บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี 6)
(ส่งพร้อมบันทึกสํานักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๓ (ก.ต.)/
ลงวันที่

กุมภาพันธ์ ๒๕60)

ชั้น 3 สับเปลี่ยนตําแหน่ง
๑. นายวันชัย โสภาโชติ (1819)
หัวหน้าคณะ ฯ แขวงปทุมวัน
๒. นางอารีย์ กิติสุธาธรรม (1986)
พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
๓. นายสมฤกษ์ โรจนสุพจน์ (2005)
พ.แขวงพระนครใต้
๔. นายฐปนัท จึงสมาน (2060)
พ.แขวงพระนครใต้
๕. นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท (2236)
พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
๖. นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต (2283) พ.ราชบุรี
๗. นายสุภ อมรศักดิ์ (2293)
พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
๘. นายทรงพล กาญจนสิน (2351)
พ.แขวงธนบุรี
๙. นางวิภาวรรณ กิตสัมบันท์ (2367) เลขา ฯ แรงงานภาค 5
๑๐. นายพรศักดิ์ เชาวลิต (2399)
พ.สมุทรสงคราม
๑๑. นายเฉลิมเดช เพิ่มความเจริญ (2466) พ.หล่มสัก
๑๒. นางสุชา ลัทธิวงศกร คงชาตรี (2624) พ.แขวงธนบุรี
๑๓. นางนิตยา แย้มศรี (2626)
พ.แขวงพระนครเหนือ
๑๔. นายอารี อารยวัฒนกุล (2810)
พ.มีนบุรี
๑๕. น.ส.เกสสุดา มุสิกะปาน (2856)
พ.อุทัยธานี
๑๖. นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ (2902) พ.อาญาธนบุรี
๑๗. นางอังคนา ฉันทจิตต์ (2908)
พ.นาทวี
๑๘. นางธัญญลักษณ์ เบ็ญจะมโน เตชะวุฒิพันธุ์ (2912) พ.ระยอง
๑๙. นางชนัญชิตา ณ ระนอง (2923)
พ.แพ่ง
๒๐. นายอัครพงศ์ ชิณประทีป (2924)
พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
๒๑. นายดํารงค์ศักดิ์ ใจฐิติวิทย์ (2925) พ.นครปฐม
๒๒. นายไกรฤทธิ์ กอแสงเรือง (2926)
พ.แขวงพระนครเหนือ
๒๓. น.ส.ปิตาภรณ์ ศุขอารีย์ (2930)
พ.อาญา
๒๔. นายธนารักษ์ พงษ์ศิริเดชา (2934) พ.สํานักงานศาลยุติธรรม
๒๕. น.ส.ภัสราพร เจริญสวามิภักดิ์ (2937) พ.อาญา
๒๖. นายเกียรติชัย พิษณุวงษ์ (2938)
พ.เยาวชน ฯ นครราชสีมา
๒๗. นางอชิรญา พลภักดี (2950)
พ.อาญา
๒๘. น.ส.กมลรัตน์ สุวรรณหิตาธร (2985) พ.ระยอง
๒๙. น.ส.ลัดดาวัลย์ จิตรตั้งตรง (2993) พ.แรงงานกลาง

- หน.แรงงานกลาง
- พ.เยาวชน ฯ นนทบุรี
- พ.แขวงปทุมวัน
- พ.ธัญบุรี
- พ.สมุทรสงคราม
- พ.สมุทรสงคราม
- พ.เยาวชน ฯ นครปฐม
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.ลําพูน
- พ.แขวงราชบุรี
- พ.หนองคาย
- พ.อาญากรุงเทพใต้
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 1
- พ.เยาวชน ฯ ปทุมธานี
- เลขา ฯ แรงงานภาค 1
- เลขา ฯ อาญาคดีทุจริตภาค 6
- พ.เยาวชน ฯ ปัตตานี
- พ.แพ่ง
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
- รองเลขา ฯ อุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
- เลขา ฯ อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 9
- เลขา ฯ ศาลยุติธรรมประจําภาค 1
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.แขวงสระบุรี
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- เลขา ฯ อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 3
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- รองเลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 2
- เลขา ฯ แรงงานกลาง
/30. นางโสภิดา …

๒
๓๐. นางโสภิดา ศรีถาพร (2997)
๓๑. นายธรรมนูญ เชาว์พานนท์ (3011)
๓๒. นายวรานนท์ วิเศษศิริ (3030)
๓๓. นายอัจฉ ณ สุรินทร์ (3037)
๓๔. นายอภิชาติ ฉิมเรือง (3044)
๓๕. นายวัชระ สุวรรณลิขิต (3046)
๓๖. นายบรรเทิง แต้มแก้ว (3059)
๓๗. นายนิกร จันทร์สุข (3060)
๓๘. นายคงสิทธิ์ รักขิตกูล (3061)
๓๙. นายณัฐเชษฐ์ บรรติวรทัย (3062)
๔๐. นายวิมล ถาวรขจรศิริ (3063)
๔๑. นายพฤฒิ บริรักษ์วาณิชย์ (3067)
๔๒. นายพฤฒิพงษ์ เลิศชัยมงคล (3070)
๔๓. นายรัชพล คําเผ่า (3076)
๔๔. นายฐิติ สุเสารัจ (3077)

พ.แขวงดุสิต
พ.สมุทรสาคร
พ.นนทบุรี
พ.นราธิวาส
พ.ลําพูน
พ.สตูล
พ.แขวงอยุธยา
พ.นครศรีธรรมราช
พ.บัวใหญ่
พ.แขวงดุสิต
พ.แขวงนครปฐม
พ.สุโขทัย
พ.สมุทรสาคร
พ.เยาวชน ฯ แพร่
พ.แรงงานกลาง

๔๕. นายปัญจชัย เพ็ญประชุม (3078)
๔๖. นายวงศพัทธ์ วัชนะจํานงค์ (3080)

พ.ร้อยเอ็ด
พ.ชั้นต้นประจํากอง
ผช.ฎีกา
พ.แขวงดอนเมือง
พ.แขวงอยุธยา
พ.ปากพนัง
พ.อาญากรุงเทพใต้
พ.แขวงพระนครใต้
พ.สมุทรสาคร
พ.แขวงพระนครใต้
พ.ปราจีนบุรี
เลขา ฯ แรงงานภาค 2
เลขา ฯ แรงงานภาค 3
พ.ลําพูน
พ.ยะลา
พ.ชั้นต้นประจําสํานัก
ปธ.ฎีกา
พ.แขวงนครราชสีมา
พ.แขวงพระนครใต้

๔๗. นายณัฐพล เรืองนุ่ม (3087)
๔๘. นายกมล ยืนยงวัฒนากูล (3089)
๔๙. นายยศ ไผ่หยกงาม (3092)
๕๐. น.ส.สันธนา เอื้ออารักษ์ (3094)
๕๑. น.ส.ปิยนุช ศรุติพันธ์ (3095)
๕๒. นางสุดสงวน ตรีขจรเกียรติ (3096)
๕๓. นายปรีชญา โรจนนิมิต (3097)
๕๔. น.ส.นันทิภา โห้ยุขัน (3101)
๕๕. นายชนุดม ปิติฤกษ์ (3106)
๕๖. น.ส.สุนิศา ตันติพุทธ (3107)
๕๗. นายวรเกียรติ นวลสุวรรณ (3108)
๕๘. นายเพิ่มพร ดํารงเกียรติ (3109)
๕๙. นายปกรณ์ ยิ่งวรการ (3111)
๖๐. น.ส.นฤมล ศิริวาณิชย์ (3112)
๖๑. น.ส.จุฑาวรรณ สุทธิรัตน์ (3114)

- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรสงคราม
- พ.เยาวชน ฯ ปทุมธานี
- พ.เยาวชน ฯ ปัตตานี
- พ.เยาวชน ฯ ลําปาง
- พ.นาทวี
- พ.เยาวชน ฯ อยุธยา
- พ.นาทวี
- พ.แขวงพยัคฆภูมิพิสัย
- พ.เยาวชน ฯ นนทบุรี
- พ.เยาวชน ฯ นครปฐม
- พ.แขวงนครไทย
- พ.เยาวชน ฯ ภูเก็ต
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
- พ.เยาวชน ฯ ขอนแก่น
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 1
- พ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
- พ.เยาวชน ฯ สุพรรณบุรี
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.เยาวชน ฯ ฉะเชิงเทรา
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.ปทุมธานี
- พ.แขวงธนบุรี
- เลขา ฯ อาญาธนบุรี
- พ.เยาวชน ฯ นครราชสีมา
- พ.เยาวชน ฯ พะเยา
- พ.เยาวชน ฯ นราธิวาส
- พ.แขวงพัทยา
- พ.สํานักงานศาลยุติธรรม
- พ.ปทุมธานี
/62. น.ส.สุวณัญฐ์ …

๓
๖๒. น.ส.สุวณัญฐ์ ไม้สูงดี (3115)
๖๓. นางอัญชลี กิจธนไพบูลย์ ทัพทอง (3116)
๖๔. นายชยทัศ ชินสรนันท์ (3117)
๖๕. น.ส.ศรัณย์ศรี สมบุญญฤทธิ (3120)
๖๖. นายธนัสถ์ สุวัฒนมหาตม์ (3121)
๖๗. นางบุษรานี หงษาคํา สงวนพฤกษ์ (3122)
๖๘. นางชลิตา ศรีสง่า เพชรนิล (3123)
๖๙. นายสุเจตน์ สถาพรนานนท์ (3124)

พ.แขวงชลบุรี
พ.สมุทรสาคร
พ.ลําพูน
พ.แขวงพระนครใต้
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
พ.แพ่ง
พ.เทิง
พ.แรงงานกลาง

๗๐. นางปราณี รุ่งอภิญญา พรรคสุพรรณ (3126)
๗๑. นายเบญจพล สาธิตสมิตพงษ์ (3128)
๗๒. นางนพวรรณ ภู่พัทธยากร (3129)
๗๓. นางศิริยา มหาทรัพย์ไพบูลย์ (3131)
๗๔. นายมนุเชษฐ์ โรจนศิริบุตร (3132)

