(สําเนา)

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตงตั้งขาราชการตุลาการ
----------------------------มี พ ระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ ง ขาราชการตุ ล าการ
ใหดํารงตําแหนงตาง ๆ จํานวน ๑,๗๙๑ ราย ดังนี้
๑. นายนิพนธ) เพื่อคุณธรรม ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๙ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๗
๒. นางกาญจนา สิงห)ไฝแกว ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๕ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
๓. นายสุรพล ศุขอัจจะสกุล ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๗ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๔. นางทิพวรรณ หัตถะปนิตร) ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลลมละลายกลาง
๕. นายธนศร สั ง วรเวชชภั ณ ฑ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพงธนบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๖. นางสาวมรกต วั ฒ นรุ งเรื อ งยศ ผู ชวยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ภ าค ๒
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๗. นายพรไชย วงศ)เมธานุเคราะห) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๑
๘. นางสาวสุพัตรา ฐิตะฐาน ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลลมละลายกลาง
๙. นายจิ ร ะศั ก ดิ์ จั น ทร) ส วาง ผู ชวยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ภ าค ๑
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลลมละลายกลาง
๑๐. นางอรวรรณ อินทวดี ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง ผูชวย
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๑๑. นายสุพจน) อินทิวร ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๒. นายวรวั ฒน) คงสถาพรกุล ผู พิพากษาหัว หนาคณะในศาลจังหวัดมี นบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
/๑๓. นายบุญชัย ...

-๒–
๑๓. นายบุญชัย วงษาพาณิชย) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๔. นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร)วัฒนา ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๕. นางณัฐสิรี นิตยะประภา ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๓ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๖
๑๖. นายชาคริต จุลมนต) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๑
๑๗. นางดณยา วี ร ฤทธิ์ ผูพิ พ ากษาหั ว หนาศาลประจํ า กองผู ชวยผู พิ พ ากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๘. นางเพชรนอย สมะวรรธนะ ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๖ ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๗
๑๙. นายกิจจา สมะวรรธนะ ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๖ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๒
๒๐. นายวสุพัชร) จงเพิ่มวัฒนะผล ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดี
ผูพิพากษาภาค ๙ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๙
๒๑. นางสาวดวงกมล รังษีธรรมปIญญา ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัด
มีนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๒๒. นางแววมณี ประทุ ม แกว ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลอาญาธนบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๙
๒๓. นายเกี ยรติ ยศ ไชยศิ ริ ธั ญญา ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลอาญาธนบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๒๔. นายเลิศบุญ เหลืองฐิติสกุล ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๔ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๒๕. นายจิ รเวทย) อุ นนะนั นทน) ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลลมละลายกลาง
๒๖. นายพรชั ย เอื้ อ วิ ริ ย วงศ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลจั ง หวั ด มี น บุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดธัญบุรี
๒๗. นายไพศาล วานสูง เนิน ผูพิพ ากษาหัว หนาศาลประจํา สํานัก งานอธิบ ดี
ผูพิพากษาภาค ๑ ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๙
๒๘. นายนันทชัย จันทร)รอด ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๔ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
/๒๙. นายสุรชาญ ...

-๓๒๙. นายสุร ชาญ พูล สวัส ดิ ์ ผู พิพ ากษาหัว หนาศาลประจํ า สํ า นัก งานอธิบ ดี
ผูพิพากษาภาค ๗ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๑
๓๐. นายโตมร สิ ริ วิ วั ฒ น) ภ ากร ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๓๑. นายเจษฎา ยวงทอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดมีนบุรี
๓๒. นางนี ร นุ ช เจริ ญ วงศ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลจั ง หวั ด ตลิ่ ง ชั น
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๓๓. นายภมร สัตตภรณ)พิภพ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลภาษีอากรกลาง
๓๔. นายสมภพ บัวยั่งยืน ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๓๕. นางสาวนิรชา พานิชอัตรา ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๒ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๓๖. นายรุงโรจน) จันละ ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษา
ภาค ๕ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๕
๓๗. นายนพคุณ ไชยเทพ ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษา
ภาค ๕ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๕
๓๘. นายดิลก เสริมวิริยะกุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๓๙. นายธีรพงศ) ฟIกเงิน ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๖
๔๐. นายนริน ทร ตั ้ง ศรีไ พโรจน) ผู พิพ ากษาหัว หนาศาลประจํ า กองผู ชวย
ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๔๑. นางสุ ช าดา พรพิ พั ฒ น) ไ พศาล ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลจั ง หวั ด
ตลิ่ ง ชั น ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๑
๔๒. นายวิวัฒน) วงศกิตติรักษ) รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๔๓. นายพศวัต จงอรุณงามแสง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๕ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
๔๔. นายฐิตวัชร อุดรพิมพ) ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษา
ภาค ๒ ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๒
/๔๕. นายมนัส ...

-๔๔๕. นายมนั ส อานามวั ฒ น) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแรงงานภาค ๑
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๗
๔๖. นายสุ ริ น ทร) สุ ท ธิ ธ รรมดํ า รง ผู ชวยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ภ าค ๕
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
๔๗. นายสมศั ก ดิ์ ประกอบแสงสวย ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลภาษีอากรกลาง
๔๘. นายนนทวัฒน) โชติพิมาย ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๖ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๔๙. นางวี นั ส นิ มิ ต กุ ล ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลภาษีอากรกลาง
๕๐. นายอุ ทั ย ทวี โ ชติ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลจั ง หวั ดสมุ ท รปราการ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๕๑. นายสุ รเดช ราบุ รี ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ) ภาค ๓ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๓
๕๒. นายพิทักษ) หลิมจานนท) ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๕๓. นายสุดสาคร เวชยชัย ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๕๔. นายชัยวุฒิ ตอปIญญาเรือง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๕ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๕
๕๕. นายไพบู ลย) ศรี ธู ป ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ) ภาค ๖ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๕๖. นายประมวล นิลกลาง ผูพิพากษาหั วหนาคณะในศาลแพง ดํ ารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๕๗. นายธนพงศ) อุ ชชิ น ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ) ภาค ๕ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๖
๕๘. นายวราพงศ) รุ งจิ ร ารั ต น) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๖
๕๙. นายปริญญา เชาวลิตถวิล ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๕
๖๐. นายสั นติ ชู กิ จทรั พย) ไพศาล ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
/๖๑. นางพวงผกา ...

