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คําสั่งสํานักงานศาลยุตธิ รรม
ที่ 327/๒560น
เรื่อง ให%ข%าราชการตุลาการไปช*วยทํางานชั่วคราว
โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได%มีมติแต*งตั้งข%าราชการตุลาการให%ไปดํารง
ตําแหน*งที่ว*างและแทนกัน และอยู*ระหว*างดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล%า ฯ
แต*งตั้ง เพื่อมิให%เป6นการขัดข%องแก*ราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข%าราชการฝ;ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ ประธานศาลฎีกา มีคําสั่งให%ข%าราชการตุลาการ
ไปช*วยทํางานชั่วคราว โดยได%รับความยินยอมแล%ว ดังต*อไปนี้
๑. นายนิพนธB เพื่อคุณธรรม ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 9 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 7
๒. นางกาญจนา สิงหBไฝแก%ว ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
๓. นางทิพวรรณ หัตถะปนิตรB ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลล%มละลายกลาง
๔. นายธนศร สังวรเวชชภัณฑB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๕. นายพรไชย วงศBเมธานุเคราะหB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 1
๖. นางสาวสุพัตรา ฐิตะฐาน ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลล%มละลายกลาง
๗. นายจิระศักดิ์ จันทรBสว*าง ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลล%มละลายกลาง
๘. นางอรวรรณ อินทวดี ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๙. นายวรวัฒนB คงสถาพรกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๐. นายบุญชัย วงษาพาณิชยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๑. นางสาวศรัณยา เลิศศาสตรBวัฒนา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดจังหวัดนนทบุรี
๑๒. นางณัฐสิรี นิตยะประภา ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 3 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 6
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-2๑๓. นายชาคริต จุลมนตB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 1
๑๔. นางดณยา วีรฤทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๕. นางเพชรน%อย สมะวรรธนะ ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 6 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 7
๑๖. นายกิจจา สมะวรรธนะ ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 6 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 2
๑๗. นายวสุพัชรB จงเพิ่มวัฒนะผล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษา
ภาค 9 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 9
๑๘. นางสาวดวงกมล รัง ษีธ รรมปUญ ญา ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะในศาลจัง หวัด มีน บุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๙. นางแววมณี ประทุมแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 9
๒๐. นายเกียรติยศ ไชยศิริธัญญา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๒๑. นายเลิศบุญ เหลืองฐิติสกุล ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 4 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
๒๒. นายจิรเวทยB อุนนะนันทนB ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลล%มละลายกลาง
๒๓. นายพรชัย เอื้อวิริยวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดธัญบุรี
๒๔. นายไพศาล วานสูงเนิน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 1
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 9
๒๕. นายนันทชัย จันทรBรอด ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 4 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
๒๖. นายสุรชาญ พูลสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 7
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 1
๒๗. นายโตมร สิริวิวัฒนBภากร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๒๘. นายเจษฎา ยวงทอง ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะในศาลจัง หวัด มีน บุรี ช*ว ยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดมีนบุรี
๒๙. นางนีรนุช เจริญ วงศB ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะในศาลจัง หวัด ตลิ่ง ชัน ช*ว ยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๓๐. นายภมร สัตตภรณBพิภพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
๓๑. นายรุ*งโรจนB จันละ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 5
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 5
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-3๓๒. นายนพคุณ ไชยเทพ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษา
ภาค 5ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 5
๓๓. นายดิลก เสริมวิริยะกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๓๔. นางสุชาดา พรพิพัฒนBไพศาล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 1
๓๕. นายวิวัฒนB วงศกิตติรักษB รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๓๖. นายพศวัต จงอรุณงามแสง ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
๓๗. นายฐิตวัชร อุดรพิมพB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 2
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 2
๓๘. นายมนัส อานามวัฒนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 1 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 7
๓๙. นายสุรินทรB สุทธิธรรมดํารง ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
๔๐. นายสมศักดิ์ ประกอบแสงสวย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
๔๑. นายนนทวัฒนB โชติพิมาย ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 6 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๔๒. นางวีนัส นิมิตกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
๔๓. นายอุทัย ทวีโชติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๔๔. นายสุรเดช ราบุรี ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 3 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 3
๔๕. นายสุดสาคร เวชยชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๔๖. นายชัยวุฒิ ต*อปUญญาเรือง ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 5
๔๗. นายไพบูลยB ศรีธูป ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 6 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
๔๘. นายประมวล นิลกลาง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๔๙. นายธนพงศB อุชชิน ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 6
๕๐. นายวราพงศB รุ*งจิรารัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 6
/51. นายปริญญา ...

-4๕๑. นายปริญญา เชาวลิตถวิล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 5
๕๒. นายสันติ ชูกิจทรัพยBไพศาล ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
๕๓. นางพวงผกา วงศBกระพันธุB ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๕๔. นายอภิชาต เทพหนู ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๕๕. นางสาวภัชดา เหลืองวิลัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๕๖. นางสุวิมล ศรีสงวน สุพรรณพงษB ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 1
๕๗. นายนเรศ วงษBสุนทร ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 6
๕๘. นายธรรมนูญ ม*วงแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลล%มละลายกลาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๕๙. นางชลฎา ลีนะเปสนันทB ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๖๐. นายณัฐภกฤษ เผือกผ*อง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
๖๑. นายสมบู รณB ศรี มณี ผู%พิ พากษาหั วหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู% พิพากษาภาค 3
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
๖๒. นายวุฒิ พิทักษBธานิน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๖๓. นางสาวเบญจวรรณ ตาลาวนิช ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 8 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 2
๖๔. นายมาโนช รัตนนาคะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลล%มละลายกลาง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5
๖๕. นายสมศักดิ์ แก%วร*วมวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 8
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
๖๖. นางผ*องพรรณ ปXYนพิลา ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๖๗. นางกฤษณา กลั่นนุรักษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราว
ในตํ า แหน* ง ผู% พิ พ ากษาหั ว หน% า คณะในศาลแรงงานภาค 5 ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมที่
1131/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%า
คณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
/68. นายสาโรจนB ...

-5๖๘. นายสาโรช สําราญทรัพยB ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๖๙. นายสมยศ ไขประพาย ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 4
๗๐. นางพาชื่น แสงจันทรBเทศ ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๗๑. นายสบาย นิลแท% ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 3
๗๒. นายสิงหBชัย สุพรรณพงษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 1
๗๓. นายวิโรจนB จิวะวิทูรกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๗๔. นายวิชัย เดชชุติพงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 8
๗๕. นายสมภพ เดชทวีวัฒนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%า
ระหว*างประเทศกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๗๖. นายอาทิตยB พนาจันทรB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 2
๗๗. นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๗๘. นายมนัส ภักดิ์ภูวดล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๗๙. นายกวินทรB ศิริกรรณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 8 ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
๘๐. นายพะโณมล ไพรภิมุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๘๑. นายธีรวุฒิ กองมะลิกันแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๘๒. นางเพียงพร วิเศษสินธุB ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 8 ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 8
๘๓. นายคมกฤช กนกประดิษฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๘๔. นายนฤเทพ อภิรักษBเนติพงศB ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 8 ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 8
๘๕. นายนพพร วิวัฒนาภรณB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๘๖. นายไกรสร โสมจันทรB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
/87. นายปริญญาพงศB…

-6๘๗. นายปริญญาพงศB เจียรนัยกุลกนก ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5
๘๘. นายสุรพันธB อรัญนารถ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๘๙. นางปUญจมา นรัตถรักษา ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 7 ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๙๐. นางสาวพิมล แสงพิสิทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๙๑. นายจุมพล เชาวลิต ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 8 ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
๙๒. นายบวรวิทยB เปรื่องวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 6
๙๓. นายสมศักดิ์ ธนากิจพาณิชยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๙๔. นางสาววาสนา บุญ ทรงสัน ติกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๙๕. นายวรัญ\ู แสงศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๙๖. นายธีรศักดิ์ คงเทพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
๙๗. นายเสนียB ไชยวุฒิ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%า
ระหว*างประเทศกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 6
๙๘. นางสาวปริญญา แสงทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%า
ระหว*างประเทศกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 8
๙๙. นายเลอเลิศ ชุณหโอภาส ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๐๐. นางวันเพ็ญ กีรติกฤติยานนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๐๑. นายนรินทรB เลิศจรรยารักษB ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
๑๐๒. นายชูชัย สุทธิสว*างวงศB ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลภาษีอากรกลางอากรกลาง
๑๐๓. นางพรชนก ณ ถลาง ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๐๔. นางอรอุมา วชิรประดิษฐพร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
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-7๑๐๕. นายจักรวาล ทนกล%า ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง กรุงเทพใต% ช*ว ยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
๑๐๖. นางสาวรวิภัทร โชคเจริญเลิศ ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
๑๐๗. นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๑๐๘. นายพิสิทธิ์ ฉายะไพสิฐพร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๐๙. นายคมสัน รักขิตกูล ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน* ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 3
๑๑๐. นายสมพงคB วงคBแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๑๑๑. นายไพฑูรยB ทับขันธB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๑๑๒. นายดุสิต ผดุงศักดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๑๑๓. นายธีร ะพงศB พงศBสุภากุล ผู%ช*ว ยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*ว ยทํางานชั่ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
๑๑๔. นายไพฑูรยB อุ%ยมาก ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 6
๑๑๕. นางวรรณา พัฒนาศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 6
๑๑๖. นายชวพันธุB สิทธิวัจนB ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๑๑๗. นายสุกิจ เกศณรายณB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๑๘. นางสาวพรพิมล โศจิรัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๑๙. นายสุรพันธB เจริญกิตติ ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๑๒๐. นายนิพันธB อักษรกาญจนB ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง
๑๒๑. นายศักดา วัตตธรรม ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
๑๒๒. นายกิตติพงษB กลิ่นขจร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๒๓. นายณัฐพล จุลละเกศ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
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-8๑๒๔. นายกิตติศักดิ์ สนธิเณร ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๑๒๕. นายวีระ คงทวีเลิศ ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 3
๑๒๖. นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๒๗. นางสาวอัมพร อู*ทอง ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
๑๒๘. นายสมเกียรติ อุงจิตตBตระกูล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
๑๒๙. นางนฤมล พงษBสุวรรณ ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5
๑๓๐. นายอภิชา เหลืองเรือง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๓๑. นายสุพจนB จันทราอุกฤษฏB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๓๒. นางสาวอัจฉราพร สมบูรณBพงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๑๓๓. นายประภาส สุขศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
๑๓๔. นางสาวเบญญภัทร ศิริบุญชู ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 2
๑๓๕. นายวิทยา วิมลสุรนาถ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
๑๓๖. นายพยนตB ฉุยฉาย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
๑๓๗. นายปกรณB ประเสริฐศักดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๑๓๘. นายสิงหBพิทักษB ละมูลมอญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๓๙. นายวิชญBธรรมนาถ สุวรรณโกตา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 8
๑๔๐. นางสาวจิราพร คกาทอง ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๔๑. นายไพรัช หนุนพระเดช ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 2
๑๔๒. นายสวัสดิ์ คงใหม* ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
/143. นางกมลา ...

-9๑๔๓. นางกมลา เทพวงคB ผู%พิ พากษาหัว หน% า คณะในศาลอาญา ช*ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๔๔. นายนิทัศนB หวังวิวัฒนา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๔๕. นางสริวิมล ก%องลัดดา ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 6 ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๑๔๖. นายอธิคม จําปา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
๑๔๗. นายชาญพงศBสัณหB จันทรBดอก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๔๘. นายอนันตB ลิ้มฉาย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๑๔๙. นายอัคเดช มัชฌิมา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๕๐. นายนริศ พงษBพานิช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
๑๕๑. นายสมนึก ลิ้มเทียมเจริญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๑๕๒. นายผชาญ วชิรประดิษฐพร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๑๕๓. นายสุชิต โต`ะวิเศษกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงปทุมวัน ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๕๔. นายมานะ ไชยันโต ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหัวหิน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๑๕๕. นายปรเมศร บัณฑราภิวัฒนB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง
๑๕๖. นายกังวาฬ โปbะลําพงษB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลภาษีอากรกลางอากรกลาง
๑๕๗. นางสาวอุษณียB วิลาศชัยยันตB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๑๕๘. นายชัยพร ศรีโบราณ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหนองคาย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
๑๕๙. นายสุนทร ศันติวิชยะ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๑๖๐. นายนพรัตนB บุญจร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๑๖๑. นายสุรพร ชลสาคร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
/162. นายเพชร ...

- 10 ๑๖๒. นายเพชร ทองเยิ้น ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๑๖๓. นายชูชาติ เทพวีระ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
๑๖๔. นายพยุง ชูสง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๖๕. นายปริญญา ปานเพชร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๖๖. นายณรงคB ซึงถาวร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๖๗. นายทวีศักดิ์ บุญโสม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงดุสิต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๑๖๘. นายจรัล เตชะวิจิตรา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๖๙. นายจําเริญศักดิ์ สารธิมา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดยโสธร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
๑๗๐. นางสาวสุนทรี อัจฉริยพฤกษB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 7
๑๗๑. นางนิภา ชัยเจริญ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๗๒. นายสมยศ กอไพศาล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๗๓. นายอนุรุท กิ่งเนตร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
๑๗๔. นายวัชรินทรB ฤชุโรจนB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๗๕. นายกฤช โคตรทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๗๖. นายมนัส พูลสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
๑๗๗. นายสัญญา จีระออน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๑๗๘. นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๗๙. นางฉันทนา ชมพานิชยB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงดอนเมือง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๘๐. นายชาญชัย กุประดิษฐB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
/181. นายอนันตBชัย ...

- 11 ๑๘๑. นายอนันตBชัย เรืองกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๘๒. นายกิตติกร กิตติพานประยูร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปUตตานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
๑๘๓. นางดวงนภา อุทัยพันธB เรือนแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
๑๘๔. นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
๑๘๕. นายมนตรี โรจนBวัฒนบูลยB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๘๖. นางชนกพรรณ บุญสม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 4
๑๘๗. นายวิเชษฐ อุ*นอํานวยสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๘๘. นายยอดชาย ชอบทางศิลปc ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๘๙. นายจิรพนธB วีระชาญชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๑๙๐. นายประเสริฐ กาญจนะ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
๑๙๑. นายเริงชัย ลิ้มภักดี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครนายก ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
๑๙๒. นายวัฒนา อรรถารส ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชัยนาท ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๙๓. นายถาวร พงศBตระกูลนนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๙๔. นายปXยะพงษB นิ่มละมัย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๑๙๕. นางชัญญา รักขBกฤตยา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๙๖. นางสาวสุวรรณา นิ่มพงษBศักดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๙๗. นายธีระชัย กระแสทรง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๙๘. นายวุ ฒิ พงษB แจ* มกระจาย ผู% พิ พากษาหั วหน% าศาลเยาวชนและครอบครั วจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๙๙. นายทรงพล อยู*สําราญ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
/200. นายทิษณุ ...

- 12 ๒๐๐. นายทิษณุ เพ็งไพบูลยB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงลพบุรี ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
๒๐๑. นางมาลี สิรินิจศรีวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๐๒. นายนิเวศนB นิภานันทB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*าง
ประเทศกลาง
๒๐๓. นายสุภชัย ศิริบูรณB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครไทย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
๒๐๔. นายทวีศักดิ์ ไกรยา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๒๐๕. นายพงษBเทพ รุ*งโรจนB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกบินทรBบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
๒๐๖. นายสมชาย จันทรBนาค ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๐๗. นายภูรีทัศนB สุขสมถิ่น ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๒๐๘. นายปริญญา สิตะโปสะ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสิงหBบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๐๙. นายวชิระ ทนินซ%อน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๑๐. นายณัฐกิตติ์ มฤคินทรB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๑๑. นายวสันตB ศรีอันประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๑๒. นายบัว แก%ว จิต ร ผู%พิพ ากษาหัว หน%า ศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด สิง หBบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๑๓. นายธรรมนูญ ชูทอง ผู%พิพากษาหัว หน%าศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด ลําพูน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๑๔. นายกิตติ โตมร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๑๕. นายศรีณัฐ พสุนธราธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๑๖. นายอนิรุทธB อุทธังกร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๒๑๗. นางสาวรศนา เศรณีปราการ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
/218. นางปรียาภรณB ...

- 13 ๒๑๘. นางปรียาภรณB มั่นน%อย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง
๒๑๙. นายกลอน รักษา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
๒๒๐. นายกวีพจนB สุรนิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
๒๒๑. นายเจดียB เอี่ยมศรีปลั่ง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดตาก ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๒๒. นายสุทัต บินรามัน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๒๒๓. นายสมโชค มีมะแม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแม*สอด ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๒๒๔. นางวาริสสา เทียนบุญ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๒๕. นางยุพา กิตตินภดล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๒๖. นายวิชล วิมุตติสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๒๗. นางสาวศิริพร นันทBนฤมิตร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๒๘. นายวิสูตร มานะพิทักษB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเบตง ช* ว ยทํ า ง าน ชั่ ว ค ร าว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 9
๒๒๙. นายวิสุทธิ์ อํานวยกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๓๐. นายมนตBชัย สิรินิจศรีวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุโขทัย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๒๓๑. นายสุริยะ รุ*งรัตนวณิชยB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง
๒๓๒. นายพิสิฐ นรัตถรักษา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดฮอด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๒๓๓. นางภัทรา พุทธสถิตยB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๒๓๔. นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตยB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๒๓๕. นายธีระ กิ่งแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๓๖. นายปUญจพล เสน*หBสังคม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
/237. นายสุเทพ ...

