๑๔๐๒ หน.แพ่ง
๑๔๐๓ หน.แพ่ง
๑๔๐๔ หน.แพ่ง
๑๔๐๕ หน.แพ่ง
๑๔๐๖ หน.แพ่ง

ศาลอาญา
๑ นายวิกรม วรการ
๒ นายสามารถ อาจณรงค์
๓ นายเทวัญ รอดเจริญ
๔ นายอรรถการ ฟูเจริญ
๕ นายสันติ บุตรดี
๖ นายปิยะสันติ์ กาววิไล
๗ นายจรูญ นาคเสน
๘ นายณภชนก บุญสิทธิ์
๙ นางวิรา ณ พิกุล
๑๐ นายสมภาศ ทองหวาน
๑๑ นายพริษฐ์ ปิยะนราธร
๑๒ นายชาญชัย ณ พิกุล
๑๓ นายนิติพงษ์ ถิรรุง่ เรือง

๙๘๖ หน.อาญา
๑๐๑๗ หน.อาญา
๑๐๓๒ หน.อาญา
๑๐๖๙ หน.อาญา
๑๑๐๕ หน.อาญา
๑๑๐๖ หน.อาญา
๑๑๑๖ หน.อาญา
๑๑๒๔ หน.อาญา
๑๑๓๐ หน.อาญา
๑๑๓๘ หน.อาญา
๑๑๓๙ หน.อาญา
๑๑๔๐ หน.อาญา
๑๑๕๒ หน.อาญา

๑๔ นายสุรจิตร ศรีบญ
ุ มา
๑๕ นายณภมงคล จันทร์แก้ว
๑๖ นายเนติพันธ์ บุญมา
๑๗ นายพลีส เทอดไทย
๑๘ นางกฤษณา กลั่นนุรกั ษ์
๑๙ นายสบาย นิลแท้
๒๐ น.ส.สุดาวรรณ พฤกษ์เสถียร
๒๑ นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน
๒๒ นางฉวีวรรณ วิมล
๒๓ นายอาทิตย์ พนาจันทร์
๒๔ นายณัฐพงศ์ จริตงาม
๒๕ นายพะโณมล ไพรภิมุข
๒๖ นายสุรพันธ์ อรัญนารถ
๒๗ นายเลอเลิศ ชุณหโอภาส
๒๘ นางธัญวรัตน์ วีรเดชกาแหง
๒๙ นายอนุชา ทองวงศ์สกุล
๓๐ นายสุวิชา สุขเกษมหทัย
๓๑ นายพิสิทธิ์ ฉายะไพสิฐพร
๓๒ นายพลพัฒน์ ศรศักดา
๓๓ นายดุสติ ผดุงศักดิ์
๓๔ นางยุคนิ เทพหนู
๓๕ นางลัดดาวัลย์ ศรศักดา
๓๖ นายสุกิจ เกศณรายณ์
๓๗ นายกิตติพงษ์ กลิ่นขจร
๓๘ นายประภาส สุขศิริ
๓๙ นายปกรณ์ ประเสริฐศักดิ์
๔๐ นายวิชญ์ธรรมนาถ สุวรรณโกตา
๔๑ นางกมลา เทพวงค์
๔๒ นายชานาญ สายสีทอง
๔๓ นายนิทัศน์ หวังวิวัฒนา
๔๔ นายอธิคม จาปา

๑๑๗๕ หน.อาญา
๑๒๑๘ หน.อาญา
๑๒๒๙ หน.อาญา
๑๒๕๕ หน.อาญา
๑๒๖๕ หน.อาญา
๑๒๖๙ หน.อาญา
๑๒๗๓ หน.อาญา
๑๒๗๙ หน.อาญา
๑๒๘๑ หน.อาญา
๑๒๘๓ หน.อาญา
๑๒๘๔ หน.อาญา
๑๒๙๑ หน.อาญา
๑๓๐๒ หน.อาญา
๑๓๓๔ หน.อาญา
๑๓๔๐ หน.อาญา
๑๓๔๓ หน.อาญา
๑๓๔๕ หน.อาญา
๑๓๕๕ หน.อาญา
๑๓๖๐ หน.อาญา
๑๓๖๓ หน.อาญา
๑๓๖๗ หน.อาญา
๑๓๗๒ หน.อาญา
๑๓๗๓ หน.อาญา
๑๓๘๐ หน.อาญา
๑๔๐๐ หน.อาญา
๑๔๐๗ หน.อาญา
๑๔๑๐ หน.อาญา
๑๔๑๖ หน.อาญา
๑๔๑๗ หน.อาญา
๑๔๑๘ หน.อาญา
๑๔๒๐ หน.อาญา