-๕๖๑. นางพวงผกา วงศ) กระพั นธุ) ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๖๒. นายอภิ ชาต เทพหนู ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลแพง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๖๓. นายสมศั ก ดิ์ เลิ ศ นิ มิ ต กิ จ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลอาญาธนบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๖๔. นางสาวภั ชดา เหลื องวิ ลั ย ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลจั งหวั ดมี นบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๖๕. นางสุวิมล ศรีสงวน สุพรรณพงษ) ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๑
๖๖. นายนเรศ วงษ)ส ุน ทร ผู ชวยผู พิพ ากษาศาลอุท ธรณ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๖
๖๗. นายธรรมนู ญ มวงแกว ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลลมละลายกลาง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๖๘. นางชลฎา ลี นะเปสนั น ท) ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ท ธรณ) ดํ ารงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๖๙. นายณัฐภกฤษ เผือกผอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๗๐. นายสมบูรณ) ศรีมณี ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษา
ภาค ๓ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๗๑. นายวุ ฒิ พิ ทั ก ษ) ธ านิ น ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลจั ง หวั ด ตลิ่ ง ชั น
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๗๒. นางสาวเบญจวรรณ ตาลาวนิ ช ผู ชวยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ภ าค ๘
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๒
๗๓. นายมาโนช รั ต นนาคะ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลลมละลายกลาง
ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๕
๗๔. นายสมศั กดิ์ แกวรวมวงศ) ผู พิ พากษาหั วหนาศาลประจํ าสํ านั กงานอธิ บดี
ผูพิพากษาภาค ๘ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
๗๕. นางผองพรรณ ปKL น พิ ล า ผู ชวยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๗๖. นางกฤษณา กลั่นนุรักษ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
/๗๗. นายสาโรช ...

-๖๗๗. นายสาโรช สํ าราญทรั พย) ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๗๘. นายสมยศ ไขประพาย ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง ผูชวย
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๔
๗๙. นางพาชื่ น แสงจั นทร) เทศ ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๘๐. นายสบาย นิ ลแท ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลอาญา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๓
๘๑. นายสิงห)ชัย สุพรรณพงษ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๑
๘๒. นายวิโรจน) จิวะวิ ทูรกิจ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๘๓. นายวิ ชั ย เดชชุ ติ พงศ) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลแพง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘
๘๔. นางดวงใจ นาคิ นทร) ใจจั นทร) เดื อน ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลอาญา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๘๕. นายสมภพ เดชทวีวัฒน) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลทรัพย)สินทางปIญญา
และการคาระหวางประเทศกลาง ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๘๖. นายอาทิตย) พนาจันทร) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๒
๘๗. นายสุโชค ทองศักดิ์ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๘๘. นายมนั ส ภั กดิ์ ภู วดล ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลแพง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๘๙. นายกวิ น ทร) ศิ ริ ก รรณ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแรงงานภาค ๘
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙
๙๐. นายพะโณมล ไพรภิมุข ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๙๑. นายธีรวุฒิ กองมะลิกันแกว ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
ดํา รงตํา แหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๙๒. นางเพียงพร วิเศษสินธุ) ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๘ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘
/๙๓. นายคมกฤช ...

-๗๙๓. นายคมกฤช กนกประดิษฐ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๙๔. นายนฤเทพ อภิ รั ก ษ) เ นติ พ งศ) ผู ชวยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ภ าค ๘
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘
๙๕. นายนพพร วิวัฒนาภรณ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๙๖. นายไกรสร โสมจั นทร) ผู พิ พากษาหั ว หนาคณะในศาลอาญากรุ ง เทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๙๗. นายปริญญาพงศ) เจียรนัยกุลกนก ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๕
๙๘. นายสุรพันธ) อรัญนารถ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๙๙. นางปIญจมา นรัตถรักษา ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๗ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๑๐๐. นางสาวพิ มล แสงพิ สิ ทธิ์ ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลอาญากรุ งเทพใต
ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๑๐๑. นายจุ มพล เชาวลิ ต ผูชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ)ภาค ๘ ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
๑๐๒. นายบวรวิ ทย) เปรื่ องวงศ) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลแพงกรุ งเทพใต
ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๖
๑๐๓. นายสมศั กดิ์ ธนากิ จพาณิ ชย) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลแพงกรุ งเทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๐๔. นางสาววาสนา บุ ญ ทรงสั น ติ กุ ล ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๐๕. นายวรั ญMู แสงศิ ริ ผู พิ พากษาหั ว หนาคณะในศาลแพง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๑๐๖. นายธี รศั กดิ์ คงเทพ ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลแพง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
๑๐๗. นายเสนี ย) ไชยวุ ฒิ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลทรั พ ย) สิ น ทางปI ญ ญา
และการคาระหวางประเทศกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค ๖
/๑๐๘. นางสาวปริญญา ...

-๘๑๐๘. นางสาวปริญญา แสงทอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลทรัพย)สินทางปIญญา
และการคาระหวางประเทศกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๘
๑๐๙. นายเลอเลิศ ชุณหโอภาส ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๑๐. นางวันเพ็ญ กีรติกฤติยานนท) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๑๑๑. นายนรินทร) เลิศจรรยารักษ) ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๑๑๒. นายชู ชั ย สุ ท ธิ ส วางวงศ) ผู ชวยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลภาษีอากรกลาง
๑๑๓. นางพรชนก ณ ถลาง ผู ชวยผู พิพ ากษาศาลอุท ธรณ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๑๑๔. นางอรอุมา วชิรประดิษฐพร ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
ดํา รงตํา แหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๑๑๕. นายจั ก รวาล ทนกลา ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพงกรุ ง เทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๑๑๖. นางสาวรวิภัทร โชคเจริญเลิศ ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙
๑๑๗. นางสาวขวั ญ ยื น ศรี พ ระราม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพง
กรุงเทพใต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๑๑๘. นายพิสิทธิ์ ฉายะไพสิฐพร ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๑๙. นายคมสัน รักขิตกูล ผู ชวยผู พิพากษาศาลอุ ทธรณ) ดํ ารงตํ าแหนง ผูชวย
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๓
๑๒๐. นายสมพงค) วงค) แ กว ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลอาญากรุ ง เทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๑๒๑. นายไพฑู ร ย) ทั บ ขั น ธ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพงกรุ ง เทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๑๒๒. นายดุ สิ ต ผดุ งศั กดิ์ ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลอาญา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
๑๒๓. นายธี ระพงศ) พงศ) สุ ภากุ ล ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
/๑๒๔. นายไพฑูรย) ...

-๙๑๒๔. นายไพฑูรย) อุยมาก ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง ผูชวย
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๖
๑๒๕. นางวรรณา พั ฒ นาศิ ริ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพงกรุ ง เทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๖
๑๒๖. นายชวพั น ธุ) สิ ท ธิ วั จ น) ผู ชวยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๑๒๗. นายสุกิจ เกศณรายณ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๒๘. นางสาวพรพิมล โศจิรัตน) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๒๙. นายสุ ร พั น ธ) เจริ ญ กิ ต ติ ผู ชวยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๑๓๐. นายนิ พั นธ) อั กษรกาญจน) ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดพระโขนง
๑๓๑. นายศั ก ดา วั ต ตธรรม ผู ชวยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๑๓๒. นายกิตติพงษ) กลิ่นขจร ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๓๓. นายณั ฐ พล จุ ล ละเกศ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพงกรุ ง เทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๓๔. นายกิต ติศัก ดิ์ สนธิเ ณร ผู ชวยผู พิพ ากษาศาลอุท ธรณ) ดํา รงตํา แหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๑๓๕. นายวี ระ คงทวี เลิ ศ ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ) ดํ ารงตํ าแหนง ผู ชวย
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๓
๑๓๖. นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู ชวยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๑๓๗. นางสาวอัม พร อู ทอง ผู ชวยผู พิพ ากษาศาลอุท ธรณ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๑๓๘. นายสมเกี ย รติ อุ ง จิ ต ต) ต ระกู ล ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๑๓๙. นางนฤมล พงษ)สุวรรณ ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง ผูชวย
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๕
/๑๔๐. นายอภิชา ...