- 14 ๒๓๗. นายสุเทพ ภักดิกมล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสกลนคร ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 4 ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1131/2559 ลงวันที่ 22
กันยายน 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๓๘. นายวีระเวช ลีฬหะบํารุง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดน*าน ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๒๓๙. นางสาวสุปราณี สุวรรณกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๔๐. นายอรรถกร สมบัติชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๒๔๑. นายนฤพนธB ถิระวุฒิ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปUตตานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 9
๒๔๒. นายมารุต เปeาประยูร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอํานาจเจริญ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๒๔๓. นายสมชาย ทองสีมัน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๒๔๔. นายอาทิตยB สาตรวาหา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนางรอง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๒๔๕. นายสุรชัย สื่อยรรยงศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๒๔๖. นายวิฑูรยB ชุนชาติประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๔๗. นายกีรติ กีรติยุติ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
๒๔๘. นายพิชิต รงคพิชญB ผู%พิพากษาหัว หน%าศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด สุโ ขทัย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๒๔๙. นายเกรียงศักดิ์ ผ*องโสภณ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๒๕๐. นางชิดชนก วังศานุตร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๕๑. นายประสิทธิผล ปทุมลักษณB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๕๒. นายสมชาย จันทรBรองศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 3
๒๕๓. นายถาวร เศษมะพล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกาฬสินธุB ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
๒๕๔. นางนุชนารถ เกษตรสาระ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
/255. นายสืบพงษB ...

- 15 ๒๕๕. นายสืบพงษB ศรีนาม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 8
๒๕๖. นายพีระศักดิ์ ใจเสงี่ยม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสวรรคโลก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๒๕๗. นายบรรจบ ถาวรรัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๒๕๘. นางสาวเพียงจิตตB คล%ายสวน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพิมาย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๕๙. นางอมร กีรติชัยวัตร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปราจีนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๒๖๐. นายภราดร อาสาสรรพกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๖๑. นายนพรัตนB รุพันธB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๒๖๒. นางสาวศรินยา เหลืองวรารัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๒๖๓. นางสาวกรองแก%ว ถนอมรอด ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพล ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๖๔. นายชัยรัตนB ปXยะพลากร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๖๕. นายวั น ชั ย อิ ส ระเสนารั ก ษB ผู% พิ พ ากษาหั ว หน% า คณะชั้ น ต% น ในศาลจั ง หวั ด มี น บุ รี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๖๖. นายดล บุนนาค ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
๒๖๗. นายภูมิวุฒิ พุทธสุอัตตา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดตราด ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๒๖๘. นายชินธิป ยุทธางกูร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๖๙. นายนพรัตนB สนั่นพานิชกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๗๐. นางสาวรุ*งระวี โสขุมา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๗๑. นายอนันตB พร%อมพูล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๗๒. นายสุรพล คล%ายเนตร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๒๗๓. นายอิสรา วรรณสวาท รองเลขานุการศาลฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วย
ผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
/274. นางทรรศนียB ...

- 16 ๒๗๔. นางทรรศนียB ลีลาพร ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๗๕. นายสันทัศนB นิภาวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ซึ่งช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่
1131/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะ
ในศาลอาญา
๒๗๖. นายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๗๗. นางสาวมยุรี ชีพพานิชไพศาล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๒๗๘. นายสมเกียรติ ฑีฆาอุตมากร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๗๙. นายสมชนก ปXยะสุวรรณB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเทิง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๘๐. นางอัจฉรา จรรยามั่น ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๘๑. นายวิทยา จันทรBชื่น ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๒๘๒. นายพลจักรB คงน%อย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดฝาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๘๓. นายปรีชา ปgติโกศล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๒๘๔. นางสิรินทร ไพราม ศุภสิทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๘๕. นายกําพล รุ*งรัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๒๘๖. นายอนันตB บุญแย%ม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแม*สะเรียง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 8
๒๘๗. นายโพธิ์โพยม มนพลับ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชัยบาดาล ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๒๘๘. นางประวัณยา บุนนาค ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน*าน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๘๙. นายกริชชัย เชื้อชมภู ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๒๙๐. นายยิ่งยศ ตันอรชร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๙๑. นายศักดิ์สิทธิ์ สุข สาคร ผู%พิพากษาหัว หน%าศาลจัง หวัด นครราชสีมา ช*ว ยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
/292. นายณัฐปกรณB…

- 17 ๒๙๒. นายณัฐปกรณB พิชญปUญญาธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหนองบัวลําภู ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๒๙๓. นายวิชัย ลีลาสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร%อยเอ็ด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๙๔. นายพรเทพ พิศาลเมธี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ*างทอง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๒๙๕. นางสาวแพรวพรรณ วรรณเลิศ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๙๖. นายวรชัย ธัญญรังสี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 9
๒๙๗. นายวรพจนB เวียงจันทรB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๙๘. นางเมตตา ท%าวสกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๙๙. นายชัยรัตนB ชุมพล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๓๐๐. นายชกูล โตอ*อน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงเวียงป;าเปeา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๓๐๑. นายตรัสรB บวรวัฒนานนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๓๐๒. นางสุปราณี พูลแสง ทิมพิทักษB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๓๐๓. นายฐิตชัย มุ*งสันติ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพังงา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 7
๓๐๔. นายกิตติพงษB ฐาปนพันธBนิติกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครราชสีมา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๓๐๕. นางอรอุษา กฤษณะโลม จรัญรัตนศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาฎีกา
๓๐๖. นายจุมพล รัตธนภาส ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๐๗. นายจุฬา อินอิว ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครปฐม
๓๐๘. นางสุรางคB เจียรณBมงคล ชนินทรลีลา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปทุมธานี
๓๐๙. นายเฉลิมธันวB สุขะปุณณพันธB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเชียงใหม*
๓๑๐. นายทรงฤทธB โพธิ์ศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเพชรบูรณB ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดขอนแก*น
/311. นายเจตนBพฒ
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- 18 ๓๑๑. นายเจตนBพัฒนB วารีเจริญชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครสวรรคB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๑๒. นายอานนทB วิบูลยBสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงดอนเมือง
๓๑๓. นายวรกฤต วรรณรัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรคB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพระนครเหนือ
๓๑๔. นางปUทมา ทุมมา จรรยาพูน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสุราษฎรBธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงดุสิต
๓๑๕. นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหัวหิน
๓๑๖. นายลือเดช ทับทิมพรรณB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดระยอง
๓๑๗. นายวสันตB เสี่ยงบุญ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สงขลา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดราชบุรี
๓๑๘. นายชาติชาย สุขไสย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดภูเก็ต
๓๑๙. นายเชาวนB ถวัลยBธัญญา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดระนอง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดจันทบุรี
๓๒๐. นายพัฐวิศ สังขBวงษา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหล*มสัก ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสระบุรี
๓๒๑. นางสุธาสินี กําเงิน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงปทุมวัน
๓๒๒. นายอนันตB ลิขิตธนสมบัติ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุรินทรB ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๓๒๓. นางวิภารัตนB ปราบปราม สุขสุวรรณB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพัทลุง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสงขลา
๓๒๔. นางสาวรพีพร วัฒนะชีวะกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก%ว
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงธนบุรี
๓๒๕. นางสาวศิริพร ปาริยะวุทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดมุกดาหาร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๒๖. นางสาวสิริรําไพ พวงเสรี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๓๒๗. นางฉันทนา วาพันสุ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเดชอุดม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครราชสีมา
๓๒๘. นางอัญชลี อริยะนันทกะ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปากพนัง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพระนครใต%
๓๒๙. นายอนุสิทธิ์ ไตรรงคBทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดลําปาง
/330. นางสาวพรทิพยB ...

- 19 ๓๓๐. นางสาวพรทิพยB สุทธิอรรถศิลปc ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสุรินทรB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเพชรบุรี
๓๓๑. นายสมชาย พฤกษBชัยกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทรB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเชียงราย
๓๓๒. นายมานพ จรัสจรรยาวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพัทยา
๓๓๓. นายนนทB ทันตพงษB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุตรดิตถB ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุดรธานี
๓๓๔. นางสุพัตรา สืบสม อนันตพงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเลย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๓๕. นายวิพัศวัชร พึ่งชลารักษB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดบุรีรัมยB ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๓๓๖. นายธีรวัฒนB กล%าการรบ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสว*างแดนดิน ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพิษณุโลก
๓๓๗. นายกิตติพันธุB เกียรติสุนทร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดบัวใหญ* ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๓๓๘. นายสุรศักดิ์ วิศิษฎBสมบัติ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมยB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชลบุรี
๓๓๙. นางชื่นอารี ชุ*มจิตร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดตรัง
๓๔๐. นายไพโรจนB อุชชิน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๓๔๑. นายวิสุทธิ์ จินดาดํารงเวช ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพิษณุโลก
๓๔๒. นายชูวงศา ประดับสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
๓๔๓. นายชยกมล เกษมสันตB ณ อยุธยา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสตูล ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครสวรรคB
๓๔๔. นายบุญเลิศ ศิลปกิจวงษBกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
๓๔๕. นายปราโมทยB ศรีสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหลังสวน ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
๓๔๖. นายทวีเกียรติ ดุริยะประพันธB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดทุ*งสง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๓๔๗. นายกิตติ บุญธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดไชยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเพชรบูรณB
๓๔๘. นายพัฒนา วงษBเมตตา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
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- 20 ๓๔๙. นางเปgYยมพร%อม สุข ภิมนตรี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเกาะสมุย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
๓๕๐. นายสมคะเน แสงสว*าง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงเชียงใหม*
๓๕๑. นายสนั่น สร%อยผา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครนายก
๓๕๒. นายสถาบัน บุญเติม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชุมแพ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกาฬสินธุB
๓๕๓. นายวิฑูร วิมลเศรษฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเลย
๓๕๔. นายธัญญวรรตรB วงศBรัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 7
๓๕๕. นายวิชาญ ศรีสิงหB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิต ถB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุตรดิตถB
๓๕๖. นายปรีชา พันธไชย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชุมแพ
๓๕๗. นายชาตรี รักขBกฤตยา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดบึงกาฬ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
๓๕๘. นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงทุ*งสง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
๓๕๙. นายพรพล เลาวกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดรัตนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครพนม
๓๖๐. นายไตรรัตนB เกื้อสกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชัยนาท
๓๖๑. นายอยุทธB จามิกรณB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB
๓๖๒. นายมุนี คล%ายสังขB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนนทบุรี
๓๖๓. นายทิวากร พนาวัลยBสมบัติ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรBธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหล*มสัก
๓๖๔. นายบัณฑิต ถึงลาภ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงเวียงป;าเปeา
๓๖๕. นางเจิดจันทรB แก%วอําไพ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดตะกั่วป;า ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสงขลา
๓๖๖. นางสาวสมรศรี ตีระวัฒนานนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดอนเมือง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสมุทรปราการ
๓๖๗. นางสาวพรรณิภา วิชิตะกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
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- 21 ๓๖๘. นายสุกิจ ศรีสุวรรณ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกันทรลักษB ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเชียงคํา
๓๖๙. นางสาวเสาวภาคยB วงศBไวทยากูร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
๓๗๐. นายนที พิบูลยBวรกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB
๓๗๑. นายภัทรภณ ขวัญเมือง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหนองคาย
๓๗๒. นางสาวบังเอิญ เนียมศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม*ฮ*องสอน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครไทย
๓๗๓. นายสหรัฐ สิริวัฒนB ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๓๗๔. นายธรรมปรมัตถB ภูสีน%อยปริตร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นราธิวาส ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุB
๓๗๕. นายธีรธร จุฑาทิพยBชาติกุล ผู%พิ พากษาหั ว หน% าคณะชั้ น ต%น ในศาลจั ง หวั ด ขอนแก* น
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพล
๓๗๖. นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชัยภูมิ
๓๗๗. นายเมธี เลขานุกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดลพบุรี
๓๗๘. นายจักรพงศB นรแมนสรวง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดขอนแก*น
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
๓๗๙. นายเกรียงไกร ศรีสังขB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอ*างทอง
๓๘๐. นายสุรเชษฐBวริศ มหัทธนะกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเทิง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดฝาง และผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม* อีกตําแหน*งหนึ่ง
๓๘๑. นายสาโรจนB เอี่ยมองคB ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปราจีนบุรี
๓๘๒. นายพิพัฒนB แก%วอําไพ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 8
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
๓๘๓. นายสัญชัย ภักดีบุตร ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
ภาค 3 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 3
๓๘๔. นางสุกัญญา เวียงอินทรB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสิงหBบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดตราด
๓๘๕. นายธวัชชัย พานิชยBสกุลชัย ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกําแพงเพชร
/386. นายสุรสิทธิ์ …

- 22 ๓๘๖. นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันตB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดฮอด
๓๘๗. นางประไพ เอื้อไพจิตร คงใหม* ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเบตง และผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดยะลา อีกตําแหน*งหนึ่ง
๓๘๘. นายนทดล กิติกัมรา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดุสิต ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
๓๘๙. นางรัชนีกร บุญพิทักษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุทัยธานี
๓๙๐. นายสมหวัง กองใจ ผู% พิ พ ากษาหั ว หน% า คณะชั้ น ต% น ในศาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครราชสีมา
๓๙๑. นายประเสริฐ โหล*วประดิษฐB ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
๓๙๒. นายนันทวุธ แจ*มจิรารักษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๓๙๓. นายธีรพงศB วงศBสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด มหาสารคาม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
๓๙๔. นายพัลลอง มั่นดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๙๕. นางยุพาวรรณ ภูริสินสิทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5
๓๙๖. นายสาโรจนB จิตตBศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร
๓๙๗. นางจริยา เฉลิมเผ*า ผู%พิพากษาศาลชั้นต%น ประจํากองผู%ช*ว ยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๙๘. นายบุญทํา รุ*ง เรือง ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัด ประจวบคีรีขัน ธB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
๓๙๙. นางสุนทรี วิไลสรการ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงราชบุรี
๔๐๐. นางพนิดา อรรคเศรษฐัง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดจันทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
๔๐๑. นายปกครอง เปรมดิษฐกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน
๔๐๒. นายจิรวัฒนB จันทรBแรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยโสธร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดมุกดาหาร
๔๐๓. นางปวีณา แสงสว*าง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม*
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- 23 ๔๐๔. นายสุรพันธุB บุญช*วย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหลังสวน
๔๐๕. นายตระการ สุรมณี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
๔๐๖. นายภาคภูมิ ปXยะตระภูมิ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุโขทัย
๔๐๗. นายวัชรินทรB ภู*นริศ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเทิง
๔๐๘. นายบุญชัย คงทรัพยBสินสิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสิงหBบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครสวรรคB
๔๐๙. นายพูนพล ชมศร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดมหาสารคาม
๔๑๐. นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหลังสวน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
๔๑๑. นายศุภกร สัณฐาน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงลพบุรี
๔๑๒. นางสาวอําพรรัตนB พงษBพรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ*างทอง
๔๑๓. นายณภัทร คุ%มตลอด ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถB
๔๑๔. นายสุเทพ เขียวขํา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอํานาจเจริญ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดบึงกาฬ
๔๑๕. นายปราโมทยB ฉิมพินิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงขอนแก*น
๔๑๖. นางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรBธานี
๔๑๗. นายณัฐสันตB บุญยัง ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 8
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 8
๔๑๘. นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
๔๑๙. นายอุทิศ เพ็ชรใต% ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิมาย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
๔๒๐. นายเรวัติ จุลชาตินันทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปากพนัง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชุมพร
๔๒๑. นายไชยรัตนB บุตรแพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสิงหBบุรี
๔๒๒. นายทินกร พูนเม็ง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมุกดาหาร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
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- 24 ๔๒๓. นายนฤพาน สุรําไพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงหBบุรี
๔๒๔. นางสาวนุชรัตนB ประชาชนะชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสิงหBบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
๔๒๕. นายจีระวงศB เชาวนBวรนันทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสุราษฎรBธานี
๔๒๖. นายชมเชษฐB จรัสกร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงลําปาง
๔๒๗. นายกิ ตติ ศั กดิ์ ธรรมB ญาณเนตรB ผู% พิ พากษาหั วหน% าคณะชั้ นต% นในศาลจั งหวั ดเบตง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดยะลา
๔๒๘. นายไพบูลยB นิลรัตนโกศล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุรินทรB ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงอุบลราชธานี
๔๒๙. นางขวัญหล%า เพชรทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระนอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
๔๓๐. นายเกษม ศุภสิทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดขอนแก*น ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพัทยา
๔๓๑. นายณรงคB พรหมอยู* ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
๔๓๒. นายไพบูลยB ผดุงสงฆB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสระแก%ว
๔๓๓. นายธิติพันธB ฉายบาง ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครปฐม
๔๓๔. นางสาวเนาวรัตนB อัชฌายกชาติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสุพรรณบุรี
๔๓๕. นางสาวปาริชาติ พันธุBพานิช ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาล
ฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
๔๓๖. นายรุ*งอรุณ ชนะวีรวรรณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดขอนแก*น ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพังงา
๔๓๗. นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสกลนคร
๔๓๘. นายนัฐวุฒิ มหาเจริญสิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
๔๓๙. นางธีราพจนB ทองศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๔๔๐. นายปรีชา พวงสมบัติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพะเยา
๔๔๑. นายวิริยะ ภูมิจํานงคB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสีคิ้ว
/442. นายสุวิทยB ...

