ที่ ศย ๐๐๓/27097 - 27269
ถึง ศาลฎีกา - ศาลจังหวัดธัญบุรี
ด้วยสานักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณาดาเนินการเรื่องโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้
ดารงตาแหน่งที่ว่างและแทนกัน ในวาระโยกย้าย ๑ ตุลาคม ๒๕60
จึงสมควรสอบถามความประสงค์ โยกย้า ยของข้าราชการตุลาการชั้น ๓ ตามบัญชีรายชื่อ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และขอได้โปรดรวบรวมส่งคืนไปยังสานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมภายในวันที่
12 มิถุนายน ๒๕60 สาหรับอัตราว่างในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในวาระโยกย้ายแต่๑งตัตุ้ง ลาคม
๒๕60 ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของสานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
ทั้งนี้ ขอให้แสดงความประสงค์โยกย้ายข้าราชการตุลาการผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเมื่อ
กรอกข้อมูลความประสงค์โยกย้ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วให้พิมพ์รายงานแบบแสด งความประสงค์ของ
แต่ละท่านเสนอผู้บังคับบัญชาทาความเห็นตามลาดับก่อนส่งมายังสานักงานศาลยุติธรรม โดยดูขั้นตอนได้
จากคู่มือการยื่นความประสงค์โยกย้ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ได้แนบมาพร้อมนี้
สานักงานศาลยุติธรรม
29 พฤษภาคม ๒๕60

สานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง
โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๔๓๙๙
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๑๒
e-mail : ojdc@coj.go.th
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ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓
ศาลอุทธรณ์ภาค ๔
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕
ศาลอุทธรณ์ภาค ๖
ศาลอุทธรณ์ภาค ๗
ศาลอุทธรณ์ภาค ๘
ศาลอุทธรณ์ภาค ๙
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลแรงงานกลาง
ศาลแรงงานภาค ๑
ศาลแรงงานภาค ๒
ศาลแรงงานภาค ๓
ศาลแรงงานภาค ๔
ศาลแรงงานภาค ๕
ศาลแรงงานภาค ๗
ศาลแรงงานภาค ๘
ศาลแรงงานภาค ๙
ศาลภาษีอากรกลาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง
ศาลล้มละลายกลาง
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
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สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ศาลจังหวัดมีนบุรี
ศาลจังหวัดพระโขนง
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 3
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 8
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
ศาลแรงงานภาค 6
ศาลจังหวัดธัญบุรี

รายชื่อข้าราชการตุลาการที่ขอให้ตอบแบบสอบถามความประสงค์
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ศาลฎีกา
นายวิชัย จิตตาณิชย์
นายเชิดพันธุ์ วิลาวรรณ
นายสุธีร์ ไทยจินดา
นางจันทิมา บารุงศักดิ์
นายวิรัตน์ วิศิษฏ์วงศกร
นายดิลก บุลทวีนันท์
นายทรงพล พลเยี่ยม
น.ส.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
นายสุทธิกรณ์ ลิบน้อย
น.ส.อัจฉรา ประจันนวล
นายทานนท์ สันติพิทักษ์
นางวราพร รีพัฒนาวิจิตรกุล
น.ส.มยุรี ชีพพานิชไพศาล
นายสันติ ฉ่าแฉล้ม
นางอรอุษา กฤษณะโลม จรัญรัตนศรี

1006 รองเลขา ฯ ฎีกา
1007 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1010 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1063 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1075 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1115 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1118 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1129 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1260 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1394 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1402 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1505 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1525 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1543 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา
1561 หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
นางจรีรัตน์ ตันติเวชกุล
1047 รองเลขา ฯ สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ศาลอุทธรณ์
1 นายกฤษณะสินธุ์ ยิ้มแย้ม
2 นายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
3 นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ
4 นางปวีณา จันทร์วิรัช
5 นายไพบูลย์ ไพทยะทัต
6 นายทวีป บุตตะโยธี
7 นายประเสริฐศักดิ์ ณรงค์รักเดช
8 นายสุรัตน์ชัย ศิลาภากุล
9 นายสฤษดิ์ ศรีแฉล้ม
10 นายประพันธ์ ดลนิมิตสกุล
11 นางกนกวรรณ ดลนิมิตสกุล
12 นายอนุรัตน์ ลิ่มทอง

987 ผช.อุทธรณ์
1003 ผช.อุทธรณ์
1011 ผช.อุทธรณ์
1016 ผช.อุทธรณ์
1019 ผช.อุทธรณ์
1024 ผช.อุทธรณ์
1025 ผช.อุทธรณ์
1026 ผช.อุทธรณ์
1033 ผช.อุทธรณ์
1036 ผช.อุทธรณ์
1037 ผช.อุทธรณ์
1041 ผช.อุทธรณ์
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

นายวรสิทธิ์ บรรจงประพันธ์
นายยุทธนา จันทร์บรรจง
นางจริยา ไทพาณิชย์
นายอดิศร คลี่สุวรรณ
น.ส.พิริยา ศุภนิรัติศัย
นางนิธิมณี ศังขมณี ยงเกียรติกานต์
นางมณีรัตน์ พันธุ์โกศล
นางน้าทิพย์ อ่อนชด
น.ส.มาลีรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ
นายอร่ามศักดิ์ ไทพาณิชย์
น.ส.วัจนาถ วังตาล
นายพัฒนา ศิลปอนันต์
นางรัชนี ตันปิ่นเพชร
นางวันเพ็ญ กลั่นประชา
นายชาญวิทย์ ทรงสว่าง
นายสุรพงศ์ กลั่นประชา
น.ส.เจิดจันทร์ จันทร์เจริญ
นายวินัย สร้อยพลอย
นายสุพจน์ แพทย์คุณ
นายสิทธิชัย ลิมปาภรณ์
นายอุชเชษฎ์ เฟื่องฟูสวัสดิ์
นางณัฐา อิสสระวิทย์
น.ส.คันธนา ขัตติยานุวัฒน์
นางเอื้อนมาศ โยบรรยงค์
นายนพปฎล เมืองรักษ์
น.ส.วัชรีพร ตรัยศิลานันท์
นายอุดม แสนบุญศิริ
นายพชร พาณิชวราห์
นายสุนทร คงศรีชาย
นางวรานุช ภูวรักษ์
นายอนนท์ เศรษฐชวาลวงษ์
นายธราธิป นิรมลไพสิฐ
นายกฤษดา ภูวรักษ์
นายเจตน์ รอดอ่อน
นางนิภาวรรณ อินทนันท์
น.ส.ศิริพร วัชรินทร์

