บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี 6 เพิ่มเติมแก้ไข)
(ส่งพร้อมบันทึกสานักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๓ (ก.ต.)/
ลงวันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕60)
ชั้น 3 สับเปลี่ยนตาแหน่ง
๑. นางอารีย์ กิติสุธาธรรม (1986)
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
๒. นางพรหมพร มูลศาสตร์ จารุวาที (2048) พ.ชั้นต้นประจากอง
ผช.อุทธรณ์
๓. นายฐปนัท จึงสมาน (2060)
พ.แขวงพระนครใต้
๔. น.ส.สุภัทรา กรอุไร (2380)
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
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๕. นายธนารักษ์ พงษ์ศิริเดชา (2934) พ.สานักงานศาลยุติธรรม
๖. น.ส.ปิยนุช ศรุติพันธ์ (3095)
พ.แขวงพระนครใต้
๗. นางสุดสงวน ตรีขจรเกียรติ (3096) พ.สมุทรสาคร
๘. นายสมเกียรติ แก้วมาลี (3178)
พ.อาญา
๙. นายชัชเวช สุกิจจวนิช (3180)
พ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ
กลาง
๑๐. น.ส.สุวรรณี ปาลบุตร (3209)
พ.เยาวชน ฯ สตูล
๑๑. นายศุภชัย ประไพนพ (3211)
พ.นนทบุรี
๑๒. นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม (3215)
พ.สุพรรณบุรี
๑๓. นายธนิทธิ์พล ท่าพริก (3237)
พ.ภูเขียว
๑๔. นายศดิศ ไชยโย (3238)
พ.แขวงนครปฐม
๑๕. นายสมเกียรติ เกียรติศักดาชัย (3265) พ.สุพรรณบุรี
๑๖. นายรภัสชล ยุติวิชญ์ (3280)
พ.พัทยา
๑๗. นายเจนวิทย์ ดับโศรก (3282)
พ.นครราชสีมา
๑๘. นางเฟื่องฟ้า คงเกลี้ยง (3295)
พ.แขวงชลบุรี
๑๙. น.ส.ฐิตินันท์ มงคลพิทักษ์สุข (3315) พ.ลพบุรี
๒๐. น.ส.เพ็ญพรรณ นิยมทอง (3342)
พ.เยาวชน ฯ อ่างทอง
๒๑. น.ส.อรนภา เรืองกุล (3397)
พ.แขวงสุพรรณบุรี
๒๒. นายพิเชษฐ บั้งเงิน (3415)
พ.เทิง
๒๓. นายศุภฤกษ์ ศุกรเสพย์ (3428)
พ.เยาวชน ฯ สุพรรณบุรี
๒๔. น.ส.มณฑนะ แสงคาสุข (3443)
พ.แขวงนนทบุรี
๒๕. นายกิตติ กิตติวรวัฒน์ (3500)
พ.นครสวรรค์
๒๖. น.ส.นวพร สาระคุณ (3532)
พ.ราชบุรี
๒๗. นายภูชิชย์ จิตรบุญ (3609)
พ.สระแก้ว

- พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
- พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
- พ.มีนบุรี
- พ.นาทวี
- พ.เยาวชน ฯ สระบุรี
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.แขวงปทุมวัน 
- พ.แขวงพระนครเหนือ 
- พ.เยาวชน ฯ นนทบุรี
- พ.แขวงนครศรีธรรมราช
- พ.เยาวชน ฯ ฉะเชิงเทรา
- พ.เยาวชน ฯ เพชรบุรี
- พ.เยาวชน ฯ ชลบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
- พ.เยาวชน ฯ อ่างทอง
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
- พ.เยาวชน ฯ อยุธยา
- พ.นครนายก
- พ.สิงห์บุรี
- พ.แขวงสุพรรณบุรี
- พ.เยาวชน ฯ กาญจนบุรี 
- พ.เชียงใหม่
- พ.ชัยนาท
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.อ่างทอง 
- พ.กาญจนบุรี
- พ.แขวงสระบุรี

๒
๒๘. นางอติกา รัตนคามินี (3681)
๒๙. น.ส.ปัญญารัตน์ มีผล (3697)
๓๐. นายชยนันท์ กิจโอสถ (3699)
๓๑. นายสากล รัตนคามินี (3709)
๓๒. น.ส.ภูรีวรรณ์ ประเสริฐศักดิ์ (3732)

พ.สงขลา
พ.พังงา
พ.เชียงราย
พ.สงขลา
พ.แขวงอยุธยา

ชั้น 2 สับเปลี่ยนตาแหน่ง
๑. นายเศรษฐา ขจร (3828)
พ.สระแก้ว
๒. นายณรงค์เดช นวลมณี (3832)
พ.พัทยา
๓. นายปานรวี ชีวิตโสภณ (3836)
พ.เชียงใหม่
๔. น.ส.อรศรี อธิกิจ (3838)
พ.สุราษฎร์ธานี
๕. น.ส.พัชริยา โมกขมรรคกุล (3839) พ.สุราษฎร์ธานี
๖. น.ส.วัชรี ธนผลเลิศ (3848)
พ.เยาวชน ฯ อุดรธานี
๗. นายทนายรัฐ กุลบุปผา (3869)
พ.เชียงราย
๘. น.ส.ช่อฟ้า ภูมิรุ่งเรืองสุข (3891) พ.พัทลุง
๙. น.ส.ไวรัลยา ตันพานิช (3898) พ.เยาวชน ฯ ตรัง
๑๐. น.ส.พสุกานต์ พรหมสาส์น (3907) พ.ชุมพร

- พ.ตรัง
- พ.แขวงอยุธยา
- พ.ชัยนาท
- พ.ตรัง
- พ.นนทบุรี
- พ.ธัญบุรี
- พ.ชลบุรี
- พ.อยุธยา
- พ.อยุธยา
- พ.ธัญบุรี
- พ.สมุทรปราการ
- พ.สมุทรปราการ
- พ.ราชบุรี
- พ.ตรัง
- พ.พัทยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕60 เป็นต้นไป
สานักงานศาลยุติธรรม
กุมภาพันธ์ ๒๕60
 เป็นกรณีขอทบทวนมติ ก.ต. ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕60