พ.ธัญบุรี
พ.มหาสารคาม
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
พ.ธัญบุรี
พ.นนทบุรี

๗๕. น.ส.พรรณพร โสรัตยาทร (3135)
๗๖. นางพิณเพ็ญ ธีระวัฒน์ ทวีนุช (3136)
๗๗. นายสมฤกษ์ สําลีอ่อน (3137)
๗๘. นาง ศิริวรรณ โพธิ์ทอง (3138)
๗๙. น.ส.ภาธิณี บูรณะกิจไพบูลย์ (3140)
๘๐. นายพงศ์พัฒน์ ตาชูชาติ (3142)
๘๑. นายฉัตรชวงศ์ ศรีพวาทกุล (3143)
๘๒. นายวิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์ (3144)

พ.สมุทรสาคร
พ.ราชบุรี
พ.เยาวชน ฯ ชัยนาท
พ.อ่างทอง
พ.เลย
พ.สีคิ้ว
พ.แขวงนครราชสีมา
พ.แรงงานภาค 7

๘๓. นายเวสารัช ปราโมช ณ อยุธยา (3147)
๘๔. นายสิทธิพร ธีระโกศล (3148)
๘๕. นางสิริกุล จงจิตเกษม เจริญกิจราษฎร์ (3150)

พ.แขวงพระนครเหนือ
พ.นครสวรรค์
พ.อาญากรุงเทพใต้

๘๖. นายคมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์ (3153)
๘๗. นายพงษธร เศรษฐถาวร (3154)
๘๘. นางปิยะลักษณ์ บุญญกูล สมดี (3155)
๘๙. นางสุธาบดี สิงหเสนี สุวรรณจิตอารีย์ (3158)
๙๐. น.ส.อรนิตย์ บุณยรัตพันธุ์ (3159)

พ.ตาก
พ.ลําพูน
พ.เพชรบุรี
พ.อาญากรุงเทพใต้
พ.แขวงพระนครเหนือ

๙๑. น.ส.ปรียานาถ เผือกสุวรรณ (3160)

พ.แขวงพระนครเหนือ

- พ.เยาวชน ฯ สุพรรณบุรี
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.เยาวชน ฯ เชียงใหม่
- พ.ปทุมธานี
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.แขวงเวียงป่าเป้า
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
- พ.ปทุมธานี
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.ปทุมธานี
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สกลนคร
- พ.แขวงอยุธยา
- พ.ทองผาภูมิ
- พ.พิษณุโลก
- พ.เยาวชน ฯ สุรินทร์
- พ.เยาวชน ฯ นคราชสีมา
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
- พ.ปทุมธานี
- พ.อุทัยธานี
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 7
- พ.เยาวชน ฯ ลําปาง
- พ.แขวงลําปาง
- พ.เยาวชน ฯ นครสวรรค์
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 1
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
/92.นายนัฐพงศ์ …

๔
๙๒. นายนัฐพงศ์ พิริยะสถิต (3161)
๙๓. นายสยาม วุฒิสาร (3163)
๙๔. น.ส.จิราพร ศิริพงษ์ (3168)
๙๕. น.ส.เอมอร ตั้งสําเริงวงศ์ (3169)
๙๖. น.ส.วิรียาพร งามนิล (3173)
๙๗. นายสมเกียรติ แก้วมาลี (3178)
๙๘. น.ส.อิสริยา ยงพาณิชย์ (3179)
๙๙. นายชัชเวช สุกิจจวนิช (3180)
๑๐๐. น.ส.กรกช กลึงพงษ์ (3184)
๑๐๑. นางธราพร จรัสจรรยาวงศ์ (3186)

พ.ราชบุรี
พ.นครราชสีมา
พ.ปัตตานี
พ.แขวงชลบุรี
พ.ลําพูน
พ.อาญา
พ.แขวงพระนครเหนือ
พ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ
กลาง
พ.เยาวชน ฯ ราชบุรี
พ.อาญาธนบุรี

๑๐๒. นางวราภรณ์ มากธนะรุ่ง ว่องเมทินี (3187) พ.แพ่ง
๑๐๓. นายปิยะพงษ์ ทองดี (3189)
พ.ปทุมธานี
๑๐๔. นางลลิตา อิศโรทัยกุล กลัดวัง (3192) พ.แขวงนนทบุรี
๑๐๕. นางวันดี อรุณเพชรฤทัย (3193)
พ.สมุทรสาคร
๑๐๖. นายคมสันต์ ยวงเดชกล้า (3194)
พ.ภูเขียว
๑๐๗. นายสมพงษ์ พุทธฤทธิ์ (3195)
พ.พะเยา
๑๐๘. น.ส.คุลิกา สังข์สุวรรณ (3196)
พ.ลพบุรี
๑๐๙. น.ส.จิระวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (3197 ) พ.นราธิวาส
๑๑๐. นายกิตติศักดิ์ ดิษฐแก้ว (3200)
พ.ตรัง
๑๑๑. น.ส.รัตตัญญา ไชยโคตร (3201)
พ.แขวงชลบุรี
๑๑๒. นายสุรเดช บินรามัน (3203)
พ.อาญา
๑๑๓. นายพิทักษ์ ขําขนิษฐ (3205)
พ.แขวงนครราชสีมา
๑๑๔. นายเชาวนัฐ บุญลาภ (3207)
พ.พิษณุโลก
๑๑๕. น.ส.สุวรรณี ปาลบุตร (3209)
พ.เยาวชน ฯ สตูล
๑๑๖. นายสมศักดิ์ สุนทราภิรมย์ (3210)
พ.สมุทรสาคร
๑๑๗. นายศุภชัย ประไพนพ (3211)
พ.นนทบุรี
๑๑๘. นายเปี่ยมศักดิ์ พัชรเมธา (3212)
พ.เยาวชน ฯ ปทุมธานี
๑๑๙. น.ส.มงคลทิพย์ อักษรนันทน์ (3213)
พ.หนองบัวลําภู
๑๒๐. นายภาคภูมิ ตรีพานิชย์ (3214)
พ.ชุมแพ
๑๒๑. นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม (3215)
พ.สุพรรณบุรี
๑๒๒. นายก้องภพ สถาวราวงศ์ (3217)
พ.สมุทรปราการ
๑๒๓. นางปาริชาติ โพธิวังตระกูล (3219)
พ.แขวงเชียงใหม่
๑๒๔. นายโอภาส อุปรี (3221)
พ.ชัยบาดาล

- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
- พ.พิมาย
- พ.เยาวชน ฯ ยะลา
- พ.เยาวชน ฯ ชลบุรี
- พ.เยาวชน ฯ เชียงราย
- พ.แขวงปทุมวัน
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
- พ.เยาวชน ฯ เพชรบุรี
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
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- พ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
- พ.เยาวชน ฯ นครนายก
- พ.นนทบุรี
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.เยาวชน ฯ หนองบัวลําภู
- พ.เชียงคํา
- พ.เยาวชน ฯ จันทบุรี
- พ.เยาวชน ฯ ยะลา
- พ.เยาวชน ฯ ภูเก็ต
- พ.นครนายก
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.เยาวชน ฯ บุรีรัมย์
- พ.สุโขทัย
- พ.นาทวี
- พ.แขวงดุสิต
- พ.เยาวชน ฯ อยุธยา
- พ.นครนายก
- พ.หล่มสัก
- พ.เยาวชน ฯ มหาสารคาม
- พ.เยาวชน ฯ อ่างทอง
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.เยาวชน ฯ เชียงใหม่
- พ.เยาวชน ฯ สิงห์บุรี
/125.นายนราพงษ์ …

๕
๑๒๕. นายนราพงษ์ จิรมณีงาม (3222)
๑๒๖. นายสมบัติ วรานนท์วนิช (3223)
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๑๒๗. นายวันชัย ชูทอง (3224)
พ.สุราษฎร์ธานี
๑๒๘. น.ส.รุ่งรัศมิ์ ฤทธิเดช (3225)
พ.ตราด
๑๒๙. นายกมลสิทธิ รอดภาษา (3226)
พ.ธัญบุรี
๑๓๐. นายวันชัย นาสมจิตร (3227)
พ.ชุมแพ
๑๓๑. นายบุญ ผิวบาง (3228)
พ.แขวงอุบลราชธานี
๑๓๒. นายทรงฤทธิ์ หลานท้าว (3229)
พ.นครพนม
๑๓๓. นายดนุพร คีรีกิจขจร (3231)
พ.นครราชสีมา
๑๓๔. นายธนิทธิ์พล ท่าพริก (3237)
พ.ภูเขียว
๑๓๕. นายศดิศ ไชยโย (3238)
พ.แขวงนครปฐม
๑๓๖. นางอุทัยวรรณ ติปะวาโร (3239)
พ.นนทบุรี
๑๓๗. นายชัยชาญ อยู่ชุ่ม (3240)
พ.ชุมพร
๑๓๘. นายติมศักดิ์ บุญอากาศ (3241)
พ.ตราด
๑๓๙. นายณัฏฐ์ธนกฤต พงศ์สิริ (3242)
พ.สมุทรสาคร
๑๔๐. นายสุทัศน์ ภัทรวรกุลวงศ์ (3244)
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๔๑. นายสายัณห์ ศรีนวล (3247)
พ.สงขลา
๑๔๒. นายนิติรัฐ นาสมใจ (3249)
พ.หนองบัวลําภู
๑๔๓. นายเทอดพงษ์ กาศเรือนแก้ว (3251) พ.พิษณุโลก
๑๔๔. น.ส.นิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช (3255) พ.สมุทรปราการ
๑๔๕. นายธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ (3256)
พ.แรงงานกลาง

- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
- พ.เยาวชน ฯ ขอนแก่น

๑๔๖. นายปิติพัชญ์ สมจิตร (3257)
๑๔๗. น.ส.สมชนก เกษมบุญชัย (3261)
๑๔๘. นายกิตติภัฏ โหรชัยยะ (3262)
๑๔๙. น.ส.บุษราภรณ์ ดอนชวนชม (3264)
๑๕๐. นายสมเกียรติ เกียรติศักดาชัย (3265)
๑๕๑. น.ส.จารุณี จีระออน (3266)
๑๕๒. นายกฤติเดช แสนประดิษฐ์ (3267)
๑๕๓. นายธงชัย สีหาเวช(3268)
๑๕๔. นายเส่ง แก้วเหลา (3269)
๑๕๕. นางเพชรินทร์ฉัตร ศรีนวล (3270)
๑๕๖. นายสมเกียรติ วงศ์สุริยา (3271)

- พ.เกาะสมุย
- พ.แขวงลําปาง
- พ.แขวงดอนเมือง
- พ.แขวงขอนแก่น
- พ.เยาวชน ฯ ยโสธร
- พ.เยาวชน ฯ หนองคาย
- พ.สีคิ้ว
- พ.เยาวชน ฯ ระยอง
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
- พ.แขวงดอนเมือง
- พ.เยาวชน ฯ สงขลา
- พ.เยาวชน ฯ สระแก้ว
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สตูล
- พ.หล่มสัก
- พ.เยาวชน ฯ นครพนม
- พ.ชั้นต้นประจําสํานัก ปธ.ฎีกา
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
- พ.เยาวชน ฯ ร้อยเอ็ด
- พ.ลําพูน
- พ.เยาวชน ฯ น่าน
- พ.ฮอด
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
- พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.แขวงดอนเมือง
- พ.เชียงคํา
- พ.เยาวชน ฯ อุบลราชธานี
- พ.สตูล
- พ.เยาวชน ฯ ร้อยเอ็ด

พ.อํานาจเจริญ
พ.ลําปาง
พ.หัวหิน
พ.แขวงลําปาง
พ.สุพรรณบุรี
พ.ลําปาง
พ.อยุธยา
พ.พะเยา
พ.แขวงขอนแก่น
พ.แขวงสงขลา
พ.พล

/157. นายอนิรุทธิ์ …

๖
๑๕๗. นายอนิรุทธิ์ วรินทร์ (3272)
๑๕๘. นายวาริช เจียมใจ (3273)
๑๕๙. นายศรัณย์รัฐ ศรัณยสุนทร (3274)
๑๖๐. นายเกรียงไกร นาคสิงห์ (3277)
๑๖๑. นายภาคภูมิ สุสานนท์ (3278)
๑๖๒. นายรภัสชล ยุติวิชญ์ (3280)
๑๖๓. นายพงษ์สันต์ หินนาค (3281)
๑๖๔. นายเจนวิทย์ ดับโศรก (3282)
๑๖๕. นายศักดิ์กรี เพชรศรีทอง (3283)
๑๖๖. นายภาค แสงทับทอง (3284)
๑๖๗. นางณัฐมน กาญจนเลขา (3285)
๑๖๘. น.ส.ผึ้งขวัญ พึ่งพาญาติ (3286)
๑๖๙. น.ส.ไปรยา เจริญประกอบ (3287)
๑๗๐. นายปฏิภาณ กาพย์ไชย (3288)
๑๗๑. นายไพโรจน์ สุวรรณรัตน์ (3289)
๑๗๒. นายภาณุพันธ์ สุภัจจาภิชัย (3294)
๑๗๓. นางเฟื่องฟ้า คงเกลี้ยง (3295)
๑๗๔. นายนุสิทธิ์ อนุสรณ์ (3296)
๑๗๕. นายกิตติพงศ์ ว่องเมทินี (3299)

พ.ลําปาง
พ.สุรินทร์
พ.กาญจนบุรี
พ.เยาวชน ฯ พิษณุโลก
พ.ภูเก็ต
พ.พัทยา
พ.เดชอุดม
พ.นครราชสีมา
พ.เยาวชน ฯ อุทัยธานี
พ.ระนอง
พ.แขวงนครปฐม
พ.เพชรบุรี
พ.อ่างทอง
พ.สว่างแดนดิน
พ.ราชบุรี
พ.ฉะเชิงเทรา
พ.แขวงชลบุรี
พ.นราธิวาส
เลขา ฯ ศาลยุติธรรม
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๑๗๖. นายณัฏฐวุฒิ ไชยะพันโท (3300)
พ.เยาวชน ฯ ชลบุรี
๑๗๗. นายนันทศักดิ์ บัวงาม (3303)
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๗๘. นายณัชฐปกรณ์ จันทร์นิเวศน์ (3304) พ.ฝาง
๑๗๙. นายฉันทพัฒน์ อุไรกุล (3306)
พ.สงขลา
๑๘๐. น.ส.เพียงฤทัย พรรณศิริชัย (3308) พ.ขอนแก่น
๑๘๑. นายยุทธศักดิ์ เชาวลิต (3309)
พ.นนทบุรี
๑๘๒. น.ส.วิชาภรณ์ สกุณา (3311)
พ.เยาวชน ฯ ลําปาง
๑๘๓. นายเจนณรงค์ อุปเถย์ (3312)
พ.เยาวชน ฯ ชลบุรี
๑๘๔. น.ส.วฤตดา ทิพย์พิมานชัย (3314) พ.ภูเก็ต
๑๘๕. น.ส.ฐิตินันท์ มงคลพิทักษ์สุข (3315) พ.ลพบุรี
๑๘๖. นายสง่า วงศ์กาไสย (3317)
พ.แขวงอุดรธานี
๑๘๗. น.ส.ปวีณา เทียมเทศ (3318)
พ.ลพบุรี
๑๘๘. นายสิฏฐ์ ปินตา (3321)
พ.แม่สอด
๑๘๙. นายอรุณ ดีวังพล (3323)
พ.บึงกาฬ

- พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.นางรอง
- พ.น่าน
- พ.แขวงพิษณุโลก
- พ.สงขลา
- พ.เยาวชน ฯ กาญจนบุรี
- พ.ปัตตานี
- พ.แขวงอยุธยา
- พ.แม่ฮ่องสอน
- พ.ตะกั่วป่า
- พ.นครปฐม
- พ.เยาวชน ฯ ราชบุรี
- พ.เยาวชน ฯ ลพบุรี
- พ.แขวงขอนแก่น
- พ.อ่างทอง
- พ.เยาวชน ฯ กาญจนบุรี
- พ.เยาวชน ฯ ชลบุรี
- พ.ยะลา
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
- พ.แขวงชลบุรี
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.แขวงขอนแก่น
- เลขา ฯ ศาลยุติธรรมประจําภาค 9
- พ.เยาวชน ฯ ชัยภูมิ
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.แขวงลําปาง
- พ.แขวงชลบุรี
- รองเลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 8
- พ.เยาวชน ฯ สระบุรี
- พ.อุดรธานี
- พ.สิงห์บุรี
- พ.ตาก
- พ.ชุมแพ
/190.นายศิริวฒ
ั น์ …

๗
๑๙๐. นายศิริวัฒน์ เท่าบุรี (3324)
๑๙๑. นายกิตติกร รุจิรานุพงศ์ (3326)
๑๙๒. น.ส.นภัสถา ทัศนวัฒน์ (3327)
๑๙๓. นายธัญเดช อิ่มวิทยา (3328)
๑๙๔. นายสุรธาน ถิ่นโคกสูง (3330)
๑๙๕. นายสาธิต วคินเดชา (3331)
๑๙๖. น.ส.สุภาวดี ชุมพาลี (3332)
๑๙๗. นายธเนศ สุตพันธ์ (3336)
๑๙๘. นายฉลองรัฐ บุญเริ่ม (3337)
๑๙๙. นางจารุภา เพิ่มสมบัติ (3339)
๒๐๐. นายธวัช โพธิเ์ จริญ (3340)
๒๐๑. นายคํากอง คําพันธ์ (3341)
๒๐๒. น.ส.เพ็ญพรรณ นิยมทอง (3342)
๒๐๓. นายสมบูรณ์ รัตนวงศ์พิบูลย์ (3343)
๒๐๔. นายเกรียงไกร หวังสุจริตการ (3344)
๒๐๕. น.ส.พรชนัน จิรังรัตน์ (3345)
๒๐๖. นายเดชา ฉิมวารี (3346)
๒๐๗. น.ส.เพ็ญประภา ฤทธิปัญญาวงศ์(3348)
๒๐๘. นายวรวัชร เอี่ยมสุทธิธรรม (3349)
๒๐๙. นายสุทธิณัฐ ไชยเจริญ (3350)
๒๑๐. นายสุเมธ นาควโรดม (3351)
๒๑๑. นายเสกสรร อําภาไพ (3352)
๒๑๒. น.ส.สุธินี สมณะ (3354)
๒๑๓. นายขจร มั่งมี (3358)
๒๑๔. นายประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ (3359)
๒๑๕. น.ส.สุนาฏ หาญเพียรพงศ์ (3362)
๒๑๖. นายอุดมพร วงศ์กา (3368)
๒๑๗. นายปัญญา วงค์ครุฑ (3370)
๒๑๘. นายณรงค์ชัย พาณิชสุสวัสดิ์ (3372)
๒๑๙. นายณรงค์ ขันธ์ดวง (3373)
๒๒๐. นายชัย ลิ้มสุวัฒน์ (3379)

พ.บุรีรัมย์
พ.สุราษฎร์ธานี
พ.ธัญบุรี
พ.เยาวชน ฯ ปทุมธานี
พ.บัวใหญ่
พ.กาญจนบุรี
พ.พล
พ.กาฬสินธุ์
พ.ภูเขียว
พ.อยุธยา
พ.สกลนคร
พ.แขวงอุบลราชธานี
พ.เยาวชน ฯ อ่างทอง
พ.จันทบุรี
พ.ปราจีนบุรี
พ.สุพรรณบุรี
พ.พัทลุง
พ.ลําพูน
พ.แขวงนครไทย
พ.ฝาง
พ.แพ่ง
พ.ธัญบุรี
พ.ธัญบุรี
พ.นครสวรรค์
พ.เชียงใหม่
เลขา ฯ แรงงานกลาง
พ.เพชรบูรณ์
พ.แพ่ง
พ.แพ่ง
พ.เยาวชน ฯ ยโสธร
พ.อาญากรุงเทพใต้