1076 ผช.อุทธรณ์
1079 ผช.อุทธรณ์
1081 ผช.อุทธรณ์
1082 ผช.อุทธรณ์
1083 ผช.อุทธรณ์
1093 ผช.อุทธรณ์
1098 ผช.อุทธรณ์
1106 ผช.อุทธรณ์
1108 ผช.อุทธรณ์
1109 ผช.อุทธรณ์
1131 ผช.อุทธรณ์
1158 ผช.อุทธรณ์
1167 ผช.อุทธรณ์
1177 ผช.อุทธรณ์
1179 ผช.อุทธรณ์
1182 ผช.อุทธรณ์
1191 ผช.อุทธรณ์
1201 ผช.อุทธรณ์
1206 ผช.อุทธรณ์
1207 ผช.อุทธรณ์
1210 ผช.อุทธรณ์
1217 ผช.อุทธรณ์
1249 ผช.อุทธรณ์
1266 ผช.อุทธรณ์
1269 ผช.อุทธรณ์
1276 ผช.อุทธรณ์
1288 ผช.อุทธรณ์
1301 ผช.อุทธรณ์
1311 ผช.อุทธรณ์
1313 ผช.อุทธรณ์
1327 ผช.อุทธรณ์
1329 ผช.อุทธรณ์
1333 ผช.อุทธรณ์
1344 ผช.อุทธรณ์
1349 ผช.อุทธรณ์
1352 ผช.อุทธรณ์

49
50
51
52
53
54
55
56

น.ส.กชมน ทรงพิทักษ์กุล
นายสวัสดิ์ คงใหม่
นางกมลา เทพวงค์
นายวิญญู พิชัย
นางณัชชา พาณิชวราห์
นายพยุง ชูสง
นายเจริญชัย ตรีวัฒนาวงศ์
นายพิทักษ์ เริ่มก่อกุล

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

น.ส.วสิยา นิโรธสมาบัติ
นายสมโชค มีมะแม
นายอาทิตย์ สาตรวาหา
น.ส.อารยา หุณฑนะเสวี
นายสมอาจ พิมพ์โพธิ์
นางอมร กีรติชัยวัตร
น.ส.ศรินยา เหลืองวรารัตน์
นายศิระ โกสิยารักษ์
นายสุธรรม จุลิรัชนีกร
นางปิ่นวลี สุจริตกุล
นายวิทยา จันทร์ชื่น
นายปรีชา ปีติโกศล
นางอรนิตย์ พฤกษฎาจันทร์
นายโพธิ์โพยม มนพลับ
นายกริชชัย เชื้อชมภู
นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร
นางวิสารินี เหมพิจิตร สนิทไชย
นางดวงสมร มนตรีกุล ณ อยุธยา
นางสุปราณี พูลแสง ทิมพิทักษ์

1353 ผช.อุทธรณ์
1370 ผช.อุทธรณ์
1372 ผช.อุทธรณ์
1387 ผช.อุทธรณ์
1399 ผช.อุทธรณ์
1401 ผช.อุทธรณ์
1443 ผช.อุทธรณ์
1449 หน.ศาลประจาสานัก ปธ.ฎีกา
ช่วย ฯ ผช.อุทธรณ์
1457 ผช.อุทธรณ์
1465 ผช.อุทธรณ์
1486 ผช.อุทธรณ์
1496 ผช.อุทธรณ์
1497 ผช.อุทธรณ์
1504 ผช.อุทธรณ์
1508 ผช.อุทธรณ์
1516 ผช.อุทธรณ์
1522 ผช.อุทธรณ์
1527 ผช.อุทธรณ์
1530 ผช.อุทธรณ์
1532 ผช.อุทธรณ์
1533 ผช.อุทธรณ์
1538 ผช.อุทธรณ์
1540 ผช.อุทธรณ์
1542 ผช.อุทธรณ์
1554 ผช.อุทธรณ์
1556 ผช.อุทธรณ์
1557 ผช.อุทธรณ์

1
2
3
4
5
6

ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
นายเกียรติยศ ไชยศิริธัญญา
นายนรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
นายวิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์
นายพิทักษ์ หลิมจานนท์
นางฉันทนา ชมพานิชย์
นายอิสรา วรรณสวาท

1021 ผช.อุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
1116 ผช.อุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
1122 ผช.อุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
1152 ผช.อุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
1418 ผช.อุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
1520 ผช.อุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ

1
2
3
4
5
6

ศาลอุทธรณ์ภาค 1
นายสมภพ เดชทวีวัฒน์
น.ส.พิมล แสงพิสิทธิ์
นายกิตติศักดิ์ สนธิเณร
นางสริวิมล ก้องลัดดา
นายสัญญา จีระออน
นายภูมิวุฒิ พุทธสุอัตตา

1240 ผช.อุทธรณ์ภาค 1
1265 ผช.อุทธรณ์ภาค 1
1342 ผช.อุทธรณ์ภาค 1
1375 ผช.อุทธรณ์ภาค 1
1416 ผช.อุทธรณ์ภาค 1
1513 ผช.อุทธรณ์ภาค 1

ศาลอุทธรณ์ภาค 2
1 นายศักสิทธิ์ ร่ารื่น
2 นายอนุรัตน์ ฤกษ์วิชานันท์
3 นายเลิศพงษ์ พุมนาวิน
4 นายสุทธินันท์ รักความสุข
5 นางวรพรรณ รักความสุข
6 นายฐิตวัชร อุดรพิมพ์
7 นายชูพันธุ์ ราชรักษา
8 น.ส.เบญญภัทร ศิริบุญชู
9 นายไพรัช หนุนพระเดช
10 นายธีรวิชช์ ควรเสรี

993 ผช.อุทธรณ์ภาค 2
1031 ผช.อุทธรณ์ภาค 2
1085 เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 2
1097 ผช.อุทธรณ์ภาค 2
1130 ผช.อุทธรณ์ภาค 2
1132 ผช.อุทธรณ์ภาค 2
1233 ผช.อุทธรณ์ภาค 2
1359 ผช.อุทธรณ์ภาค 2
1369 ผช.อุทธรณ์ภาค 2
1558 ผช.อุทธรณ์ภาค 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 3
1 นายนิติธร ศรีบุตร
2 นายโสภณ เคนวิเศษ
3 นายเอกชัย มณีรัตน์โรจน์
4 นายรัฐกิตติ์ พิชญะพงศ์สกุล
5 น.ส.สุทธิมาลย์ วิริยะการุณย์
6 นายนพดล บุญไพศาลบันดาล
7 นางสมลักษณ์ ยอดรัก
8 นายมณฑล ยอดรัก
9 นายคมสัน รักขิตกูล
10 นายวีระ คงทวีเลิศ

