(สําเนา)
คําสั่งสํานักงานศาลยุตธิ รรม
ที่ 1128 /๒๕๕9น
เรื่อง ให"ข"าราชการตุลาการไปช'วยทํางานชั่วคราว
โดยที่ ค ณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมได" มี ม ติ แ ต' ง ตั้ ง ข" า ราชการตุ ล าการให" ไ ป
ดํารงตําแหน'งที่ว'างและแทนกัน ซึ่งอยู'ระหว'างดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล" า ฯ แต' ง ตั้ ง เพื่ อ มิ ใ ห" เ ป5 น การขั ด ข" อ งแก' ร าชการ ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบข"าราชการฝ:ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ ๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ ประธานศาลฎีกา
มีคําสั่งให"ข"าราชการตุลาการไปช'วยทํางานชั่วคราว โดยได"รับความยินยอมแล"ว ดังต'อไปนี้
๑. นายสุนทร ทรงฤกษB ประธานศาลอุทธรณBภาค 2 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๒. นางเมทินี ชโลธร ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ประธานศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๓. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานศาลอุทธรณBภาค 5 ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๔. นายธราธร ศิลปโอสถ ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๕. นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลปH ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ประธานศาลอุทธรณBภาค 2
๖. นางนุจรินทรB จันทรBพรายศรี ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ประธานศาลอุทธรณBภาค 5
๗. นายจักษBชัย เยพิทักษB อธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๘. นายแรงรณ ปริพนธBพจนพิสุทธิ์ อธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๙. นายพันธุBเลิศ บุญเลี้ยง อธิบดีผู"พิพากษาภาค 1 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๑๐. นายลาชิต ไชยอนงคB อธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งกรุงเทพใต" ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๑๑. นายจรูญ ชีวิต โสภณ ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน'ง
อธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งกรุงเทพใต"
๑๒. นายสุภัทรB สุทธิมนัส อธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต" ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญา
/13. นายสุพจนB ...

-2๑๓. นายสุพ จนB กิ ต ติรั ก ษนนทB อธิ บ ดีผู" พิ พ ากษาศาลอาญาธนบุ รี ช' ว ยทํา งาน
ชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต"
๑๔. นายอาเล็ก จรรยาทรัพยBกิจ อธิบดีผู"พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๑๕. นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช อธิบดีผู"พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๑๖. นายอํานาจ พวงชมภู อธิบดีผู"พิพากษาภาค 2 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
อธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๗. นายบุญชู ทัศนประพันธB ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
อธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
๑๘. นายโอภาส อนันตสมบูรณB ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
อธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งธนบุรี
๑๙. นายนิติ เอื้อจรัสพันธุB อธิบดีผู"พิพากษาภาค 4 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๐. นายชาติชาย โฆษิต วัฒ นฤกษB ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'ว ยทํางานชั่ว คราวใน
ตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๒๑. นายวุฒินัย วงศBฟUก อธิบดีผู"พิพากษาภาค 6 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๒. นายวัชริน ทรB สุข เกื้อ ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน'ง
อธิบดีผู"พิพากษาภาค 1
๒๓. นายไพจิตร สวัสดิสาร ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
อธิบดีผู"พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
๒๔. นายยงยุทธ แสงรุ'งเรือง อธิบดีผู"พิพากษาภาค 8 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
อธิบดีผู"พิพากษาภาค 2
๒๕. นายเทพ อิงคสิทธิ์ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๖. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ รองประธานศาลอุทธรณBภาค 7 ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๗. นายน้ําเพชร ปานะถึก รองประธานศาลอุทธรณBภาค 1 ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๘. นางอารยา วิชิตชลชัย รองประธานศาลอุทธรณBภาค 9 ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๙. นายประทีป อ'าววิจิตรกุล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๐. นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค 7 ช'วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
/31. นายพิสุทธิ์ ...