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
๑ นายคนึง คงบริรักษ์
๒ นายธีรวุฒิ กองมะลิกนั แก้ว
๓ นายบวรวิทย์ เปรื่องวงศ์
๔ นายสมศักดิ์ ธนากิจพาณิชย์
๕ นางวันเพ็ญ กีรติกฤติยานนท์
๖ นางอรอุมา วชิรประดิษฐพร
๗ นายจักรวาล ทนกล้า
๘ นายสมชาติ เลิศลิขติ วรกุล
๙ น.ส.ขวัญยืน ศรีพระราม
๑๐ นายเจริญชัย อัศวพิริยอนันต์
๑๑ นายไพฑูรย์ ทับขันธ์
๑๒ นางวรรณา พัฒนาศิริ
๑๓ นายณัฐพล จุลละเกศ
๑๔ น.ส.เบญญภัทร ศิริบุญชู
๑๕ นายสวัสดิ์ คงใหม่
๑๖ นายไพบูลย์ ทองน่วม
๑๗ นายโช บุญสม
๑๘ นายอนันต์ ลิ้มฉาย
๑๙ นายอัคเดช มัชฌิมา
๒๐ นายสุทธิศักดิ์ สุขบุญพันธ์
๒๑ นายนริศ พงษ์พานิช
๒๒ นายสมนึก ลิม้ เทียมเจริญ
๒๓ นายเดชาธร เทวเดช
๒๔ นายสุรศักดิ์ โสมคล้าย

๙๕๗ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๒๙๒ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๓๑๕ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๓๑๗ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๓๓๕ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๓๔๖ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๓๔๗ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๓๔๘ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๓๕๓ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๓๕๖ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๓๖๑ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๓๖๖ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๓๘๑ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๔๐๑ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๔๑๔ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๔๑๕ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๔๒๒ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๔๒๓ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๔๒๔ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๔๒๕ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๔๒๖ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๔๒๗ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๔๒๘ หน.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๔๒๙ หน.แพ่งกรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้
นายบัญญัติ ตังกบดี
นายบุญชัย วงษาพาณิชย์
นายสุชาติ ทรัพย์กุลมงคล
นายสมหวัง วิริยะผล

๙๘๙ หน.อาญากรุงเทพใต้
๑๐๑๕ หน.อาญากรุงเทพใต้
๑๐๒๖ หน.อาญากรุงเทพใต้
๑๑๗๗ หน.อาญากรุงเทพใต้

๑
๒
๓
๔

๕ นายอาคม นิตยากรณ์
๖ นายไกรสร โสมจันทร์
๗ น.ส.พิมล แสงพิสิทธิ์
๘ นายมหาชัย ศรีทองกลาง
๙ นายทวีศักดิ์ ทัศนชัยสิทธิ์
๑๐ นายสมพงค์ วงค์แก้ว
๑๑ น.ส.พรพิมล โศจิรตั น์
๑๒ นายสิงห์พิทกั ษ์ ละมูลมอญ
๑๓ นายชาญพงศ์สัณห์ จันทร์ดอก

๑๒๓๑ หน.อาญากรุงเทพใต้
๑๒๙๘ หน.อาญากรุงเทพใต้
๑๓๐๕ หน.อาญากรุงเทพใต้
๑๓๑๘ หน.อาญากรุงเทพใต้
๑๓๓๑ หน.อาญากรุงเทพใต้
๑๓๕๘ หน.อาญากรุงเทพใต้
๑๓๗๕ หน.อาญากรุงเทพใต้
๑๔๐๙ หน.อาญากรุงเทพใต้
๑๔๒๑ หน.อาญากรุงเทพใต้

ศาลแพ่งธนบุรี
๑ นายปกรณ์ แต้ประจิตร
๒ นายธนศร สังวรเวชชภัณฑ์
๓ นายภคเชษ มีพันลม
๔ นายศุภชัย ธนาโอฬาร
๕ นายสุกิจ เชื้ออินทร์
๖ นายวัชรินทร์ เกษชุมพล
๗ นายสุชาติ อินประสิทธิ์
๘ นายดุลโชค มนุญพร
๙ นายประกิต มากเอี่ยม
๑๐ นายวันชัย เวชพาณิชย์กิจกุล
๑๑ นายธนชัย เปรมธนวิศิษฏ์
๑๒ นายจารุ จริยาวุฒกิ ุล