995 ผช.อุทธรณ์ภาค 3
1013 ผช.อุทธรณ์ภาค 3
1022 ผช.อุทธรณ์ภาค 3
1028 ผช.อุทธรณ์ภาค 3
1030 ผช.อุทธรณ์ภาค 3
1096 เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 3
1126 ผช.อุทธรณ์ภาค 3
1149 ผช.อุทธรณ์ภาค 3
1316 ผช.อุทธรณ์ภาค 3
1343 ผช.อุทธรณ์ภาค 3

1
2
3

ศาลอุทธรณ์ภาค 4
นายธัญญา เอื้ออารีวรกุล
นายสมยศ ชัยประเสริฐ
นายกิตติชัย ภูมิมาโนช

988 ผช.อุทธรณ์ภาค 4
994 ผช.อุทธรณ์ภาค 4
1046 เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 4

4
5

นายสมยศ ไขประพาย
นายพรณรงค์ ศรีตระกูล

1228 ผช.อุทธรณ์ภาค 4
1281 ผช.อุทธรณ์ภาค 4

1
2
3
4
5

ศาลอุทธรณ์ภาค 5
นายเฉลิม เบ็ญมาศ
นายชานาญ อินทะศร
นายมาโนช รัตนนาคะ
นายปริญญาพงศ์ เจียรนัยกุลกนก
นางนฤมล พงษ์สุวรรณ

1186 ผช.อุทธรณ์ภาค 5
1198 ผช.อุทธรณ์ภาค 5
1223 ผช.อุทธรณ์ภาค 5
1259 ผช.อุทธรณ์ภาค 5
1351 ผช.อุทธรณ์ภาค 5

1
2
3
4
5
6
7

ศาลอุทธรณ์ภาค 6
นายคมกริช ภัทรพิทักษ์
นายถิรพันธ์ สุวรรณโรจน์
นายวราพงศ์ รุ่งจิรารัตน์
นายบวรวิทย์ เปรื่องวงศ์
นายธเนศ ตันวิรัช
นายไพฑูรย์ อุ้ยมาก
นายอิทธิพล โสขุมา

985 ผช.อุทธรณ์ภาค 6
1112 ผช.อุทธรณ์ภาค 6
1172 ผช.อุทธรณ์ภาค 6
1275 ผช.อุทธรณ์ภาค 6
1321 ผช.อุทธรณ์ภาค 6
1324 ผช.อุทธรณ์ภาค 6
1341 เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 6

1
2
3

ศาลอุทธรณ์ภาค 7
นางเพชรน้อย สมะวรรธนะ
น.ส.สุนทรี อัจฉริยพฤกษ์
นายฐิตชัย มุ่งสันติ

1005 ผช.อุทธรณ์ภาค 7
1408 ผช.อุทธรณ์ภาค 7
1559 ผช.อุทธรณ์ภาค 7

1
2
3
4
5
6
7

ศาลอุทธรณ์ภาค 8
นายทวีศักดิ์ สุขชุ่ม
นายมานิตย์ ตันติวัชรพันธุ์
นายชาญศักดิ์ สมประโยชน์
นายสกุณ สวนปาน
นายประทักษ์ชัย ธนฉายสวัสดิ์
นายสืบพงษ์ ศรีนาม
นายอนันต์ บุญแย้ม

1045 ผช.อุทธรณ์ภาค 8
1048 ผช.อุทธรณ์ภาค 8
1094 ผช.อุทธรณ์ภาค 8
1199 ผช.อุทธรณ์ภาค 8
1282 ผช.อุทธรณ์ภาค 8
1500 ผช.อุทธรณ์ภาค 8
1536 ผช.อุทธรณ์ภาค 8

1
2

ศาลอุทธรณ์ภาค 9
นางระวีวรรณ โอฬารสกุล
นางแววมณี ประทุมแก้ว

992 ผช.อุทธรณ์ภาค 9
1018 ผช.อุทธรณ์ภาค 9

3
4
5
6
7

นายธีรทัย เจริญวงศ์
นายไพศาล วานสูงเนิน
นายณเรศ ทรงประกอบ
นายวิกรม ศรีวิฑูรย์
นายจักรชัย ศรีบวรมงคล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ศาลแพ่ง
นายภุชพงศ์ จรัสทรงกิติ
นางนพมาศ ดุลภัทร ปิ่นกระจาย
นายนวพงษ์ บุญสิทธิ์
นางศุทธดา วัฒนวิเชียร
นายวิกรม ดีเสมอ
นายพิพัฒน์ ขาขะจิตร์
น.ส.จรรยา สีเจริญ
นายไพฑูรย์ วรสถิตย์
น.ส.ศนิวันท์ เกื้อสุวรรณ
นายประโยชน์ ดีสวัสดิ์
นายชัยยันต์ สุญาณวนิชกุล
นายสุชาติ ธนะสินวิริยะกุล
นายอุทัย พิศวง
น.ส.สุวภา สุขคตะ
นางพนิดา เชาวนปรีชา
นายสัมพันธ์ ผาสุข
นายเกรียงไกร จรรยามั่น
นายสมศักดิ์ ทิมพิทักษ์
นายณรัช อิ่มสุขศรี
นายนรินทร์ สมัครเขตการ
นายสมคิด บุญวัฒน์
นางวันเพ็ญ กีรติกฤติยานนท์
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์
นางดวงใจ สิงหนาท
นายวุฒิธรรมรงค์ กลิ่นเฉย
นายอดิศร บุปผเวส
นายสุรัชฎ์ เตชัสวงศ์
นายชาญชัย ศรีแสงทรัพย์