-3๓๑. นายพิสุทธิ์ ศรีขจร รองประธานศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๒. นายสนธิศาสตรB เจตนBวราพงศB รองประธานศาลอุทธรณBภาค 7 ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๓. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง รองประธานศาลอุทธรณBภาค 1 ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๔. นายอุดม วัตตธรรม รองประธานศาลอุทธรณBภาค 1 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕. นางสาวเสาวลักษณB จิระรัตนานนทB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค 1
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖. นายอนุวัตร มุทิกากร ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔
๓๗. นายสันตBชัย ล"อมณีนพรัตนB ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณB ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณBภาค 7
๓๘. นายทัศนBพงษB เหล'ารักวงศB ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณB
ภาค 1 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
๓๙. นายประสิทธิ์ ศักดิ์ศรีมณีกูล ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณBภาค ๑
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณBภาค ๑
๔๐. นางสาวจิต ตรา กาญธนะประเสริฐ ผู"พิพากษาหัว หน"า คณะในศาลอุท ธรณB
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๑
๔๑. นายศิริชัย จันทรBสว'าง ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณB
ภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณBภาค ๙
๔๒. นายวิบูลยB แสงชมภู ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณBภาค ๗
๔๓. นายสุทิน นาคพงศB ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณB
๔๔. นายสมเกียรติ ตั้งสกุล ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณBภาค 1 ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณBภาค ๑
๔๕. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองประธานศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๔๖. นางสุวิชา นาควัชระ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณBภาค ๗
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณBภาค ๑
๔๗. นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลยB ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณB
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณB
๔๘. นายสุรพล เอี่ยมอธิคม ประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณB ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณBภาค 7
49. นายไพฑูรยB ...

-4๔๙. นายไพฑูรยB ณัถฤทธิ์ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๙
๕๐. นายกิตติพงษB ศิริโรจนB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๙ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณBภาค ๙
๕๑. นายจรัญ เนาวพนานนทB รองประธานศาลอุทธรณBภาค 8 ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาภาค 8
๕๒. นายจรัญ รัตตมณี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณB
๕๓. นายกมล ธีรเวชพลกุล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองประธานศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๕๔. นายรักเกียรติ วัฒนพงษB ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณB
ภาค 2 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณBภาค ๒
๕๕. นายวินัย เรืองศรี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๕๖. นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณBภาค ๑
๕๗. นายอาคม รุ'งแจ"ง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณBภาค 9 ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณBภาค 1
๕๘. นางวราภรณB สหัสโพธิ์ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณBภาค ๑
๕๙. นายสังคม สุภาผล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๗
๖๐. นายชูเกียรติ ดิลกแพทยB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๖๑. นายชัยพัฒนB ชินวงศB รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณB ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีค"ามนุษยBในศาลอุทธรณB
๖๒. นายพงษBศักดิ์ กิติสมเกียรติ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณB
ภาค 4 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๔
๖๓. นางชนากานตB ธีรเวชพลกุล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๖๔. นายอรรณพ วิทูรากร ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๖๕. นางวิไ ล นภานุเคราะหB ผู"พิพากษาหัว หน"าคณะในศาลอุทธรณB ช'ว ยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค 7
๖๖. นายเดชวิมล สุมาวงศB ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณB
ภาค 5 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณBภาค 5
๖๗. นายเศกสิทธิ์ สุขใจ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณB
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-5๖๘. นางสาวสุนันทB วสาคารวะ ประธานศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาล
อุทธรณBภาค 6 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณBภาค ๘
๖๙. นายสนิท ตระกูลพรายงาม ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณBภาค 2
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๗๐. นายอรพงษB ศิริกานตBนนทB ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณB
ภาค 3 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณB
๗๑. นายพิชัยวัฒนB อุตะเดช ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณB
ภาค 8 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณBภาค ๘
๗๒. นายจรัส วงศBตระกูล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๗
๗๓. นายไชยยศ วรนันทBศิริ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๗๔. นายธีรวัฒนB ไตรวารี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๕ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๑
๗๕. นายชวลิต อิศรเดช ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๑
๗๖. นายสมชาย ธารณธรรม ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๑
๗๗. นายประสาร กีรานนทB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๖ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
๗๘. นางภคมณฑนB เมธีธรรมาภรณB อธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งรองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณB
๗๙. นายเลิศชัย ภักดีฉนวน ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙
๘๐. นายณรงคB กลั่นวารินทรB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๒ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๘๑. นายอดิศักดิ์ ศรธนะรัตนB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๘๒. นายปริญญา อิทธิวิกุล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๘๓. นายณรงคB ประจุมาศ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
๘๔. นายประเสริฐ เลิศพูนวศิน ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๖
๘๕. นายฉัตรชัย ไทรโชต ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
๘๖. นายประชา งามลํายวง ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
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-6๘๗. นายนพเรศ พันธุBนรา ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๒
๘๘. นายมานิตยB สุขอนันตB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
๘๙. นายอํานาจ โชติชะวารานนทB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๕
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
๙๐. นายประสิทธิ์ ตันติเสรี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
๙๑. นายไพบูลยB ชูโชติ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓
๙๒. นายบดินทรB ตรีรานุรัตนB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๒
๙๓. นายสมบู ร ณB จิ ต รพั ฒ นากุ ล ผู" พิ พ ากษาหั ว หน" าคณะในศาลอุ ท ธรณB ภ าค ๔
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๒
๙๔. นายวิทยา พรหมประสิทธิ์ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
๙๕. นายวิบูลยB ศุภสกุลอาภาพิบูล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๘
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะอุทธรณBภาค ๔
๙๖. นายมนูภาน ยศธแสนยB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓
๙๗. นางสาวนัยนาวุธ จันทรBจําเริญ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๘
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓
๙๘. นายสิงหBชัย ฤาชุตานันทB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
๙๙. นายอมรรัตนB กริยาผล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๐๐. นายอริยะ นาวินธรรม ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
๑๐๑. นายธนาคม ลิ้มภักดี ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓
๑๐๒. นายวิรัตนB รีชัยพิชิตกุล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๔
๑๐๓. นายเฉลิมพงศB ขันตี ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๐๔. นายวรพงศB มนตรีกุล ณ อยุธยา ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
๑๐๕. นายวิชัย ตัญศิริ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษา
หัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
/106. นายทวีนัส ...