- 25 ๔๔๒. นายสุวิทยB พิพัฒนชัยพงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิมาย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดทุ*งสง
๔๔๓. นางอารยา สุทธิวานิช ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๔๔๔. นางธิดารัตนB วัชโรทัย ธรรมวิชิต ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดลําพูน
๔๔๕. นายปฐม สมบูรณB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
๔๔๖. นายประสาทพร เสริมศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเทิง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแพร*
๔๔๗. นายธนเสฏฐB ฤทธิธาดาชินพงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดตะกั่วป;า และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดพังงา อีกตําแหน*งหนึ่ง
๔๔๘. นายประพันธB กิ่งพุทธพงษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกบินทรBบุรี
๔๔๙. นายสถาพร จันทรBประเสริฐ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๔๕๐. นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน%อย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
๔๕๑. นายบุญธรรม วิเศษลา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๔๕๒. นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔๕๓. นายสมชาย ฉลาดธัญญกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุรินทรB
๔๕๔. นายธวัชชัย แสงอรุณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสุรินทรB
๔๕๕. นายณรงคB กอนดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปUตตานี
๔๕๖. นายสุวัชร อุษณาวัฒนB ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณB
๔๕๗. นายคันฉัตร พลรัตนB ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 7
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงอุดรธานี
๔๕๘. นางสาวสุชาดา โมกขมรรคกุล ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาล
อุทธรณBภาค 1 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๔๕๙. นายวัฒนศักดิ์ ผิวขาว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก%ว
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- 26 ๔๖๐. นายคเณศ ล%วนประพันธB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแม*สะเรียง
๔๖๑. นายมนัญชัย วรรณิกเวช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดจันทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดยโสธร
๔๖๒. นางสาวสรัณยา เปรื่องวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
๔๖๓. นายวีระ มหธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
๔๖๔. นายไพบูลยB จันทรBประสิทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิษณุโลก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดตาก
๔๖๕. นายมานพ เนตรภู* ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพิมาย
๔๖๖. นายสมศักดิ์ ศรีเทียมทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สมุทรสงคราม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดทองผาภูมิ
๔๖๗. นายสิรเชษฐB สิรเชษฐBโกศล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ
๔๖๘. นายประสงคB ชุ*มจิตร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
๔๖๙. นายกฤตย หงษBสัมฤทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
๔๗๐. นายธนทัต แท*งทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สิงหBบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร*
๔๗๑. นางสาวปณิธิ อัครนิธิ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1 ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรม
ที่ 93/2557 ลงวันที่ 31 มกราคม 2557 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%น
ประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 7
๔๗๒. นายสมควร รักพินิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแม*สอด และผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตาก อีกตําแหน*งหนึ่ง
๔๗๓. นายชัยศักดิ์ คงฤทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพัทลุง
๔๗๔. นายพิมุข เพชรชัด ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
๔๗๕. นายวันชัย รัตนสุรการยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงทุ*งสง ซึ่งช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทุ*งสง ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่
617/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาล
จังหวัดเกาะสมุย และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรBธานี อีกตําแหน*งหนึ่ง
/476. นายวชิรวิทยB …

- 27 ๔๗๖. นายวชิรวิทยB พันธุBสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดอนเมือง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดรัตนบุรี
๔๗๗. นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
๔๗๘. นางภัทรพร วงษBเมตตา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
๔๗๙. นายสินาท มณีบางกา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
๔๘๐. นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพล ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๔๘๑. นายชาญวุฒิ บุญญเขตรโกศล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเทิง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดน*าน
๔๘๒. นายวัฒนพล ไชยมณี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก*น
๔๘๓. นายชัยรัตนB ชีวะเศรษฐธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยโสธร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
๔๘๔. นายธนโชติ แย%มยิ่งยง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดบัวใหญ*
๔๘๕. นางชุลีภรณB เฟiYองฟุeง ตรียุทธนากุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสตูล
๔๘๖. นายทศพล สุขใจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๔๘๗. นายประยงคB ศรีมันตะ ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
๔๘๘. นายณัฐนันทB ดุจดําเกิง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพังงา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงทุ*งสง
๔๘๙. นายศิรวรรธนB คูตระกูล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร%อยเอ็ด
๔๙๐. นางสาวปาริฉัตร ศิริมนตรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพล ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู
๔๙๑. นายชัยรัตนB ชูแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
แม*ฮ*องสอน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดไชยา
๔๙๒. นายณรงคB สมานเดชา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนราธิวาส
๔๙๓. นางสาวอัจฉรพรรณ ภาศิริวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดบุรีรัมยB
๔๙๔. นายวราวุธ พลอยเจริญวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชัยบาดาล
/495. นายประเสริฐ …

- 28 ๔๙๕. นายประเสริฐ เผือดโพธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทองผาภูมิ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
๔๙๖. นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรคB
๔๙๗. นายจักรพรรดิ์ ไชยพรรค ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
๔๙๘. นายครรชิต ปUงคานนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
๔๙๙. นางชลีรินยB เภาพัฒนา อมรศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๕๐๐. นางอุษา จิวะชาติ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
๕๐๑. นายสุชาย จอกแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนางรอง
๕๐๒. นางสาวเยาวรัตนB กุหลาบเพ็ชรทอง ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
๕๐๓. นางสาวลัดดา เกียรติก%องขจร ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๕๐๔. นางสาวสุรียB จงเสรีจิตตB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงชลบุรี
๕๐๕. นายจํานงคB ไกลพาล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพิจิตร
๕๐๖. นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
๕๐๗. นายพจวิน สิทธิ์สงวน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๕๐๘. นายกฤษดา ทุ*งโชคชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเวียงสระ
๕๐๙. นายสุวีรB ตรียุทธนากุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
๕๑๐. นายศุภชัย เกียรติเฉลิมพร ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๕๑๑. นางสาวเปรมรัตนB วิจารณาญาณ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสว*างแดนดิน
๕๑๒. นายคมวัชร เอี้ยงอ*อง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกันทรลักษB
๕๑๓. นายสังสิทธิ์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเดชอุดม
/514. นางกานดา ...

- 29 ๕๑๔. นางกานดา ทองโสภิต เลขานุการศาลอุทธรณBภาค 4 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 4
๕๑๕. นายสมเกียรติ รัศมีภูผา ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด กาญจนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรสงคราม
๕๑๖. นายสมพร สมุทรคุณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดชัยนาท ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมยB
๕๑๗. นายชาญชัย สุน ทรส ผู%พิพากษาศาลชั้น ต%น ประจํากองผู%ช*ว ยผู%พิพ ากษาศาลฎีก า
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน*าน
๕๑๘. นางจรูญลัขณB อินทจาร รัตนราช ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง
๕๑๙. นายรัฐวิชญB อริยพัชญBพล ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธB
๕๒๐. นางสาวพรทิพยB ถนอมรอด ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดระนอง
๕๒๑. นายธนทร ผดุงธิติฐB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทรB
๕๒๒. นายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปากพนัง ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
๕๒๓. นายทวีศักดิ์ นคนันทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
๕๒๔. นางพิลาสลักษณB รัตนพันธุB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดยะลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๕๒๕. นายประสิทธิ์ รวมสิน ผู%พิพากษาศาลชั้น ต%น ประจํากองผู%ช*ว ยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๕๒๖. นายชัยรักษB จยาวรรณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกระบี่
๕๒๗. นายวรวัฒนB กุสลางกูรวัฒนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม*ฮ*องสอน
๕๒๘. นายคมสัน ภูมิภัคเมธากุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสตูล ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปากพนัง
๕๒๙. นายอภิวัฒนB เจริญไทย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
๕๓๐. นายเสกสรร ชาญวิธะเสนา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแขวงปทุมวัน ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปUตตานี
๕๓๑. นางนุชนภางคB ศิริอัสสกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๕๓๒. นายธเนศ ชาลี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนาทวี
/533. นายธนศักดิ์ ...

- 30 ๕๓๓. นายธนศักดิ์ ใจหาญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
๕๓๔. นางจิตรภาณี นราวีรวุฒิ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดุสิต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสวรรคโลก
๕๓๕. นายสัณพัชญ รัตนเมกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๕๓๖. นางสาวศศิธร พงศBพันธุB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฝาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน
๕๓๗. นางปรียนันทB กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต%
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ปราจีนบุรี
๕๓๘. นางสิริรัชศB เมตตามิตรพงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๕๓๙. นายสุทรรศนB น%อยแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๕๔๐. นายวันชัย โสภาโชติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแขวงปทุมวัน ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๕๔๑. นายพิทักษB พันธุBวัฒนะสิงหB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยบาดาล
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงหBบุรี
๕๔๒. นางสาวอุษณี กระแจะจวง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
๕๔๓. นายณัทกร ธรรมาวุฒิกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแขวงดุสิต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๕๔๔. นายเอกพงษB ช%อนสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๕๔๕. นายประเสริฐ เชิดทวีทรัพยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
๕๔๖. นางวรัญชBธิตา สิรเชษฐBโกศล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
๕๔๗. นายชนะกิจ ศิริสาธิตกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทุ*งสง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
๕๔๘. นายกฤษฏิ์ภีมพศ ตีระรัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปUตตานี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๕๔๙. นายสุวัจนB สาสนพิจิตรB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปUตตานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๕๕๐. นายรุ*งโรจนB ไวปUญญา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน
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- 31 ๕๕๑. นางนงนุช ตะวันพิทักษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดอนเมือง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
๕๕๒. นายธีรพล พรแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเบตง และผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%น
ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา อีกตําแหน*งหนึ่ง
๕๕๓. นายนรินทรB เนื่องจํานงคB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
๕๕๔. นายนรา เมธาธราธิป ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งรองเลขานุการศาลอุทธรณBภาค 4
๕๕๕. นายพิชิต ลิ้มวานิชยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๕๕๖. นายเวชสิทธิ์ อนุชิตวงศB เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 2 ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน* งเลขานุการศาลอาญาคดี ทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบกลาง ตามคํ าสั่งสํ านักงานศาลยุ ติ ธรรมที่
1129/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะ
ชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก*น
๕๕๗. นายนีติพัทธB สมศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงขอนแก*น
๕๕๘. นายถานันทรB จันทรBธาดารัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพังงา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
๕๕๙. นายสมพงษB ศตภิษัช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๕๖๐. นายพิทักฐB รัตนเดชากร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร*
๕๖๑. นายชัยรัตนB จันทะอุ*มเหม%า ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
๕๖๒. นายองอาจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง
๕๖๓. นายธีรวรรธนB บั้งทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปUตตานี
๕๖๔. นางแก%วน%อย อนุชิตวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๕๖๕. นายพิเชฐ ทองช*วย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๕๖๖. นายปUญญา มั่นคง ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 6
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดุสิต
๕๖๗. นายอนิรุจ ใจเที่ยง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุพรรณบุรี
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- 32 ๕๖๘. นายเกรียงไกร วัชรพันธุB เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 5 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๕๖๙. นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๕๗๐. นายสมบัติ บุญหิรัญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงเชียงใหม*
๕๗๑. นายวิศุทธิ์เกียรติ จาดภักดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิจิตร ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพิษณุโลก
๕๗๒. นายประทีป ชูคลี่ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมแพ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุB
๕๗๓. นายมณเฑียร ตีรอรุณศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
๕๗๔. นายประสิทธิ์ ขวัญแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
๕๗๕. นายศักดา ไพรสันตB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดุสิต
๕๗๖. นายทศพรรณ คงเพียรธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครนายก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสิงหBบุรี
๕๗๗. นางรัตนา เกษอมรวัฒนา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๕๗๘. นายยงทวี กะวิกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงขอนแก*น
๕๗๙. นายยศวัฒนB กะระโสภณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
๕๘๐. นายกิตติพงศB ทองปุย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๕๘๑. นายพรเทพ ชาญกิจการยนตB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต%
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๕๘๒. นายวีระพงษB ทองอ*อน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต% ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๕๘๓. นายบุญธรรม ตุกชูแสง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมแพ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดขอนแก*น
๕๘๔. นายพิพัฒนB เจริญวัฒนา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสวรรคโลก ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน
๕๘๕. นายชูตระกูล ศรีศักดา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสิงหBบุรี
๕๘๖. นางวจิราพร วัตตธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมแพ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดขอนแก*น
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- 33 ๕๘๗. นายภิทเวทยB ดลอารมยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๕๘๘. นางวนิตดา พิชิตมงคล ทองช*วย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๕๘๙. นายสุจินตB หลีสกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงเวียงป;าเปeา
๕๙๐. นายปริญญา วิชาโคตร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองคาย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
๕๙๑. นายธนากร ปุสยะไพบูลยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฝาง และผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชัน้ ต%นใน
ศาลจังหวัดเชียงใหม* อีกตําแหน*งหนึ่ง
๕๙๒. นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกบินทรBบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงชลบุรี
๕๙๓. นางรัชดาวดี กาญจนขจิต ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงราชบุรี
๕๙๔. นายอานันทB หมาดเท*ง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง
๕๙๕. นายมนู มนูสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
๕๙๖. นายวัฒนา พานนนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมแพ
๕๙๗. นายประดิษฐB อัครทวีทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
๕๙๘. นายวุฒิพงศB เถาวัฒนะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งรองเลขานุการศาลอุทธรณBภาค 1
๕๙๙. นางเพ็ญศรี สุริยะโชติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
๖๐๐. นางวรรณภร ลิ้มเฉลิม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๖๐๑. นายรัฐการ พ*วงทิพากร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
๖๐๒. นายชยันตB เต็มเปgYยม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดอนเมือง
๖๐๓. นางวิไล อรุณเรืองศิริเลิศ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงปทุมวัน
๖๐๔. นายนรินทรB ทองชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุพรรณบุรี
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- 34 ๖๐๕. นางอารียB กิติสุธาธรรม ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๖๐๖. นางสาววาสินี พรรคทองสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตาก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
๖๐๗. นายประชา จารุวาที ผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๖๐๘. นายยงยุทธ โสพิลา เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 9 ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา
๖๐๙. นายวรุณ ชํานาญศรีเพ็ชร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก
๖๑๐. นายอภิสิทธิ์ ศิลาวิลาศภักดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
๖๑๑. นายวิโรจนB เชาวนุรัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงราชบุรี
๖๑๒. นายจรัสพงศB จักขุทิพยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดุสิต
๖๑๓. นายนรวัฒนB สวยงาม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดขอนแก*น
๖๑๔. นายอรรคเดช ชัยจันทรB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองคาย
๖๑๕. นายวิทยา วีรชัยพงษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงคํา
๖๑๖. นายสมฤกษB โรจนสุพจนB ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน
๖๑๗. นายสวัสดิ์วงศB กุลโมรานนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองคาย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมแพ
๖๑๘. นางสาวนิรมล แก%วเกิด ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
๖๑๙. นางสาวเด*นฟeา เรืองฤทธิ์เดช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดอนเมือง
๖๒๐. นายเตชัช ฉินังกูร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสิงหBบุรี
๖๒๑. นางชญากุญชB เพชรทองภูนพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจัง หวัด มีน บุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา
๖๒๒. นางกรกช ว*องไว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก
๖๒๓. นายธรัชตB จีระตระกูล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
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- 35 ๖๒๔. นายไวกูณฐB สว*างสุรียB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖๒๕. นายประหยัด แดงบรรจง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหัวหิน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๖๒๖. นายบุญยืน สุภาคํา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเทิง
๖๒๗. นางสาวบุศรา เจตนBจํานงจิต ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุพรรณบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๖๒๘. นายธิตินันตB ธัญญสิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
๖๒๙. นายต*อพงษB พงษBเสรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
๖๓๐. นายสุชาติ พัน ชี ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด พัทยา ช*ว ยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๖๓๑. นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
๖๓๒. นางสาวนลิน ญาณศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๖๓๓. นายพิพัฒนB นรัจฉริยางกูร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
๖๓๔. นายรณชัย ชูสุวรรณประทีป ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุพรรณบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๖๓๕. นายบุญชัย ภูรีเสถียร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
๖๓๖. นางสุธรรมา ณ ระนอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB
๖๓๗. นางพรหมพร มูลศาสตรB จารุวาที ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลอุทธรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๖๓๘. นายประชารัฐ ราศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดน*าน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิจิตร
๖๓๙. นางนันทวัน เจริญศักดิ์ เกษมสมพร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดน*าน
๖๔๐. นางสาวดาสินี มาลัยพงษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต%
๖๔๑. นายณัฏฐBชัย มาประณีต ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต%
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- 36 ๖๔๒. นายฐปนัท จึงสมาน ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี
๖๔๓. นางสุภาพร เหลืองภัทรวงศB ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 7
๖๔๔. นายสมาน ศิริเจริญสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๖๔๕. นางศรินดา เกียรติศิริโรจนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงเชียงใหม*
๖๔๖. นายทรงชัย รัตนปริญญานนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงปทุมวัน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก
๖๔๗. นายสุพัฒนB หน*อแหวน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงคํา
๖๔๘. นายสุจิต ปUญญาพฤกษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน
๖๔๙. นายจันทรทัต สิทธิกําจร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครปฐม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม
๖๕๐. นายจตุรงคB บุรมัธนานนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๖๕๑. นายทวีวัฒนB โสวรัตนพงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๖๕๒. นายอํานาจ อาดํา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๖๕๓. นางอุไรวรรณ ประชุมจิตร ไชยพรรค ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี
๖๕๔. นายอนันตB เนติพุทธาวรกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด เพชรบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงราชบุรี
๖๕๕. นายสุทธิศักดิ์ สิริเจริญสุข ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๖๕๖. นายกฤษณBนพพร ศิริรักษB รองเลขานุการศาลอุทธรณBภาค 5 ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 9 ตามคําสั่งสํานักงาน
ศาลยุติธรรมที 1132/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งรองเลขานุการ
ศาลอุทธรณBภาค 9
๖๕๗. นายอมร มนตBแก%วกาญจนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหัวหิน ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงชลบุรี
๖๕๘. นายพรชัย แสงชัยสุคนธBกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงชลบุรี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๖๕๙. นายสมศักดิ์ แก%วเจริญไพศาล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
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- 37 ๖๖๐. นายเอกพล ชุติมาธิกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง
๖๖๑. นายเสกสรรคB ศิลปวิสุทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร
๖๖๒. นายสุพจนB หนูเกลี้ยง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
๖๖๓. นายศุกรBพิชัย รัตนนันทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดอนเมือง
๖๖๔. นายถิรายุ สุวรรณรัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๖๖๕. นายสมบูรณB กวีดํารงพัฒนา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๖๖๖. นายศจินทรB อิงคภาคยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งเลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 4
๖๖๗. นางสาวอัญชนา คุ%มกัน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยนาท ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว
๖๖๘. นายนิวัฒนB สมพงษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยบาดาล ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครปฐม
๖๖๙. นายวนนทB บุญรักษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปUตตานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนาทวี
๖๗๐. นายประสาน มุสิกศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๖๗๑. นายสุนาวิน สุรียพรรณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพังงา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพังงา
๖๗๒. นายมณฑล ชัยมงคล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๖๗๓. นายวรา ริ้วทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งเลขานุการศาลแรงงานภาค 3
๖๗๔. นางสาวกนกวรรณ รามแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร
๖๗๕. นายสุระสิทธิ์ พันธBอุดม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงทุ*งสง
๖๗๖. นายสุภาพ เมฆะวนิชยBกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงชลบุรี
๖๗๗. นายชุมพล ชีวินไกรสร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครปฐม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง
๖๗๘. นายทยุฏ วงษBพิทักษBโรจนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิมาย
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- 38 ๖๗๙. นายต*อพงษB พ*วงมหา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต%
๖๘๐. นายมนตรี กิติพงศBไพโรจนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๖๘๑. นายสินาด ตะนังสูงเนิน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา
๖๘๒. นางกาญจนา บุญจันทรB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ลําพูน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5
๖๘๓. นายปeอมเพชร ไชยญาติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน
๖๘๔. นายชัยณรงคB มงคลสวัสดิ์ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๖๘๕. นายอมร แสงไชย ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 7
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
๖๘๖. นายเมธี วรรณวีระ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๖๘๗. นายอวิน บุณยประสพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสกลนคร
๖๘๘. นายยุทธเสน ทองเสน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสีคิ้ว
๖๘๙. นายประภาส บุญโยม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๖๙๐. นางสาวถิรพชร อิ่มใจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี
๖๙๑. นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิมาย
๖๙๒. นายไกรสร อ*อนคํา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสีคิ้ว
๖๙๓. นายยอดชาย อภัยสันติพงษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๖๙๔. นายเคารพ คุณธรณB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๖๙๕. นายเสรี มักผล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยบาดาล
๖๙๖. นายวิริยะ แดงบรรจง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดุสิต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๖๙๗. นายเสน ปานเลิศ รองเลขานุการศาลอุทธรณBภาค 9 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 9
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- 39 ๖๙๘. นายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบัวใหญ* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖๙๙. นายวินัย เลิศประเสริฐ ผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๗๐๐. นายมนพ ยิ่งยมสาร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี
๗๐๑. นางปXยพร พรหมเทศนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๗๐๒. นางพัชรินทรB โชติวรานนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี
๗๐๓. นางทิวา ชีวินไกรสร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม
๗๐๔. นายสรายุทธ อุดมพร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงขอนแก*น ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพล
๗๐๕. นายวิรัตนB เล%าประดิษฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปราจีนบุรี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง
๗๐๖. นายนิพนธB รัตนวาร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๗๐๗. นายดิษพล รัตนโสภณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงเวียงป;าเปeา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา
๗๐๘. นายศรัณยB ดุลยมาศ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสงขลา
๗๐๙. นายสมบูรณB ไวนฤนาท ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
๗๑๐. นายณัฏฐB เสถียร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกบินทรBบุรี
๗๑๑. นายเสริมสิทธิ์ สิริเจริญสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งเลขานุการศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
๗๑๒. นายไชยวุฒิ หวังอาษา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต%
๗๑๓. นายเสริมพงศB ไชยปุรณะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบัวใหญ*
๗๑๔. นายศักดา เรืองจันทรB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ปทุมธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๗๑๕. นายประชานาถ ทาบรรหาร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสมุทรสงคราม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครปฐม
๗๑๖. นางถนอมขวัญ วัชรบุศราคํา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
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- 40 ๗๑๗. นายวิจิตร มุละดา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสีคิ้ว
๗๑๘. นายวิชาญ ชํานาญกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปราจีนบุรี
๗๑๙. นายประยูร กิ่งไทร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๗๒๐. นายวันเดิม สู*ทรัพยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง
๗๒๑. นายสมชัย คชวรรณB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๗๒๒. นายธนเศรษฐB รุจิรโชติบัณฑิต ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา
๗๒๓. นางสาวกานตBพิชชา บํารุงศักดิ์สันติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๗๒๔. นางราณี เหล*าพัฒนา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี
๗๒๕. นายอดุลยB คูนาเอก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๗๒๖. นางสาวกษมา ลอยเจิ่ง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๗๒๗. นายจีรวุฒิ มหาจินดามณีกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงขอนแก*น
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยนาท
๗๒๘. นายสมจิตร มากบัว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๗๒๙. นายปUญจ กล%าแข็ง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๗๓๐. นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม
๗๓๑. นายธงไชย จิรเดชพิทักษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระนครศรีพระนครศรีอยุธยา
๗๓๒. นายทวีศักดิ์ ชัยธันยาภัทรB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยนาท
๗๓๓. นายรณรงคB คําทอน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง
๗๓๔. นางวันทนา ถวัลยBลาภา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน
๗๓๕. นายฤกษBชัย เพชรมุนี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
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- 41 ๗๓๖. นายณภัทร โลตุฤทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู*พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๗๓๗. นายสุภ อมรศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
๗๓๘. นายปรินทร อ*อนน%อม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗๓๙. นางกาญจนา ผาณิตมาส ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุทัยธานี
๗๔๐. นายสมหวัง ธนถาวรลาภ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๗๔๑. นายวิโรจนB บัวมี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระบุรี
๗๔๒. นายอนันตB เงินเลิศวัฒนะชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๗๔๓. นายกษิดิศ สุพรรณเภสัช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
๗๔๔. นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน
๗๔๕. นางสาววรารัตนB ปาณิกบุตร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณB
๗๔๖. นางภาวินี บุณยประสพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสกลนคร
๗๔๗. นายชาญ ปXณฑะสิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๗๔๘. นางสาวธนวรรณ เนียมกลาง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดจันทบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๗๔๙. นางวรวัลลภB จิรัฏฐิติกาล เพชรมุนี ผู%พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๗๕๐. นายรติปกรณB จงอุตส*าหB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๗๕๑. นายนําโชค สุขสายชล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม
๗๕๒. นายพล สุธาพันธB ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งเลขานุการศาลแรงงานภาค 5
๗๕๓. นายไพโรจนB ตู%ทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๗๕๔. นางวีนา ชินตาปUญญากุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
/755. นายไพบูลยB ...