1020 เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 9
1049 ผช.อุทธรณ์ภาค 9
1065 หน.แพ่งกรุงเทพใต้ ช่วย ฯ ผช.อุทธรณ์ภาค 9
1290 ผช.อุทธรณ์ภาค 9
1414 หน.สานักงานศาลยุติธรรม
ช่วย ฯ ผช.อุทธรณ์ภาค 9
1050 หน.แพ่ง
1057 หน.แพ่ง
1127 หน.แพ่ง
1144 หน.แพ่ง
1147 หน.แพ่ง
1153 หน.แพ่ง
1161 หน.แพ่ง
1165 หน.แพ่ง
1188 หน.แพ่ง
1200 หน.แพ่ง
1236 หน.แพ่ง
1247 หน.แพ่ง
1254 หน.แพ่ง
1267 หน.แพ่ง
1268 หน.แพ่ง
1270 หน.แพ่ง
1271 หน.แพ่ง
1272 หน.แพ่ง
1274 หน.แพ่ง
1286 หน.แพ่ง
1287 หน.แพ่ง
1295 หน.แพ่ง
1302 หน.แพ่ง
1304 หน.แพ่ง
1309 หน.แพ่ง
1328 หน.แพ่ง
1350 หน.แพ่ง
1360 หน.แพ่ง

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

นายสรวิศ รักษ์มณี
น.ส.จิรารส พร้อมปริศนา
น.ส.จิราพร คกาทอง
นายอัคเดช มัชฌิมา
นายจรัล เตชะวิจิตรา
นายกฤช โคตรทอง
นายมนตรี โรจน์วัฒนบูลย์
น.ส.สุวรรณา นิ่มพงษ์ศักดิ์
นายธีระชัย กระแสทรง
นายวชิระ ทนินซ้อน
นายบัว แก้วจิตร
นายกิตติ โตมร
นายศรีณัฐ พสุนธราธรรม
นางยุพา กิตตินภดล
นายวิสุทธิ์ อานวยกิจ
นายธีระ กิ่งแก้ว
นายปัญจพล เสน่ห์สังคม
นายสุเทพ ภักดิกมล
นายวิฑูรย์ ชุนชาติประเสริฐ
น.ส.เพียงจิตต์ คล้ายสวน
นายชัยรัตน์ ปิยะพลากร
นายวันชัย อิสระเสนารักษ์
นายชินธิป ยุทธางกูร
น.ส.รุ่งระวี โสขุมา
นางอัจฉรา จรรยามั่น
นางสิรินทร ไพราม ศุภสิทธิ์
นายณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม

1363 หน.แพ่ง
1364 หน.แพ่ง
1368 หน.แพ่ง
1380 หน.แพ่ง
1406 หน.แพ่ง
1413 หน.แพ่ง
1424 หน.แพ่ง
1435 หน.แพ่ง
1436 หน.แพ่ง
1450 หน.แพ่ง
1453 หน.แพ่ง
1455 หน.แพ่ง
1456 หน.แพ่ง
1467 หน.แพ่ง
1471 หน.แพ่ง
1477 หน.แพ่ง
1478 หน.แพ่ง
1479 หน.แพ่ง
1489 หน.แพ่ง
1503 หน.แพ่ง
1510 หน.แพ่ง
1511 หน.แพ่ง
1514 หน.แพ่ง
1517 หน.แพ่ง
1529 หน.แพ่ง
1534 หน.แพ่ง
1544 หน.แพ่ง

1
2
3
4
5
6
7

ศาลอาญา
นายเทวัญ รอดเจริญ
นายสันติ บุตรดี
นายปิยะสันติ์ กาววิไล
นายจรูญ นาคเสน
นายณภชนก บุญสิทธิ์
นางวิรา ณ พิกุล
นายสมภาศ ทองหวาน

996 หน.อาญา
1067 หน.อาญา
1068 หน.อาญา
1078 หน.อาญา
1086 หน.อาญา
1092 หน.อาญา
1100 หน.อาญา

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

นายพริษฐ์ ปิยะนราธร
นายชาญชัย ณ พิกุล
นายดิลก เสริมวิริยะกุล
นายนิติพงษ์ ถิรรุ่งเรือง
นายสุรจิตร ศรีบุญมา
นายณภมงคล จันทร์แก้ว
นายเนติพันธ์ บุญมา
นายพลีส เทอดไทย
นางผ่องพรรณ ปิ่นพิลา
น.ส.สุดาวรรณ พฤกษ์เสถียร
นายณัฐพงศ์ จริตงาม
นางปัญจมา นรัตถรักษา
นางพรชนก ณ ถลาง
นางธัญวรัตน์ วีรเดชกาแหง
นายอนุชา ทองวงศ์สกุล
นายสุวิชา สุขเกษมหทัย
นายพลพัฒน์ ศรศักดา
นางยุคิน เทพหนู
นางลัดดาวัลย์ ศรศักดา
นายกฤษณพล ณ ถลาง
นายชานาญ สายสีทอง
นายปริญญา ปานเพชร
นายสมยศ กอไพศาล
นายปริญญา สิตะโปสะ
นายภราดร อาสาสรรพกิจ
น.ส.กรองแก้ว ถนอมรอด
นางทรรศนีย์ ลีลาพร
นายสันทัศน์ นิภาวงศ์
นายพรชัย หวังประเสริฐกุล
นายพลจักร์ คงน้อย
นางประวัณยา บุนนาค
นายยิ่งยศ ตันอรชร
นายวิชัย ลีลาสวัสดิ์
น.ส.แพรวพรรณ วรรณเลิศ
นายวรพจน์ เวียงจันทร์
นางเมตตา ท้าวสกุล

1101 หน.อาญา
1102 หน.อาญา
1104 หน.อาญา
1114 หน.อาญา
1137 หน.อาญา
1180 หน.อาญา
1190 หน.อาญา
1216 หน.อาญา
1225 หน.อาญา
1234 หน.อาญา
1244 หน.อาญา
1263 หน.อาญา
1299 หน.อาญา
1300 หน.อาญา
1303 หน.อาญา
1305 หน.อาญา
1319 หน.อาญา
1326 หน.อาญา
1331 หน.อาญา
1345 หน.อาญา
1373 หน.อาญา
1403 หน.อาญา
1410 หน.อาญา
1448 หน.อาญา
1506 หน.อาญา
1509 หน.อาญา
1521 หน.อาญา
1523 หน.อาญา
1524 หน.อาญา
1531 หน.อาญา
1539 หน.อาญา
1541 หน.อาญา
1545 หน.อาญา
1548 หน.อาญา
1550 หน.อาญา
1551 หน.อาญา