-7๑๐๖. นายทวีนัส พรรณพงาพันธุB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓
๑๐๗. นายจรูญ โชครุ'งวรานนทB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
๑๐๘. นายพงศBวริศ มีนพัฒนสันติ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๔
๑๐๙. นายอนันตB คงบริรักษB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๐. นางสาววรมน ธนกนก ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓
๑๑๑. นางสาวปชาบดี คําปาน ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณB
๑๑๒. นายโชคชัย รุจินินนาท ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๓. นายปฏิญญา สูตรสุวรรณ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๓
๑๑๔. นายสุจินตB เชี่ยวชาญศิลปH ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๕. นายสมชาย เงารุ'งเรือง ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๔
๑๑๖. นายนํา กรุยรุ'งโรจนB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๗. นายปรเมษฐB โตวิวัฒนB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๘. นายวิเชียร แสงเจริญถาวร ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๙. นายสุพัฒนB พงษBทัดศิริกุล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๒๐. นางจุฑามาศ วงศBศิวะวิลาส ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๕
๑๒๑. นายไกรยง ติวราภรณBศานติ์ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๒๒. นายสถาพร วงศBต ระกู ล รั กษา ผู"พิ พ ากษาศาลอุ ทธรณB ภาค ๗ ช' ว ยทํา งาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๒๓. นายธีระพล ศรีอุดมขจร ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๒๔. นายนพรัตนB ชลวิทยB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช' ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน' ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
/125. นายพิสิษฐ ...

-8๑๒๕. นายพิสิษฐ นิ่งน"อย ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBประจําสํานักประธานศาลฎีกา ช'วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๑๒๖. นายจรัญ ฉางแก"ว ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๘
๑๒๗. นายวิเชียร อภิรัตนBมนตรี ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๕
๑๒๘. นายทรงกลด บุญชูกุศล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๘
๑๒๙. นายวิเศษ นิ่มกุล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๕
๑๓๐. นายดุสิต ฉิมพลียB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๘
๑๓๑. นายโสภณ พรหมสุวรรณ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๘
๑๓๒. นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๘
๑๓๓. นายวิสุทธิ์ กลิ่นพร ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณBภาค ๘
๑๓๔. นายจักรกฤษณB เจนเจษฎา ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 7
๑๓๕. นายสุนั น ทB เลขบวรวงคB รองอธิ บดีผู"พิพากษาภาค 2 ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๓๖. นายอนุรักษB สง'าอารียBกูล รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๓๗. นายณรงคBศักดิ์ อัจฉรานุวัฒนB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗
๑๓๘. นางวาสนา อัจฉรานุวัฒนB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
เลขานุการศาลอุทธรณB
๑๓๙. นายสาธุ เพ็ชรไชย ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑
๑๔๐. นายนาถพงษB สุขะปุณณพันธB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙
๑๔๑. นายทินกร ก'อเพียรเจริญ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙
๑๔๒. นางมนสิการ ดิษเณร วัชชวัลคุ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙
๑๔๓. นายปUญญา ด'านพัฒนามงคล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑
/144. นางชารียา ...

