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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตงตั้งขาราชการตุลาการ
มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ ง ขาราชการตุ ล าการ
ใหดํารงตําแหนงตาง ๆ จํานวน ๓๕ ราย ดังนี้
๑. นายสุน ทร เฟ)*อ งวิวัฒ น- ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะในศาลอุท ธรณ-ภ าค ๑
ดํารงตําแหนง อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๒. นายพงษ-ศักดิ์ กิติสมเกียรติ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ-ภาค ๔
ดํารงตําแหนง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ-ภาค ๔
๓. นายสุรพล สนธยานนท- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ- ดํารงตําแหนง
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๔. นายสุพจน- บําเพ็ญวัฒนา ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ- ดํารงตําแหนง
รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ๕. นายพงษ-ธร จัน ทร-อุดม ประธานแผนกคดีเ ลือกตั้งในศาลอุท ธรณ-ภ าค ๔
ดํารงตําแหนง อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๖. นายวีร ะพงศ- สุด าวงศ- รองประธานแผนกคดีย าเสพติด ในศาลอุท ธรณดํารงตําแหนง อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
๗. นายนํา กรุยรุงโรจน- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ-คดีชํานัญพิเศษ
ดํารงตําแหนง อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
๘. นายปรีชา เชิดชู ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง อธิบดีผูพิพากษา
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
๙. นายปรีช า บุญ โรจน-พ งศ- ผู พิพ ากษาศาลอุท ธรณ-ภ าค ๑ ดํา รงตํา แหนง
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙
๑๐. นายนรินทร- ตงศิริ ผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๔ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะในศาลอุทธรณ-ภาค ๔
๑๑. นางสาวอารีรัตน- วงศ-ศักดิ์มณี ผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๙ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ-คดีชํานัญพิเศษ
/๑๒. นายชัยชนะ...

-๒๑๒. นายชัยชนะ อิสสระวิทย- ผูพิพากษาศาลอุทธรณ- ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะในศาลอุทธรณ๑๓. นายวีระชาติ กุลอัศยะศิริ ผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๕ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ-ภาค ๑
๑๔. นายขจรเดช คงแสงชู ผูพิพากษาศาลอุทธรณ- ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะในศาลอุทธรณ๑๕. นายมีช ัย เตชาชาญ ผู พิพ ากษาศาลอุท ธรณ-ภ าค ๕ ดํ า รงตํ า แหนง
รองอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
๑๖. นายวัช รชัย แสงอุไ ร ผู พิพ ากษาศาลอุท ธรณ- ดํา รงตํา แหนง รองอธิบ ดี
ผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
๑๗. นายทวิช พงษ-สุวรรณ ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง รองอธิบดี
ผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๑๘. นายบัณ ฑิต สีอุไ รย- ผูชวยผู พิพ ากษาศาลฎีก า ดํารงตํา แหนง รองอธิบ ดี
ผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๑๙. นายวิวุฒิ มณีนิล ผู ชวยผู พิพ ากษาศาลฎีก า ดํา รงตํา แหนง รองอธิบ ดี
ผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
๒๐. นายวงศ-สถิตย- แสงสุก ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง รองอธิบดี
ผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๒๑. นายสุเ มธ รักษภัก ดี ผู ชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง รองอธิบ ดี
ผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙
๒๒. นางอุไรรัตน- นอยสุวรรณ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลทรัพย-สินทางปHญญา
และการคาระหวางประเทศกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๙
๒๓. นายศรชัย วรานิช สกุล ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะในศาลแรงงานภาค ๕
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๕
๒๔. นายมนต- เอี่ยมศิริ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๑
๒๕. นายสุจินต- ขําไชโย ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๖ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ- ๕
๒๖. นายวัน ชัย อิน ทร-แ กว ผู พิพ ากษาหัว หนาศาลประจํา สํ า นัก งานอธิบ ดี
ผูพิพากษาภาค ๘ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลอุทธรณ/๒๗. นายศักรินทร- ...

-๓๒๗. นายศัก ริน ทร- กิต ติส ารพงษ- ผู พิพ ากษาหัว หนาศาลจัง หวัด มีน บุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลอุทธรณ๒๘. นายเลิศชาย สุวพงษ- ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๒ ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๒๙. นายเสรี จารุอรอุไร ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๖
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลอุทธรณ๓๐. นายเกรี ยงศั กดิ์ ดํ ารงศั กดิ์ ศิ ริ ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๔
๓๑. นางสาวสุ ว รรณา มี น ะโยธิ น ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลประจํา กองผู ชวย
ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๓๒. นายวรศักดิ์ จันทร-คีรี ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๑ ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๓๓. นางยุพาพรรณ- กลั่นนุรักษ- ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๗ ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๓๔. นางดุจดาว คีรีวิเชียร ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๑ ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๓๕. นายเกียรติศักดิ์ ชัยวงษ- ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ-ภาค ๓ ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปNนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ- พ.ศ. ๒๕๖๐

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอกประยุทธ- จันทร-โอชา
นายกรัฐมนตรี
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นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