44 นายชัยรัตน์ ชุมพล

1552 หน.อาญา

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
1 นายสมภพ บัวยั่งยืน
1074 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ กลาง
2 น.ส.นิรชา พานิชอัตรา
1084 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ กลาง
3 นายสุดสาคร เวชยชัย
1155 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ กลาง
4 นายสมศักดิ์ เลิศนิมิตกิจ
1189 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ กลาง
5 นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน
1239 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ กลาง
6 น.ส.วาสนา บุญทรงสันติกุล
1279 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ กลาง
7 นายอภิชา เหลืองเรือง
1355 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ กลาง
8 นายเดชาธร เทวเดช
1384 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ กลาง
9 นายสุรศักดิ์ โสมคล้าย
1385 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ กลาง
10 น.ส.ศิริพร กาญจนสูตร
1417 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ กลาง
11 นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์
1555 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ กลาง
1
2
3
4
5
6

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
นายนรินทร์ เลิศจรรยารักษ์
1297 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 1
นายวิทยา วิมลสุรนาถ
1361 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 1
นายนริศ พงษ์พานิช
1382 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 1
นายอนุรุท กิ่งเนตร
1411 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 1
นายมนัส พูลสวัสดิ์
1415 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 1
นายทิษณุ เพ็งไพบูลย์
1439 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 1

1
2
3
4
5

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
นายชัยพร ศรีโบราณ
1393 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 3
นายจาเริญศักดิ์ สารธิมา
1407 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 3
นายสราวุธ ยงใจยุทธ
1423 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 3
นายกวีพจน์ สุรนิจ
1462 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 3
นายถาวร เศษมะพล
1498 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 3

1
2
3
4
5

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
นายเลิศบุญ เหลืองฐิติสกุล
1023 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 4
นายนันทชัย จันทร์รอด
1051 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 4
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง
1205 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 4
นายสมบูรณ์ ศรีมณี
1214 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 4
นายจักรวาล ทนกล้า
1307 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 4

6

นายศักดา วัตตธรรม

1337 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 4

1
2
3
4
5

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
นายพศวัต จงอรุณงามแสง
1123 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 5
นายสุรินทร์ สุทธิธรรมดารง
1134 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 5
นายสันติ ชูกิจทรัพย์ไพศาล
1176 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 5
นายสมศักดิ์ แก้วร่วมวงศ์
1224 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 5
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์
1226 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 5

1
2
3
4
5
6

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
นายไพบูลย์ ศรีธูป
1163 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 6
นายเสนีย์ ไชยวุฒิ
1289 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 6
น.ส.อัมพร อู่ทอง
1347 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 6
นายสมเกียรติ อุงจิตต์ตระกูล
1348 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 6
นายชูชาติ เทพวีระ
1400 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 6
นายสุภชัย ศิริบูรณ์
1442 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 6

1
2
3
4
5
6

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
นายจุมพล เชาวลิต
1273 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 8
นายธีรศักดิ์ คงเทพ
1285 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 8
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล
1323 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 8
นายประภาส สุขศิริ
1358 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 8
นายอธิคม จาปา
1376 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 8
นายประเสริฐ กาญจนะ
1429 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 8

1
2
3
4

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
นายกวินทร์ ศิริกรรณ
1250 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 9
น.ส.รวิภัทร โชคเจริญเลิศ
1310 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 9
นายกิตติกร กิตติพานประยูร
1421 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 9
นางดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว
1422 หน.อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 9

1
2
3
4

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
นายสมชาติ เลิศลิขิตวรกุล
นายเจริญชัย อัศวพิริยอนันต์
นายไพบูลย์ ทองน่วม
นายโช บุญสม

1308 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1315 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1371 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1378 หน.แพ่งกรุงเทพใต้

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นายสุทธิศักดิ์ สุขบุญพันธ์
นายณรงค์ ซึงถาวร
นางนิภา ชัยเจริญ
นายวัฒนา อรรถารส
นางมาลี สิรินิจศรีวงศ์
นายสมชาย จันทร์นาค
นายณัฐกิตติ์ มฤคินทร์
นายวสันต์ ศรีอันประเสริฐ
นายวิชล วิมุตติสุข
น.ส.ศิริพร นันท์นฤมิตร
น.ส.สุปราณี สุวรรณกุล
นางชิดชนก วังศานุตร
นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์
นายนพรัตน์ สนั่นพานิชกุล
นายอนันต์ พร้อมพูล
นายสมเกียรติ ฑีฆาอุตมากร
นายสมชนก ปิยะสุวรรณ์
นายพรเทพ พิศาลเมธี
นายกิตติพงษ์ ฐาปนพันธ์นิติกุล

1381 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1404 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1409 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1431 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1440 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1446 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1451 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1452 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1468 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1469 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1481 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1493 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1494 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1515 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1518 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1526 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1528 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1547 หน.แพ่งกรุงเทพใต้
1560 หน.แพ่งกรุงเทพใต้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ศาลอาญากรุงเทพใต้
นายสุชาติ ทรัพย์กุลมงคล
นายสมหวัง วิริยะผล
นายอาคม นิตยากรณ์
นายมหาชัย ศรีทองกลาง
นายทวีศักดิ์ ทัศนชัยสิทธิ์
นายดุสิต ผดุงศักดิ์
น.ส.อุษณีย์ วิลาศชัยยันต์
นายทรงพล อยู่สาราญ
นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น
น.ส.รศนา เศรณีปราการ
นายสุทัต บินรามัน
นายมนต์ชัย สิรินิจศรีวงศ์
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์
นายสุรชัย สื่อยรรยงศิริ
นายพิชิต รงคพิชญ์

990 หน.อาญากรุงเทพใต้
1139 หน.อาญากรุงเทพใต้
1192 หน.อาญากรุงเทพใต้
1278 หน.อาญากรุงเทพใต้
1291 หน.อาญากรุงเทพใต้
1322 หน.อาญากรุงเทพใต้
1392 หน.อาญากรุงเทพใต้
1438 หน.อาญากรุงเทพใต้
1447 หน.อาญากรุงเทพใต้
1459 หน.อาญากรุงเทพใต้
1464 หน.อาญากรุงเทพใต้
1472 หน.อาญากรุงเทพใต้
1476 หน.อาญากรุงเทพใต้
1488 หน.อาญากรุงเทพใต้
1491 หน.อาญากรุงเทพใต้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ศาลแพ่งธนบุรี
นายภคเชษ มีพันลม
นายศุภชัย ธนาโอฬาร
นายสุกิจ เชื้ออินทร์
นางชลฎา ลีนะเปสนันท์
นายสุชาติ อินประสิทธิ์
นายดุลโชค มนุญพร
นายประกิต มากเอี่ยม
นายวุฒิ พิทักษ์ธานิน
นายวันชัย เวชพาณิชย์กิจกุล
นายธนชัย เปรมธนวิศิษฏ์
นายมนัส ภักดิ์ภูดล
นายธีรวุฒิ กองมะลิกันแก้ว
นายนพพร วิวัฒนาภรณ์
นางอรอุมา วชิรประดิษฐพร
น.ส.ขวัญยืน ศรีพระราม
นายจารุ จริยาวุฒิกุล
นายไพฑูรย์ ทับขันธ์
นายอนันต์ ลิ้มฉาย
นายผชาญ วชิรประดิษฐพร
นายมานะ ไชยันโต
นายเพชร ทองเยิ้น
นายทวีศักดิ์ บุญโสม