- 42 ๗๕๕. นายไพบูลยB จันทรBวรเชษฐB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดไชยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุราษฎรBธานี
๗๕๖. นายประทวน ปราบพาล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี
๗๕๗. นายชัชวาลยB ธัชชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดราชบุรี
๗๕๘. นายเทอดพงศB จามน%อยพรหม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๗๕๙. นางสาวพูลศรี ประทุมมณี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา
๗๖๐. นางสาวจุฑาภรณB อาขารักษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบูรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตาก
๗๖๑. นายทรงพล กาญจนสิน ผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๗๖๒. นายชัยรัตนB อร*ามทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหัวหิน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB
๗๖๓. นายสันติ เจียรละมุน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุโขทัย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิจิตร
๗๖๔. นายจิรศักดิ์ ศิริรักษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงราชบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๗๖๕. นางสาวผาณิต เจียรพันธุB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเวียงสระ
๗๖๖. นายสมพล อรุณรัตนมุขยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๗๖๗. นายประสงคB ค%าทวี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี
๗๖๘. นางวิภาวรรณ กิตสัมบันทB เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดจังหวัดลําพูน
๗๖๙. นายสุเทพ ค%าเจริญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๗๗๐. นายธีระพล มิตรประยูร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงราชบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดราชบุรี
๗๗๑. นายประสิทธิ์ หลัดกอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๗๗๒. นายอภิชัย วิเศษพานิชกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี
๗๗๓. นางสาวสุภัทรา กรอุไร ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
ภาค 8 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดจังหวัดนาทวี
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- 43 ๗๗๔. นายสมพงษB จันทรBประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตาก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุทัยธานี
๗๗๕. นายธนชัย ปUญจมณี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระนอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๗๗๖. นายอิศเรศรB ปรางทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๗๗๗. นายสุชาติ สุทธิปUญญา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๗๗๘. นายวัลลภ แก%วลอยมา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๗๗๙. นายอนันตB ยอดเพชร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม*ฮ*องสอน
๗๘๐. นายสุวนัย ตุลยภักดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุราษฎรBธานี
๗๘๑. นายอภัยรัตนB ศรีราม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปากพนัง
๗๘๒. นายพรศักดิ์ เชาวลิต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงราชบุรี
๗๘๓. นายอาทิตยB สอนไทย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยบาดาล
๗๘๔. นางล%อมเพชร ไวทยานุวัตติ ผู%พิพากษาศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศ
กลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๗๘๕. นายสนธยา จรเอียด ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
๗๘๖. นายวัชระ เอี่ยมอธิคม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระบุรี
๗๘๗. นางสาวกัลยา วงษBสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสว*างแดนดิน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุทัยธานี
๗๘๘. นายพรเทพ รัศมี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
๗๘๙. นายวิสุทธิ์ แก%วเขียว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมแพ
๗๙๐. นายสุภาษิต กาฬหว%า ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดขอนแก*น
๗๙๑. นายศุภวัฒนB คูพาณิชยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสวรรคโลก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตาก
๗๙๒. นายธีระเดช กิ่งแก%วจิรกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
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- 44 ๗๙๓. นางดรุณี สุรีฉัตรไชยยันตB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๗๙๔. นายชิน ทรงสมบัติชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา
๗๙๕. นายวีระพงษB เสวกวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม
๗๙๖. นายวรเมศฐB เกียรติฤทธินันทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงลําปาง
๗๙๗. นายไพโรจนB ไพมณี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส
๗๙๘. นายกิตติสัณหB ภัทรากรทวีวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดปUตตานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปUตตานี
๗๙๙. นางพงารัตนB มาประณีต ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
๘๐๐. นางสาวฉายลักษณB ผิรังคะเปาระ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๘๐๑. นายสุเนติ คงเทพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๘๐๒. นายชวลิต คณานิตยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระบุรี
๘๐๓. นางสาววันวิสาขB สิรันทวิเนติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม
๘๐๔. นางสาวพิชชาภา สาครมณีรัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๘๐๕. นายเฉลิมเดช เพิ่มความเจริญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหล*มสัก ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองคาย
๘๐๖. นายสันติสุข ทิพยBสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรBธานี
๘๐๗. นายนวชาติ ยมะสมิต รองเลขานุการศาลอุทธรณBภาค 1 ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๘๐๘. นายชัช โชชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๘๐๙. นายรพี แพ*งสภา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๘๑๐. นายธนฤทธิ์ โทวรรธนะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๘๑๑. นายคนองเดช สวัสดิ์วงศBวิชา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
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- 45 ๘๑๒. นางสาวผกากรอง ศรีทองสุก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๘๑๓. นางสาวศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสิงหBบุรี ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1148/2559 ลงวันที่ 26
กันยายน 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๘๑๔. นายอุชาติ เธียรพรานนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5
๘๑๕. นางสาวนพรัตนB กะลัมพะเหติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย
๘๑๖. นายธาริน ปUญญาโพธิคุณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม
๘๑๗. นางแก%วตา พันธBอุไร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๘๑๘. นายเลิศดิลก ยุติธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๘๑๙. นายยุทธนา รังษีกาญจนBส*อง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยโสธร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเดชอุดม
๘๒๐. นายทรงธน ติระการ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิษณุโลก
๘๒๑. นายอัมพล เหล*าสิงหB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปUตตานี
๘๒๒. นายไพฑูรยB หุ%มกระโทก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิษณุโลก
๘๒๓. นายวิเศษ วิเศษจุมพล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุตรดิตถB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง
๘๒๔. นางสาวจุไรรัตนB จริยธรรมานุกูล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๘๒๕. นายไพบูลยB คงเขษม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB
๘๒๖. นายสําเร็จ พงศBวงประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสตูล
๘๒๗. นายบุญรัตนB จูอี้ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหัวหิน
๘๒๘. นายมนตBชัย โพธิ์ทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเกาะสมุย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส
๘๒๙. นายเอกราช สมัครไทย รองเลขานุการศาลอุทธรณBภาค 2 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 2
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- 46 ๘๓๐. นายเกื้อกูล หนูแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสตูล
๘๓๑. นายพรเทพ วิริยพันธB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมุกดาหาร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเวียงสระ
๘๓๒. นางสาวสุพรรณี ผิวนิล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด กําแพงเพชร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี
๘๓๓. นายบรรจง กล่ํากลาย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 6
๘๓๔. นายรักเกียรติ เจนสรรพกิจกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๘๓๕. นางอรนุช วิริยพันธB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมุกดาหาร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเวียงสระ
๘๓๖. นายโอภาส คุรุปราการกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสตูล ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดจันทบุรี
๘๓๗. นายพิสิฐ เลิศธรรมชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสวรรคโลก ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิษณุโลก
๘๓๘. นายสมพิศ เพ็งงาน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุดรธานี
๘๓๙. นายอภิชาติ อังศุภศิริกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดปราจีนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดประจวบคีรขี นั ธB
๘๔๐. นายอํานาจ เพ็งมาก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิษณุโลก
๘๔๑. นายคมกฤษณB ขําทัศนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง
๘๔๒. นายสําเริง เกษรศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดรัตนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมยB
๘๔๓. นายสวัสดิ์ สมแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุรินทรB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
๘๔๔. นางดรุณี ชัยศรีอริยกุล คงเขษม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB
๘๔๕. นางสาวเสริมศรี ผ*องศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหลังสวน
๘๔๖. นายสมเกียรติ คําเนตร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง
๘๔๗. นายวิวัฒนB โกมลตรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทุ*งสง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
๘๔๘. นายภักดี ราชแปeน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดจันทบุรี
/849. นางปUทมาพร ...

- 47 ๘๔๙. นางปUทมาพร นาคเรืองศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง
๘๕๐. นายคณากร เพียรชนะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปUตตานี
๘๕๑. นางสาวจันทมนญชB เกียรติเสริมขจร ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 995/2559
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วย
ผู%พิพากษาศาลฎีกา
๘๕๒. นายวินัย ศักดาไกร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๕๓. นายสมนึก สอทา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแขวงสมุทรปราการ
๘๕๔. นายชัยยุทธ เตชะกุลปราณี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๘๕๕. นายนิพนธB หน*อแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๘๕๖. นางสาววรรณรัตนB เจษฎาจินตB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๘๕๗. นางสาวรุ*งนภา ฉันทวัตวงศB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี
๘๕๘. นายบุณยฤทธิ อังศุกุลภัทร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๘๕๙. นางสาวสุนันทา เธียรถาวร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งรองเลขานุการศาลอุทธรณBภาค 5
๘๖๐. นายพิทักษB แสงสายัณหB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๘๖๑. นายนพรัตนB อภิวิมลลักษณB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสกลนคร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๘๖๒. นางวารุณี ลีละวัฒนพันธB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๘๖๓. นางปXยวรรณ พรพศวัต ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 6
๘๖๔. นายธเนศ ไชยหมาน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๘๖๕. นางสาวปริศนา สมศักดิ์โยธิน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย
๘๖๖. นางสุชา ลัทธิวงศกร คงชาตรี ผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต%
/867. นายสุทธิพงษB ...

- 48 ๘๖๗. นายสุทธิพงษB โอวาสิทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย
๘๖๘. นายพิฑัฒ กองใจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
๘๖๙. นายชวลิต กิตตินันทะศิลปc ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา
๘๗๐. นางเพ็ญจันทรB แจ*มมาก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครสวรรคB
๘๗๑. นางชมภู* ใจเงินสุทธิ์ มากมณี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
๘๗๒. นายชยภัทร แสงระยับ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๘๗๓. นางออมฤดี ชั้นไพบูลยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุตรดิตถB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดจันทบุรี
๘๗๔. นางรัชตยา ใจหาญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
๘๗๕. นายกวี เปรมรัตนชัย ผู%พิพากษาศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๘๗๖. นายเอกชัย ฤทธิภักดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเลย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗๗. นายปองศักดิ์ นันทเสน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดแพร* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง
๘๗๘. นางสาวสุกัญญา ตันวิเชียร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุรินทรB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๘๗๙. นางเนตินาฏ คงทอง ธรรมBญาณเนตรB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครสวรรคB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๘๘๐. นายสุเนตร สาทา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร*
๘๘๑. นางจุฬชฎางคB สวัสดิยากร วิวัฒนวานิช ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๘๘๒. นายอุดม มีแสง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๘๘๓. นางอรสา สมบัติชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุบลราชธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๘๘๔. นายอรรถวิทยB ยาวะประภาษ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๘๘๕. นายนิวัฒ ทั่งทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระนอง
/886. นายสุวัฒนB …