-9๑๔๔. นางชารียา เด'นนินนาท รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๔๕. นายสุนทร ทิมจ"อย ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่ว คราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙
๑๔๖. นายจุมพล ภิญโญสินวัฒนB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชาํ นัญพิเศษ
๑๔๗. นายสุชาติ ชาติปUญญาวุฒิ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑
๑๔๘. นายนเรศ กลิ่นสุคนธB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗
๑๔๙. นายเฉลิมพล ชอบธรรม ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๕๐. นายประวิทยB อิทธิชัยวัฒนา ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๕๑. นายฐานิต ศิริจันทรBสว'าง รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'ง ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗
๑๕๒. นายทนงศักดิ์ ดุลยกาญจนB รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'ง
๑๕๓. นายจงศักดิ์ ผดุงทรัพยB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๕
๑๕๔. นายวิทยา บุญชัยวัฒนา ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญา
๑๕๕. นายสุพัฒนB ลอยชูศักดิ์ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑
๑๕๖. นายวิชัย ชํานาญการค"า รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๕๗. นางสาวอินทิรา ฉิวรัมยB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๕๘. นายมุนินทรB สมทอง ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑
๑๕๙. นายวราคมนB เลี้ยงพันธุB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๖๐. นางอภิญญา แพทยBพงษB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗
๑๖๑. นายวิรัตนB เกษมทรัพยB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓
๑๖๒. นางสาวรัตนา กิตติพิบูลยB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
/163. นายประเสริฐ ...

- 10 ๑๖๓. นายประเสริฐ อยู'เจริญดี รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๕
๑๖๔. นางอลิศรา มานะจิตตB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๕
๑๖๕. นายชาญศักดิ์ เชิดสงวน ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๖
๑๖๖. นายวิชิต วิจิตรสกุลศักดิ์ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๖๗. นางสาวศรีรัต นB ธนธีรโชติ ผู"ช'ว ยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'ว ยทํางานชั่ว คราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๖๘. นายอรุณ ขาวแสง ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๕
๑๖๙. นายพฤทธิ์ นิมิตสุรชาติ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๗๐. นางจันทนา ตันไชย ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗
๑๗๑. นายสุพจนB ตันไชย ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗
๑๗๒. นายนิรันดรB อนรรฆมณีกุล รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๗๓. นางกันยารัตนB ดํารงรัตนB รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'ง ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๗๔. นายสุรศักดิ์ ตรีรัตนBศิริกุล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๗๕. นางกรกันยา สุวรรณพานิช ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๗๖. นายอุทิศ สุภาพ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งกรุงเทพใต"
๑๗๗. นางสาวศิณีนาถ เกียรติกัง วาฬไกล รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑ ช'ว ยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๗๘. นายสุรพล คงลาภ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๗๙. นางพนารัตนB คิดจิตตB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๘๐. นางสาวธิติยา เอกธํารงคBกุล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๘๑. นางวราภรณB สุระพัฒนBพิชัย ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
/182. นายวรสิทธิ์ ...