ศาลอาญาธนบุรี
1 นายกาธร พรหมขุนทอง
2 นายไพบูลย์ ชูเกียรติศิริ
3 นายสุระ อนันต์สุขเสรี
4 นายกอบเดช วรสิงห์
5 นายสมหวัง คล้าชื่น
6 นายวิรัตน์ กาญจนเลขา
7 นายสุวีวัฒน์ ประมงค์
8 นางนีรนุช เจริญวงศ์
9 นายนนทวัฒน์ โชติพิมาย
10 นายภากร กลันทกพันธ์
11 นายอนุสรณ์ สมทิพย์

1040 หน.แพ่งธนบุรี
1054 หน.แพ่งธนบุรี
1125 หน.แพ่งธนบุรี
1204 หน.แพ่งธนบุรี
1211 หน.แพ่งธนบุรี
1212 หน.แพ่งธนบุรี
1218 หน.แพ่งธนบุรี
1219 หน.แพ่งธนบุรี
1238 หน.แพ่งธนบุรี
1242 หน.แพ่งธนบุรี
1248 หน.แพ่งธนบุรี
1252 หน.แพ่งธนบุรี
1257 หน.แพ่งธนบุรี
1306 หน.แพ่งธนบุรี
1312 หน.แพ่งธนบุรี
1318 หน.แพ่งธนบุรี
1320 หน.แพ่งธนบุรี
1379 หน.แพ่งธนบุรี
1386 หน.แพ่งธนบุรี
1389 หน.แพ่งธนบุรี
1398 หน.แพ่งธนบุรี
1405 หน.แพ่งธนบุรี
1027 หน.อาญาธนบุรี
1029 หน.อาญาธนบุรี
1035 หน.อาญาธนบุรี
1039 หน.อาญาธนบุรี
1056 หน.อาญาธนบุรี
1066 หน.อาญาธนบุรี
1069 หน.อาญาธนบุรี
1070 หน.อาญาธนบุรี
1140 หน.อาญาธนบุรี
1187 หน.อาญาธนบุรี
1194 หน.อาญาธนบุรี

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นางเนตรดาว มโนธรรมกิจ
นายไกรสร โสมจันทร์
นายสมศักดิ์ ธนากิจพาณิชย์
นายสุกิจ เกศณรายณ์
น.ส.พรพิมล โศจิรัตน์
นายกิตติพงษ์ กลิ่นขจร
นายสุพจน์ จันทราอุกฤษฏ์
นายสิงห์พิทักษ์ ละมูลมอญ
นายนิทัศน์ หวังวิวัฒนา
นายชาญพงศ์สัณห์ จันทร์ดอก

1208 หน.อาญาธนบุรี
1258 หน.อาญาธนบุรี
1277 หน.อาญาธนบุรี
1332 หน.อาญาธนบุรี
1334 หน.อาญาธนบุรี
1339 หน.อาญาธนบุรี
1356 หน.อาญาธนบุรี
1366 หน.อาญาธนบุรี
1374 หน.อาญาธนบุรี
1377 หน.อาญาธนบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ศาลแรงงานกลาง
นายประจีน ชอบทางศิลป์
นางดณยา วีรฤทธิ์
น.ส.กาญจนา เกิดโพธิ์ทอง
นางวิเวียน พิธานพร
นายมนต์ชัย ชนินทรลีลา
น.ส.อรนุช อาชาทองสุข
นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
นายจีรวัฒน์ สุวัตถิกุล
นายนรพัฒน์ สุจิวรกุล
นางพวงผกา วงศ์กระพันธุ์
นายอภิชาติ เทพหนู
นายสาโรช สาราญทรัพย์
นายเลอเลิศ ชุณหโอภาส
นายณัฐพล จุลละเกศ
นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล
นายสุรพร ชลสาคร
นายวัชรินทร์ ฤชุโรจน์
นายอนันต์ชัย เรืองกิจ
นายคมสัณห์ รางชางกูร
นางชุติมา รางชางกูร

998 หน.แรงงานกลาง
1001 หน.แรงงานกลาง
1002 หน.แรงงานกลาง
1008 หน.แรงงานกลาง
1121 หน.แรงงานกลาง
1135 หน.แรงงานกลาง
1136 หน.แรงงานกลาง
1166 หน.แรงงานกลาง
1175 หน.แรงงานกลาง
1183 หน.แรงงานกลาง
1185 หน.แรงงานกลาง
1227 หน.แรงงานกลาง
1294 หน.แรงงานกลาง
1340 หน.แรงงานกลาง
1388 หน.แรงงานกลาง
1397 หน.แรงงานกลาง
1412 หน.แรงงานกลาง
1420 หน.แรงงานกลาง
1537 หน.แรงงานกลาง
1546 หน.แรงงานกลาง

1
2

ศาลแรงงานภาค 1
นายกันตธรณ์ กันตธนาธรณ์
นางสุวิมล ศรีสงวน สุพรรณพงษ์

1055 หน.แรงงานภาค 1
1195 หน.แรงงานภาค 1

3

นายสิงห์ชัย สุพรรณพงษ์

1231 หน.แรงงานภาค 1

1
2
3
4
5

ศาลแรงงานภาค 2
นายวชิระ เนตรน้อย
นายสุรพล นิตินัยวินิจ
นายชาตรี พงษ์อาภา
น.ส.เบญจวรรณ ตาลาวนิช
นายอาทิตย์ พนาจันทร์

1077 หน.แรงงานภาค 2
1110 หน.แรงงานภาค 2
1157 หน.แรงงานภาค 2
1220 หน.แรงงานภาค 2
1243 หน.แรงงานภาค 2