- ๑๐ ๑๔๐. นายอภิชา เหลืองเรือง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๔๑. นายสุพจน) จันทราอุกฤษฏ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๔๒. นางสาวอั จ ฉราพร สมบู ร ณ) พ งศ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๑๔๓. นายประภาส สุ ขศิ ริ ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลอาญา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
๑๔๔. นางสาวเบญญภัทร ศิริบุญชู ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๒
๑๔๕. นายวิทยา วิมลสุรนาถ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๑๔๖. นายพยนต) ฉุย ฉาย ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะในศาลแพง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลทรัพย)สินทางปIญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
๑๔๗. นายปกรณ) ประเสริฐ ศัก ดิ ์ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะในศาลอาญา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๑๔๘. นายสิงห)พิทักษ) ละมูลมอญ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๔๙. นายวิ ช ญ) ธรรมนาถ สุ วรรณโกตา ผู พิ พากษาหั ว หนาคณะในศาลอาญา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานภาค ๘
๑๕๐. นางสาวจิ ร าพร คกาทอง ผู ชวยผู พิ พากษาศาลอุ ทธรณ) ดํ า รงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๑๕๑. นายไพรัช หนุน พระเดช ผู ชวยผู พิพ ากษาศาลอุท ธรณ) ดํา รงตํา แหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๒
๑๕๒. นายสวั ส ดิ์ คงใหม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพงกรุ ง เทพใต
ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๕๓. นางกมลา เทพวงค) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๕๔. นายนิทัศน) หวังวิวัฒนา ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๕๕. นางสริวิมล กองลัดดา ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๖ ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
/๑๕๖. นายอธิคม ...

- ๑๑ ๑๕๖. นายอธิ คม จํ า ปา ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลอาญา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
๑๕๗. นายชาญพงศ)ส ัณ ห) จัน ทร)ด อก ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะในศาลอาญา
กรุงเทพใต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๕๘. นายอนั น ต) ลิ้ ม ฉาย ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพงกรุ ง เทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๑๕๙. นายอั ค เดช มั ช ฌิ ม า ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพงกรุ ง เทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๑๖๐. นายนริ ศ พงษ) พ านิ ช ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพงกรุ ง เทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๑๖๑. นายสมนึ ก ลิ้ มเที ยมเจริ ญ ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลแพงกรุ งเทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๑๖๒. นายเดชาธร เทวเดช ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพงกรุ ง เทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๖๓. นายสุ ร ศั ก ดิ์ โสมคลาย ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแพงกรุ ง เทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๖๔. นายผชาญ วชิ รประดิ ษฐพร ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลแขวงธนบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๑๖๕. นายสุชิต โตSะวิเศษกุล ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงปทุมวัน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๖๖. นายมานะ ไชยั นโต ผู พิ พากษาหั วหนาศาลจั งหวั ดหั วหิ น ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๑๖๗. นายปรเมศร บั ณ ฑราภิ วั ฒ น) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลแขวงพระนครใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดพระโขนง
๑๖๘. นายกั ง วาฬ โปU ะ ลํ า พงษ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลภาษีอากรกลาง
๑๖๙. นางสาวอุ ษ ณี ย) วิ ล าศชั ย ยั น ต) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด สระบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
๑๗๐. นายชัยพร ศรีโบราณ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดหนองคาย ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
๑๗๑. นายสุนทร ศันติวิชยะ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครปฐม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
/๑๗๒. นายนพรัตน) ...

- ๑๒ ๑๗๒. นายนพรั ต น) บุ ญ จร ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๑๗๓. นายสุรพร ชลสาคร ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเชียงใหม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๗๔. นายเพชร ทองเยิ้น ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๑๗๕. นายชูชาติ เทพวีระ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอุดรธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๑๗๖. นายพยุง ชูสง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพัทยา ดํารงตําแหนง ผูชวย
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๗๗. นายปริญญา ปานเพชร ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพิษณุโลก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๑๗๘. นายณรงค) ซึง ถาวร ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
พิษณุโลก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๑๗๙. นายทวี ศั กดิ์ บุญ โสม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลแขวงดุสิ ต ดํ า รงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงธนบุรี
๑๘๐. นายจรัล เตชะวิจิตรา ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเชียงราย ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๑๘๑. นายจําเริญศักดิ์ สารธิมา ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดยโสธร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
๑๘๒. นางสาวสุ น ทรี อั จ ฉริ ย พฤกษ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด ชลบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๗
๑๘๓. นางนิ ภา ชั ยเจริญ ผู พิพ ากษาหั วหนาศาลจัง หวัด ภูเ ก็ต ดํ ารงตํา แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๑๘๔. นายสมยศ กอไพศาล ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๑๘๕. นายอนุรุ ท กิ่งเนตร ผู พิพากษาหั วหนาศาลจั งหวัดลพบุ รี ดํ ารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๑๘๖. นายวัชรินทร) ฤชุโรจน) ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงพระนครเหนือ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๘๗. นายกฤช โคตรทอง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดรอยเอ็ด ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
/๑๘๘. นายมนัส ...

- ๑๓ ๑๘๘. นายมนัส พูลสวัสดิ์ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๑๘๙. นายสัญญา จีระออน ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๑๙๐. นางสาวศิ ริ พ ร กาญจนสู ต ร ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด นนทบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๙๑. นางฉันทนา ชมพานิชย) ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงดอนเมือง ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๙๒. นายชาญชั ย กุ ป ระดิ ษ ฐ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด สุ ร าษฎร) ธ านี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๑๙๓. นายอนั น ต) ชั ย เรื อ งกิ จ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๙๔. นายกิ ต ติ ก ร กิ ต ติ พ านประยู ร ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด ปI ต ตานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙
๑๙๕. นางดวงนภา อุทัยพันธ) เรือนแกว ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปทุมธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙
๑๙๖. นายสราวุ ธ ยงใจยุ ท ธ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด มหาสารคาม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
๑๙๗. นายมนตรี โรจน)วัฒนบูลย) ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดมหาสารคาม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๑๙๘. นางชนกพรรณ บุญสม ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงขอนแกน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๑๙๙. นายวิ เ ชษฐ อุ นอํ า นวยสุ ข ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด ทองผาภู มิ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๒๐๐. นายยอดชาย ชอบทางศิลปW ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงนครปฐม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๒๐๑. นายจิร พนธ) วีระชาญชัย ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๒๐๒. นายประเสริ ฐ กาญจนะ ผูพิ พากษาหั วหนาศาลจั งหวัดตรัง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
๒๐๓. นายเริงชัย ลิ้มภักดี ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครนายก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลทรัพย)สินทางปIญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
/๒๐๔. นายวัฒนา ...