- 49 ๘๘๖. นายสุวัฒนB รุ*งเมฆารัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุดรธานี
๘๘๗. นายขจร เลิศสกุลพาณิช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหัวหิน
๘๘๘. นายมงคล อิ่มเจริญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุรินทรB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๘๙. นางฐิดารัตนB นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๘๙๐. นายสมเกียรติ ศรศิลปc ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระนอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๘๙๑. นางสาวอลิสา แสงวิรุณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๘๙๒. นางอาภีพรรณ เทพทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหัวหิน
๘๙๓. นายวัชระ ธีระเจตกูล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๘๙๔. นายสัคโสภณ ขาวสิทธิวงษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพัทยา
๘๙๕. นายองอาจ ชัยเพชรโยธิน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุรินทรB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส
๘๙๖. นางศศิอนงคB จงกลนี ปรางทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๘๙๗. นางอรุณียB ปUทมามาลยB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพล
๘๙๘. นายอัยยรัช บุญส*งสุวรรณB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๘๙๙. นายระวิ พวงกนก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๙๐๐. นางปนัดดา เนาวรัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม* ซึ่งช*วย
ทํ างานชั่ วคราวในตํ าแหน* งรองเลขานุ การศาลอุ ทธรณB ภาค 5 ตามคํ าสั่ งสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรมที่
1132/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%น
ประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 5
๙๐๑. นายชุติเดช ศิริมงคล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๙๐๒. นางธนิดา นิรันตรัตนB ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๙๐๓. นายมนูญ จันทรBแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุรินทรB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยB
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- 50 ๙๐๔. นางพินสิริ นามสีฐาน เพ็งงาน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
๙๐๕. นางพิมพBชนา รัฐศักดิ์นิชากุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*สอด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิจิตร
๙๐๖. นายศุภกร โกจารยBศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๙๐๗. นางสาวรินดา เพิ่มทวีผล ผู%พิพากษาศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๙๐๘. นางสุชาดา ยิ่งสกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๐๙. นายเดชวิบุล พนาเศรษฐเนตร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๙๑๐. นายณพดล อินทวิสัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุดรธานี
๙๑๑. นายสุจินตB นกงาม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๙๑๒. นายศุภัคชัย เอมอ*อน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส
๙๑๓. นางระวีวรรณ หงษBขจร โพธิ์ทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเกาะสมุย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส
๙๑๔. นายชาตรี สุชาชาติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
กระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๙๑๕. นายธนะรัตนB ศิริพัฒนโกศล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๙๑๖. นายชัยชนะ เลาหศิริปUญญา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดบุรีรัมยB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๑๗. นายกฤษฎา พณิชยกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๑๘. นายเอกลักษณB อาลักษณBธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิจิตร
๙๑๙. นายสรณBกมล ตนอารียB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดรัตนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB
๙๒๐. นายสรายุทธB เตชะวุฒิพันธุB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
คดีชํานัญพิเศษ
๙๒๑. นายชูเกียรติ เจียมสิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุบลราชธานี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
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- 51 ๙๒๒. นายธนายุต ศิวายพราหมณB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงทุ*งสง
๙๒๓. นายเอก ขําอินทรB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร
๙๒๔. นางสาวธัชภรณB ชะอุ*ม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 7
๙๒๕. นายภิญโญ เจือจันทรB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๙๒๖. นางสุธัญญา คุ%มวงษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๒๗. นายกิตติ ตรีขจรเกียรติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๙๒๘. นายพรมมา คณะพันธB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบึงกาฬ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว
๙๒๙. นายอํานาจ สิงหBสม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๙๓๐. นายพัชรพงศB สอนใจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี
๙๓๑. นายสิทธิรักษB ด%วงศรีทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปากพนัง
๙๓๒. นางสาวอุมาพร ภัทรวุฒิพร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๓๓. นางสาวธิติพัทธB ศรีรัตนB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๙๓๔. นายชัชชัย ชัยชาญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๙๓๕. นายเลอภพอักขรา พรชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสกลนคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB
๙๓๖. นางสาวภัทรวรรณ ทรงกําพล ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแรงงานกลาง ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1148/2559 ลงวันที่ 22
กันยายน 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งเลขานุการศาลแรงงานภาค 7
๙๓๗. นายจิโรจนB กรีดกราย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสตูล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร
๙๓๘. นายทวัตรB ทัศนา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุตรดิตถB
๙๓๙. นางเวนิสา เจือจันทรB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
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- 52 ๙๔๐. นายคมสัน ทองชม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพัทยา
๙๔๑. นายสุพัฒนBชัย เมตตBปราณี ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด ศรีสะเกษ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยB
๙๔๒. นายประธาน ทัศนปริชญานนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งเลขานุการศาลล%มละลายกลาง
๙๔๓. นายอภิสิทธิ์ วิระมิตรชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๔๔. นายกรด จันทรBประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครศรีธรรมราช
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงเชียงใหม*
๙๔๕. นายวิฑูรยB ไพบูลยBมหพงษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแขวงสุราษฎรBธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB
๙๔๖. นายอารี อารยวัฒนกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
๙๔๗. นายนิพนธB คงเพชร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส
๙๔๘. นายธนาทิพยB ปXยะพงศBพิสุทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว
๙๔๙. นายเบญจพล อัศวัฒนBวิไกร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสงขลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๙๕๐. นางสาวสิริภัทร ผามะนาว เลขานุการศาลล%มละลายกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพังงา
๙๕๑. นายเปรมศักยB ศรีนวล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสงขลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเทิง
๙๕๒. นางอัมรา เริ่มภักดี โลนา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครศรีธรรมราช
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
๙๕๓. นายพิเนศวB อัสวัสเรืองกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๙๕๔. นางอนิสรา จารุอรอุไร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*สอด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสวรรคโลก
๙๕๕. นางเอมอร แดงบรรจง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๙๕๖. นางจิราภา เรืองนาม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงทุ*งสง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุบลราชธานี
๙๕๗. นายกฤษณ สุระกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สุราษฎรBธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๙๕๘. นางสาวกัญญาณัฐ เภรีฤกษB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสงขลา ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสวรรคโลก
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- 53 ๙๕๙. นายสมพร อิสระพงศBไพศาล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสกลนคร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๙๖๐. นางนิตยา จินดาดํารงเวช ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๙๖๑. นายฑปกรณB สุววัชรานนทB ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาล
อุทธรณBภาค 5
๙๖๒. นายผาสุก เจริญเกียรติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกันทรลักษB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๙๖๓. นายนรินทรB นนทBธีระสถาพร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดบึงกาฬ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร*
๙๖๔. นายรุ*งสง*า นวลนุกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองคาย
๙๖๕. นายทศพร สุนทรสีมะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร*
๙๖๖. นายบรรเจิด เกิดมี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*สอด และผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดตาก อีกตําแหน*งหนึ่ง
๙๖๗. นายอารัญ วาริชา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๙๖๘. นายวันชัย เพียรวิทยาพันธุB ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๙๖๙. นายวีรวุฒิ ไกยนารถ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๙๗๐. นายธีระเดช ทวีวัฒนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB
๙๗๑. นางสาวจิตติมา วัชรานุรักษB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๙๗๒. นายกฤษดา ศรีกัลยา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุรินทรB
๙๗๓. นางสมควร ศรีดวม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสิงหBบุรี ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน* ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
๙๗๔. นายอนุรักษB หมั่นธรรม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฮอด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
๙๗๕. นายทัดเทพ จุทอง ผู%พิพากษาศาลแขวงสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา
๙๗๖. นางสาวเกสสุดา มุสิกะปาน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
เลขานุการศาลแรงงานภาค 1
/977. นายสมิต ...

- 54 ๙๗๗. นายสมิต ยอดพรหม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระนอง
๙๗๘. นายสิงหBฐาน จันทรา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยโสธร
๙๗๙. นายเอกชาต นรจีน เลขานุการศาลแรงงานภาค 1 ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจัง หวัด ชัยบาดาล ตามคําสั่ง สํานักงานศาลยุติธ รรมที่ 769/2559 ลงวัน ที่ 22
มิถุนายน 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดรัตนบุรี
๙๘๐. นายพัฒนพงษB นวลศรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๙๘๑. นายประชา ฉายแม%น ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสิงหBบุรี ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 769/2559
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาล
จังหวัดสงขลา
๙๘๒. นายณรงคB ทองอําไพ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหล*มสัก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB
๙๘๓. นางสาวอลิสา ธีระนนทB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๙๘๔. นายชัยวัฒนB เจริญรัตนBวุฒิกาล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๙๘๕. นายโกสินทรB หล*อนกลาง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๙๘๖. นางนันทBนภัส คงคาอุดม นุกูลกิจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๙๘๗. นางสาวลัดดาวรรณ หลวงอาจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๙๘๘. นายล%อม ตั้งวงคB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงหBบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๙๘๙. นายอนันทB เลิศฤทธิ์ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๙๙๐. นายสุเทพ จันทรBเทศ ผู%พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๙๙๑. นายธีรพล เครือเวทยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๙๙๒. นายเจริญวิชญB บุญนวล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทุ*งสง
๙๙๓. นางสาวอิศศรี สุทธิบดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
/994. นายกสิชล ...

- 55 ๙๙๔. นายกสิชล ว*องไวชล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๙๙๕. นายศุภชัย ฟูจิตรB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดยะลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง
๙๙๖. นายคมศร พรหมพิทยายุทธ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว
๙๙๗. นายคําปุน ภูธรศรี ผู%พิพากษาศาลแขวงเวียงป;าเปeา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๙๙๘. นายนรเทพ สอนเผือก ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม
๙๙๙. นายสันติ สงห%อง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐๐๐. นายจิรายุ มกราพันธุB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB
๑๐๐๑. นายอายุกร บุญอากาศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๐๐๒. นายสามารถ บุตรศรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๐๓. นายวริทธิ์ จิตรเพียรค%า ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองคาย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๐๐๔. นายวิษิฐรB บัญชาพัฒนศักดา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดยโสธร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๐๐๕. นายเสกสันติ์ เทพหนู ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทุ*งสง
๑๐๐๖. นายธราดล พินิจสัจจธรรม ผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเทิง
๑๐๐๗. นายฤทธิรงคB นวลศรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา
๑๐๐๘. นายสรวิทยB จันทโสภณพร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตราด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว
๑๐๐๙. นายพิพัฒนB พรพิริยะกุลชัย ผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๐๑๐. นายศุภชัย สิริอรุณรุ*งโรจนB ผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๐๑๑. นางสาวสินีนิตยB วิพัฒนานันทกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๑๒. นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ ผู%พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
/1013. นางสาวปXยะธิดา ...

- 56 ๑๐๑๓. นางสาวปXยะธิดา อุปพงษB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๑๔. นายจีรพงษB ตรงวานิชนาม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพังงา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกระบี่
๑๐๑๕. นายยศวริศ ศรีไพบูลยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๐๑๖. นายจําลอง แก%วนาง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตาก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB
๑๐๑๗. นางอังคนา ฉันทจิตตB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปUตตานี
๑๐๑๘. นายสุกิจ นาคะ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๐๑๙. นางธัญญลักษณB เบ็ญจะมโน เตชะวุฒิพันธุB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแพ*ง
๑๐๒๐. นางพรรณนภา กาศโอสถ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๒๑. นายพีรรณ พรวิเศษ ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๒๒. นายวิเชียร พัฒนาไพศาล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๒๓. นางสาวภลดา อิศราภรณB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB
๑๐๒๔. นายวัชระ เนติวาณิชยB ผู%พิพากษาศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
๑๐๒๕. นางชนัญชิตา ณ ระนอง ผู%พิพากษาศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๐๒๖. นายดํารงคBศักดิ์ ใจฐิติวิทยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
๑๐๒๗. นางสาวอังคณา หรูวรนันทB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๐๒๘. นางสาวศรัญวรรณ โชตินิมิตรคุณ ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๒๙. นางสาวปXตาภรณB ศุขอารียB ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๐๓๐. นางสาวมัณฑนา อิสสระโชติ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
/1031. นายธนารักษB ...

- 57 ๑๐๓๑. นายธนารักษB พงษBศิริเดชา ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจัง หวัด ทุ*งสง ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1144/2559
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสระบุรี
๑๐๓๒. นางสาวสุธาทิพ ยุทธโยธิน เลขานุการศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*าง
ประเทศกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๐๓๓. นายเสริมเผด็จ กรลักษณB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐๓๔. นางสาวภัสราพร เจริญสวามิภักดิ์ ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๐๓๕. นายเกียรติชัย พิษณุวงษB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
๑๐๓๖. นางสาวนวมลลB ไวยาวัจมัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๓๗. นางสาวภรณี รักชาติ จิตรวิบูลยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๑๐๓๘. นางสาวนฤมล สุขสวัสดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐๓๙. นายวรดนัย พันธุสังขB ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว
๑๐๔๐. นางสาวอังคณา สินเกษม ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๑๐๔๑. นายสืบสาย บริรักษB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๐๔๒. นายยุทธศักดิ์ ตั้งอิทธิพลากร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยโสธร
๑๐๔๓. นางอชิรญา พลภักดี ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาล
ชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๐๔๔. นางสาวสุนิธยา แจ*มจันทรB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๐๔๕. นายนันทวัฒนB ลิ้มธัญลักษณB ผู%พิพากษาศาลแขวงลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๐๔๖. นายเกริก ตรีนุชกร ผู%พิพากษาศาลแขวงลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๐๔๗. นายวิริยะ บูชาเกียรติ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๐๔๘. นายสรรชัย รุ*งโรจนBชนาทิพยB ผู%พิพากษาศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
/1049. นายธนวัฒนB ...

- 58 ๑๐๔๙. นายธนวัฒนB ตันฉ%อง ผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตํา แหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๐๕๐. นางสาวจุฬาลักษณB ตันติกุลานันทB ผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๐๕๑. นายนิยม นวลเจริญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหลังสวน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง
๑๐๕๒. นางสาวนฤภร จันทรักษB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง
๑๐๕๓. นายชูพล ประทุมทาน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๑๐๕๔. นายอิศรา อ*อนละออ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร*
๑๐๕๕. นายณัฐกร ยกชูธนชัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสงขลา
๑๐๕๖. นายเจนรบ นครสุต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทุ*งสง
๑๐๕๗. นายวสันตB พรงาม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน
๑๐๕๘. นายเรืองศักดิ์ ฮั่วจั่น ผู%พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๐๕๙. นายไกรพิชณB ปXยสิรานนทB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๐๖๐. นายศุภกร อาภาธีรวัตร ผู%พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดรัตนบุรี
๑๐๖๑. นายภูริวิชญB ยาหิรัญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๐๖๒. นายไตรสิทธิ์ วิสูตรธนาวิทยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๐๖๓. นางสาวสมาสใจ สมาสเอียด ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเวียงสระ
๑๐๖๔. นายเมธา จันทรBชื่น ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฝาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุรินทรB
๑๐๖๕. นายพิพัฒนB มีมากบาง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปUตตานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระนอง
๑๐๖๖. นายอัศวิน ครุฑปราการ ผู%พิพากษาศาลแรงงานภาค 2 ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว
๑๐๖๗. นายมงคล ฌายีเนตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุรินทรB
/1068. นายวชิรา ...

- 59 ๑๐๖๘. นายวชิรา วราวรวัฒนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุรินทรB
๑๐๖๙. นางจิราภรณB ชูขวัญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๐๗๐. นายนิติธร ภาระจํา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบึงกาฬ
๑๐๗๑. นายรัตตัญ\ู จิรทวีวงศB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๐๗๒. นางสาวกมลรัตนB สุวรรณหิตาธร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งรองเลขานุการศาลอุทธรณBภาค 2
๑๐๗๓. นายธนิต บุญอนันตB ผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB
๑๐๗๔. นายขจร ยิ่งดํานุ*น ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตะกั่วป;า ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเกาะสมุย และผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดสุราษฎรBธานี
๑๐๗๕. นางพัชรินทรB ศรีแสนยง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมุกดาหาร
๑๐๗๖. นางสาวทรงพร สัตยาอภิธาน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยB
๑๐๗๗. นายปXติ แย%มชื่น ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB
๑๐๗๘. นายภูษิต คงเมือง ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB
๑๐๗๙. นางสาวลัดดาวัลยB จิตรตั้งตรง ผู%พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางานชั่วคราว ในตําแหน*ง
เลขานุการศาลแรงงานกลาง
๑๐๘๐. นายศรสิทธิ์ เหลืองคุณวัฒนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๐๘๑. นายชัยวัฒนB ยัพวัฒนพันธB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๐๘๒. นางโสภิดา ศรีถาพร ผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๐๘๓. นายธราพงษB ทวีนุช ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสกลนคร
๑๐๘๔. นายเทพธวัช รุจิราภา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB
๑๐๘๕. นางสาวธิดา ฟูเฟiYอง ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม
/1086. นายศิริชัย ...

- 60 ๑๐๘๖. นายศิริชัย พลการ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม
๑๐๘๗. นายสุธรรม เนาถาวร ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม
๑๐๘๘. นายสุประวัติ สมดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคB
๑๐๘๙. นายกุณฑล ศุขถุงทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม
๑๐๙๐. นายดุลประภัสสรB มุลพรม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมุกดาหาร
๑๐๙๑. นายสุภรัตนB ชูขวัญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๐๙๒. นายธรรมรัตนB เทียนวรรณกิจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมุกดาหาร
๑๐๙๓. นางสาวศัสยมน ศิระวุฒิ ผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
๑๐๙๔. นางสาวดิษฐการ พงษBเสนียB ผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๐๙๕. นายธรรมนูญ เชาวBพานนทB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๐๙๖. นายพงษBศักดิ์ ประสมทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๐๙๗. นายลือชา ยอดล้ํา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสงขลา
๑๐๙๘. นายวันรพ ธรรมยศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๐๙๙. นายสุรเดช ชมเกล็ดแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๑๐๐. นายชนานิติ วุฒิชัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุB
๑๑๐๑. นายนันทชัย ผุดภักดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๑๐๒. นายธีระพล เล็กกระจ*าง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๑๐๓. นายวิญญา พลศรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกระบี่
๑๑๐๔. นายปรานิต รัญวาศรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหลังสวน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทุ*งสง
/1105. นายยิ่งยศ ...

- 61 ๑๑๐๕. นายยิ่งยศ สินะสนธิ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*สอด และผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดตาก อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๑๐๖. นายสัญญา ศรีภิญโญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร*
๑๑๐๗. นางสาวณัฐธยานB จรรยาชัยเลิศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๑๑๐๘. นายพิชัย ลิมปcวรพรรณ ผู%พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุรินทรB
๑๑๐๙. นางสาวแสงอรุณ สุขกรีด ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๑๑๑๐. นายธวัฒชัย พลายด%วง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๑๑. นายวิศณุกร แทนรินทรB ผู%พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุรินทรB
๑๑๑๒. นายกิติพงศB เกษสมบูรณB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๑๑๑๓. นายวรานนทB วิเศษศิริ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
๑๑๑๔. นางสาวชรินพร ศรีวิไล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
๑๑๑๕. นายเกรียงศักดิ์ ปานศิลา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยB
๑๑๑๖. นางสรสิริ จันทรา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยโสธร
๑๑๑๗. นายภูมิกิติ พิมพBพันธุB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๑๑๘. นายไพศาล ลูกจันทรB ผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง
๑๑๑๙. นายอัจฉ ณ สุรินทรB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปUตตานี
๑๑๒๐. นายวิรชาติ สิทธิสาร ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๑๑๒๑. นายทรงศักดิ์ สุยะลา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเดชอุดม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
๑๑๒๒. นายประสิทธิ์ ดีกระโทก ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
/1123. นางศรีอรุณ ...