1
2

ศาลแรงงานภาค 3
นายไพศิษฐ์ รักกิจศิริกุล
นายสุรเดช ราบุรี

1103 หน.แรงงานภาค 3
1148 หน.แรงงานภาค 3

1
2

ศาลแรงงานภาค 4
นายศิริ ดีวงศ์ษา
นางชนกพรรณ บุญสม

1099 หน.แรงงานภาค 4
1425 หน.แพ่ง ช่วย ฯ หน.แรงงานภาค 4

1
2
3

ศาลแรงงานภาค 5
นายมีศักดิ์ พยับวิภาพงศ์
นายรุ่งโรจน์ จันละ
นายนพคุณ ไชยเทพ

1071 หน.แรงงานภาค 5
1089 หน.แรงงานภาค 5
1091 หน.แรงงานภาค 5

1
2
3

ศาลแรงงานภาค 6
นายธีรพงศ์ ฟักเงิน
นายธนพงศ์ อุชชิน
นางฉวีวรรณ วิมล

1113 หน.แรงงานภาค 6
1170 หน.แรงงานภาค 6
1241 หน.อาญา ช่วย ฯ หน.แรงงานภาค 6

1

ศาลแรงงานภาค 7
นายมนัส อานามวัฒน์

1133 หน.แรงงานภาค 7

1
2
3

ศาลแรงงานภาค 8
นางนภาพร ถาวรศิริ
น.ส.ปริญญา แสงทอง
นายวิชญ์ธรรมนาถ สุวรรณโกตา

1009 หน.แรงงานภาค 8
1292 หน.แรงงานภาค 8
1367 หน.แรงงานภาค 8

1
2
3

ศาลแรงงานภาค 9
นายวสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล
นายวรวิทย์ จิรายุกุล
นายเอนกชัย อารยะญาณ

1014 หน.แรงงานภาค 9
1052 หน.แรงงานภาค 9
1151 หน.แรงงานภาค 9

1
2
3
4
5

ศาลภาษีอากรกลาง
นายภมร สัตตภรณ์พิภพ
นายสมศักดิ์ ประกอบแสงสวย
นางวีนัส นิมิตกุล
นายชูชัย สุทธิสว่างวงศ์
นายกังวาฬ โป๊ะลาพงษ์

1073 หน.ภาษีอากรกลาง
1138 หน.ภาษีอากรกลาง
1142 หน.ภาษีอากรกลาง
1298 หน.ภาษีอากรกลาง
1391 หน.ภาษีอากรกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
1 นายขวัญชาย บุรพเจตนา
2 น.ส.ศุภลักษณ์ ลาภทวีโชค
3 นางแก้วตา เทพมาลี
4 นายพิษณุ สอนง่าย
5 นายประมวล นิลกลาง
6 นางสุรางค์รัตน์ โอฬารสกุล
7 น.ส.ภัชดา เหลืองวิลัย
8 นางพาชื่น แสงจันทร์เทศ
9 นายวิโรจน์ จิวะวิทูรกิจ
10 นายคมกฤช กนกประดิษฐ
11 นายวรัญญู แสงศิริ

1111 หน.เยาวชน ฯ กลาง
1145 หน.เยาวชน ฯ กลาง
1159 หน.เยาวชน ฯ กลาง
1162 หน.เยาวชน ฯ กลาง
1168 หน.เยาวชน ฯ กลาง
1169 หน.เยาวชน ฯ กลาง
1193 หน.เยาวชน ฯ กลาง
1229 หน.เยาวชน ฯ กลาง
1232 หน.เยาวชน ฯ กลาง
1255 หน.เยาวชน ฯ กลาง
1284 หน.เยาวชน ฯ กลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
1 นายสุวิทย์ รัตนสุคนธ์
1117 หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
2 นางธนัตถ์กรณ์ อินทร์พันธุ์
1141 หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
3 นางเมธิกาญจน์ ช้างหัวหน้า
1146 หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
4 นางวชิราภรณ์ อังศุพาณิชย์
1181 หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
5 นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร
1283 หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
6 นางอนงค์รัตน์ คงลาภ
1296 หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
7 นายพยนต์ ฉุยฉาย
1362 หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
8 นายเริงชัย ลิ้มภักดี
1430 หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
9 นายกลอน รักษา
1461 หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
10 นายกีรติ กีรติยุติ
1490 หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง

11 นายดล บุนนาค

1512 หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง

1
2
3
4
5
6
7
8

ศาลล้มละลายกลาง
นายจิรเวทย์ อุนนะนันทน์
นางนพร เพชรคุณ
นายสืบศักดิ์ แสงดี
นายศักดิ์เสถียร สวนสุข
นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
นายวิชา ใจจันทร์เดือน
นายชิษณุพงศ์ ศรีทรัพย์
นางรัชนี ฉัตรอุทัย

1034 หน.ล้มละลายกลาง
1058 หน.ล้มละลายกลาง
1150 หน.ล้มละลายกลาง
1171 หน.ล้มละลายกลาง
1221 หน.ล้มละลายกลาง
1280 หน.ล้มละลายกลาง
1293 หน.ล้มละลายกลาง
1487 หน.ล้มละลายกลาง

1
2
3

สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
นายชาคริต จุลมนต์
นายสุรชาญ พูลสวัสดิ์
นางสุชาดา พรพิพัฒน์ไพศาล

991 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 1
1053 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 1
1119 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 1

1
2
3
4
5
6
7

ศาลจังหวัดพระโขนง
นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์
นายนครินทร์ พรสี่ภาค
นายก้อง ศิวะเกื้อ
นายนิพันธ์ อักษรกาญจน์
นายโชคชัย ตั้งรักษาสัตย์
นายปรเมศร บัณฑราภิวัฒน์
นางปรียาภรณ์ มั่นน้อย

1088 หน.พระโขนง
1245 หัวหน้าคณะ ฯ พระโขนง
1261 หัวหน้าคณะ ฯ พระโขนง
1336 หัวหน้าคณะ ฯ พระโขนง
1338 หัวหน้าคณะ ฯ พระโขนง
1390 หัวหน้าคณะ ฯ พระโขนง
1460 หัวหน้าคณะ ฯ พระโขนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
นายศรัณย์ พรหมสุรินทร์
นายโตมร สิรวิ ิวัฒน์ภากร
น.ส.วรรณรวี ขันทอง
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์
นายณฐพงษ์ ธีระเกษม
นายสมพงค์ วงค์แก้ว
น.ส.อัจฉราพร สมบูรณ์พงศ์
นายสมนึก ลิ้มเทียมเจริญ
นายสุนทร ศันติวิชยะ