๙๕๒ หน.แพ่งธนบุรี
๙๖๙ หน.แพ่งธนบุรี
๑๐๗๗ หน.แพ่งธนบุรี
๑๐๙๑ หน.แพ่งธนบุรี
๑๑๖๓ หน.แพ่งธนบุรี
๑๒๑๖ หน.แพ่งธนบุรี
๑๒๕๐ หน.แพ่งธนบุรี
๑๒๕๑ หน.แพ่งธนบุรี
๑๒๕๗ หน.แพ่งธนบุรี
๑๒๗๘ หน.แพ่งธนบุรี
๑๒๘๒ หน.แพ่งธนบุรี
๑๓๕๙ หน.แพ่งธนบุรี

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ศาลอาญาธนบุรี
นายประทีป ธนศานติ
นายพรไชย วงศ์เมธานุเคราะห์
นางนงนุช ดุษฎีพร
นายสุพจน์ อินทิวร
นายชาคริต จุลมนต์
นางแววมณี ประทุมแก้ว

๙๓๑ หน.อาญาธนบุรี
๙๗๗ หน.อาญาธนบุรี
๙๙๘ หน.อาญาธนบุรี
๑๐๑๓ หน.อาญาธนบุรี
๑๐๒๗ หน.อาญาธนบุรี
๑๐๕๕ หน.อาญาธนบุรี

๗ นายเกียรติยศ ไชยศิริธญ
ั ญา
๘ นายกาธร พรหมขุนทอง
๙ นายไพบูลย์ ชูเกียรติศริ ิ
๑๐ นายสุระ อนันต์สุขเสรี
๑๑ นายกอบเดช วรสิงห์
๑๒ นายสมหวัง คล้าชืน่
๑๓ นายวิรัตน์ กาญจนเลขา
๑๔ นายสุววี ัฒน์ ประมงค์
๑๕ นายสุดสาคร เวชยชัย
๑๖ นายภากร กลันทกพันธ์
๑๗ นายสมศักดิ์ เลิศนิมติ กิจ
๑๘ นายอนุสรณ์ สมทิพย์
๑๙ นางเนตรดาว มโนธรรมกิจ

๑๐๕๘ หน.อาญาธนบุรี
๑๐๖๔ หน.อาญาธนบุรี
๑๐๖๖ หน.อาญาธนบุรี
๑๐๗๒ หน.อาญาธนบุรี
๑๐๗๖ หน.อาญาธนบุรี
๑๐๙๓ หน.อาญาธนบุรี
๑๑๐๔ หน.อาญาธนบุรี
๑๑๐๗ หน.อาญาธนบุรี
๑๑๙๓ หน.อาญาธนบุรี
๑๒๒๖ หน.อาญาธนบุรี
๑๒๒๘ หน.อาญาธนบุรี
๑๒๓๓ หน.อาญาธนบุรี
๑๒๔๗ หน.อาญาธนบุรี

ศาลแรงงานกลาง
๑ นายสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
๒ นายเกรียงศักดิ์ ดารงศักดิศ์ ริ ิ
๓ นายทิวบิ ูลย์ ปราการพิลาศ
๔ นายประจีน ชอบทางศิลป์
๕ น.ส.กาญจนา เกิดโพธิ์ทอง
๖ นางวิเวียน พิธานพร
๗ นายมนต์ชัย ชนินทรลีลา
๘ น.ส.อรนุช อาชาทองสุข
๙ นายธีรศักดิ์ เงยวิจติ ร
๑๐ นายจีรวัฒน์ สุวัตถิกุล
๑๑ นายนรพัฒน์ สุจิวรกุล

๙๓๐ หน.แรงงานกลาง
๙๔๖ หน.แรงงานกลาง
๙๙๑ หน.แรงงานกลาง
๑๐๓๔ หน.แรงงานกลาง
๑๐๓๘ หน.แรงงานกลาง
๑๐๔๔ หน.แรงงานกลาง
๑๑๕๙ หน.แรงงานกลาง
๑๑๗๓ หน.แรงงานกลาง
๑๑๗๔ หน.แรงงานกลาง
๑๒๐๔ หน.แรงงานกลาง
๑๒๑๓ หน.แรงงานกลาง

ศาลแรงงานภาค ๑
๑ นายฤทธิรงค์ สมอุดร
๒ นายกันตธรณ์ กันตธนาธรณ์
๓ นายมนัส อานามวัฒน์