- 11 ๑๘๒. นายวรสิทธิ์ อภิชาติโชติ รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๑๘๓. นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๘๔. นางสาววิภา ลีลาวิวัฒนB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๘๕. นายอรุณรัต นB ศรีพิเชียร ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่ว คราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๘๖. นายอาคม ศรียาภัย รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๘๗. นายสรารักษB สุวรรณเสรี รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๘๘. นางวิไลลักษณB อินทุภูติ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๘๙. นางสาวผจงธรณB วรินทรเวช รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๙๐. นายสาธิต สุทธิสัตยารักษB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๖
๑๙๑. นางรัชดาพร เสนียBวงศB ณ อยุธยา รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๙๒. นายชาตรี ซุยยังกูร รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓
๑๙๓. นายสมศักดิ์ อุไรวิชัยกุล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒
๑๙๔. นายยิ่งศักดิ์ โอฬารสกุล รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งกรุงเทพใต" ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๙๕. นายโชคชัย หว'างอุ'น ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔
๑๙๖. นางเกดแก"ว หว'างอุ'น ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘ ช' ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔
๑๙๗. นายอาทิตยB สวาวสุ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'ว ยทํางานชั่ว คราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓
๑๙๘. นายมโน ภักดิ์ภูวดล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 4 ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1129/2558 ลงวันที่ 20 ตุลาคม
2558 ไปช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓
๑๙๙. นางสิริพร เปรมาสวัสดิ์ สุรมณี ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
/200. นายนภดล ...

- 12 ๒๐๐. นายนภดล ลัญ ฉเวโรจนB ผู"ช'ว ยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'ว ยทํางานชั่ว คราวใน
ตําแหน'ง ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔
๒๐๑. นายวงการ ช'วยพนัง ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘
๒๐๒. นายสุทัศนB สงวนปรางคB รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งกรุงเทพใต" ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑
๒๐๓. นายสมหมาย ป]ยะพิสุทธิ์ ผู"ช'ว ยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่ว คราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒
๒๐๔. นายมโน เทอดจิตธรรม ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
เลขานุการศาลอุทธรณBภาค ๕
๒๐๕. นายสัญชัย ลิ่มไพบูลยB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๐๖. นายอรรถสิทธิ์ รอดบํารุง ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒
๒๐๗. นายสมเกียรติ อุ'นอนันตB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒
๒๐๘. นายสรายุทธB วุฒยาภรณB รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๐๙. นายปฏิกรณB คงพิพิธ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๑๐. นายเกียรติคุณ แม"นเลขา รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต" ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๑๑. นายนิกร ทัสสโร ผู"พิพากษาหัวหน"าแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ"าหน"าที่รัฐในศาลอาญา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง
๒๑๒. นายวิเชียร วชิรประทีป ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๑๓. นายอนุวัตร ขุนทอง ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๑๔. นายกิตติ อารีรักษB รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒
๒๑๕. นางสาวขวัญชนก สุขโข ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๑๖. นางสาวจัน ทรBเพ็ญ อนัน ตพัน ธุBพ งศB ผู"ช'ว ยผู"พิพ ากษาศาลฎีก า ช'ว ยทํา งาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒
๒๑๗. นายองอาจ งามมีศรี รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'ง ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
/218. นางพยางคศิริ ...

- 13 ๒๑๘. นางพยางคศิริ วิทยาผาสุข รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔
๒๑๙. นางสาวปทุมาวดี พิชชาโชติ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔
๒๒๐. หม'อมหลวงนารีธรรม ศรีธวัช รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔
๒๒๑. นายวิวรรธนB ธีระอรรถเศรษฐB รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔
๒๒๒. นายพูนศักดิ์ เข็มแซมเกษ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๒๓. นายสมเกียรติ สมสวย รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
๒๒๔. นายวันชัย บัวเทียน รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓
๒๒๕. นางสาวดวงฤดี คงหนู รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒
๒๒๖. นายเกื้อ วุฒิปวัฒนB รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'ง ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๒๗. นายอัมพร แสงสุวรรณนุกุล ผู"พิพากษาหัวหน"าแผนกคดีผู"บริโภคในศาลแพ'ง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'ง
๒๒๘. นายสุรพล โตศักดิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑
๒๒๙. นางสาวธัญลักษณB นาควัชระ ผู"พิพากษาหัวหน"าแผนกคดียาเสพติดในศาลอาญา
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓
๒๓๐. นายอดิศักดิ์ เทียนกริม ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBประจํากองผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๓๑. นางสาวอาพรรณชนก ไพลดํา รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓
๒๓๒. นายพิเชษฐ เปลี่ยนขํา รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓
๒๓๓. นายสุรฤทธิ์ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑
๒๓๔. นางสาวณัชชา น"อยเชื้อเวียง รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓
๒๓๕. นายรุ'งอรุณ หลินหะตระกูล รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔
/236. นายพิเชฏฐB ...