๒๒๑. นายโกศล อัศวเดชานุกร (3381)
๒๒๒. นายเขมชาติ เทพไชย (3383)
๒๒๓. น.ส.สาวิตรี ศรีบุญเรือง (3385)

พ.เยาวชน ฯ นครปฐม
พ.เยาวชน ฯ หนองคาย
พ.กาญจนบุรี

- พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.ไชยา
- พ.แขวงดอนเมือง
- พ.อ่างทอง
- พ.เยาวชน ฯ ชัยภูมิ
- พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.แขวงสุพรรณบุรี
- พ.เยาวชน ฯ บึงกาฬ
- พ.บัวใหญ่
- พ.เยาวชน ฯ ชัยนาท
- พ.มีนบุรี
- พ.เยาวชน ฯ ศรีสะเกษ
- พ.สิงห์บุรี
- พ.นครนายก
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.แขวงอยุธยา
- พ.เยาวชน ฯ ตรัง
- พ.แขวงชลบุรี
- พ.สวรรคโลก
- พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.แขวงดุสิต
- พ.นครปฐม
- พ.เยาวชน ฯ อุทัยธานี
- พ.แขวงชลบุรี
- พ.สํานักงานศาลยุติธรรม
- พ.น่าน
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.แขวงอุดรธานี
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 9
- พ.นครปฐม
- พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.แขวงอุบลราชธานี
/224.นายสุทธิธรรม …

๘
๒๒๔. นายสุทธิธรรม รัตนแสนยานุภาพ (3386) พ.ภูเก็ต
๒๒๕. นางธรณิศร คชินทร์ กิตติวุฒิศักดิ์ (3387)พ.ทุ่งสง
๒๒๖. น.ส.ฐิติพร ตังสุรัตน์ (3390)
พ.หนองบัวลําภู
๒๒๗. นายกรกฎ เพ็ชรมีศรี (3391)
พ.ไชยา
๒๒๘. น.ส.สุภีนาฏ ตั้งบริบูรณ์รัตน์ (3393) รองเลขา ฯ อุทธรณ์
ภาค 8
๒๒๙. น.ส.ตีรณันต์ ดุริยะสาย (3395)
พ.แขวงนนทบุรี
๒๓๐. น.ส.นภณัฐ อุ่นสกุล (3396)
พ.สุพรรณบุรี
๒๓๑. น.ส.อรนภา เรืองกุล (3397)
พ.แขวงสุพรรณบุรี
๒๓๒. น.ส.ภัทรา ภาคย์ประเสริฐ (3398) พ.แขวงสุพรรณบุรี
๒๓๓. น.ส.ภัทรัชต์ นิยมสุจริต (3401)
พ.อาญา
๒๓๔. น.ส.ปิยวรรณ สุขทอง (3404)
พ.ระยอง
๒๓๕. น.ส.ศิรินทิพย์ ไทพาณิชย์ (3405)
พ.พิจิตร
๒๓๖. น.ส.อร ชวลิตนิธิกุล (3408)
พ.เยาวชน ฯ นครปฐม
๒๓๗. น.ส.สุทจิ์ธิฎา สุทธิพงศ์คณาสัย (3409) พ.แขวงนครศรีธรรมราช
๒๓๘. นายณัฐวุฒิ วิทยศักดิ์พันธ์ (3410)
พ.พะเยา
๒๓๙. นางพาณิภัค เขมนิจกุล (3412)
พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
๒๔๐. นายพิเชษฐ บั้งเงิน (3415)
พ.เทิง
๒๔๑. น.ส.ตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร (3417) พ.เยาวชน ฯ สุพรรณบุรี
๒๔๒. น.ส.ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์ (3418)
พ.อยุธยา
๒๔๓. นายนิชฌาน หัสรังค์ (3420)
พ.เชียงใหม่
๒๔๔. นายกิตติ เนตรประเสริฐชัย (3424) พ.แรงงานกลาง
๒๔๕. นายวัชรพล สุนทระศานติก (3426)
๒๔๖. นายศุภฤกษ์ ศุกรเสพย์ (3428)
๒๔๗. น.ส.จตุพร โค้วคาศัย (3431)
๒๔๘. นายโพชฌงค์ พรหมขันธ์ (3435)
๒๔๙. นายสุธี กิติทัศนาสรชัย (3439)
๒๕๐. นายสุพจน์ คงธนโฆษิตกุล (3440)
๒๕๑. นายจิตรภาณุ คณิตวรรณ (3441)
๒๕๒. น.ส.วรรณพร พละภิญโญ (3442)
๒๕๓. น.ส.มณฑนะ แสงคําสุข (3443)
๒๕๔. น.ส.ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ (3446)
๒๕๕. นายนาวิน มณีจันทร์ (3450)

พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
พ.เยาวชน ฯ สุพรรณบุรี
พ.อยุธยา
พ.สวรรคโลก
พ.แขวงนครสวรรค์
พ.จันทบุรี
พ.เยาวชน ฯ พะเยา
พ.แพร่
พ.แขวงนนทบุรี
พ.แขวงสมุทรปราการ
พ.กาญจนบุรี

- เลขา ฯ อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 8
- พ.ปากพนัง
- พ.เยาวชน ฯ อุดรธานี
- พ.เยาวชน ฯ สุราษฎร์ธานี
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 8
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.เยาวชน ฯ ระนอง
- พ.อ่างทอง
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.แขวงดุสิต
- พ.เยาวชน ฯ พิษณุโลก
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.ปากพนัง
- พ.เยาวชน ฯ แพร่
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.แขวงสุพรรณบุรี
- พ.อ่างทอง
- พ.ลําพูน
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
- พ.ชั้นต้นประจําสํานัก ปธ ฎีกา
- พ.แขวงสุพรรณบุรี
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.ตาก
- พ.อุทัยธานี
- พ.แขวงอุดรธานี
- พ.แม่สะเรียง
- พ.ปราจีนบุรี
- พ.นนทบุรี
- พ.อาญา
- พ.แขวงดุสิต
/256. นายชัยวัฒน์ …

๙
๒๕๖. นายชัยวัฒน์ ทรงศิริศิลป์ (3451)
๒๕๗. น.ส.มานิกา สุริยมานพ (3453)
๒๕๘. นางสรินทิพย ทรงศิริศิลป์ (3456)
๒๕๙. นายดารัชพงษ์ เขื่อนทอง (3457)
๒๖๐. น.ส.วิภาพร พารักษา (3458)
๒๖๑. นายวินิจ ประเทืองสถบดี (3460)
๒๖๒. นายศักดิ์ฤทธิ์ งามมิตรสมบูรณ์ (3461)
๒๖๓. นายย้วน ขาวขํา (3462)
๒๖๔. นายสุรศักดิ์ ชูผล (3464)
๒๖๕. นายอภิราม จันทรจรัส (3466)
๒๖๖. นายธงไท รัมมะศักดิ์ (3469)
๒๖๗. น.ส.นิชธิมา ปะจันทบุตร (3472)
๒๖๘. น.ส.ณัฏฐพัชร์ คงทวีศักดิ์ (3474)
๒๖๙. น.ส.ณัฐทญา วิสัยจร (3475)
๒๗๐. นายจุฑา จันทร์จารุวัฒน์ (3476)
๒๗๑. นายฐานุตร เล็กสุภาพ (3480)

พ.กําแพงเพชร
พ.แขวงนนทบุรี
พ.กําแพงเพชร
พ.นครปฐม
พ.สระบุรี
พ.แขวงสมุทรปราการ
พ.อุบลราชธานี
พ.เยาวชน ฯ ยะลา
พ.เชียงใหม่
พ.แพร่
พ.สระบุรี
พ.แพร่
พ.เยาวชน ฯ ลพบุรี
พ.ราชบุรี
พ.แขวงขอนแก่น
พ.แรงงานกลาง

๒๗๒. นายอิศเรศ ปราโมช ณ อยุธยา (3482) พ.แขวงสมุทรปราการ
๒๗๓. นายอํานาจ โชติพงศ์แสงศรีมา (3483) พ.บุรีรัมย์
๒๗๔. น.ส.รสิตา บุญวิสูตร (3487)
พ.อยุธยา
๒๗๕. น.ส.พรรณทิพย์ วัฒนกิจการ (3489) พ.แรงงานภาค 1
๒๗๖. นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล (3493)
๒๗๗. นายอภิชัย จันทภาโส (3494)
๒๗๘. นายสมบูรณ์ พฤฒิพงศภัค (3495)
๒๗๙. นายเสกสรร วิทยารุ่งเรืองศรี (3497)
๒๘๐. นายชัยสิทธิ์ ช่างปัน (3498)
๒๘๑. นายพิชยุตม์ คูณทอง (3499)
๒๘๒. นายกิตติ กิตติวรวัฒน์ (3500)
๒๘๓. นายวรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย (3501)
๒๘๔. น.ส.ดวงรักษ์ ตรงเมธีรัตน์ (3504)
๒๘๕. นายชาญชัย เหล่าอารยะ (3505)
๒๘๖. นายบัลลังก์ จิระบุญศรี (3506)
๒๘๗. นายพรภัทร์ ตันติกุลานันท์ (3510)

พ.สุโขทัย
พ.นครศรีธรรมราช
พ.กาญจนบุรี
พ.อุบลราชธานี
พ.กาฬสินธุ์
พ.แขวงนนทบุรี
พ.นครสวรรค์
พ.สํานักงานศาลยุติธรรม
พ.เยาวชน ฯ ขอนแก่น
พ.เยาวชน ฯ ระยอง
พ.สมุทรปราการ
พ.สํานักงานศาลยุติธรรม