- ๑๔ ๒๐๔. นายวัฒนา อรรถารส ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดชัยนาท ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๐๕. นายถาวร พงศ)ตระกูลนนท) ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๒๐๖. นายปKยะพงษ) นิ่มละมัย ผู พิพ ากษาหัว หนาศาลจัง หวัด ประจวบคีรี ขัน ธ)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๒๐๗. นางชัญญา รักข)กฤตยา ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๒๐๘. นางสาวสุวรรณา นิ่มพงษ)ศักดิ์ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๐๙. นายธีระชัย กระแสทรง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพิจิตร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๑๐. นายวุฒิพงษ) แจมกระจาย ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๒๑๑. นายทรงพล อยูสําราญ ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงนนทบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
๒๑๒. นายทิษณุ เพ็งไพบูลย) ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงลพบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๒๑๓. นางมาลี สิรินิจศรีวงศ) ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงพิษณุโลก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๑๔. นายนิ เ วศน) นิ ภ านั น ท) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จัง หวัด ลพบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง ผูพิ พากษาหั วหนาคณะในศาลทรั พย)สิ นทางปI ญญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง
๒๑๕. นายสุ ภชั ย ศิ ริ บู รณ) ผู พิพากษาหั วหนาศาลแขวงนครไทย ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๒๑๖. นายทวีศักดิ์ ไกรยา ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอุทัยธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๒๑๗. นายพงษ)เทพ รุงโรจน) ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดกบินทร)บุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
๒๑๘. นายสมชาย จันทร)นาค ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดลําปาง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
/๒๑๙. นายภูรีทัศน) ...

- ๑๕ ๒๑๙. นายภูรีทัศน) สุขสมถิ่น ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงสุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
๒๒๐. นายปริญญา สิตะโปสะ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสิงห)บุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๒๒๑. นายพิทักษ) เริ่มกอกุล ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดจันทบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๒๒๒. นายวชิ ระ ทนิ นซอน ผู พิ พากษาหั วหนาศาลแขวงพั ทยา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๒๓. นายณั ฐ กิ ต ติ์ มฤคิ น ทร) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดสุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๒๔. นายวสั นต) ศรี อั นประเสริ ฐ ผู พิ พ ากษาหั วหนาศาลแขวงสมุ ทรปราการ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๒๕. นายบัว แกวจิต ร ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สิงห)บุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๒๖. นายธรรมนู ญ ชู ท อง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดลําพูน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๒๗. นายกิ ต ติ โตมร ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๒๘. นายศรีณัฐ พสุนธราธรรม ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๒๙. นายอนิรุทธ) อุทธังกร ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครนายก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
๒๓๐. นางสาวรศนา เศรณีปราการ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดชัยนาท ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
๒๓๑. นางปรียาภรณ) มั่นนอย ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นนทบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดพระโขนง
๒๓๒. นายกลอน รั กษา ผู พิ พากษาหั วหนาศาลจั งหวั ดราชบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลทรัพย)สินทางปIญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
๒๓๓. นายกวีพจน) สุรนิจ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
๒๓๔. นายเจดีย) เอี่ยมศรีปลั่ง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดตาก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
/๒๓๕. นายสุทัต ...

- ๑๖ ๒๓๕. นายสุ ทั ต บิ น รามั น ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ดสี คิ้ ว ดํ า รงตํา แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
๒๓๖. นายสมโชค มีมะแม ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแมสอด ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๒๓๗. นางวาริสสา เที ยนบุ ญ ผูพิ พากษาหั วหนาศาลแขวงชลบุ รี ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๓๘. นางยุพา กิตตินภดล ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุทัยธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๓๙. นายวิชล วิมุตติสุข ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
กาญจนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๔๐. นางสาวศิริพร นันท)นฤมิตร ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงราชบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๔๑. นายวิสูตร มานะพิทักษ) ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเบตง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๙
๒๔๒. นายวิสุทธิ์ อํานวยกิจ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสงขลา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๔๓. นายมนต)ชัย สิรินิจศรีวงศ) ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสุโขทัย ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
๒๔๔. นายสุริ ยะ รุ งรั ตนวณิช ย) ผูพิ พากษาหัว หนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดพระโขนง
๒๔๕. นายพิ สิ ฐ นรั ตถรั กษา ผู พิ พากษาหั วหนาศาลจั งหวั ดฮอด ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๒๔๖. นางภัทรา พุทธสถิตย) ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงอุดรธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๒๔๗. นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย) ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
๒๔๘. นายธีระ กิ่งแกว ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพระโขนง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๔๙. นายปI ญ จพล เสนห) สั ง คม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ปทุมธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๕๐. นายสุเทพ ภักดิกมล ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสกลนคร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
/๒๕๑. นายวีระเวช …

- ๑๗ ๒๕๑. นายวีระเวช ลีฬหะบํารุง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนาน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๒๕๒. นางสาวสุปราณี สุวรรณกุล ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงสงขลา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๕๓. นายอรรถกร สมบัติชัย ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเพชรบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
๒๕๔. นายนฤพนธ) ถิระวุฒิ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ปIตตานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๙
๒๕๕. นายมารุต เปZาประยูร ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๒๕๖. นายสมชาย ทองสีมัน ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สระบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๒๕๗. นายอาทิตย) สาตรวาหา ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนางรอง ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๒๕๘. นายสุร ชัย สื่อ ยรรยงศิริ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
มีนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
๒๕๙. นายวิฑูรย) ชุนชาติประเสริฐ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดระยอง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๖๐. นายกีรติ กีรติยุติ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลทรัพย)สินทางปIญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
๒๖๑. นายพิชิต รงคพิชญ) ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สุโขทัย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญากรุงเทพใต
๒๖๒. นายเกรียงศักดิ์ ผองโสภณ ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงลําปาง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๒๖๓. นางชิดชนก วังศานุตร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๖๔. นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ) ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๖๕. นายสมชาย จั นทร) รองศรี ผู พิ พากษาหั วหนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดชัยภูมิ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๖๖. นายถาวร เศษมะพล ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดกาฬสินธุ) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
/๒๖๗. นางนุชนารถ ...