- 62 ๑๑๒๓. นางศรีอรุณ มีแสง ผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๑๒๔. นางจรัสวรรณ ใจฐิติวิทยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา
๑๑๒๕. นายชุมพล ดาวแจ*ม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๑๒๖. นายอภิชาติ ฉิมเรือง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
๑๑๒๗. นางสาวลักขณา งานประเสริฐกิจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๒๘. นายวัชระ สุวรรณลิขิต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสตูล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๑๑๒๙. นายมงคล คําเวียง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๑๓๐. นางรัตนา เหลืองคุณวัฒนB ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๑๓๑. นายโชค วิจิตรสาระวงศB ผู%พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกันทรลักษB
๑๑๓๒. นายสมพงษB จิวะวิทูรกิจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเกาะสมุย และผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรBธานี อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๑๓๓. นายเอกวุฒิ จรูญวิทยา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสว*างแดนดิน
๑๑๓๔. นางสาวนงเยาวB ภัทรชนมB ผู%พิพากษาศาลแขวงสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสงขลา
๑๑๓๕. นางรฐา เขียวโสภณ เมฆชมภู ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
๑๑๓๖. นายบรรเทิง แต%มแก%ว ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑๓๗. นายนิกร จันทรBสุข ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๑๑๓๘. นายคงสิทธิ์ รักขิตกูล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
๑๑๓๙. นายณัฐเชษฐB บรรติวรทัย ผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
๑๑๔๐. นายวิมล ถาวรขจรศิริ ผู%พิพากษาศาลแขวงนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
/1141. นายพฤฒิ ...

- 63 ๑๑๔๑. นายพฤฒิ บริรักษBวาณิชยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนครไทย
๑๑๔๒. นายพฤฒิพงษB เลิศชัยมงคล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
๑๑๔๓. นายรัชพล คําเผ*า ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต%
๑๑๔๔. นายฐิติ สุเสารัจ ผู%พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๔๕. นายปUญจชัย เพ็ญประชุม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก*น
๑๑๔๖. นายวงศพัทธB วัชนะจํานงคB ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาฎีกา ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๑๑๔๗. นายณัฐพล เรืองนุ*ม ผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
๑๑๔๘. นายกมล ยืนยงวัฒนากูล ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑๔๙. นายยศ ไผ*หยกงาม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๑๕๐. นางสาวสันธนา เอื้ออารักษB ผู%พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๑๕๑. นางสาวปXยนุช ศรุติพันธB ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๑๕๒. นางสุดสงวน ตรีขจรเกียรติ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน
๑๑๕๓. นายปรีชญา โรจนนิมิต ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๑๕๔. นางสาวนันทิภา โห%ยุขัน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๑๕๕. นางสาวสุนิศา ตันติพุทธ เลขานุการศาลแรงงานภาค 3 ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๑๑๕๖. นายวรเกียรติ นวลสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
๑๑๕๗. นายเพิ่มพร ดํารงเกียรติ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดยะลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๑๑๕๘. นายปกรณB ยิ่งวรการ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพัทยา
๑๑๕๙. นางสาวนฤมล ศิริวาณิชยB ผู%พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 3
/1160. นางสาวจุฑาวรรณ …

- 64 ๑๑๖๐. นางสาวจุฑาวรรณ สุทธิรัตนB ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๑๖๑. นางสาวสุวณัญฐB ไม%สูงดี ผู%พิพากษาศาลแขวงชลบุรี ช*ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑๖๒. นางอัญชลี กิจธนไพบูลยB ทัพทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๑๖๓. นายชยทัศ ชินสรนันทB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม*
๑๑๖๔. นางสาวศรัณยBศรี สมบุญญฤทธิ ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๑๖๕. นายธนัสถB สุวัฒนมหาตมB ผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต%
๑๑๖๖. นางบุษรานี หงษาคํา สงวนพฤกษB ผู%พิพากษาศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๑๖๗. นางชลิตา ศรีสง*า เพชรนิล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเทิง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงเวียงป;าเปeา
๑๑๖๘. นายสุเจตนB สถาพรนานนทB ผู%พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๖๙. นางปราณี รุ*งอภิญญา พรรคสุพรรณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๑๗๐. นายเบญจพล สาธิตสมิตพงษB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต%
๑๑๗๑. นางนพวรรณ ภู*พัทธยากร ผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๑๗๒. นางศิริยา มหาทรัพยBไพบูลยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๑๗๓. นายมนุเชษฐB โรจนศิริบุตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๗๔. นางสาวพรรณพร โสรัตยาทร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๑๗๕. นางพิณเพ็ญ ธีระวัฒนB ทวีนุช ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๑๑๗๖. นายสมฤกษB สําลีอ*อน ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๑๑๗๗. นางศิริวรรณ เชียงทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ
๑๑๗๘. นางสาวภาธิณี บูรณะกิจไพบูลยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเลย ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
/1179. นายพงศBพัฒนB …

- 65 ๑๑๗๙. นายพงศBพัฒนB ตาชูชาติ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทรB
๑๑๘๐. นายฉัตรชวงศB ศรีพวาทกุล ผู%พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๑๑๘๑. นายวิฑูรยB ตรีสุนทรรัตนB ผู%พิพากษาศาลแรงงานภาค 7 ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๘๒. นายเวสารัช ปราโมช ณ อยุธยา ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๑๘๓. นายสิทธิพร ธีระโกศล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี
๑๑๘๔. นางสาวสิริกุล จงจิตเกษม ผู%พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต% ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 7
๑๑๘๕. นายคมศักดิ์ โตโภชนพันธุB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตาก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
๑๑๘๖. นายพงษธร เศรษฐถาวร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงลําปาง
๑๑๘๗. นางปXยะลักษณB บุญญกูล สมดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรคB
๑๑๘๘. นางสุธาบดี สิงหเสนี สุวรรณจิตอารียB ผู%พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๑๘๙. นางสาวอรนิตยB บุณยรัตพันธุB ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 1
๑๑๙๐. นางสาวปรียานาถ เผือกสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๑๙๑. นายนัฐพงศB พิริยะสถิต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๑๙๒. นายสยาม วุฒิสาร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิมาย
๑๑๙๓. นางสาวจิราพร ศิริพงษB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปUตตานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๑๑๙๔. นางสาวเอมอร ตั้งสําเริงวงศB ผู%พิพากษาศาลแขวงชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
๑๑๙๕. นางสาววิรียาพร งามนิล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
๑๑๙๖. นายสมเกียรติ แก%วมาลี ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๑๙๗. นางสาวอิสริยา ยงพาณิชยB ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
/1198. นายชัชเวช ...

- 66 ๑๑๙๘. นายชัชเวช สุกิจจวนิช ผู%พิพากษาศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
๑๑๙๙. นางสาวกรกช กลึงพงษB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ซึ่งช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 44/2560
ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วย
ผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๒๐๐. นางธราพร จรัสจรรยาวงศB ผู%พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 9
๑๒๐๑. นางวราภรณB มากธนะรุ*ง ว*องเมทินี ผู%พิพากษาศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
๑๒๐๒. นายปXยะพงษB ทองดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
๑๒๐๓. นางลลิตา อิศโรทัยกุล กลัดวัง ผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๒๐๔. นางวันดี อรุณเพชรฤทัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๒๐๕. นายคมสันตB ยวงเดชกล%า ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู
๑๒๐๖. นายสมพงษB พุทธฤทธิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงคํา
๑๒๐๗. นางสาวคุลิกา สังขBสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
๑๒๐๘. นางสาวจิระวดี สนิทวงศB ณ อยุธยา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๑๒๐๙. นายกิตติศักดิ์ ดิษฐแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
๑๒๑๐. นางสาวรัตตัญญา ไชยโคตร ผู%พิพากษาศาลแขวงชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก
๑๒๑๑. นายสุรเดช บินรามัน ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลแขวงพระนครใต%
๑๒๑๒. นายพิทักษB ขําขนิษฐ ผู%พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด บุรีรัมยB
๑๒๑๓. นายเชาวนัฐ บุญลาภ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย
๑๒๑๔. นางสาวสุวรรณี ปาลบุตร ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๑๒๑๕. นายสมศักดิ์ สุนทราภิรมยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต
/1216. นายศุภชัย …

- 67 ๑๒๑๖. นายศุภชัย ประไพนพ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๒๑๗. นายเปgYยมศักดิ์ พัชรเมธา ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก
๑๒๑๘. นางสาวมงคลทิพยB อักษรนันทนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดหล*มสัก
๑๒๑๙. นายภาคภูมิ ตรีพานิชยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
๑๒๒๐. นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
๑๒๒๑. นายก%องภพ สถาวราวงศB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๒๒๒. นางปาริชาติ โพธิวังตระกูล ผู%พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม*
๑๒๒๓. นายโอภาส อุปรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
เลขานุ ก ารศาลแรงงานภาค 1 ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมที่ 769/2559 ลงวั น ที่ 22
มิถุนายน 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงหBบุรี
๑๒๒๔. นายนราพงษB จิรมณีงาม เลขานุการศาลแรงงานภาค 7 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๒๒๕. นายสมบัติ วรานนทBวนิช เลขานุการศาลศาลยุติธรรมประจําภาค 4 ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก*น
๑๒๒๖. นายวันชัย ชูทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเกาะสมุย และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรBธานี
๑๒๒๗. นางสาวรุ*งรัศมิ์ ฤทธิเดช ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตราด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงลําปาง
๑๒๒๘. นายกมลสิทธิ์ รอดภาษา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง
๑๒๒๙. นายวันชัย นาสมจิตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น
๑๒๓๐. นายบุญ ผิวบาง ผู%พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน* ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
๑๒๓๑. นายทรงฤทธิ์ หลานท%าว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
๑๒๓๒. นายดนุพร คีรีกิจขจร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว
๑๒๓๓. นายธนิทธิ์พล ท*าพริก ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
/1234. นายศดิศ…

- 68 ๑๒๓๔. นายศดิศ ไชยโย ผู%พิพากษาศาลแขวงนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒๓๕. นางอุทัยวรรณ ติปะวาโร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง
๑๒๓๖. นายชัยชาญ อยู*ชุ*ม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
๑๒๓๗. นายติมศักดิ์ บุญอากาศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตราด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก%ว
๑๒๓๘. นายณัฏฐBธนกฤต พงศBสิริ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๒๓๙. นายสุทัศนB ภัทรวรกุลวงศB ผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๒๔๐. นายสายัณหB ศรีนวล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
๑๒๔๑. นายนิติรัฐ นาสมใจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหล*มสัก
๑๒๔๒. นายเทอดพงษB กาศเรือนแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
๑๒๔๓. นางสาวนิภาพัฒนB วงศBวัฒนะเดช ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๑๒๔๔. นายธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ ผู%พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๒๔๕. นายปXติพัชญB สมจิตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๒๔๖. นางสาวสมชนก เกษมบุญชัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน
๑๒๔๗. นายกิตติภัฏ โหรชัยยะ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหัวหิน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน*าน
๑๒๔๘. นางสาวบุษราภรณB ดอนชวนชม ผู%พิพากษาศาลแขวงลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดฮอด
๑๒๔๙. นายสมเกียรติ เกียรติศักดาชัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ*างทอง
๑๒๕๐. นางสาวจารุณี จีระออน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม*
๑๒๕๑. นายกฤติเดช แสนประดิษฐB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง
๑๒๕๒. นายธงชัย สีหาเวช ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงคํา
/1253. นายเส*ง …

- 69 ๑๒๕๓. นายเส*ง แก%วเหลา ผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒๕๔. นางเพชรินทรBฉัตร ศรีนวล ผู%พิพากษาศาลแขวงสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสตูล
๑๒๕๕. นายสมเกียรติ วงศBสุริยา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๒๕๖. นายอนิรุทธิ์ วรินทรB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน* ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม*
๑๒๕๗. นายวาริช เจียมใจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทรB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง
๑๒๕๘. นายศรัณยBรัฐ ศรัณยสุนทร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดน*าน
๑๒๕๙. นายเกรียงไกร นาคสิงหB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก
๑๒๖๐. นายภาคภูมิ สุสานนทB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ช*ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๒๖๑. นายรภัสชล ยุติวิชญB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒๖๒. นายพงษBสันตB หินนาค ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเดชอุดม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปUตตานี
๑๒๖๓. นายเจนวิทยB ดับโศรก ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๖๔. นายศักดิ์กรี เพชรศรีทอง ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน
๑๒๖๕. นายภาค แสงทับทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระนอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตะกั่วป;า และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๒๖๖. นางณัฐมน กาญจนเลขา ผู%พิพากษาศาลแขวงนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๒๖๗. นางสาวผึ้งขวัญ พึ่งพาญาติ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
๑๒๖๘. นางสาวไปรยา เจริญประกอบ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
๑๒๖๙. นายปฏิภาณ กาพยBไชย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสว*างแดนดิน ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น
๑๒๗๐. นายไพโรจนB สุวรรณรัตนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอ*างทอง
๑๒๗๑. นายภาณุพันธB สุภัจจาภิชัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
/1272. นางเฟiYองฟeา ...

- 70 ๑๒๗๒. นางเฟiYองฟeา คงเกลี้ยง ผู%พิพากษาศาลแขวงชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก
๑๒๗๓. นายนุสิทธิ์ อนุสรณB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดยะลา
๑๒๗๔. นายณัฏฐวุฒิ ไชยะพันโท ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงชลบุรี
๑๒๗๕. นายนันทศักดิ์ บัวงาม ผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต%
๑๒๗๖. นายณัชฐปกรณB เจริญรัตนวานนทB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฝาง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น
๑๒๗๗. นายฉันทพัฒนB อุไรกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 9
๑๒๗๘. นางสาวเพียงฤทัย พรรณศิริชัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
๑๒๗๙. นายยุทธศักดิ์ เชาวลิต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๒๘๐. นางสาววิชาภรณB สกุณา ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงลําปาง
๑๒๘๑. นายเจนณรงคB อุปเถยB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงชลบุรี
๑๒๘๒. นางวฤตดา เหมะรักษB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ช*ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน*ง
รองเลขานุการศาลอุทธรณBภาค 8
๑๒๘๓. นางสาวฐิตินันทB มงคลพิทักษBสุข ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสิงหBบุรี
๑๒๘๔. นายสง*า วงศBกาไสย ผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน* ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๒๘๕. นางสาวปวีณา เทียมเทศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสิงหBบุรี
๑๒๘๖. นายสิฏฐB ปXนตา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแม*สอด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดตาก
๑๒๘๗. นายอรุณ ดีวังพล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบึงกาฬ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดชุมแพ
๑๒๘๘. นายศิริวัฒนB เท*าบุรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยB ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน* ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา
๑๒๘๙. นายกิตติกร รุจิรานุพงศB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดไชยา
๑๒๙๐. นางสาวนภัสถา ทัศนวัฒนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง
/1291. นายธัญเดช …

- 71 ๑๒๙๑. นายธัญเดช อิ่มวิทยา ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอ*างทอง
๑๒๙๒. นายสุรธาน ถิ่นโคกสูง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
๑๒๙๓. นายสาธิต วคินเดชา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม*
๑๒๙๔. นางสาวสุภาวดี ชุมพาลี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพล ช*ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี
๑๒๙๕. นายธเนศ สุตพันธB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
๑๒๙๖. นายฉลองรัฐ บุญเริ่ม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน* ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ*
๑๒๙๗. นางจารุภา เพิ่มสมบัติ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
๑๒๙๘. นายคํากอง คําพันธB ผู%พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
๑๒๙๙. นางสาวเพ็ญพรรณ นิยมทอง ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ*างทอง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี
๑๓๐๐. นายสมบูรณB รัตนวงศBพิบูลยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก
๑๓๐๑. นายเกรียงไกร หวังสุจริตการ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๓๐๒. นางสาวพรชนัน จิรังรัตนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๓. นายเดชา ฉิมวารี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
๑๓๐๔. นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิปUญญาวงศB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงชลบุรี
๑๓๐๕. นายวรวัชร เอี่ยมสุทธิธรรม ผู%พิพากษาศาลแขวงนครไทย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก
๑๓๐๖. นายสุทธิณัฐ ไชยเจริญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฝาง ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน* ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม*
๑๓๐๗. นายสุเมธ นาควโรดม ผู%พิพากษาศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๓๐๘. นายเสกสรร อําภาไพ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต
๑๓๐๙. นางสาวสุธินี สมณะ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
/1310. นายขจร …

- 72 ๑๓๑๐. นายขจร มั่งมี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
๑๓๑๑. นายประดิษฐB พงษBสุวรรณB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงชลบุรี
๑๓๑๒. นายณัฐพล ตรีขจรเกียรติ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดบึงกาฬ
๑๓๑๓. นายอุดมพร วงศBกา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดน*าน
๑๓๑๔. นายปUญญา วงคBครุฑ ผู%พิพากษาศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๓๑๕. นายณรงคBชัย พาณิชสุสวัสดิ์ ผู%พิพากษาศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๓๑๖. นายณรงคB ขันธBดวง ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
๑๓๑๗. นายชัย ลิ้มสุวัฒนB ผู%พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต% ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน* ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 9
๑๓๑๘. นายโกศล อัศวเดชานุกร ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๓๑๙. นายเขมชาติ เทพไชย ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม*
๑๓๒๐. นางสาวสาวิตรี ศรีบุญเรือง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๓๒๑. นายสุทธิธรรม รัตนแสนยานุภาพ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
๑๓๒๒. นางธรณิศร คชินทรB กิตติวุฒิศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดทุ*งสง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง
๑๓๒๓. นางสาวฐิติพร ตังสุรัตนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
๑๓๒๔. นายกรกฎ เพ็ชรมีศรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดไชยา ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน* ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรBธานี
๑๓๒๕. นางสาวสุภีนาฏ ตั้งบริบูรณBรัตนB รองเลขานุการศาลอุทธรณBภาค 8 ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 8
๑๓๒๖. นางสาวตีรณันตB ดุริยะสาย ผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๓๒๗. นางสาวนภณัฐ อุ*นสกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
๑๓๒๘. นางสาวอรนภา เรืองกุล ผู%พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
/1329. นางสาวภัทรา …