- พ.สวรรคโลก
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.สวรรคโลก
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.ชลบุรี
- พ.สมุทรปราการ
- พ.ชลบุรี
- พ.ยะลา
- พ.พะเยา
- พ.เทิง
- พ.เยาวชน ฯ ราชบุรี
- พ.ลําพูน
- พ.แขวงพิษณุโลก
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.เยาวชน ฯ อํานาจเจริญ
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
- พ.แขวงนครปฐม
- พ.แขวงนครปฐม
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
- พ.เยาวชน ฯ พิษณุโลก
- พ.ปากพนัง
- พ.แขวงราชบุรี
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.แขวงขอนแก่น
- พ.นนทบุรี
- พ.ชัยนาท
- พ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
- พ.ขอนแก่น
- พ.ระยอง
- เลขา ฯ อาญาคดีทุจริต ฯ กลาง
- พ.ชั้นต้นประจําสํานัก ปธ.ฎีกา
/288. น.ส.ณัฐฉัตร …

๑๐
๒๘๘. น.ส.ณัฐฉัตร ปัญญ์เอกวงศ์ (3511)
๒๘๙. นายยศสวิน วนิชสุวรรณ (3512)
๒๙๐. น.ส.วรรณียา อัตตาหกุล (3513)
๒๙๑. น.ส.สรชา แสงวิรุณ (3516)
๒๙๒. น.ส.ทิพนที ลิ้มธนากุล (3517)
๒๙๓. นายธีรวัฒน์ แก่นเมือง (3525)
๒๙๔. น.ส.นวพร สาระคุณ (3532)
๒๙๕. น.ส.กรรณิกา อัศวเมธา (3535)

พ.แขวงนนทบุรี
พ.ชั้นต้นประจําสํานัก
ปธ.ฎีกา
พ.เยาวชน ฯ นนทบุรี
พ.นครราชสีมา
พ.สมุทรสาคร
พ.แม่สอด
พ.ราชบุรี
พ.แรงงานกลาง

๒๙๖. น.ส.หทยา กุลชัยรัตนา (3536)
๒๙๗. น.ส.วรรณวิสาข์ ธนานันท์ (3540)
๒๙๘. นายทรงยศ สิริเกียรติกุล (3543)
๒๙๙. น.ส.ชุษะณา สนธิเกษตริน (3545)
๓๐๐. น.ส.ชาลินี นวกุล (3549)
๓๐๑. นายธิติพล ศรีประทักษ์ (3552)

พ.ธัญบุรี
พ.เยาวชน ฯ ยะลา
พ.ราชบุรี
พ.สมุทรสาคร
พ.เยาวชน ฯ นนทบุรี
พ.แรงงานภาค 6

๓๐๒. นางอาวีพรรณ จารุจันทร จริงสิริ (3553)พ.อุดรธานี
๓๐๓. นายธวัชชัย รัมณะกัจจะ (3555)
พ.สงขลา
๓๐๔. น.ส.ณัฐกมน ปัญญาดี (3556)
พ.แขวงอุดรธานี
๓๐๕. นายชุมพล จันทศร (3558)
พ.พิจิตร
๓๐๖. นายสมประสงค์ พัตจาลจุล (3560) พ.สมุทรปราการ
๓๐๗. นายพัชรพงศ์ โรจนะวุฒิ (3562)
พ.กระบี่
๓๐๘. นายวีรศักดิ์ ธารณานิมิตร (3563)
พ.สมุทรสาคร
๓๐๙. น.ส.เกศรินทร์ จันทรสิทธิผล (3566) พ.สกลนคร
๓๑๐. นายสุชาติ ตั้งอภิญญา (3568)
พ.นครปฐม
๓๑๑. นายสมคะเน ไตติลานนท์ (3569)
พ.เยาวชน ฯ เพชรบุรี
๓๑๒. นายพลวิชญ์ ทับเที่ยง (3571)
พ.ระยอง
๓๑๓. น.ส.นันธิดา พิมพิสนฑ์ (3575)
พ.สีคิ้ว
๓๑๔. นายโกวิทย์ ดวงพรม (3578)
พ.เยาวชน ฯ ขอนแก่น
๓๑๕. นายสุริยา ปานแป้น (3579)
พ.ร้อยเอ็ด
๓๑๖. นายมงคล พิมพ์ทรัพย์ (3580)
พ.สุรินทร์
๓๑๗. นายจตุรงค์ ศรีเมฆ (3581)
พ.เชียงใหม่
๓๑๘. นายปวเมษ คล้ายสมบัติ (3582)
พ.แม่ฮ่องสอน
๓๑๙. นายณัษฐพงศ์ อินทสาแล (3583)
พ.ระยอง

- พ.นนทบุรี
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
- พ.ลําปาง
- พ.อาญา
- พ.นครสวรรค์
- พ.กาญจนบุรี
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.นราธิวาส
- พ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
- พ.อาญา
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.อุทธรณ์
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- พ.หนองบัวลําภู
- พ.ปัตตานี
- พ.พะเยา
- พ.อุทัยธานี
- พ.ลพบุรี
- พ.พังงา
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.เยาวชน ฯ เลย
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.ลําพูน
- พ.นครปฐม
- พ.แขวงนครปฐม
- พ.ขอนแก่น
- พ.มหาสารคาม
- พ.เยาวชน ฯ ศรีสะเกษ
- พ.เยาวชน ฯ สุโขทัย
- พ.ตะกั่วป่า
- พ.นครปฐม
/320. นายยุทธนา …

๑๑
๓๒๐. นายยุทธนา แสนจันทร์ (3586)
๓๒๑. นายสมบัติ สมจิต (3588)
๓๒๒. น.ส.จุรีพร กงนอก (3590)
๓๒๓. น.ส.วราภรณ์ จานโอ (3592)
๓๒๔. น.ส.ปณิดา อนุวัตคุณธรรม (3593)
๓๒๕. นายจตุพล โลหะนําเจริญ (3594)
๓๒๖. นายสุริน ชูแก้ว (3595)
๓๒๗. นายสิทธิศักดิ์ หล๋อโตน (3597)
๓๒๘. น.ส.ชิสา เมธารัตนารักษ์ (3598)
๓๒๙. น.ส.ปวีณา วิโรจน์ธนะชัย (3600)
๓๓๐. นายเฉลิมศักดิ์ ชโลธร (3601)
๓๓๑. นายจตุพล แก้วรุ่งฟ้า (3602)
๓๓๒. นายธนากร ปลูกสวัสดิ์ (3603)
๓๓๓. นายเชิดชาย บัวเพชร (3604)
๓๓๔. น.ส.สุวิมล จงสงวน (3608)
๓๓๕. นายภูชิชย์ จิตรบุญ (3609)
๓๓๖. น.ส.ณิศรา ชุบขุนทด (3610)
๓๓๗. น.ส.พิมสิริ อึงขจรกุล (3611)
๓๓๘. นายณัฐพงศ์ สมประสงค์ (3612)
๓๓๙. นายเศกสรรค์ กองหิน (3613)
๓๔๐. นายบุญชนะ พึ่งทอง (3615)
๓๔๑. นายณรงค์ สีลาผอง (3616)
๓๔๒. นายสกล ดาวกระจาย (3618)
๓๔๓. นายจักรินณ์ แสงยนต์ (3619)
๓๔๔. นายอนุชาติ ปิติภิญโญภาส (3620)
๓๔๕. นายสิทธิชัย เสวีวัลลพ (3621)
๓๔๖. นายทรงศักดิ์ สังเศษ (3622)
๓๔๗. นายธนณัฏฐ์ รอดภาษา (3623)
๓๔๘. นายวโรดม ศิริมณีธรรม (3624)
๓๔๙. นายวีระ ตั้งเกษมภิญโญ (3625)
๓๕๐. นายธนา พิทยะเวสด์สุนทร (3626)
๓๕๑. นางปฏิญาพร ปลูกสวัสดิ์ (3627)
๓๕๒. นายจักร ศรีปา (3628)
๓๕๓. นายธีระวัฒน์ มิ่งเชื้อ (3629)
๓๕๔. นายสามารถ ชูมาก (3630)

พ.แขวงอุดรธานี
พ.นครนายก
พ.นครราชสีมา
พ.สีคิ้ว
พ.สมุทรปราการ
พ.สมุทรปราการ
พ.เวียงสระ
พ.ระนอง
พ.แขวงราชบุรี
พ.แขวงสระบุรี
พ.เยาวชน ฯ อุบลราชธานี
พ.ทุ่งสง
พ.กาญจนบุรี
พ.แขวงทุ่งสง
พ.สมุทรปราการ
พ.สระแก้ว
พ.ขอนแก่น
พ.แขวงอุบลราชธานี
พ.สระบุรี
พ.วิเชียรบุรี
พ.แพร่
พ.จันทบุรี
พ.พัทยา
พ.แขวงราชบุรี
พ.แขวงราชบุรี
พ.ปัตตานี
พ.เวียงสระ
พ.สีคิ้ว
พ.พิษณุโลก
พ.ระยอง
พ.นนทบุรี
พ.กาญจนบุรี
พ.อุตรดิตถ์
พ.เยาวชน ฯ เพชรบูรณ์
พ.กันทรลักษ์

- พ.ชุมแพ
- พ.เยาวชน ฯ ประจวบคีรีขันธ์
- พ.นางรอง
- พ.ชัยนาท
- พ.สมุทรสาคร
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.หลังสวน
- พ.พังงา
- พ.เยาวชน ฯ นครราชสีมา
- พ.เยาวชน ฯ ตรัง
- พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.แขวงนครศรีธรรมราช
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.แขวงสุราษฎร์ธานี
- พ.ลพบุรี
- พ.นครนายก
- พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.ลพบุรี
- พ. ชัยนาท
- พ.พะเยา
- พ.ชลบุรี
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.เพชรบุรี
- พ.นนทบุรี
- พ.นาทวี
- พ.แขวงทุ่งสง
- พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.แขวงนครสวรรค์
- พ.ตราด
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.สุโขทัย
- พ.หนองบัวลําภู
- พ.นางรอง
/355. นายจรัญ …