- ๑๘ ๒๖๗. นางนุ ชนารถ เกษตรสาระ ผู พิ พากษาหั วหนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดระยอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๖๘. นายสืบพงษ) ศรีนาม ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครพนม ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๘
๒๖๙. นายพีระศักดิ์ ใจเสงี่ยม ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสวรรคโลก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๒๗๐. นายบรรจบ ถาวรรัตน) ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ตาก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๒๗๑. นางสาวเพี ย งจิ ต ต) คลายสวน ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด พิ ม าย
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๗๒. นางอมร กีรติชัยวัตร ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปราจีนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๒๗๓. นายภราดร อาสาสรรพกิ จ ผู พิ พากษาหั วหนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดพิจิตร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๒๗๔. นายนพรัตน) รุพันธ) ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอางทอง ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๒๗๕. นางสาวศรินยา เหลืองวรารัตน) ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๒๗๖. นางสาวกรองแกว ถนอมรอด ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพล ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๒๗๗. นายชัยรัตน) ปKยะพลากร ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดชุมพร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๗๘. นายวันชัย อิสระเสนารักษ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
มีนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๗๙. นายดล บุนนาค ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลทรัพย)สินทางปIญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
๒๘๐. นายภูมิวุฒิ พุทธสุอัตตา ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดตราด ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๒๘๑. นายชินธิป ยุทธางกูร ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๘๒. นายนพรัตน) สนั่นพานิชกุล ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดลําปาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
/๒๘๓. นางสาวรุงระวี ...

- ๑๙ ๒๘๓. นางสาวรุงระวี โสขุมา ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
พิษณุโลก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๘๔. นายอนันต) พรอมพูล ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแขวงธนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๘๕. นายสุรพล คลายเนตร ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ตราด ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๒๘๖. นายอิส รา วรรณสวาท รองเลขานุการศาลฎีกา ดํา รงตําแหนง ผู ชวย
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๒๘๗. นางทรรศนี ย) ลี ล าพร ผู ชวยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๒๘๘. นายสันทัศน) นิภาวงศ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๒๘๙. นายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงราย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๒๙๐. นางสาวมยุ รี ชี พ พานิ ช ไพศาล ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด ธั ญ บุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๒๙๑. นายสมเกียรติ ฑีฆาอุตมากร ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดปราจีนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๙๒. นายสมชนก ปKยะสุวรรณ) ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเทิง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๒๙๓. นางอัจฉรา จรรยามั่น ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
กาฬสินธุ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๙๔. นายวิทยา จันทร)ชื่น ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพะเยา ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๒๙๕. นายพลจักร) คงนอย ผูพิ พากษาหัว หนาศาลจั งหวัด ฝาง ดํา รงตํา แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๒๙๖. นายปรีชา ป\ติโกศล ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครพนม ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๒๙๗. นางสิรินทร ไพราม ศุภสิทธิ์ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดหนองคาย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๒๙๘. นายกํ า พล รุ งรั ต น) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา
/๒๙๙. นายอนันต) ...

- ๒๐ ๒๙๙. นายอนันต) บุญแยม ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแมสะเรียง ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๘
๓๐๐. นายโพธิ์ โ พยม มนพลั บ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด ชั ย บาดาล
ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๓๐๑. นางประวั ณ ยา บุ น นาค ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดนาน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๓๐๒. นายกริชชัย เชื้อชมภู ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
พะเยา ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๓๐๓. นายยิ่งยศ ตันอรชร ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
จันทบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๓๐๔. นายศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สุ ข สาคร ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด นครราชสี ม า
ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๓๐๕. นายณั ฐ ปกรณ) พิ ช ญปI ญ ญาธรรม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด
หนองบัวลําภู ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๓๐๖. นายวิชัย ลีลาสวัสดิ์ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
รอยเอ็ด ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๓๐๗. นายพรเทพ พิศาลเมธี ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อางทอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๓๐๘. นางสาวแพรวพรรณ วรรณเลิศ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดขอนแกน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๓๐๙. นายวรชัย ธัญญรังสี ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ยะลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๙
๓๑๐. นายวรพจน) เวียงจันทร) ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๓๑๑. นางเมตตา ทาวสกุ ล ผู พิ พากษาหั วหนาศาลเยาวชนและครอบครั วจั งหวั ด
สมุทรสงคราม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๓๑๒. นายชั ยรั ตน) ชุ มพล ผู พิ พากษาหั วหนาศาลจั งหวั ดกระบี่ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๓๑๓. นายชกูล โตออน ผูพิ พากษาหัวหนาศาลแขวงเวี ยงป]าเปZ า ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
๓๑๔. นายตรัสร) บวรวัฒนานนท) ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนาทวี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
/๓๑๕. นางสุปราณี ...

- ๒๑ ๓๑๕. นางสุ ป ราณี พู ล แสง ทิ ม พิ ทั ก ษ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด แพร
ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๓๑๖. นายฐิต ชัย มุ งสันติ ผู พิพ ากษาหัวหนาศาลจัง หวัดพัง งา ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๗
๓๑๗. นายกิตติพงษ) ฐาปนพันธ)นิติกุล ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงนครราชสีมา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพงกรุงเทพใต
๓๑๘. นางอรอุ ษ า กฤษณะโลม จรั ญ รั ต นศรี ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด
นครสวรรค) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจํากองผูชวยผูพิพากษาฎีกา
๓๑๙. นายจุมพล รัตธนภาส ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสระแกว ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๒๐. นายจุฬา อินอิว ผูพิพากษาหัวหนาศาลจั งหวัดกําแพงเพชร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครปฐม
๓๒๑. นางสุ ร างค) เจี ย รณ) ม งคล ชนิ น ทรลี ล า ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปทุมธานี
๓๒๒. นายเฉลิ ม ธั น ว) สุ ข ะปุ ณ ณพั น ธ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลแขวงเชี ย งใหม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเชียงใหม
๓๒๓. นายทรงฤทธ) โพธิ์ ศ รี ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดขอนแกน
๓๒๔. นายเจตน) พั ฒ น) วารี เ จริ ญ ชั ย ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลแขวงนครสวรรค)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๒๕. นายอานนท) วิบูลย)สวัสดิ์ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงดอนเมือง
๓๒๖. นายวรกฤต วรรณรัตน) ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครสวรรค) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงพระนครเหนือ
๓๒๗. นางปI ทมา ทุ มมา จรรยาพู น ผู พิ พากษาหั วหนาศาลแขวงสุ ราษฎร) ธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงดุสิต
๓๒๘. นายชาญคณิ ต ตั น พิ ริ ย ะกุ ล ผูพิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั งหวั ด แมฮองสอน
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดหัวหิน
๓๒๙. นายลื อ เดช ทั บ ทิ ม พรรณ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลแขวงอุ บ ลราชธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดระยอง
๓๓๐. นายวสันต) เสี่ยงบุญ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สงขลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดราชบุรี
/๓๓๑. นายชาติชาย ...