- 73 ๑๓๒๙. นางสาวภัทรา ภาคยBประเสริฐ ผู%พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๓๐. นางภัทรัชตB แจ%งศิริพันธB ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๓๓๑. นางสาวปXยวรรณ สุขทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต
๑๓๓๒. นางสาวศิรินทิพยB ไทพาณิชยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
๑๓๓๓. นางสาวอร ชวลิตนิธิกุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๓๓๔. นางสาวสุทจิ์ธิฎา สุทธิพงศBคณาสัย ผู%พิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง
๑๓๓๕. นายณัฐวุฒิ วิทยศักดิ์พันธB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร*
๑๓๓๖. นางพาณิภัค เขมนิจกุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๓๓๗. นายพิเชษฐ บั้งเงิน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเทิง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๓๓๘. นางสาวตริตาเวสนB โสธนะเสถียร ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี
๑๓๓๙. นางสาวปวิตรา เจตนBสมบูรณB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอ*างทอง
๑๓๔๐. นายนิชฌาน หัสรังคB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน
๑๓๔๑. นายกิตติ เนตรประเสริฐชัย ผู%พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๓๔๒. นายวัชรพล สุนทระศานติก ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๑๓๔๓. นายศุภฤกษB ศุกรเสพยB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท
๑๓๔๔. นางสาวจตุพร โค%วคาศัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1161/2559
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๓๔๕. นายโพชฌงคB พรหมขันธB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดตาก และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๓๔๖. นายสุธี กิติทัศนาสรชัย ผู%พิพากษาศาลแขวงนครสวรรคB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี
/1347. นายสุพจนB …

- 74 ๑๓๔๗. นายสุพจนB คงธนโฆษิตกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
๑๓๔๘. นายจิตรภาณุ คณิตวรรณ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดแม*สะเรียง
๑๓๔๙. นางสาววรรณพร พละภิญโญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี
๑๓๕๐. นางสาวมณฑนะ แสงคําสุข ผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณB
๑๓๕๑. นางสาวชรยา จิตตBธรรมวงศB ผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลอาญา
๑๓๕๒. นายนาวิน มณีจันทรB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต
๑๓๕๓. นายชัยวัฒนB ทรงศิริศิลปc ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก
๑๓๕๔. นางสาวมานิกา สุริยมานพ ผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๕๕. นางสรินทิพย ทรงศิริศิลปc ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก
๑๓๕๖. นายดารัชพงษB เขื่อนทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๓๕๗. นางสาววิภาพร พารักษา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๓๕๘. นายวินิจ ประเทืองสถบดี ผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๓๕๙. นายศักดิ์ฤทธิ์ งามมิตรสมบูรณB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๓๖๐. นายย%วน ขาวขํา ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดยะลา
๑๓๖๑. นายสุรศักดิ์ ชูผล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพะเยา
๑๓๖๒. นายอภิราม จันทรจรัส ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเทิง
๑๓๖๓. นายธงไท รัมมะศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ช*ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
๑๓๖๔. นางสาวนิชธิมา ปะจันทบุตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน
๑๓๖๕. นางสาวณัฏฐพัชรB คงทวีศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก
/1366. นางสาวณัฐทญา …

- 75 ๑๓๖๖. นางสาวณัฐทญา วิสัยจร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๖๗. นายจุฑา จันทรBจารุวัฒนB ผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ
๑๓๖๘. นายฐานุตร เล็กสุภาพ ผู%พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๓๖๙. นายอิศเรศ ปราโมช ณ อยุธยา ผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๓๗๐. นายอํานาจ โชติพงศBแสงศรีมา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยB ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนครปฐม
๑๓๗๑. นางสาวรสิตา บุญวิสูตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนครปฐม
๑๓๗๒. นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
๑๓๗๓. นายอภิชัย จันทภาโส ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง
๑๓๗๔. นายสมบูรณB พฤฒิพงศภัค ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงราชบุรี
๑๓๗๕. นายเสกสรร วิทยารุ*งเรืองศรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๗๖. นายชัยสิทธิ์ ช*างปUน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น
๑๓๗๗. นายพิชยุตมB คูณทอง ผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๓๗๘. นายกิตติ กิตติวรวัฒนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอ*างทอง และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ*างทอง อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๓๗๙. นางสาวดวงรักษB ตรงเมธีรัตนB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก*น
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก*น
๑๓๘๐. นายบัลลังกB จิระบุญศรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๓๘๑. นางสาวณัฐฉัตร ปUญญBเอกวงศB ผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๓๘๒. นายยศสวิน วนิชสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๓๘๓. นางสาววรรณียา อัตตาหกุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๓๘๔. นางสาวสรชา แสงวิรุณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง
/1385. นางสาวทิพนที …

- 76 ๑๓๘๕. นางสาวทิพนที ลิ้มธนากุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลอาญา
๑๓๘๖. นายธีรวัฒนB แก*นเมือง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแม*สอด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB
๑๓๘๗. นางสาวนวพร สาระคุณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๓๘๘. นางสาวกรรณิกา อัศวเมธา ผู%พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๓๘๙. นางสาวหทยา กุลชัยรัตนา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๓๙๐. นางสาววรรณวิสาขB ธนานันทB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส
๑๓๙๑. นายทรงยศ สิริเกียรติกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลทรัพยBสินทางปUญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
๑๓๙๒. นางสาวชุษะณา สนธิเกษตริน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลอาญา
๑๓๙๓. นางสาวชาลินี นวกุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๓๙๔. นายธิติพล ศรีประทักษB ผู%พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 6
๑๓๙๕. นางอาวีพรรณ จารุจันทร จริงสิริ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๑๓๙๖. นายธวัชชัย รัมณะกัจจะ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปUตตานี
๑๓๙๗. นางสาวณัฐกมน ปUญญาดี ผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดน*าน และผู%พิพากษาศาลยาวชนและครอบครัวจังหวัดน*าน อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๓๙๘. นายชุมพล จันทศร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๓๙๙. นายสมประสงคB พัตจาลจุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี
๑๔๐๐. นายพัชรพงศB โรจนะวุฒิ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพังงา
๑๔๐๑. นายวีรศักดิ์ ธารณานิมิตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๔๐๒. นางสาวเกศรินทรB จันทรสิทธิผล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
๑๔๐๓. นายสุชาติ ตั้งอภิญญา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
/1404. นายสมคะเน ...

- 77 ๑๔๐๔. นายสมคะเน ไตติลานนทB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน
อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๔๐๕. นายพลวิชญB ทับเที่ยง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๔๐๖. นางสาวนันธิดา พิมพิสนฑB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนครปฐม
๑๔๐๗. นายโกวิทยB ดวงพรม ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก*น ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก*น
๑๔๐๘. นายสุริยา ปานแปeน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๔๐๙. นายมงคล พิมพBทรัพยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทรB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
๑๔๑๐. นายจตุรงคB ศรีเมฆ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
๑๔๑๑. นายปวเมษ คล%ายสมบัติ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจัง หวัด ตะกั่ว ป;า และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจัง หวัด พัง งา
อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๔๑๒. นายณัษฐพงศB อินทสาแล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๔๑๓. นายยุทธนา แสนจันทรB ผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ
๑๔๑๔. นายสมบัติ สมจิต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก ช*ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธB
๑๔๑๕. นางสาวจุรีพร กงนอก ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง
๑๔๑๖. นางสาววราภรณB จานโอ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท
๑๔๑๗. นางสาวปณิดา อนุวัตคุณธรรม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔๑๘. นายจตุพล โลหะนําเจริญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๔๑๙. นายสุริน ชูแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดหลังสวน
๑๔๒๐. นายสิทธิศักดิ์ หลjอโตน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระนอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพังงา และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๔๒๑. นางสาวชิสา เมธารัตนารักษB ผู%พิพากษาศาลแขวงราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
/1422. นางสาวปวีณา …

- 78 ๑๔๒๒. นางสาวปวีณา วิโรจนBธนะชัย ผู%พิพากษาศาลแขวงสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ตรัง
๑๔๒๓. นายเฉลิมศักดิ์ ชโลธร ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๔๒๔. นายจตุพล แก%วรุ*งฟeา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดทุ*งสง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๑๔๒๕. นายธนากร ปลูกสวัสดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๔๒๖. นายเชิดชาย บัวเพชร ผู%พิพากษาศาลแขวงทุ*งสง ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดทุ*งสง ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1237/2558 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2558 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสุราษฎรBธานี
๑๔๒๗. นางสาวสุวิมล จงสงวน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี
๑๔๒๘. นายภูชิชยB จิตรบุญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงสระบุรี
๑๔๒๙. นางสาวณิศรา ชุบขุนทด ผู%พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๔๓๐. นางสาวพิมสิริ อึงขจรกุล ผู%พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๔๓๑. นายณัฐพงศB สมประสงคB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี
๑๔๓๒. นายเศกสรรคB กองหิน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท
๑๔๓๓. นายบุญชนะ พึ่งทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพะเยา
๑๔๓๔. นายณรงคB สีลาผอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี ช*ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๔๓๕. นายสกล ดาวกระจาย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๔๓๖. นายจักรินณB แสงยนตB ผู%พิพากษาศาลแขวงราชบุรี ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน* ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี
๑๔๓๗. นายอนุชาติ ปXติภิญโญภาส ผู%พิพากษาศาลแขวงราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๔๓๘. นายสิทธิชัย เสวีวัลลพ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปUตตานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๑๔๓๙. นายทรงศักดิ์ สังเศษ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงทุ*งสง
๑๔๔๐. นายธนณัฏฐB รอดภาษา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา
/1441. นายวโรดม …

- 79 ๑๔๔๑. นายวโรดม ศิริมณีธรรม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนครสวรรคB
๑๔๔๒. นายวีระ ตั้งเกษมภิญโญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตราด
๑๔๔๓. นายธนา พิทยะเวสดBสุนทร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๔๔๔. นางปฏิญาพร ปลูกสวัสดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๔๔๕. นายจักร ศรีปา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย
๑๔๔๖. นายธีระวัฒนB มิ่งเชื้อ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๑๔๔๗. นายสามารถ ชูมาก ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง
๑๔๔๘. นายจรัญ แก*นมาศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปUตตานี ช*ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๑๔๔๙. นายเด*นพงศB ภิรมยBเณร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๔๕๐. นายเที่ยงธรรม แก%วรักษB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปUตตานี
๑๔๕๑. นายอุทิศ อุ*นท%าว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเดชอุดม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดยโสธร
๑๔๕๒. นายอภิเวทยB อารยะญาณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปUตตานี
๑๔๕๓. นายปริญญา จารวัฒนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี
๑๔๕๔. นายสัญญา โสมจันทรB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔๕๕. นายชัยยุทธB ศุพุทธมงคล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๑๔๕๖. นายชินพันธุB สุวรรณเนตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตะกั่วป;า ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล
๑๔๕๗. นายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดรัตนบุรี
๑๔๕๘. นายธาดา สุทธิวัฒนาการ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส
๑๔๕๙. นางสาวพิญดา เลิศกิตติกุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
/1460. นายปXติพงษB…

- 80 ๑๔๖๐. นายปXติพงษB โชติมานนทB ผู%พิพากษาศาลแขวงพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔๖๑. นายเอกลักษณB เหลืองอําพล ผู%พิพากษาศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลแขวงอุดรธานี
๑๔๖๒. นายนพรัตนB วิจิตรพันธุB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๑๔๖๓. นายภาคภูมิ พองชัยภูมิ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน*าน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๔๖๔. นายถาวร เกษมะณี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทรB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๑๔๖๕. นางสาวณิชารัตนB สุจริตวรางกูร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนครปฐม
๑๔๖๖. นางสาวปรินดา เวทพิสัย ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง
๑๔๖๗. นายอัครณัฏฐB รัตนตรัยเจริญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลอาญา
๑๔๖๘. นางสาวพรภัทร ลีลาเกรียงศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงราชบุรี
๑๔๖๙. นายมงคล ลุ%งใส% ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดหลังสวน
๑๔๗๐. นายชัยเลิศ ลีลาเกรียงศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๔๗๑. นายนิธิ เมทินีวงศB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๔๗๒. นางอติกา รัตนคามินี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง
๑๔๗๓. นายธนัท สุวรรณปริญญา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔๗๔. นายหิรัญ อัศววงศBเกษม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง
๑๔๗๕. นายเกียรติศักดิ์ ภมรไมตรี ผู%พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๔๗๖. นางสาวพัชรวลี ตันประวัติ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนคราชสีมา
๑๔๗๗. นางสาวอรพรรณ ลีนะเปสนันทB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๔๗๘. นางสาวภัทรกันยB ตัญจนะ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเลย
/1479 นายโกวิท…

- 81 ๑๔๗๙. นายโกวิท หนูโยม ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๔๘๐. นางสาวอัญชัน ศรีพิทักษBสกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก*น
๑๔๘๑. นายณัฐพงษB ตั้งสากล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๔๘๒. นางสาวปUญญารัตนB มีผล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพังงา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๑๔๘๓. นายชยนันทB กิจโอสถ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท
๑๔๘๔. นางจิดาภา หวังสู*วัฒนา ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๔๘๕. นายกบินทรB เอกปUญญาสกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๔๘๖. นายชูชาติ ณ ระนอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB
๑๔๘๗. นายอภิสิทธิ์ มีเสรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดน*าน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดพะเยา และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๔๘๘. นายเทพรักษB ชํานาญกิจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง
๑๔๘๙. นางสาวศุภิสรา ศิริเพ็ญพงศB ผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔๙๐. นายสากล รัตนคามินี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง
๑๔๙๑. นายบรรพต วิภูภิญโญ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ*
๑๔๙๒. นายมนูญ แสงงาม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๔๙๓. นางอภิวดี เหลืองรุ*งโรจนB ผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๔๙๔. นางสาววรรณสิริ ศรีชัยเพชร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๔๙๕. นางสิริกาญจนB ทิตตภักดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหัวหิน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๔๙๖. นางสาวมาริสา เล*าศรีวรกต ผู%พิพากษาศาลแขวงพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๔๙๗. นายนิธิ เหลืองรุ*งโรจนB ผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
/1498 นางสาวธนัฏชพัญชB …

- 82 ๑๔๙๘. นางสาวธนัฏชพัญชB อัจฉริยดํารงกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิมาย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา
๑๔๙๙. นายสุดปXติ วรรธนะหทัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๕๐๐. นายศุภวาร วิไลวงษB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๕๐๑. นางสาวภูรีวรรณB ประเสริฐศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๕๐๒. นางปรีญาพันธB ผ*องผุดพันธB ศักดาไกร ผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๕๐๓. นางพลินี สิริพัฒนดิลก ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๐๔. นางสาวไพพร อัมพรกลิ่นแก%ว ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเลย
๑๕๐๕. นางสาวอิสรินกาญจนB เรืองจิรากุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๕๐๖. นางปรารถนา วัชรพงศB งามมิตรสมบูรณB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๕๐๗. นางสาวศศิธร แสงจันทรB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมยB ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยB
๑๕๐๘. นางบวรวรรณ อําพรสุต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๐๙. นางสาวณัชชา จิราอัคริมากุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๑๐. นางสาวมัสฤณ วานิชวัฒนรําลึก ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๑๑. นายสุทธิ เอี่ยมเจริญยิ่ง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ
๑๕๑๒. นางสาวสุชนาภัสรB แสงโสมไพศาล ผู% พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๑๓. นายสิรวัฒนB ทิตตภักดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหัวหิน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๕๑๔. นายชาตรี ใหม*วิจิตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๕๑๕. นางสาวพรรณลดา มัธยมจันทรB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๕๑๖. นางสาวสุทธิณี กุลธีระวิทยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ
/1517 นางสาววรรณวิภา …

- 83 ๑๕๑๗. นางสาววรรณวิภา เชาวภานันทB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๑๘. นางสาวศิริวรรณ นําสุขตระกูล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๕๑๙. นางสาวอิษณี กําลัง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๕๒๐. นางสาววรรณวรา วีระสุนทร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๕๒๑. นางสาวนวณี กอศรีพร ผู%พิพากษาศาลแขวงนครสวรรคB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB
๑๕๒๒. นายกิตติ คูวิจิตรสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแม*สะเรียง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
เลขานุการศาลศาลยุติธรรมประจําภาค 5
๑๕๒๓. นายพลภัทร บุญ-หลง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๒๔. นายนที ตียวัฒนกฤษณB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส
๑๕๒๕. นางสาวปXติดา ธรรมฤาชุ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๕๒๖. นางสาวพนิดา พงศBสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง
๑๕๒๗. นายอนุกูล นาคเรืองศรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง
๑๕๒๘. นายณัฐพล จันทรศิริภาส ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๕๒๙. นางสาวนลินอร ธิบดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๓๐. นายคมสัน อ%นโตน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดหลังสวน
๑๕๓๑. นางสาวอัญชนียB โตวนิชยB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดแพร*
๑๕๓๒. นางสาววันวสี บุญโปร*ง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๕๓๓. นางสาวนิออน ลี ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพัทยา
๑๕๓๔. นายประมูล ทองนุ*ม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตราด
๑๕๓๕. นายพงศBอิทธิ ภูษิตโภยไคย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
/1536 นางภัทรธร …