๑๒
๓๕๕. นายจรัญ แก่นมาศ (3632)
๓๕๖. นายเด่นพงศ์ ภิรมย์เณร (3633)
๓๕๗. นายเที่ยงธรรม แก้วรักษ์ (3635)
๓๕๘. นายอุทิศ อุ่นท้าว (3636)
๓๕๙. นายอภิเวทย์ อารยะญาณ (3639)
๓๖๐. นายปริญญา จารวัฒน์ (3640)
๓๖๑. นายสัญญา โสมจันทร์ (3641)
๓๖๒. นายชัยยุทธ์ ศุพุทธมงคล (3643)
๓๖๓. นายชินพันธุ์ สุวรรณเนตร (3645)
๓๖๔. นายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ (3649)
๓๖๕. นายธาดา สุทธิวัฒนาการ (3651)
๓๖๖. น.ส.พิญดา เลิศกิตติกุล (3655)
๓๖๗. นายปิติพงษ์ โชติมานนท์ (3656)
๓๖๘. นายเอกลักษณ์ เหลืองอําพล (3659)
๓๖๙. นายนพรัตน์ วิจิตรพันธุ์ (3660)
๓๗๐. นายภาคภูมิ พองชัยภูมิ (3661)
๓๗๑. นายถาวร เกษมะณี (3663)
๓๗๒. น.ส.ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร (3664)
๓๗๓. น.ส.ปรินดา เวทพิสัย (3666)
๓๗๔. นายอัครณัฏฐ์ รัตนตรัยเจริญ (3669)
๓๗๕. น.ส.พรภัทร ลีลาเกรียงศักดิ์ (3674)
๓๗๖. นายมงคล ลุ้งใส้ (3676)
๓๗๗. นายชัยเลิศ ลีลาเกรียงศักดิ์ (3677)
๓๗๘. นายนิธิ เมทินีวงศ์ (3678)
๓๗๙. นางอติกา รัตนคามินี (3681)
๓๘๐. นายธนัท สุวรรณปริญญา (3684)
๓๘๑. นายหิรัญ อัศววงศ์เกษม (3686)
๓๘๒. นายเกียรติศักดิ์ ภมรไมตรี (3687)
๓๘๓. น.ส.พัชรวลี ตันประวัติ (3688)
๓๘๔. น.ส.อรพรรณ ลีนะเปสนันท์ (3689)
๓๘๕. น.ส.ภัทรกันย์ ตัญจนะ (3690)
๓๘๖. นายโกวิท หนูโยม (3693)
๓๘๗. น.ส.อัญชัน ศรีพิทักษ์สกุล (3694)
๓๘๘. นายณัฐพงษ์ ตั้งสากล (3696)
๓๘๙. น.ส.ปัญญารัตน์ มีผล (3697)

พ.ปัตตานี
พ.ระยอง
พ.นราธิวาส
พ.เดชอุดม
พ.นราธิวาส
พ.สระแก้ว
พ.นครปฐม
พ.ปราจีนบุรี
พ.ตะกั่วป่า
พ.อํานาจเจริญ
พ.นนทบุรี
พ.เยาวชน ฯ สระบุรี
พ.แขวงพัทยา
พ.แพ่ง
พ.ตรัง
พ.เยาวชน ฯ น่าน
พ.สุรินทร์
พ.อยุธยา
พ.เยาวชน ฯ ราชบุรี
พ.ธัญบุรี
พ.สระบุรี
พ.พัทลุง
พ.กําแพงเพชร
พ.อุบลราชธานี
พ.สงขลา
พ.สมุทรปราการ
พ.เชียงใหม่
พ.แขวงพิษณุโลก
พ.เยาวชน ฯ นครราชสีมา
พ.สมุทรปราการ
พ.ชัยภูมิ
พ.เยาวชน ฯ นครราชสีมา
พ.ระยอง
พ.สกลนคร
พ.พังงา

- พ.นาทวี
- พ.นครปฐม
- พ.ปัตตานี
- พ.ยโสธร
- พ.ปัตตานี
- พ.ปราจีนบุรี
- พ.สมุทรสาคร
- พ.แขวงอยุธยา
- พ.ชัยบาดาล
- พ.รัตนบุรี
- พ.นราธิวาส
- พ.สมุทรสาคร
- พ.สมุทรสาคร
- พ.แขวงอุดรธานี
- พ.เยาวชน ฯ อุบลราชธานี
- พ.อุดรธานี
- พ.เยาวชน ฯ สกลนคร
- พ.แขวงนครปฐม
- พ.ตรัง
- พ.อาญา
- พ.แขวงราชบุรี
- พ.หลังสวน
- พ.สระบุรี
- พ.ชลบุรี
- พ.เยาวชน ฯ นครศรีธรรมราช
- พ.สมุทรสาคร
- พ.ลําปาง
- พ.พิษณุโลก
- พ.แขวงนคราชสีมา
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.เลย
- พ.ชลบุรี
- พ.ขอนแก่น
- พ.นนทบุรี
- พ.อยุธยา
/390.นายชยนันท์ …

๑๓
๓๙๐. นายชยนันท์ กิจโอสถ (3699)
พ.เชียงราย
๓๙๑. นางจิดาภา หวังสู่วัฒนา (3700)
พ.เยาวชน ฯ พิษณุโลก
๓๙๒. นายกบินทร์ เอกปัญญาสกุล (3702)
พ.บุรีรัมย์
๓๙๓. นายชูชาติ ณ ระนอง (3703)
พ.ชุมพร
๓๙๔. นายอภิสิทธิ์ มีเสรี (3705)
พ.น่าน
๓๙๕. นายเทพรักษ์ ชํานาญกิจ (3707)
พ.อุตรดิตถ์
๓๙๖. น.ส.ศุภิสรา ศิริเพ็ญพงศ์ (3708)
พ.แขวงสมุทรปราการ
๓๙๗. นายสากล รัตนคามินี (3709)
พ.สงขลา
๓๙๘. นายบรรพต วิภูภิญโญ (3711)
พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
๓๙๙. นายมนูญ แสงงาม (3712)
พ.อยุธยา
๔๐๐. นางอภิวดี เหลืองรุ่งโรจน์ (3718)
พ.แขวงสมุทรปราการ
๔๐๑. น.ส.วรรณสิริ ศรีชัยเพชร (3719)
พ.ฉะเชิงเทรา
๔๐๒. นางสิริกาญจน์ ทิตตภักดี (3720)
พ.หัวหิน
๔๐๓. น.ส.มาริสา เล่าศรีวรกต (3721)
พ.แขวงพัทยา
๔๐๔. นายนิธิ เหลืองรุ่งโรจน์ (3723)
พ.แขวงสมุทรปราการ
๔๐๕. น.ส.ธนัฏชพัญช์ อัจฉริยดํารงกุล (3727) พ.พิมาย
๔๐๖. น.ส.วรมน รามางกูร (3728)
พ.ชั้นต้นประจําสํานัก ปธ.ฎีกา
๔๐๗. นายสุดปิติ วรรธนะหทัย (3729)
พ.สีคิ้ว
๔๐๘. นายศุภวาร วิไลวงษ์ (3730)
พ.เยาวชน ฯ อุบลราชธานี
๔๐๙. น.ส.ภูรีวรรณ์ ประเสริฐศักดิ์ (3732)
พ.แขวงอยุธยา
๔๑๐. นางปรีญาพันธ์ ผ่องผุดพันธ์ ศักดาไกร (3733) พ.แขวงสมุทรปราการ
๔๑๑. น.ส.พลินี ศรีเหนี่ยง (3734)
พ.แขวงอยุธยา
๔๑๒. น.ส.ไพพร อัมพรกลิ่นแก้ว (3735)
พ.เยาวชน ฯ ฉะเชิงเทรา
๔๑๓. น.ส.อิสรินกาญจน์ เรืองจิรากุล (3736)
พ.เยาวชน ฯ อยุธยา
๔๑๔. นางปรารถนา วัชรพงศ์ งามมิตรสมบูรณ์ (3737) พ.อุบลราชธานี
๔๑๕. น.ส.ศศิธร แสงจันทร์ (3738)
พ.เยาวชน ฯ บุรีรัมย์
๔๑๖. นางบวรวรรณ อําพรสุต (3740)
พ.สมุทรปราการ
๔๑๗. น.ส.ณัชชา จิราอัคริมากุล (3741)
พ.เยาวชน ฯ กาญจนบุรี
๔๑๘. น.ส.มัสฤณ วานิชวัฒนรําลึก (3742)
พ.เยาวชน ฯ กาญจนบุรี
๔๑๙. นายสุทธิ เอี่ยมเจริญยิ่ง (3744)
พ.ภูเขียว
๔๒๐. น.ส.สุชนาภัสร์ แสงโสมไพศาล (3745) พ.เยาวชน ฯ อยุธยา
๔๒๑. นายสิรวัฒน์ ทิตตภักดี (3746)
พ.หัวหิน
๔๒๒. นายชาตรี ใหม่วิจิตร (3748)
พ.ระยอง
๔๒๓. น.ส.พรรณลดา มัธยมจันทร์ (3749)
พ.อุบลราชธานี
๔๒๔. น.ส.สุพัตรา ชาญชิตโสภณ (3751)
พ.อุบลราชธานี

- พ.ชัยนาท
- พ.พิษณุโลก
- พ.ปราจีนบุรี
- พ.ประจวบคีรีขันธ์
- พ.เทิง
- พ.ลําปาง
- พ.สมุทรสาคร
- พ.แขวงนครศรีธรรมราช
- พ.บัวใหญ่
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.สมุทรปราการ
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.ชลบุรี
- พ.พัทยา
- พ.สมุทรปราการ
- พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.สํานักงานศาลยุติธรรม
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.ชลบุรี
- พ.อยุธยา
- พ.สมุทรปราการ
- พ.อยุธยา
- พ.เลย
- พ.นครปฐม
- พ.ชลบุรี
- พ.บุรีรัมย์
- พ.สมุทรสาคร
- พ.อยุธยา
- พ.อยุธยา
- พ.ชุมแพ
- พ.สมุทรสาคร
- พ.ชลบุรี
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.แขวงพระนครเหนือ
/ 425. น.ส.สุทธิณี …