- ๒๒ ๓๓๑. นายชาติชาย สุขไสย ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ภูเก็ต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดภูเก็ต
๓๓๒. นายเชาวน) ถวัลย)ธัญญา ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดระนอง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดจันทบุรี
๓๓๓. นายพัฐวิศ สังข)วงษา ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดหลมสัก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสระบุรี
๓๓๔. นางสุ ธาสิ นี กํ าเงิ น ผู พิ พากษาหั วหนาศาลเยาวชนและครอบครั วจั งหวั ด
อํานาจเจริญ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงปทุมวัน
๓๓๕. นายอนั น ต) ลิ ขิ ต ธนสมบั ติ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด สุ ริ น ทร)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๓๓๖. นางวิภ ารัต น) ปราบปราม สุข สุว รรณ) ผู พิพ ากษาหัว หนาศาลจัง หวัด
พัทลุง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสงขลา
๓๓๗. นางสาวรพีพร วัฒนะชีวะกุล ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสระแกว ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงธนบุรี
๓๓๘. นางสาวศิ ริ พ ร ปาริ ย ะวุ ท ธิ์ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๓๙. นางสาวสิริรําไพ พวงเสรี ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๓๔๐. นางฉันทนา วาพันสุ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเดชอุดม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๓๔๑. นางอั ญ ชลี อริ ย ะนั น ทกะ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด ปากพนั ง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงพระนครใต
๓๔๒. นายอนุสิทธิ์ ไตรรงค)ทอง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบูรณ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดลําปาง
๓๔๓. นางสาวพรทิ พ ย) สุ ท ธิ อ รรถศิ ล ปW ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลแขวงสุ ริ น ทร)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเพชรบุรี
๓๔๔. นายสมชาย พฤกษ)ชัยกุล ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุรินทร) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเชียงราย
๓๔๕. นายมานพ จรัสจรรยาวงศ) ผูพิ พากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดแพร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพัทยา
๓๔๖. นายนนท) ทันตพงษ) ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอุตรดิตถ) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอุดรธานี
/๓๔๗. นางสุพัตรา ...

- ๒๓ ๓๔๗. นางสุ พั ต รา สื บ สม อนั น ตพงศ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด เลย
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๔๘. นายวิพัศวัชร พึ่งชลารักษ) ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดบุรีรัมย) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๙. นายธี ร วั ฒ น) กลาการรบ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด สวางแดนดิ น
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐. นายกิ ต ติ พั น ธุ) เกี ย รติ สุ น ทร ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด บั ว ใหญ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง
๓๕๑. นายสุรศักดิ์ วิศิษฎ)สมบัติ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
บุรีรัมย) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดชลบุรี
๓๕๒. นางชื่นอารี ชุมจิตร ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ตรัง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดตรัง
๓๕๓. นายไพโรจน) อุชชิน ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ระนอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๓๕๔. นายวิ สุ ทธิ์ จิ นดาดํ ารงเวช ผู พิ พากษาหั วหนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดชุมพร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงพิษณุโลก
๓๕๕. นายชูวงศา ประดับสุข ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
กระบี่ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
๓๕๖. นายชยกมล เกษมสัน ต) ณ อยุ ธยา ผูพิ พากษาหัว หนาศาลจั ง หวั ดสตู ล
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครสวรรค)
๓๕๗. นายบุญเลิศ ศิลปกิจวงษ)กุล ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดหนองบัวลําภู ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
๓๕๘. นายปราโมทย) ศรีสุข ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดหลังสวน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
๓๕๙. นายทวีเกียรติ ดุริยะประพันธ) ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดทุงสง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๓๖๐. นายกิ ตติ บุ ญธรรม ผู พิ พากษาหั วหนาศาลจั งหวั ดไชยา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเพชรบูรณ)
๓๖๑. นายพั ฒ นา วงษ) เ มตตา ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดยโสธร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
๓๖๒. นางเป\L ย มพรอม สุ ข ภิ ม นตรี ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลจั ง หวั ด เกาะสมุ ย
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
/๓๖๓. นายสมคะเน ...

- ๒๔ ๓๖๓. นายสมคะเน แสงสวาง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
กําแพงเพชร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงเชียงใหม
๓๖๔. นายสนั่น สรอยผา ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ศรีสะเกษ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครนายก
๓๖๕. นายสถาบั น บุ ญเติ ม ผู พิ พากษาหั วหนาศาลจั งหวั ดชุ มแพ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดกาฬสินธุ)
๓๖๖. นายวิฑูร วิมลเศรษฐ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเลย
๓๖๗. นายธั ญ ญวรรตร) วงศ) รั ต น) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวง
พระนครเหนือ ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๗
๓๖๘. นายวิชาญ ศรีสิงห) ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุตรดิตถ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอุตรดิตถ)
๓๖๙. นายปรีชา พันธไชย ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเวียงสระ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดชุมแพ
๓๗๐. นายชาตรี รักข)กฤตยา ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดบึงกาฬ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๗๑. นายสุป ระวัติ ฤทธิ์ ชู ผูพิ พากษาหัว หนาศาลแขวงทุงสง ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
๓๗๒. นายพรพล เลาวกุล ผูพิพากษาหั วหนาศาลจังหวัดรัตนบุ รี ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครพนม
๓๗๓. นายไตรรัตน) เกื้อสกุล ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
พัทลุง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดชัยนาท
๓๗๔. นายอยุ ท ธ) จามิ ก รณ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาศาลแขวงนครศรี ธ รรมราช
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
๓๗๕. นายมุนี คลายสังข) ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
มุกดาหาร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงนนทบุรี
๓๗๖. นายทิวากร พนาวัลย)สมบัติ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดหลมสัก
๓๗๗. นายบัณฑิต ถึงลาภ ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
พังงา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงเวียงป]าเปZา
๓๗๘. นางเจิดจันทร) แกวอําไพ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดตะกั่วป]า ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงสงขลา
/๓๗๙. นางสาวสมรศรี ...