๙๗๑ หน.แรงงานภาค ๑
๑๐๙๒ หน.แรงงานภาค ๑
๑๑๗๑ หน.แรงงานภาค ๑

๑
๒
๓
๔
๕

ศาลแรงงานภาค ๒
นายประดิษฐ์พงศ์ ชิตวงศ์
นายธวัช นกแสง
นายวชิระ เนตรน้อย
นายสุรพล นิตนิ ัยวินิจ
นายชาตรี พงษ์อาภา

๙๒๘ หน.แรงงานภาค ๒
๑๐๐๐ หน.แรงงานภาค ๒
๑๑๑๕ หน.แรงงานภาค ๒
๑๑๔๘ หน.แรงงานภาค ๒
๑๑๙๕ หน.แรงงานภาค ๒

ศาลแรงงานภาค ๓
๑ นายพิทยา มูลศาสตร์
๒ นายไพศิษฐ์ รักกิจศิรกิ ุล

๙๕๔ หน.แรงงานภาค ๓
๑๑๔๑ หน.แรงงานภาค ๓

ศาลแรงงานภาค ๔
๑ นายประทีป บุพันธุ์
๒ นายศักดา วะสมบัติ
๓ นายศิริ ดีวงศ์ษา

๙๘๒ หน.แรงงานภาค ๔
๑๐๑๘ หน.แรงงานภาค ๔
๑๑๓๗ หน.แรงงานภาค ๔

ศาลแรงงานภาค ๕
๑ นายศรชัย วรานิชสกุล
๒ นายมีศกั ดิ์ พยับวิภาพงศ์

๙๓๗ หน.แรงงานภาค ๕
๑๑๐๙ หน.แรงงานภาค ๕

ศาลแรงงานภาค ๗
๑ นายมนตรี ปริวฒ
ุ ิพาณิชย์

๙๗๔ หน.แรงงานภาค ๗

ศาลแรงงานภาค ๘
๑ นางนภาพร ถาวรศิริ
๒ นายกวินทร์ ศิริกรรณ

๑๐๔๕ หน.แรงงานภาค ๘
๑๒๙๐ หน.แรงงานภาค ๘

ศาลแรงงานภาค ๙
๑ นายวรวิทย์ จิรายุกุล
๒ นายเอนกชัย อารยะญาณ

๑๐๘๙ หน.แรงงานภาค ๙
๑๑๘๙ หน.แรงงานภาค ๙

ศาลภาษีอากรกลาง
๑ นายสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
๒ นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์
๓ น.ส.สุภา วิทยาอารีย์กุล

๙๓๒ หน.ภาษีอากรกลาง
๙๙๔ หน.ภาษีอากรกลาง
๑๐๐๖ หน.ภาษีอากรกลาง

ศาลเยาวชน ฯ กลาง
๑ นายปรัชญา กาเหนิดฤทธิ์
๒ นายสุเพียร จึงเกรียงไกร
๓ นายวิเชียร ศรีฟ้าวัฒนา
๔ น.ส.ศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา
๕ นายนิธิณันท์ สิรวิ ิวฒ
ั น์ภากร
๖ นายภัทรศักดิ์ ศิริสนิ ธว์
๗ นายขวัญชาย บุรพเจตนา
๘ น.ส.ศุภลักษณ์ ลาภทวีโชค
๙ นางแก้วตา เทพมาลี
๑๐ นายพิษณุ สอนง่าย
๑๑ นางสุรางค์รัตน์ โอฬารสกุล
๑๒ นายวราพงศ์ รุ่งจิรารัตน์

๙๕๘ หน.เยาวชน ฯ กลาง
๙๗๖ หน.เยาวชน ฯ กลาง
๑๐๐๙ หน.เยาวชน ฯ กลาง
๑๐๑๖ หน.เยาวชน ฯ กลาง
๑๐๙๗ หน.เยาวชน ฯ กลาง
๑๑๒๖ หน.เยาวชน ฯ กลาง
๑๑๔๙ หน.เยาวชน ฯ กลาง
๑๑๘๓ หน.เยาวชน ฯ กลาง
๑๑๙๗ หน.เยาวชน ฯ กลาง
๑๒๐๐ หน.เยาวชน ฯ กลาง
๑๒๐๗ หน.เยาวชน ฯ กลาง
๑๒๑๐ หน.เยาวชน ฯ กลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๑ นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ
๒ นายสุวิทย์ รัตนสุคนธ์
๓ นางธนัตถ์กรณ์ อินทร์พนั ธุ์
๔ นางเมธิกาญจน์ ช้างหัวหน้า
๕ นางวชิราภรณ์ อังศุพาณิชย์
๖ นายสมภพ เดชทวีวฒ
ั น์
๗ นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร
๘ นายเสนีย์ ไชยวุฒิ
๙ น.ส.ปริญญา แสงทอง
๑๐ นางอนงค์รัตน์ คงลาภ