๑๔
๔๒๕. น.ส.สุทธิณี กุลธีระวิทย์ (3754)
๔๒๖. น.ส.วรรณวิภา เชาวภานันท์ (3756)
๔๒๗. น.ส.ศิริวรรณ นําสุขตระกูล (3758)
๔๒๘. น.ส.อิษณี กําลัง (3764)
๔๒๙. น.ส.วรรณวรา วีระสุนทร (3765)
๔๓๐. น.ส.นวณี กอศรีพร (3766)
๔๓๑. นายกิตติ คูวิจิตรสุวรรณ (3767)

พ.สีคิ้ว
พ.สมุทรปราการ
พ.นครสวรรค์
พ.อุบลราชธานี
พ.ระยอง
พ.แขวงนครสวรรค์
พ.แม่สะเรียง

ชั้น 2 สับเปลี่ยนตําแหน่ง
๑. นายพลภัทร บุญ-หลง (3770)
๒. นายนที ตียวัฒนกฤษณ์ (3773)
๓. น.ส.ปิติดา ธรรมฤาชุ (3775)
๔. น.ส.พนิดา พงศ์สุวรรณ (3778)
๕. นายอนุกูล นาคเรืองศรี (3779)
๖. นายณัฐพล จันทรศิริภาส (3780)
๗. น.ส.นลินอร ธิบดี (3781)
๘. นายคมสัน อ้นโตน (3782)
๙. น.ส.อัญชนีย์ โตวนิชย์ (3783)
๑๐. น.ส.วันวสี บุญโปร่ง (3784)
๑๑. น.ส.นิออน ลี (3786)
๑๒. นายประมูล ทองนุ่ม (3787)
๑๓. นางภัทรธร เชาวลิตถวิล นากลาง (3789)
๑๔. นายณัฐกร จันทร์หอม (3791)
๑๕. น.ส.อนัญญา ทองดํารงชัย (3792)
๑๖. นายขจรเดช ดิเรกสุนทร (3793)

พ.พัทยา
พ.เวียงสระ
พ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.สงขลา
พ.เชียงใหม่
พ.สงขลา
พ.อุบลราชธานี
พ.อุดรธานี
พ.เยาวชน ฯ สุโขทัย
พ.สระแก้ว
พ.เยาวชน ฯ อุบลราชธานี
พ.นครพนม
พ.แขวงอุดรธานี
พ.แขวงนครสวรรค์
พ.สระแก้ว
พ.ชัยบาดาล

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นายพันธุ์สยาม ห้วยแก้ว (3795)
น.ส.วราภรณ์ ฟุ้งธรรมสาร (3798)
น.ส.พรรณธวัช มวญนรา (3799)
นายยิ่งยง กาญจนพายัพ (3801)
นายพรรษวุฒิ ฉิมไพบูลย์ (3803)
นายนววิธ มานะกุล (3805)
น.ส.วรรณวรัตม์ ไทยอาภรณ์ (3806)
น.ส.กุลวณี ตันติประวรรณ (3807)
น.ส.กัลยณัฏฐ์ พัศภัคชญช์ (3809)

- พ.ชัยภูมิ
- พ.สมุทรสาคร
- พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.ธัญบุรี
- พ.ธัญบุรี
- พ.นครสวรรค์
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- พ.สมุทรสาคร
- พ.นราธิวาส
- พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.ตรัง
- พ.ลําปาง
- พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.อยุธยา
- พ.หลังสวน
- พ.แพร่
- พ.ธัญบุรี
- พ.แขวงพัทยา
- พ.ตราด
- พ.อุดรธานี
- พ.สํานักงานศาลยุติธรรม
- พ.อยุธยา
- พ.ชั้นต้นประจําสํานัก
ปธ ฎีกา
พ.พัทยา
- พ.แขวงสมุทรปราการ
พ.เยาวชน ฯ เชียงราย
- พ.เชียงราย
พ.เชียงใหม่
- พ.อุบลราชธานี
พ.เชียงราย
- พ.แขวงสมุทรปราการ
พ.พิจิตร
- พ.สระแก้ว
พ.เยาวชน ฯ ประจวบคีรีขันธ์ - พ.แขวงสมุทรปราการ
พ.ยโสธร
- พ.เพชรบุรี
พ.เยาวชน ฯ จันทบุรี
- พ.ตราด
พ.นางรอง
- พ.กาญจนบุรี
/26.นายประชาชน …

๑๕
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.

นายประชาชน จินันทุยา (3810)
นายปวีณ ปิ่นประยงค์ (3811)
น.ส.ยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ (3812)
น.ส.ศิริรัชต์ เกียรติกําจรชัย (3813)
นายนพรัตน์ เนียมคล้าย (3814)
น.ส.สมิตา ต้นธีรวงศ์ (3815)
น.ส.กวินทราดา ศิริรักษ์ (3817)
นายธีระพงษ์ ซื่อสัตย์บุญ (3820)
นายวีระยุทธ แสงไกร (3825)
น.ส.นภัสพร ศักดิ์เดชานนท์ (3829)
นายมงคล ภูฆัง (3830)
น.ส.วรินทร ม่วงมิ่งสุข (3831)
นายณรงค์เดช นวลมณี (3832)
นางกานตา เมตต์ปราณี (3833)
นายพิพัฒน์ วุฒิชัยสารานนท์ (3834)

พ.น่าน
พ.น่าน
พ.นางรอง
พ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.เยาวชน ฯ เพชรบูรณ์
พ.นางรอง
พ.ยโสธร
พ.ยโสธร
พ.สวรรคโลก
พ.เยาวชน ฯ พิจิตร
พ.กําแพงเพชร
พ.นางรอง
พ.พัทยา
พ.ศรีสะเกษ
พ.ภูเก็ต

๔๑. นายนฤดล เฮงเจริญ (3835)
๔๒. นายอนุวัฒน์ บุญนันท์ (3837 )
๔๓. น.ส.อรศรี อธิกิจ (3838)
๔๔. น.ส.พัชริยา โมกขมรรคกุล (3839)
๔๕. นายนราธิป บุญญพนิช (3840)

พ.ภูเก็ต
พ.เยาวชน ฯ ตรัง
พ.สุราษฎร์ธานี
พ.สุราษฎร์ธานี
พ.เยาวชน ฯ ภูเก็ต

๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

พ.ศรีสะเกษ
พ.มหาสารคาม
พ.พัทยา
พ.สุโขทัย
พ.เยาวชน ฯ อํานาจเจริญ
พ.เยาวชน ฯ ชัยภูมิ
พ.เยาวชน ฯ อุดรธานี
พ.สวรรคโลก
พ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.มหาสารคาม
พ.มหาสารคาม
พ.ศรีสะเกษ
พ.มหาสารคาม

น.ส.พิชาณี สําเภาเงิน (3842)
นายศราวุฒิ เสาวภาพ (3843)
นายวีระภัทร์ แก้วนอกเขา (3844)
นายโฆษฤทธิ์ นาสมใจ (3845)
น.ส.ศรินลักษณ์ เกียรติยศเจริญ (3846)
นายนิธิภัทร์ สถาปนสุต (3847)
น.ส.วัชรี ธนผลเลิศ (3848)
น.ส.ไพลิน อภิทักขกุล (3849)
นายพลพิพัฒน์ วรชินาคมน์ (3850)
น.ส.กอบกุล ชัยเดชสุริยะ (3851)
นายสุธรรม สุธัมนาถพงษ์ (3853)
นายอิสริยะ อนนตพันธ์ (3855)
นางเสาวภาคย์ บุญทอง (3857)

- พ.อยุธยา
- พ.แขวงนครสวรรค์
- พ.ระยอง
- พ.สมุทรสาคร
- พ.เพชรบูรณ์
- พ.กาญจนบุรี
- พ.น่าน
- พ.กาญจนบุรี
- พ.แขวงนครสวรรค์
- พ.กําแพงเพชร
- พ.เยาวชน ฯ พิจิตร
- พ.กาญจนบุรี
- พ.ชลบุรี
- พ.บุรีรัมย์
- พ.ชั้นต้นประจํากอง
ผช.อุทธรณ์ภาค 8
- พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.นราธิวาส
- พ.สมุทรปราการ
- พ.สมุทรปราการ
- พ.ชั้นต้นประจํากอง
ผช.อุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
- พ.ลพบุรี
- พ.สมุทรปราการ
- พ.สมุทรปราการ
- พ.เชียงใหม่
- พ.เพชรบูรณ์
- พ.สมุทรปราการ
- พ.พัทยา
- พ.เยาวชน ฯ เพชรบูรณ์
- พ.เยาวชน ฯ อุบลราชธานี
- พ.ราชบุรี
- พ.ระยอง
- พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.ชัยภูมิ
/59. น.ส.กัลยกร …

๑๖
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.