- ๒๕ ๓๗๙. นางสาวสมรศรี ตีระวัฒนานนท) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวง
ดอนเมือง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงสมุทรปราการ
๓๘๐. นางสาวพรรณิ ภา วิชิ ตะกุ ล ผู พิพากษาหั วหนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดสตูล ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
๓๘๑. นายสุกิจ ศรีสุวรรณ ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดกันทรลักษ) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเชียงคํา
๓๘๒. นางสาวเสาวภาคย) วงศ)ไวทยากูร ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
๓๘๓. นายนที พิ บู ล ย) ว รกุ ล ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
มหาสารคาม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาฬสินธุ)
๓๘๔. นายภัทรภณ ขวัญเมือง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
บึงกาฬ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดหนองคาย
๓๘๕. นางสาวบังเอิญ เนียมศรี ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดแมฮองสอน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงนครไทย
๓๘๖. นายสหรัฐ สิริวัฒน) ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนราธิวาส ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๓๘๗. นายธรรมปรมัตถ) ภูสีนอยปริตร ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนราธิวาส ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ)
๓๘๘. นายธีรธร จุฑาทิพย)ชาติกุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ขอนแกน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพล
๓๘๙. นายเทพประสิทธิ์ ตุล ากัน ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้น ตนในศาลจังหวัด
อุดรธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดชัยภูมิ
๓๙๐. นายสรพงษ) ตรีธนะ ผูพิ พากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจัง หวั ดสิง ห)บุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงสระบุรี
๓๙๑. นายเมธี เลขานุ กิ จ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดลพบุรี
๓๙๒. นายจักรพงศ) นรแมนสรวง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ขอนแกน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
๓๙๓. นายเกรียงไกร ศรีสังข) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอางทอง
๓๙๔. นายสุร เชษฐ)ว ริศ มหัท ธนะกุล ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาล
จังหวัดเทิง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดฝาง
/๓๙๕. นายสาโรจน) ...

- ๒๖ ๓๙๕. นายสาโรจน) เอี่ยมองค) ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปราจีนบุรี
๓๙๖. นายพิ พั ฒน) แกวอํ าไพ ผู พิ พากษาศาลชั้ นตนประจํ ากองผู ชวยผู พิ พากษา
ศาลอุทธรณ)ภาค ๘ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
๓๙๗. นายสั ญชั ย ภั กดี บุ ตร ผู พิ พากษาศาลชั้ นตนประจํ ากองผู ชวยผู พิ พากษา
ศาลอุทธรณ)ภาค ๓ ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๓
๓๙๘. นางสุกัญ ญา เวีย งอิน ทร) ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
สิงห)บุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดตราด
๓๙๙. นายธวัชชัย พานิชย)สกุลชัย ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๔๐๐. นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
พะเยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดฮอด
๔๐๑. นางประไพ เอื้อไพจิตร คงใหม ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ยะลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเบตง
๔๐๒. นายนทดล กิ ติ กั ม รา ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงดุ สิ ต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
๔๐๓. นางรั ช นี ก ร บุ ญ พิ ทั ก ษ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอุทัยธานี
๔๐๔. นายสมหวัง กองใจ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงนครราชสีมา
๔๐๕. นายประเสริ ฐ โหลวประดิ ษ ฐ) ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ตนประจํ า กองผู ชวย
ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
๔๐๖. นายนันทวุธ แจมจิรารักษ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเลย
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๔๐๗. นายธี ร พงศ) วงศ) ส วั ส ดิ์ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
มหาสารคาม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
๔๐๘. นายพั ล ลอง มั่ น ดี ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด ชลบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
๔๐๙. นางยุพาวรรณ ภูริสินสิทธิ์ ผูพิพากษาหัว หนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ลําพูน ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๕
๔๑๐. นายสาโรจน) จิต ต)ศ ิร ิ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
นครนายก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร
/๔๑๑. นางจริยา ...

- ๒๗ ๔๑๑. นางจริ ย า เฉลิ ม เผา ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ตนประจํ า กองผู ชวยผู พิ พ ากษา
ศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
๔๑๒. นางเนาวลัลน)ลลิต เกษตรสุวรรณ เลขานุการศาลอาญาธนบุรี ดํารงตําแหนง
เลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต
๔๑๓. นายบุ ญ ทํ า รุ งเรื อ ง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
๔๑๔. นางสุนทรี วิไลสรการ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงราชบุรี
๔๑๕. นางพนิด า อรรคเศรษฐัง ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
จันทบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
๔๑๖. นายปกครอง เปรมดิษฐกุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ลําพูน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแมฮองสอน
๔๑๗. นายจิร วัฒ น) จัน ทร)แ รม ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
ยโสธร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดมุกดาหาร
๔๑๘. นางปวีณ า แสงสวาง ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
นครสวรรค) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
๔๑๙. นายสุรพันธุ) บุญชวย ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเวียงสระ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดหลังสวน
๔๒๐. นายตระการ สุรมณี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพระโขนง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
๔๒๑. นายภาคภู มิ ปK ย ะตระภู มิ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
กาญจนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสุโขทัย
๔๒๒. นายวัช ริน ทร) ภู นริศ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
พะเยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเทิง
๔๒๓. นายบุญชัย คงทรัพย)สินสิริ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
สิงห)บุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงนครสวรรค)
๔๒๔. นายพู นพล ชมศร ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดรอยเอ็ ด
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๔๒๕. นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
หลังสวน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
๔๒๖. นายศุ ภ กร สั น ฐาน ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด มี น บุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงลพบุรี
/๔๒๗. นางสาวอําพรรัตน) ...

- ๒๘ ๔๒๗. นางสาวอําพรรัตน) พงษ)พรม ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ปทุมธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอางทอง
๔๒๘. นายณภัท ร คุ มตลอด ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
หนองบัวลําภู ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ)
๔๒๙. นายสุเ ทพ เขีย วขํ า ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
อํานาจเจริญ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดบึงกาฬ
๔๓๐. นายปราโมทย) ฉิ ม พิ นิ จ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นครราชสีมา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงขอนแกน
๔๓๑. นางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลภาษี
อากรกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๔๓๒. นายณั ฐ สั น ต) บุ ญ ยั ง ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ตนประจํ า กองผูชวยผู พิ พ ากษา
ศาลอุทธรณ)ภาค ๘ ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๘
๔๓๓. นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ยะลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
๔๓๔. นายอุ ทิ ศ เพ็ ช รใต ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด พิ ม าย
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
๔๓๕. นายเรวัติ จุลชาตินันท) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปากพนัง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดชุมพร
๔๓๖. นายไชยรัตน) บุตรแพ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสิงห)บุรี
๔๓๗. นายทินกร พูนเม็ง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมุกดาหาร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
๔๓๘. นายนฤพาน สุรําไพ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห)บุรี
๔๓๙. นางสาวนุ ช รั ต น) ประชาชนะชั ย ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาล
จังหวัดสิงห)บุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
๔๔๐. นายจี ระวงศ) เชาวน) วรนั นท) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลแขวง
พระนครเหนือ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงสุราษฎร)ธานี
๔๔๑. นายชมเชษฐ) จรั สกร ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดลํ าพู น
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงลําปาง
๔๔๒. นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ ธรรม) ญ าณเนตร) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาล
จังหวัดเบตง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดยะลา
/๔๔๓. นายไพบูลย) ...