๙๓๖ หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๑๑๕๕ หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๑๑๗๙ หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๑๑๘๔ หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๑๒๑๙ หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๑๒๘๐ หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๑๓๒๓ หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๑๓๒๙ หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๑๓๓๒ หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๑๓๓๖ หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง

ศาลล้มละลายกลาง
๑ นายสมศักดิ์ พลายเพ็ชร์
๒ นายประเสริฐ ตั้งสถาพรพันธ์
๓ นายคมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์
๔ นายรัชชา สุทธิมา
๕ นายสุธี ปิ่นนิกร
๖ นายวันดี ถิน่ วงษ์ม่อม
๗ นางนพร เพชรคุณ
๘ นายสืบศักดิ์ แสงดี
๙ นายศักดิ์เสถียร สวนสุข
๑๐ นายธรรมนูญ ม่วงแก้ว
๑๑ นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
๑๒ นายมาโนช รัตนนาคะ
๑๓ นายวิชา ใจจันทร์เดือน
๑๔ นายชิษณุพงศ์ ศรีทรัพย์

๙๔๔ หน.ล้มละลายกลาง
๙๕๕ หน.ล้มละลายกลาง
๙๗๓ หน.ล้มละลายกลาง
๙๘๐ หน.ล้มละลายกลาง
๑๐๐๗ หน.ล้มละลายกลาง
๑๐๑๑ หน.ล้มละลายกลาง
๑๐๙๖ หน.ล้มละลายกลาง
๑๑๘๘ หน.ล้มละลายกลาง
๑๒๐๙ หน.ล้มละลายกลาง
๑๒๔๑ หน.ล้มละลายกลาง
๑๒๖๐ หน.ล้มละลายกลาง
๑๒๖๒ หน.ล้มละลายกลาง
๑๓๒๐ หน.ล้มละลายกลาง
๑๓๓๓ หน.ล้มละลายกลาง

สานักงาน อธภ. ๑
๑ นายวีระพล บุญอารีย์
๒ นายไพศาล วานสูงเนิน

๙๕๓ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๑
๑๐๘๖ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๑

๑
๒
๓
๔
๕

สานักงาน อธภ. ๒
นายวัฒนศักดิ์ วงษ์วฒ
ั นพงษ์
นายเปี่ยมศักดิ์ มาฆทาน
นายวีรพงษ์ ศิริกานต์นนท์
นายอรรถวัฒน์ หวังดารงวงศ์
นายฐิตวัชร อุดรพิมพ์

สานักงาน อธภ. ๓
๑ นายสมชัย ชัยวงษ์
๒ นายวินิจ ตั้งกิตติภาภรณ์
๓ นายภิญโญ จิตรแก้ว

๙๖๓ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๒
๑๐๐๕ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๒
๑๐๒๒ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๒
๑๐๒๕ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๒
๑๑๗๐ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๒

๑๑๒๘ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๓
๑๑๔๓ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๓
๑๑๙๒ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๓

๔ นายวิมล คานวน
๕ นายสมบูรณ์ ศรีมณี

๑๒๔๘ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๓
๑๒๕๓ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๓

๑
๒
๓
๔
๕

สานักงาน อธภ. ๔
นายพินิจ สุริยะจันทร์
นายสุมติ ร ดวงสีดา
นายวรยศ เอกะกุล
นายพรพิชิต จันปุม่
นางสิรลิ ักษณ์ เสียงไพรพันธ์ เผือกผ่อง

๑๑๔๕ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๔
๑๒๐๒ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๔
๑๒๓๕ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๔
๑๒๕๒ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๔
๑๒๕๔ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๔

๑
๒
๓
๔
๕

สานักงาน อธภ. ๕
น.ส.ทัศนีย์ อังสนานนท์
นายธีระนันท์ คุณารัตน์
นายรุ่งโรจน์ จันละ
นายนพคุณ ไชยเทพ
นางนฤมล สันติสวัสดิ์

๑๐๕๒ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๕
๑๑๒๕ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๕
๑๑๒๗ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๕
๑๑๒๙ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๕
๑๑๖๖ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๕