น.ส.กัลยกร กิจมานะวัฒน์ (3859)
พ.ศรีสะเกษ
น.ส.ชนาภา ชอบพิเชียร (3860)
พ.สุราษฎร์ธานี
น.ส.วรพัชรา กอบพิพัฒน์ (3861)
พ.ศรีสะเกษ
นายวีรนิจ ลิมปะถาวรพงศ์ (3863)
พ.มหาสารคาม
นายปุณยวัจน์ มาลากุล ณ อยุธยา (3864) พ.เยาวชน ฯ มหาสารคาม
น.ส.ลักษิกา ถิ่นสันติสุข (3865)
พ.ร้อยเอ็ด
น.ส.ประพาฬรัศมี ประยูรหงษ์ (3866)
พ.กําแพงเพชร
น.ส.ไกรวิณี สุนทรมน (3868)
พ.เยาวชน ฯ ชัยภูมิ
นายทนายรัฐ กุลบุปผา (3869)
พ.เชียงราย
น.ส.รติมา ชัยสุโรจน์ (3871)
พ.แขวงเชียงใหม่

๖๙. น.ส.อารยา ธีรการุณวงศ์ (3872)
๗๐. น.ส.อรกานต์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์ (3873)
๗๑. น.ส.นิชญา ปราณีจิตต์ (3874)
๗๒. น.ส.ภคินี พิพิธวณิชธรรม (3875)
๗๓. นายกฤษฎา สกุลศรีประเสริฐ (3877)
๗๔. น.ส.วริษฐา ปภังกร (3878)
๗๕. น.ส.น้ําฟ้า ประสิทธิ์หิรัญ (3879)
๗๖. น.ส.ลดาวัลย์ ใยมณี (3880)
๗๗. นายนพพล เลี่ยวไพโรจน์ (3881)
๗๘. น.ส.ศลิษา สมบัติศิริ (3882)
๗๙. นายวันรพี อยู่สกุล (3885)
๘๐. น.ส.ตรีทิพย์ วิเศษจินดา (3886)
๘๑. น.ส.ธนวรรณ นราวิริยะกุล (3887)
๘๒. นายอภิพงศ์ ศานติเกษม (3888)
๘๓. น.ส.ช่อฟ้า ภูมิรุ่งเรืองสุข (3891)

พ.แขวงเชียงใหม่
พ.แขวงเชียงใหม่
พ.เยาวชน ฯ เชียงใหม่
พ.เยาวชน ฯ เลย
พ.สุราษฎร์ธานี
พ.เยาวชน ฯ สระแก้ว
พ.แขวงสุราษฎร์ธานี
พ.ระนอง
พ.แขวงสุรินทร์
พ.เชียงใหม่
พ.นครสวรรค์
พ.สุรินทร์
พ.เยาวชน ฯ ร้อยเอ็ด
พ.เยาวชน ฯ เชียงใหม่
พ.พัทลุง

๘๔. นายบุญครอง พรพนาทรัพย์ (3892)
๘๕. น.ส.ภัทรกมล สถิรวัฒนา (3893)
๘๖. น.ส.มลวลิน เกียรติธนะบํารุง (3894)
๘๗. นายโสฬส นิพนุติยันต์ (3895)
๘๘. น.ส.ป่านแก้ว วัฒนเวชวิจิตร (3897)
๘๙. น.ส.ไวรัลยา ตันพานิช (3898)
๙๐. น.ส.นรีนาถ ทองบัวบาน (3899)
๙๑. นางเอมวลี บุญจันต๊ะ แก่นเมือง (3900)

พ.สุรินทร์
พ.นครสวรรค์
พ.แขวงเชียงใหม่
พ.เยาวชน ฯ สุราษฎร์ธานี
พ.เยาวชน ฯ ศรีสะเกษ
พ.เยาวชน ฯ ตรัง
พ.รัตนบุรี
พ.แม่สอด

- พ.ลพบุรี
- พ.กาญจนบุรี
- พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.ราชบุรี
- พ.มหาสารคาม
- พ.แขวงอุดรธานี
- พ.สระบุรี
- พ.กําแพงเพชร
- พ.พัทยา
- พ.ชั้นต้นประจํากอง
ผช.อุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
- พ.ราชบุรี
- พ.เชียงใหม่
- พ.นครสวรรค์
- พ.กาญจนบุรี
- พ.เชียงใหม่
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
- พ.ราชบุรี
- พ.ราชบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สุราษฎร์ธานี
- พ.ราชบุรี
- พ.ราชบุรี
- พ.บุรีรัมย์
- พ.แขวงอุดรธานี
- พ.ชั้นต้นประจําสํานัก ปธ ฎีกา
- พ.ชั้นต้นประจํากอง
ผช.อุทธรณ์ภาค 8
- พ.บุรีรัมย์
- พ.สระบุรี
- พ.ราชบุรี
- พ.สระบุรี
- พ.อุบลราชธานี
- พ.ระนอง
- พ.ขอนแก่น
- พ.นครสวรรค์
/92.น.ส.ปิยฤดี …

๑๗
๙๒.น.ส.ปิยฤดี สืบเพ็ชร (3904)
๙๓.นายณัฐพล วชิระประสิทธิ์ (3905)
๙๔.น.ส.กชพร ตันสถิรานันท์ (3906)
๙๕.น.ส.พสุกานต์ พรหมสาส์น (3907)
๙๖.นายเจตรวินท์ จิตสําราญ (3909)
๙๗.น.ส.นาวีพรรณ สีหพันธุ์ (3912)
๙๘.นายบุรเศรษฐ์ รุ่งรติกุลธร (3913)
๙๙.น.ส.นวลปราง สินธพานนท์ (3918)
๑๐๐. นางนนทิญา หงษ์หยก (3920)
๑๐๑. น.ส.อุษา พิพัฒน์บรรณกิจ (3921)
๑๐๒. น.ส.สุธินี อารีเจริญเลิศ (3922)
๑๐๓. น.ส.นภกานต์ พิพัฒน์อนันต์ (3923)
๑๐๔. น.ส.สิริณี กําแพงแก้ว (3928)
๑๐๕. น.ส.สรพรรณ ศรกุล (3929)
๑๐๖. น.ส.วิริยา จันทร์จ้อย (3930)
๑๐๗. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมรักษา (3931)
๑๐๘. นายธเนส บัวผิน (3934)
๑๐๙. นายวิชัย พรมมากุล (3939)
๑๑๐. นายภูมิภัทร ลาภนิยม (3947)
๑๑๑. นายชัชวาล บุญเกษมสันติ (3953)
๑๑๒. น.ส.พวงไข่มุกข์ วิภาตะวัต (3954)
๑๑๓. นายภาณุพันธุ์ รักวงษ์ (3956)
๑๑๔. นายฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล (3957)
๑๑๕. นายอภิรักษ์ เขียนนอก (3958)
๑๑๖. น.ส.กัญญาภัทร ทิพย์บุญทรัพย์ (3959)
๑๑๗. น.ส.นิรมล จันทรคามิ (3963)
๑๑๘. น.ส.กมลลักษณ์ หาญประสิทธิ์คํา (3965)
๑๑๙. นายสุริยันต์ หงสาคู (3966)
๑๒๐. นายทศพล พิทักษ์เนตินัย (3967)
๑๒๑. นายกฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์ (3970)
๑๒๒. นายเอกฤทธิ์ ลีลาเกรียงศักดิ์ (3974)
๑๒๓. น.ส.ธนภรณ์ เอี่ยมทอง (3976)
๑๒๔. นายพงศ์ชยุตม์ ลับเหลี่ยม (3977)
๑๒๕. น.ส.สุภาวดี วัฒนานนท์ (3979)
๑๒๖. นายจรัล ทองสุด (3980)

พ.รัตนบุรี
พ.เยาวชน ฯ ร้อยเอ็ด
พ.เยาวชน ฯศรีสะเกษ
พ.ชุมพร
พ.รัตนบุรี
พ.เยาวชน ฯ นครพนม
พ.บุรีรัมย์
พ.เทิง
พ.เยาวชน ฯ นครสวรรค์
พ.เยาวชน ฯ สกลนคร
พ.เยาวชน ฯ สกลนคร
พ.เยาวชน ฯ แม่ฮ่องสอน
พ.เยาวชน ฯ นราธิวาส
พ.เยาวชน ฯ ปัตตานี
พ.เยาวชน ฯ ปัตตานี
พ.นครศรีธรรมราช
พ.กระบี่
พ.กันทรลักษ์
พ.ศรีสะเกษ
พ.กําแพงเพชร
พ.กําแพงเพชร
พ.เยาวชน ฯ สุราษฎร์ธานี
พ.ภูเก็ต
พ.กระบี่
พ.นครพนม
พ.ทุ่งสง
พ.เยาวชน ฯ นครศรีธรรมราช
พ.เยาวชน ฯ นครศรีธรรมราช
พ.เยาวชน ฯ ภูเก็ต
พ.วิเชียรบุรี
พ.เยาวชน ฯ สงขลา
พ.เวียงสระ
พ.กันทรลักษ์
พ.กาฬสินธุ์
พ.ทุ่งสง

- พ.ขอนแก่น
- พ.อุดรธานี
- พ.เชียงใหม่
- พ.พัทยา
- พ.สระบุรี
- พ.ชัยบาดาล
- พ.นครสวรรค์
- พ.เชียงใหม่
- พ.ชั้นต้นประจํากอง ผช.ฎีกา
- พ.นครสวรรค์
- พ.หัวหิน
- พ.นครสวรรค์
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.หัวหิน
- พ.สุโขทัย
- พ.พิษณุโลก
- พ.พิษณุโลก
- พ.เดชอุดม
- พ.นครราชสีมา
- พ.สีคิ้ว
- พ.พิษณุโลก
- พ.พัทยา
- พ.เชียงใหม่
- พ.นครราชสีมา
- พ.แพร่
- พ.พล
- พ.แขวงสุรินทร์
- พ.ร้อยเอ็ด
- พ.ระยอง
- พ.เพชรบูรณ์
- พ.เพชรบูรณ์
- พ.วิเชียรบุรี
- พ.สีคิ้ว
- พ.นครราชสีมา
- พ.อุบลราชธานี
/127. นายโภคิน …

๑๘
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.

นายโภคิน ตรีสมุทร์ (3982)
น.ส.อภิรดี สุธาสันติรักษ์ (3983)
นายกิตติกร เนียมสอน (3984)
นายธนภัทร นิติธนาภัทร (3985)
นายสุมิตร์ ทองกล่อม (3986)
นายสุรพันธ์ สุวรรณประดิษฐ์ (3988)

พ.เกาะสมุย
พ.บึงกาฬ
พ.เยาวชน ฯ บึงกาฬ
พ.เวียงสระ
พ.เยาวชน ฯ ระนอง
พ.เยาวชน ฯ สงขลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕60 เป็นต้นไป
สํานักงานศาลยุติธรรม
กุมภาพันธ์ ๒๕60

- พ.สระแก้ว
- พ.หนองบัวลําภู
- พ.พล
- พ.นครสวรรค์
- พ.สระแก้ว
- พ.พัทยา