- 14 ๒๓๖. นายพิเ ชฏฐB รื่น เจริญ ผู"พิพ ากษาหัว หน"า แผนกคดีสิ่ง แวดล"อ มในศาลแพ'ง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๓๗. นายวชิระ เศษแสงศรี รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๓๘. นายสมเจตนB สุรินทรBศักดิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘
๒๓๙. นายสมศักดิ์ เชื่อมไพบูลยB รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘
๒๔๐. นายสัมพันธB พิทักษBแท" รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๔๑. นายวัชรินทรB สงห"อง รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘
๒๔๒. นายกุลธวัช ภู'ภูมิรัตนB ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘
๒๔๓. นางกริตติกา ทองธรรม รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘
๒๔๔. นางกรรณิการB ตั้งปUญญาสกุล รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒
๒๔๕. นายประสิทธิ์ ตั้งตระกูล รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒
๒๔๖. นางสาวพนิดา รัตนะวรรธนะ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘
๒๔๗. นายนาวี สกุลวงศBธนา รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค"า
ระหว'างประเทศกลาง ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๔๘. นางมณฑิรา ศิลปศร เชื้ออินทรB รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗
๒๔๙. นางสุวิมล ทัสสโร ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'ง
๒๕๐. นางสาวทิพชฎา วิรยศิริ รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลล"มละลายกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
๒๕๑. นางกนกรดา ไกรวิชญพงศB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๕๒. นายณัฐพร ณ กาฬสินธุB รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘
๒๕๓. นางสาววรางคณา สุจริตกุล เลขานุการศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘
๒๕๔. นางถวิลวงศB จิตรBวิวัฒนB รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค"าระหว'างประเทศกลาง
/255. นายพีระเดช ...