1004 หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
1059 หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
1124 หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
1184 หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
1237 หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
1317 หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
1357 หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
1383 หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
1395 หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน

10 นายนพรัตน์ บุญจร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13

ศาลจังหวัดมีนบุรี
นายเจษฎา ยวงทอง
นายอรรถพล แจ่มจรรยา
นายศุภเชษฐ์ คูสุวรรณ
นายธรรมนูญ ม่วงแก้ว
นางอมฤตา ไพรภิมุข
นายพะโณมล ไพรภิมุข
นายชวพันธุ์ สิทธิวัจน์
นายสุรพันธ์ เจริญกิตติ
นายภูมิชัย พันธพฤทธ์พยัต
นายปกรณ์ ประเสริฐศักดิ์
นายชาญชัย กุประดิษฐ์
นายจิรพนธ์ วีระชาญชัย
นายปิยะพงษ์ นิ่มละมัย

ศาลจังหวัดธัญบุรี
1 นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์
2 นายอุทัย ทวีโชติ
3 นายทวีศักดิ์ ไกรยา
4 นายสมชาย ทองสีมัน
5 นายเกรียงศักดิ์ ผ่องโสภณ
6 นายยอดชาย ชอบทางศิลป์
7 นายถาวร พงศ์ตระกูลนนท์
8 นายวุฒิพงษ์ แจ่มกระจาย
9 นายพิสิฐ นรัตถรักษา
10 นางภัทรา พุทธสถิตย์
11 นายวีระเวช ลีฬหะบารุง
12 นายพีระศักดิ์ ใจเสงี่ยม
1
2
3
4

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
นายอรรถการ ฟูเจริญ
นายรักกิจ วิริยะประเสริฐ
นายวิเชษฐ อุ่นอานวยสุข
นายมารุต เป้าประยูร

1396 หัวหน้าคณะ ฯ ตลิ่งชัน
1061 หน.มีนบุรี
1062 หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
1095 หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
1202 หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
1203 หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
1251 หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
1330 หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
1335 หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
1354 หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
1365 หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
1419 หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
1428 หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
1433 หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
1043 หน.ธัญบุรี
1143 หัวหน้าคณะ ฯ ธัญบุรี
1444 หัวหน้าคณะ ฯ ธัญบุรี
1485 หัวหน้าคณะ ฯ ธัญบุรี
1492 หัวหน้าคณะ ฯ ธัญบุรี
1427 หัวหน้าคณะ ฯ นนทบุรี
1432 หัวหน้าคณะ ฯ นนทบุรี
1437 หัวหน้าคณะ ฯ นนทบุรี
1474 หัวหน้าคณะ ฯ นนทบุรี
1475 หัวหน้าคณะ ฯ นนทบุรี
1480 หัวหน้าคณะ ฯ นนทบุรี
1501 หัวหน้าคณะ ฯ นนทบุรี
1032 หน.สมุทรปราการ
1346 หัวหน้าคณะ ฯ สมุทรปราการ
1426 หัวหน้าคณะ ฯ สมุทรปราการ
1484 หัวหน้าคณะ ฯ สมุทรปราการ

1
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สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
นายวีรพงษ์ ศิริกานต์นนท์
นายอรรถวัฒน์ หวังดารงวงศ์
นายกิจจา สมะวรรธนะ

1
2
3
4
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สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3
นายสมชัย ชัยวงษ์
นายวินิจ ตั้งกิตติภาภรณ์
นายภิญโญ จิตรแก้ว
นายวิมล คานวน
นายสบาย นิลแท้
นายสมชาย จันทร์รองศรี

1
2
3
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สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4
นายพินิจ สุริยะจันทร์
นายสุมิตร ดวงสีดา
นายวรยศ เอกะกุล
นายพรพิชิต จันปุ่ม
นางสิริลักษณ์ เสียงไพรพันธ์ เผือกผ่อง

1107 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 4
1164 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 4
1196 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 4
1213 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 4
1215 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 4

1
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สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
น.ส.ทัศนีย์ อังสนานนท์
นายธีระนันท์ คุณารัตน์
นางนฤมล สันติสวัสดิ์
นายชัยวุฒิ ต่อปัญญาเรือง
นายปริญญา เชาวลิตถวิล

1015 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 5
1087 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 5
1128 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 5
1160 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 5
1173 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 5

1
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สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
นายอดุล สังข์ทอง
นายสหวิทย์ ธรรมสานุกุล
นายนเรศ วงษ์สุนทร
นางวรรณา พัฒนาศิริ

1060 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 6
1072 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 6
1197 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 6
1325 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 6

986 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 2
989 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 2
1012 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 2
1090 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 3
1105 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 3
1154 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 3
1209 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 3
1230 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 3
1495 หน.แพ่ง
ช่วย ฯ หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 3
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สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
นายกิตติศักดิ์ กิจชระภูมิ
นายกฤติ วีระศักดิ์อาไพ
นายพรชัย เหลียวพัฒนพงศ์

1042 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 7
1064 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 7
1120 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 7
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สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
นายวิระพล เทียนขก
นายจานงค์ สุดใจใหม่
นายวิชัย เดชชุติพงศ์
นางเพียงพร วิเศษสินธุ์
นายนฤเทพ อภิรักษ์เนติพงศ์

997 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 8
1174 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 8
1235 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 8
1253 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 8
1256 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 8
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สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
นายชัยยุทธ วัชรานนท์
นายศุภชัย นารถพจนานนท์
นายวิสูตร มานะพิทักษ์
นายนฤพนธ์ ถิระวุฒิ
นายวรชัย ธัญญรังสี

1044 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 9
1080 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 9
1470 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 9
1483 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 9
1549 หน.ศาลประจาสานักงาน อธภ. 9
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สานักงานศาลยุติธรรม
นายสิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์
นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์
นายธนารักษ์ เนาวรัตน์
นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์
นายกาพล รุง่ รัตน์

1000 หน.ศาลประจาสานัก ปธ.ฎีกา
1038 หน.ศาลประจาสานัก ปธ.ฎีกา
1156 หน.ศาลประจาสานัก ปธ.ฎีกา
1264 หน.ศาลประจาสานัก ปธ.ฎีกา
1535 หน.ศาลประจาสานัก ปธ.ฎีกา