๑
๒
๓
๔

สานักงาน อธภ. ๖
นายเสรี จารุอรอุไร
นายวิชติ คงรัตนชาติ
นายอดุล สังข์ทอง
นายสหวิทย์ ธรรมสานุกุล

๙๔๕ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๖
๙๗๒ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๖
๑๐๙๘ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๖
๑๑๑๐ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖

สานักงาน อธภ. ๗
นายศักดินา วงศ์ยิ้มย่อง
นายกิตติพจน์ เตชะพิพัฒน์ชัย
นายกิตติศกั ดิ์ กิจชระภูมิ
นายสุรชาญ พูลสวัสดิ์
นายกฤติ วีระศักดิ์อาไพ
นายพรชัย เหลียวพัฒนพงศ์

๙๙๗ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๗
๑๐๐๒ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๗
๑๐๗๙ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๗
๑๐๙๐ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๗
๑๑๐๒ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๗
๑๑๕๘ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๗

๑
๒
๓
๔

สานักงาน อธภ. ๘
นายวันชัย อินทร์แก้ว
นายวิระพล เทียนขก
นายจานงค์ สุดใจใหม่
นายสมศักดิ์ แก้วร่วมวงศ์

๙๔๑ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๘
๑๐๓๓ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๘
๑๒๑๒ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๘
๑๒๖๓ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๘

๑
๒
๓
๔

สานักงาน อธภ. ๙
นายสุเมธ รักษภักดี
นายวสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล
นายชัยยุทธ วัชรานนท์
นายศุภชัย นารถพจนานนท์

๙๒๗ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๙
๑๐๕๐ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๙
๑๐๘๑ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๙
๑๑๑๘ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. ๙

ศาลจังหวัดพระโขนง
๑ นายนครินทร์ พรสี่ภาค
๒ นายก้อง ศิวะเกื้อ
๓ นายโชคชัย ตั้งรักษาสัตย์

๑๒๘๕ หัวหน้าคณะ ฯ พระโขนง
๑๓๐๑ หัวหน้าคณะ ฯ พระโขนง
๑๓๗๙ หัวหน้าคณะ ฯ พระโขนง

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๑ นายมนต์ เอี่ยมศิริ
๒ นายไกรสิทธิ์ บุญญภัทโร
๓ นายศรัณย์ พรหมสุรินทร์
๔ นางนีรนุช เจริญวงศ์
๕ นายธีรพงศ์ ฟักเงิน
๖ นางสุชาดา พรพิพัฒน์ไพศาล
๗ น.ส.วรรณรวี ขันทอง
๘ นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์
๙ นายวุฒิ พิทักษ์ธานิน
๑๐ นายณฐพงษ์ ธีระเกษม

๙๓๘ หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
๙๙๖ หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
๑๐๔๐ หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
๑๑๐๘ หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
๑๑๕๑ หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
๑๑๕๗ หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
๑๑๖๒ หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
๑๒๒๒ หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
๑๒๕๘ หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
๑๒๗๗ หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน

ศาลจังหวัดมีนบุรี
๑ นายศักรินทร์ กิตติสารพงษ์
๒ นายวรวัฒน์ คงสถาพรกุล
๓ น.ส.ดวงกมล รังษีธรรมปัญญา
๔ นายพรชัย เอือ้ วิริยวงศ์
๕ นายเจษฎา ยวงทอง
๖ นายอรรถพล แจ่มจรรยา
๗ นายสมภพ บัวยั่งยืน
๘ นายศุภเชษฐ์ คูสวุ รรณ
๙ น.ส.ภัชดา เหลืองวิลัย
๑๐ นางอมฤตา ไพรภิมุข
๑๑ นายสุโชค ทองศักดิ์
๑๒ นายภูมิชัย พันธพฤทธ์พยัต

๙๔๒ หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
๑๐๑๔ หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
๑๐๕๔ หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
๑๐๘๐ หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
๑๐๙๙ หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
๑๑๐๐ หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
๑๑๑๒ หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
๑๑๓๓ หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
๑๒๓๒ หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
๑๒๔๒ หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
๑๒๘๖ หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
๑๓๙๖ หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑ นายอุทัย ทวีโชติ
๒ นายรักกิจ วิริยะประเสริฐ
๓ นายชาตรี เหลืองเรือง

๑๑๘๑ หัวหน้าคณะ ฯ สมุทรปราการ
๑๓๘๗ หัวหน้าคณะ ฯ สมุทรปราการ
๑๓๙๗ หัวหน้าคณะ ฯ สมุทรปราการ