- 15 ๒๕๕. นายพีระเดช ไตรรัตนBธนวงศB รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลล"มละลายกลาง
๒๕๖. นางสาวปรานี เสฐจินตนิน รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBประจํากองผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๕๗. นางสาวนิตยา วัฒนะชีวะกุล รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕
๒๕๘. นายไมตรี วงศBขจรศิลปH ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งกรุงเทพใต"
๒๕๙. นายสมศักดิ์ อินทรBพันธุB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
๒๖๐. นายสุริยนตรB โสตถิทัต รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๖๑. นายฐานันดร กิตติวงศากูล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๖๒. นางดาราวรรณ ใจคําป^อ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘ ซึ่งช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1129/2558 ลงวันที่ 20 ตุลาคม
2558 ไปช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๖๓. นายก'อศักดิ์ เจนสมุทรสินธุB รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕
๒๖๔. นายขจรเดช เจนวัฒนานนทB รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒
๒๖๕. นายปณิธาน วิสุทธากร รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๖๖. นางนุสรา สาระสิทธิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานกลาง
๒๖๗. นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓
๒๖๘. นางนงนภา จันทรศักดิ์ ลิ่มไพบูลยB รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๖๙. นายวินัย อินประสิทธิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔
๒๗๐. นายยุคนธร พาณิชปฐมพงศB ผู"พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลล"มละลายกลาง
๒๗๑. นายเกรียงศักดิ์ ตั้งปรัชญากูล ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจํากองผู"ช'วยผู"พิพากษา
ศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒
๒๗๒. นายวราเชน ชูพงศB ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
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- 16 ๒๗๓. นางอุบลรัตนB อินทรกุล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ซึ่งช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจํากองผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ตามคําสั่งสํานักงาน
ศาลยุติธรรมที่ 617/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ไปช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งธนบุรี
๒๗๔. นายศุภกิจ บุญพ"นทุกขB ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑
๒๗๕. นายเสกสรร เจียมสุขสุจิตตB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๗๖. นางปรารถนา ธรรมบํารุง ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๖ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
๒๗๗. นายคมกริช วรรณไพบูลยB ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต"
๒๗๘. นายวราวุธ ถาวรศิริ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'ง ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒
๒๗๙. นายวรพจนB อินทวดี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลภาษีอากรกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานกลาง
๒๘๐. นายเรืองชัย จันทรBแก"วแร' ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจํากองผู"ช'วยผู"พิพากษา
ศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘
๒๘๑. นายนิธิศิษฐB ธํารงเลิศสกุล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓
๒๘๒. นายยงยศ คุปตะวาทิน ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลภาษีอากรกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒
๒๘๓. นายพรสักกB พิทักษBธรรม ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค 9 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙
๒๘๔. นายสมเจตนB วิทยาผาสุข ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕
๒๘๕. นายอุตสาหB ทองโคตร ผู"พิพากษาหัวศาลศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔
๒๘๖. นายมงคล แสงอรุณ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
๒๘๗. นายณพนันทB เพ็งมาก ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๘๘. นายบริพัตรB โรจนBบัวทอง ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๘๙. นายพิเชษฐB วังศานุตร ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓
๒๙๐. นายสุรพล กล'อมจิตตB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'ง ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าแผนกคดีค"ามนุษยBในศาลอาญา
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- 17 ๒๙๑. นายวินิจ แกล"วทนงคB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙
๒๙๒. นายศรายุธ บุษยนาวิน ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑
๒๙๓. นายวิชัย รอดพิเศษ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔
๒๙๔. นายศักดิ์ เกียรติชัยศักดิ์ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘
๒๙๕. นางสาวยุภา พรหมดวง ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕
๒๙๖. นายนรินทรB ทองคําใส ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBประจํากองผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๙๗. นางสุภาพ ศิริกังวาลกุล ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค 1 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งเลขานุการศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๙๘. นายวัฒนา สุขประดิษฐB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗
๒๙๙. นายวิทยา หะยีหมัด ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘
๓๐๐. นายสุชาติ สุวินิจฉัย ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๙ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙
๓๐๑. นายกิตติพงษB จิตสว'างโศภิต ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑
๓๐๒. นายสมบัติ เจริญรุ'งอุทัย ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗
๓๐๓. นายไพรัช โปร'งแสง ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๖ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
๓๐๔. นายสุขุม นามวิเศษ ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕
๓๐๕. นายจํานงคB เตือนวีระเดช ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗
๓๐๖. นายวินัย เกิดด"วยทอง ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๐๗. นายโชติเวท ตันณีกุล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗
๓๐๘. นางสาวจริยา ปาละวงศB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘
๓๐๙. นายพงษBศักดิ์ รักเผื่อน ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
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- 18 ๓๑๐. นายโอฬาร ธรรมบํารุง ผู"พิพากษาหัวศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔
๓๑๑. นายสนาน พูลสวัสดิ์ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๑๒. นายสุรัตนBชัย พรายมูล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓
๓๑๓. นายสุว รรณ จัน ทรBดี ผู"พิพากษาหัว หน"าคณะในศาลแพ'ง ธนบุรี ช'ว ยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓
๓๑๔. นายสมประสงคB เพชรสุวรรณ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1 ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
๓๑๕. นายประหยัด ศรศักดา ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