- 84 ๑๕๓๖. นางภัทรธร เชาวลิตถวิล นากลาง ผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๕๓๗. นางสาวอนัญญา ทองดํารงชัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๓๘. นายขจรเดช ดิเรกสุนทร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๑๕๓๙. นายพันธุBสยาม ห%วยแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๕๔๐. นางสาววราภรณB ฟุeงธรรมสาร ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
๑๕๔๑. นางสาวพรรณธวัช มวญนรา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๕๔๒. นายยิ่งยง กาญจนพายัพ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๕๔๓. นายพรรษวุฒิ ฉิมไพบูลยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว
๑๕๔๔. นายนววิธ มานะกุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๕๔๕. นางสาววรรณวรัตมB ไทยอาภรณB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดยโสธร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๕๔๖. นางสาวกุลวณี ตันติประวรรณ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดตราด และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตราด อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๕๔๗. นางสาวกัลยณัฏฐB พัศภัคชญชB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๕๔๘. นายประชาชน จินันทุยา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดน*าน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๔๙. นายปวีณ ปXYนประยงคB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดน*าน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนครสวรรคB
๑๕๕๐. นางสาวยุวดี ทรัพยBประเสริฐ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๕๕๑. นางสาวศิริรัชตB เกียรติกําจรชัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๕๒. นายนพรัตนB เนียมคล%าย ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณB
๑๕๕๓. นางสาวสมิตา ต%นธีรวงศB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
/1554 นางสาวกวินทราดา …

- 85 ๑๕๕๔. นางสาวกวินทราดา ศิริรักษB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดยโสธร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดแพร*
๑๕๕๕. นายธีระพงษB ซื่อสัตยBบุญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดยโสธร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๕๕๖. นายวีระยุทธ แสงไกร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนครสวรรคB
๑๕๕๗. นายเศรษฐา ขจร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๕๕๘. นางสาวนภัสพร ศักดิ์เดชานนทB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๕๕๙. นายมงคล ภูฆัง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
๑๕๖๐. นางสาววรินทร ม*วงมิ่งสุข ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๕๖๑. นายณรงคBเดช นวลมณี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๕๖๒. นางกานตา เมตตBปราณี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยB
๑๕๖๓. นายพิพัฒนB วุฒิชัยสารานนทB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBภาค 8
๑๕๖๔. นายนฤดล เฮงเจริญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๕๖๕. นายปานรวี ชีวิตโสภณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๖๖. นายอนุวัฒนB บุญนันทB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส
๑๕๖๗. นางสาวอรศรี อธิกิจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี ช*วยทํางานชั่ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๖๘. นางสาวพัชริยา โมกขมรรคกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๕๖๙. นายนราธิป บุญญพนิช ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๕๗๐. นางสาวพิชาณี สําเภาเงิน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี
๑๕๗๑. นายศราวุฒิ เสาวภาพ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๕๗๒. นายวีระภัทรB แก%วนอกเขา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
/1573 นายโฆษฤทธิ์ …

- 86 ๑๕๗๓. นายโฆษฤทธิ์ นาสมใจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย ช*วยทํางานชั่วคราว ในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๕๗๔. นางสาวศรินลักษณB เกียรติยศเจริญ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อํานาจเจริญ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณB
๑๕๗๕. นายนิธิภัทรB สถาปนสุต ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๕๗๖. นางสาววัชรี ธนผลเลิศ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๕๗๗. นางสาวไพลิน อภิทักขกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณB
๑๕๗๘. นายพลพิพัฒนB วรชินาคมนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๑๕๗๙. นางสาวกอบกุล ชัยเดชสุริยะ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๕๘๐. นายสุธรรม สุธัมนาถพงษB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๕๘๑. นายอิสริยะ อนนตพันธB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๕๘๒. นางเสาวภาคยB บุญทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ
๑๕๘๓. นางสาวกัลยกร กิจมานะวัฒนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี
๑๕๘๔. นางสาวชนาภา ชอบพิเชียร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๕๘๕. นางสาววรพัชรา กอบพิพัฒนB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๕๘๖. นายวีรนิจ ลิมปะถาวรพงศB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๕๘๗. นายปุณยวัจนB มาลากุล ณ อยุธยา ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
มหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๕๘๘. นางสาวลักษิกา ถิ่นสันติสุข ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
๑๕๘๙. นางสาวประพาฬรัศมี ประยูรหงษB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๕๙๐. นางสาวไกรวิณี สุนทรมน ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๕๙๑. นายทนายรัฐ กุลบุปผา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
/1592 นางสาวรติมา …

- 87 ๑๕๙๒. นางสาวรติมา ชัยสุโรจนB ผู%พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณBคดีชํานัญพิเศษ
๑๕๙๓. นางสาวอารยา ธีรการุณวงศB ผู%พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม* ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๕๙๔. นางสาวอรกานตB พิพัฒนBนรเศรษฐB ผู%พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๕๙๕. นางสาวนิชญา ปราณีจิตตB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB
๑๕๙๖. นางสาวภคินี พิพิธวณิชธรรม ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๕๙๗. นายกฤษฎา สกุลศรีประเสริฐ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๕๙๘. นางสาววริษฐา ปภังกร ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๕๙๙. นางสาวน้ําฟeา ประสิทธิ์หิรัญ ผู%พิพากษาศาลแขวงสุราษฎรBธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๐๐. นางสาวลดาวัลยB ใยมณี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระนอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๐๑. นายนพพล เลี่ยวไพโรจนB ผู%พิพากษาศาลแขวงสุรินทรB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรBธานี
๑๖๐๒. นางสาวศลิษา สมบัติศิริ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๐๓. นายวันรพี อยู*สกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๐๔. นางสาวตรีทิพยB วิเศษจินดา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทรB ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยB
๑๖๐๕. นางสาวธนวรรณ นราวิริยะกุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร%อยเอ็ด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
๑๖๐๖. นายอภิพงศB ศานติเกษม พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๑๖๐๗. นายกอบชัย ศิริชัยพัฒนา ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทรB ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๖๐๘. นางสาวช*อฟeา ภูมิรุ*งเรืองสุข ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๐๙. นายบุญครอง พรพนาทรัพยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทรB ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยB
๑๖๑๐. นางสาวภัทรกมล สถิรวัฒนา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
/1611 นายโสฬส …

- 88 ๑๖๑๑. นายโสฬส นิพนุติยันตB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรBธานี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๖๑๒. นางสาวป;านแก%ว วัฒนเวชวิจิตร ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๖๑๓. นางสาวไวรัลยา ตันพานิช ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง
๑๖๑๔. นางสาวนรีนาถ ทองบัวบาน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดรัตนบุรี ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก*น
๑๖๑๕. นางเอมวลี บุญจันต`ะ แก*นเมือง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแม*สอด ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB
๑๖๑๖. นางสาวปXยฤดี สืบเพ็ชร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดรัตนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก*น
๑๖๑๗. นายณัฐพล วชิระประสิทธิ์ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร%อยเอ็ด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๖๑๘. นางสาวกชพร ตันสถิรานันทB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๖๑๙. นางสาวพสุกานตB พรหมสาสBน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๖๒๐. นายเจตรวินทB จิตสําราญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดรัตนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๖๒๑. นางสาวนาวีพรรณ สีหพันธุB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล
๑๖๒๒. นายบุรเศรษฐB รุ*งรติกุลธร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB
๑๖๒๓. นางสาวนวลปราง สินธพานนทB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเทิง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๖๒๔. นางนนทิญา หงษBหยก ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรคB
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๖๒๕. นางสาวอุษา พิพัฒนBบรรณกิจ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB
๑๖๒๖. นางสาวสุธินี อารีเจริญเลิศ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัดสกลนคร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดหัวหิน
๑๖๒๗. นางสาวนภกานตB พิพัฒนBอนันตB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม*ฮ*องสอน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB
๑๖๒๘. นางสาวสิริณี กําแพงแก%ว ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา อีกตําแหน*งหนึ่ง
/1629 นางสาวสรพรรณ …

- 89 ๑๖๒๙. นางสาวสรพรรณ ศรกุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปUตตานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดหัวหิน
๑๖๓๐. นางสาววิริยา จันทรBจ%อย ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปUตตานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๖๓๑. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมรักษา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๖๓๒. นายธเนส บัวผิน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๖๓๓. นายวิชัย พรมมากุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษB ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเดชอุดม
๑๖๓๔. นายภูมิภัทร ลาภนิยม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๖๓๕. นายชัชวาล บุญเกษมสันติ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว
๑๖๓๖. นางสาวพวงไข*มุกขB วิภาตะวัต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๖๓๗. นายภาณุพันธุB รักวงษB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรBธานี ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๖๓๘. นายฐิรพัฒนB เที่ยงกมล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๖๓๙. นายอภิรักษB เขียนนอก ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๖๔๐. นางสาวกัญญาภัทร ทิพยBบุญทรัพยB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดแพร*
๑๖๔๑. นางสาวนิรมล จันทรคามิ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดทุ*งสง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพล
๑๖๔๒. นางสาวกมลลักษณB หาญประสิทธิ์คํา ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสุรินทรB
๑๖๔๓. นายสุริยันตB หงสาคู ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๖๔๔. นายทศพล พิทักษBเนตินัย ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๖๔๕. นายกฤษณพงศB ชาญวิรวงศB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณB
๑๖๔๖. นายเอกฤทธิ์ ลีลาเกรียงศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณB
/1647 นางสาวธนภรณB …

- 90 ๑๖๔๗. นางสาวธนภรณB เอี่ยมทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
๑๖๔๘. นายพงศBชยุตมB ลับเหลี่ยม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษB ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว
๑๖๔๙. นางสาวสุภาวดี วัฒนานนทB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุB ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๖๕๐. นายจรัล ทองสุด ผู%พิพากษาศาลจังหวัดทุ*งสง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๖๕๑. นายโภคิน ตรีสมุทรB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเกาะสมุย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว
๑๖๕๒. นางสาวอภิรดี สุธาสันติรักษB ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบึงกาฬ ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๑๖๕๓. นายกิตติกร เนียมสอน ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพล
๑๖๕๔. นายธนภัทร นิติธนาภัทร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคB
๑๖๕๕. นายสุมิตรB ทองกล*อม ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว
๑๖๕๖. นายสุรพันธB สุวรรณประดิษฐB ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๖๕๗. นายสุธี ศิริภานุมาศ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร
๑๖๕๘. นางสาวนัชชา เวทยBวิไล ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๖๕๙. นางอรวดี ลีวรวัฒนB ภูษิตโภยไคย ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๖๖๐. นางสาวภคินี ก*อคุณากร ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๖๖๑. นางสาวนิดา แสงโชติช*วงชัย ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๑๖๖๒. นายอมรชัย อาสภวิริยะ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๖๖๓. นายกฤชพล คมสัตยBธรรม ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว
๑๖๖๔. นายไกรฤทธิ์ มณีราชกิจ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๑๖๖๕. นายชัชรินทรB เจียมพงศBไพศาล ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
/1666. นายวิชญBพล ...

- 91 ๑๖๖๖. นายวิชญBพล มากกิตติ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๖๖๗. นางสาวบุษกร เจริญเลิศ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๖๖๘. นายธีรพงศB กิจชัยนุกูล ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๖๖๙. นางสาวจงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๖๗๐. นางสาวบทมBรัตนB ธํารงเวียงผึ้ง ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๖๗๑. นายไกรพล อรัญรัตนB ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๑๖๗๒. นางสาวณัฐชยา จังโส ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๖๗๓. นางสาวณัฐกฤตา อุชชิน ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๖๗๔. นายปวรรษ กมลเสรีรัตนB ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๖๗๕. นางสาวพัชรมาศ แพร*กิจธรรมชัย ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๖๗๖. นางสาวจิราพร นาสมใจ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
๑๖๗๗. นางสาวแก%วตา หฤทัยพันธB ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๖๗๘. นายพรเลิศ ศักดิ์สงวนมนูญ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดหัวหิน
๑๖๗๙. นางสาวกัญจนBณัฏฐB เกตุชัยมาศ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๖๘๐. นางสาวหรรษา สุขาภิวัฒนB ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๖๘๑. นางสาวศิริกุล งามพรสุขสวัสดิ์ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๖๘๒. นางสาวดวงสมณฑB รอดประชา ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๖๘๓. นายทวี ชูโต ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๖๘๔. นางสาวภัทรินทรB เอี่ยมบุตรลบ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี
/1685 นางสาวอาณิสรา ...

- 92 ๑๖๘๕. นางสาวอาณิสรา เชื้อสังขBพันธุB ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม
๑๖๘๖. นายพรรษวัฒนB พูนทองพันธB ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๖๘๗. นายชัชพงศB สินดํา ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๑๖๘๘. นายครองชน มนัสวานิช ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๖๘๙. นายพงศกร สุเรนทรBรังสิกุล ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๖๙๐. นายอดิศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี
๑๖๙๑. นายนารถ เศรษฐพูธB ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสงขลา
๑๖๙๒. นายจอมวิชญB จันทรBพรหมมา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสํานักงานศาลยติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๖๙๓. นายอธิราช จารุโสภณ ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี
๑๖๙๔. นางสาวธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๖๙๕. นางสาวปUทมาวดี สายแก%ว ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๖๙๖. นายอรรณพ หล*อประดิษฐB ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๖๙๗. นางสาวกมลชนก กฐินะสมิต ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๖๙๘. นายเอกวัฒณB สุริยะวิจิตรวงศB ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๖๙๙. นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๗๐๐. นางสาวกอปรเกศ ยงสวัสดิกุล ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๗๐๑. นายพงศB ทีปตBธนากร ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗๐๒. นางสาวอรนาถ สีประจิม ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดระยอง
๑๗๐๓. นางสาวนราพร กฤษฎาพิพัฒนB ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทรB
/1704 นางสาวเจนจิรัฐ ...

- 93 ๑๗๐๔. นางสาวเจนจิรัฐ เจนชัยจิตรวนิช ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗๐๕. นางสาวชลดา ประสิทธิอาภา ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB
๑๗๐๖. นางสาวนภสร วิจักษณบดี ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗๐๗. นายวโรตมB สี่ทิศประเสริฐ ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว
๑๗๐๘. นางสาวภัทริน สิริวิทยาปกรณB มีเดช ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗๐๙. นางสาวณัฏฐBรดา ศรีหล*มสัก ผู%พิพากษาประจําสําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗๑๐. นายภาคยB กาญจนะไพบูลยB ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗๑๑. นางสาวฐิติมา เลิศธนธรณB ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗๑๒. นางสาวสิรพิชญB สินมา ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธB
๑๗๑๓. นางสาวชัญญา เชาวนทรงธรรม ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
๑๗๑๔. นายชยา อัมพรกลิ่นแก%ว ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดพิจิตร
๑๗๑๕. นางสาวเบญจมาภรณB สมทวีศิลปc ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่
๑๗๑๖. นายอริยวัฒนB พันธุBมณี ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่
๑๗๑๗. นางสาวหทัยภัทร เพริศวิวัฒนา ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗๑๘. นางสาวอิสราภรณB ธีระวัฒนBสกุล ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗๑๙. นายวุฒิ ศรีธีระวิศาล ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดสระแก%ว
๑๗๒๐. นายพิภากรB เล็กบํารุง ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดชุมพร
๑๗๒๑. นางสาวพิมพBวสี ใจสมุทร ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดสงขลา
๑๗๒๒. นายชนาวีรB ภัทราดูลยB ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดกระบี่
/1723. นายจักรภพ ...

- 94 ๑๗๒๓. นายจักรภพ ศิริภากรกาญจนB ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๗๒๔. นางสาววริษฐา มงคลศิริ ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดกระบี่
๑๗๒๕. นางสาวกรรณกมล เตรัตนB ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดสุรินทรB
๑๗๒๖. นายชยารณ หาญตะล*อม ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๗๒๗. นางสาววาทินี เจริญวัฒนสุข ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร
๑๗๒๘. นายศิ วั ช ที ป ตB ธ นากร ผู% พิ พ ากษาประจํ า ศาล ช* ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน* ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗๒๙. นางสาวจีราภา ลีลาวัฒนชัย ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๗๓๐. นางสาวศานตี วงษBประภารัตนB ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร
๑๗๓๑. นางสาวนันทนัช ศิรธรานนทB ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๗๓๒. นายกมลศักดิ์ ชัยชนะวิชชกิจ ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร
๑๗๓๓. นางสาวปการัฐ เนติโพธิ์ ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดสกลนคร
๑๗๓๔. นางสาวร*มบุญ โชคไมตรี ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดสกลนคร
๑๗๓๕. นายสุรศักดิ์ ศรีศุภรางคBกุล ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทรB
๑๗๓๖. นายพัสสภูมิ แปeนเพชร ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราว ในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดสุรินทรB
๑๗๓๗. นางสาววลีรัตนB ตามครองชัย ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๗๓๘. นางสาวปรีเนตร เผ*าปรีชา ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๗๓๙. นายณัฐชัย ทรัพยBตันติกุล ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๗๔๐. นายสันฐิติ มงคลโสฬศ ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๗๔๑. นางสาวปสุตา ตั้งวงษBเลิศ ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร
/1742 นายวรวัฒนB ...

- 95 ๑๗๔๒. นายวรวัฒนB ณัถฤทธิ์ ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดสุรินทรB
๑๗๔๓. นางสาวณัฏฐBลิตา เจริญเขษมมีสุข ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
๑๗๔๔. นายปองพล ประยงคB ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๗๔๕. นางสาวณภัทร ปUญจพลพงศB ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๗๔๖. นางสาวภัคสุนีภัส พิทักษBวราพร ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา
๑๗๔๗. นายวรัญญB ลอยจิรากุล ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลแขวงสงขลา
๑๗๔๘. นางสาวจันทรBเจ%า เวศอุรัย ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรBธานี
๑๗๔๙. นางสาวศุภมาส ชินวินิจกุล ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงสงขลา
๑๗๕๐. นายณัฐพงศB เหลืองประเสริฐ ผู%พิพากษาประจําศาล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงสุรินทรB
ทั้งนี้ ตั้งแต*วันที่ ๑ เมษายน ๒๕60 เป6นต%นไป โดยให%เป6นการปฏิบัติราชการ
ประจําจนกว*าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล%า ฯ แต*งตั้งให%ดํารงตําแหน*งใหม*
สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.๒๕60
(ลงชื่อ) วีระพล ตั้งสุวรรณ
(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
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นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
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