๓๑๖. นายโกสินทรB ฤทธิรงคB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอาญา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๓๑๗. นายเวียง ขวัญอ"นอินทรB ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค 5 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๑๘. นายดนัยศักดิ์ นาควิเชียร ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBประจํากองผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณB
คดีชํานัญพิเศษ
๓๑๙. นายสุบิน ชิ้นประเสริฐ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๒๐. นายเจริญ ดวงสุวรรณB ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙
๓๒๑. นายทวี ศรุตานนทB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลแพ'ง
๓๒๒. นายโสภณ มัธยันตBพล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘
๓๒๓. นายประสิทธิ์ ตั้งสุทธิพงศB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๒๔. นายธันวB บุณยะตุลานนทB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งเลขานุการศาลอุทธรณBภาค ๘
๓๒๕. นายสมจิตรB ปอพิมาย ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลทรัพยBสินทางปUญญาและ
การค"าระหว'างประเทศกลาง ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๒๖. นางสาวมาลัย สมานธารณB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าแผนกคดีผู"บริโภคในศาลแพ'ง
๓๒๗. นายศราวุธ ภาณุธรรมชัย ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอาญา ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
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- 19 ๓๒๘. นายสมพงษB ฐิติสุริยารักษB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๒๙. นายยุทธนา รัตนประดิษฐB ผู"พิพากษาหัวคณะในศาลอาญาธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๓๐. นายณัฐศักดิ์ ประทุมแก"ว ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๓๑. นายทวีศักดิ์ สายสุวรรณนที ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๓๒. นางวัชรี พูลเกษม ผู"พิพากษาหัวคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าแผนกคดียาเสพติดในศาลอาญา
๓๓๓. นายพิทยา หมื่นแก"ว ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘
๓๓๔. นายยงยศ วรสุภาพ เลขานุการศาลอุทธรณBภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๓๕. นายอมรพจนB กุลวิจิตร ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๓๖. นายชิงชัย ศรประสิทธิ์ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๓๗. นายเกษม แทบทาม ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๓๘. นายสุเมธ สุระคําแหง ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๓๙. นายศุภชาติ ถิ่นพังงา ผู"พิพากษาหัวคณะในศาลแพ'ง ช'วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙
๓๔๐. นายวิชาญ เทพมาลี เลขานุการศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'ว ยทํางานชั่ว คราวใน
ตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๔๑. นายสุ พ าทนB สุ ช าตานนทB ผู" พิ พ ากษาหั ว หน" า ศาลประจํ า สํ า นั ก งานอธิ บ ดี
ผู"พิพากษาภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๔๒. นางอัจฉรา สุระคําแหง ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๔๓. นายทวิช พงษBสุวรรณ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'ง ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๔๔. นายวิชชุพล สุขสวัสดิ์ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๕ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๓๔๕. นายรุ'งเรือง ลําพองชาติ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๔๖. นายอนุภาพ สุวรรณโชติ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๗ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
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- 20 ๓๔๗. นายบัณฑิต สีอุไรยB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 4
๓๔๘. นายปุญชรัสมิ์ วราพงศBพิศาล ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลจังหวัดมีนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๔๙. นายณัฐดนัย ศกุนตนาคฐิติสB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๐. นายบัณฑิต แก"วทอง ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๑. นายวิวุฒิ มณีนิล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๒. นายชาติชาย เหลืองอ'อน ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจํากองผู"ช'วยผู"พิพากษา
ศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๓. นางชูติมา เฟ_`องฟูสวัสดิ์ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๔. นายสุทธิพงษB วัชรินทรB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๕. นายธนิน ชินตาปUญญากุล ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค 6 ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๖. นายวงศBสถิตยB แสงสุก ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๗. นายสมเกียรติ คูวัธนไพศาล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๒ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๓๕๘. นางสาวสุวรรณา แก"วบุตตา ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลล"มละลายกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๓๕๙. นายสุรศักดิ์ ห"าวหาญ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๐. นางกัญทิมา เฟ_`องทองแดง ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งเลขานุการศาลอุทธรณBภาค ๑
๓๖๑. นายสังคม เมฆอรุณลักษณB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๒. นายสุเมธ รักษภักดี ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๓. นายประดิษฐBพงศB ชิตวงศB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๒ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๔. นายอารมณB จําปานิล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณB ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๕. นายสุโรจนB จันทรพิทักษB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณBประจํากองผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
/366. นายประทีป ...

- 21 ๓๖๖. นายประทีป ธนศานติ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๗. นายสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ' ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลภาษีอากรกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๘. นางสาวรัชนี ไชยแก"วเมรุB ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณBภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๙. นายศักรินทรB กิตติสารพงษB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าศาลจังหวัดมีนบุรี
๓๗๐. นายไกรสิทธิ์ บุญญภัทโร ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๓๗๑. นายอรรถการ ฟูเจริญ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอาญา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๓๗๒. นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธวB ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าศาลจังหวัดพระโขนง
ทั้งนี้ ตั้งแต'วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕9 เป5นต"นไป โดยให"เป5นการปฏิบัติราชการประจํา
จนกว'าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล"า ฯ แต'งตั้งให"ดํารงตําแหน'งใหม'
สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ) วีระพล ตั้งสุวรรณ
(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
อารียา : พิมพ

สําเนาถูกตอง
อารียา จําปางาม
(นางสาวอารียา จําปางาม)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อารียา : ร!าง/พิมพ#
นงเยาว# : ตรวจ

อารียา : พิมพ#/ทาน
นงเยาว# : ตรวจ