- ๒๙ ๔๔๓. นายไพบูล ย) นิลรัต นโกศล ผูพิ พากษาหัว หนาคณะชั้นตนในศาลจั งหวั ด
สุรินทร) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงอุบลราชธานี
๔๔๔. นางขวัญหลา เพชรทอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระนอง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
๔๔๕. นายเกษม ศุ ภ สิ ท ธิ์ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ขอนแกน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงพัทยา
๔๔๖. นายณรงค) พรหมอยู ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
นครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
๔๔๗. นายไพบูล ย) ผดุง สงฆ) ผู พิ พากษาหัว หนาคณะชั้ นตนในศาลแขวงธนบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสระแกว
๔๔๘. นายธิติพันธ) ฉายบาง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงนครปฐม
๔๔๙. นางสาวเนาวรัตน) อัช ฌายกชาติ ผู พิพากษาหั วหนาคณะในศาลจั งหวั ด
พระโขนง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงสุพรรณบุรี
๔๕๐. นางสาวปาริชาติ พันธุ)พานิช ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
๔๕๑. นายรุงอรุณ ชนะวี รวรรณ ผู พิพากษาหัว หนาคณะชั้นตนในศาลจัง หวั ด
ขอนแกน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพังงา
๔๕๒. นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
กาญจนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสกลนคร
๔๕๓. นายนัฐ วุฒิ มหาเจริญ สิริ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
ราชบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
๔๕๔. นางธี ร าพจน) ทองศรี ผู พิพ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงธนบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๔๕๕. นายปรี ช า พวงสมบั ติ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
แมฮองสอน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพะเยา
๔๕๖. นายวิ ริ ยะ ภู มิ จํ านงค) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดราชบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสีคิ้ว
๔๕๗. นายสุวิท ย) พิพัฒ นชัยพงศ) ผูพิพากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจังหวัด
พิมาย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดทุงสง
๔๕๘. นางอารยา สุทธิวานิช ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
/๔๕๙. นางธิดารัตน) ...

- ๓๐ ๔๕๙. นางธิดารัตน) วัชโรทัย ธรรมวิชิต ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ปทุมธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดลําพูน
๔๖๐. นายปฐม สมบูรณ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปทุมธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
๔๖๑. นายประสาทพร เสริมศรี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเทิง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแพร
๔๖๒. นายธนเสฏฐ) ฤทธิธาดาชินพงศ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
แมฮองสอน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดตะกั่วป]า
๔๖๓. นายประพันธ) กิ่งพุทธพงษ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดกบินทร)บุรี
๔๖๔. นายสถาพร จัน ทร)ป ระเสริฐ ผู พิพ ากษาศาลชั ้น ตนประจํ า กองผู ชวย
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๔๖๕. นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับนอย ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวง
พระนครเหนือ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
๔๖๖. นายบุ ญ ธรรม วิ เ ศษลา ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
มหาสารคาม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๔๖๗. นายวิ ริ ย ะ วั ช รนพวิ ภ า ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ตลิ่งชัน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔๖๘. นายสมชาย ฉลาดธัญญกิจ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
อางทอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสุรินทร)
๔๖๙. นายธวัช ชัย แสงอรุณ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
ชลบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงสุรินทร)
๔๗๐. นายณรงค) กอนดี ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด ยะลา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปIตตานี
๔๗๑. นายสุวัชร อุษณาวัฒน) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ)
๔๗๒. นายคัน ฉัตร พลรั ตน) ผูพิพากษาศาลชั้น ตนประจํากองผูชวยผูพิ พากษา
ศาลอุทธรณ)ภาค ๗ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงอุดรธานี
๔๗๓. นางสาวสุ ช าดา โมกขมรรคกุ ล ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ตนประจํ า กองผู ชวย
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑ ดํารงตําแหนง ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๔๗๔. นายวัฒ นศัก ดิ ์ ผิว ขาว ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
สุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแกว
/๔๗๕. นายคเณศ ...

- ๓๑ ๔๗๕. นายคเณศ ลวนประพั น ธ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
พะเยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแมสะเรียง
๔๗๖. นายมนั ญ ชั ย วรรณิ ก เวช ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
จันทบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดยโสธร
๔๗๗. นางสาวสรั ณ ยา เปรื่อ งวงศ) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้น ตนในศาลแขวง
พระนครเหนือ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
๔๗๘. นายวี ร ะ มหธรรม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด ลพบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
๔๗๙. นายไพบูลย) จันทร)ประสิทธิ์ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
พิษณุโลก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดตาก
๔๘๐. นายมานพ เนตรภู ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครราชสีมา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพิมาย
๔๘๑. นายสมศักดิ์ ศรีเทียมทอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสมุทรสงคราม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดทองผาภูมิ
๔๘๒. นายสิ รเชษฐ) สิ รเชษฐ) โกศล ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ด
อุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ
๔๘๓. นายประสงค) ชุ มจิต ร ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
นนทบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
๔๘๔. นายกฤตย หงษ)สัม ฤทธิ์ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
พิจิตร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
๔๘๕. นายธนทัต แทงทอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสิงห)บุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร
๔๘๖. นางสาวปณิธิ อัครนิธิ ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๔๘๗. นายสมควร รักพินิจ ผูพิพากษาหั วหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพิจิต ร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแมสอด
๔๘๘. นายชัยศักดิ์ คงฤทธิ์ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเวียงสระ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพัทลุง
๔๘๙. นายพิ มุ ข เพชรชั ด ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงธนบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
๔๙๐. นายวั นชั ย รั ตนสุ รการย) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลแขวงทุ งสง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเกาะสมุย
/๔๙๑. นายวชิรวิทย) ...

- ๓๒ ๔๙๑. นายวชิรวิทย) พันธุ)สวัสดิ์ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงดอนเมือง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดรัตนบุรี
๔๙๒. นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ปทุมธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
๔๙๓. นางภัท รพร วงษ)เ มตตา ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
ตลิ่งชัน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
๔๙๔. นายสิ นาท มณี บางกา ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลแขวงธนบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
๔๙๕. นายประสิ ทธิ์ ดวงตะวงษ) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดพล
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๔๙๖. นายชาญวุฒิ บุญ ญเขตรโกศล ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาล
จังหวัดเทิง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนาน
๔๙๗. นายวัฒ นพล ไชยมณี ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
ระยอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน
๔๙๘. นายชัยรัตน) ชีวะเศรษฐธรรม ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ยโสธร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
๔๙๙. นายธนโชติ แยมยิ่ ง ยง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
บุ รี รั ม ย) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดบัวใหญ
๕๐๐. นางชุลีภรณ) เฟ^LองฟุZง ตรียุทธนากุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาล
จังหวัดเพชรบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสตูล
๕๐๑. นายทศพล สุขใจ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
๕๐๒. นายประยงค) ศรี มั น ตะ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
มหาสารคาม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
๕๐๓. นายณั ฐ นั น ท) ดุ จ ดํ า เกิ ง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
พังงา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงทุงสง
๕๐๔. นายศิร วรรธน) คูต ระกูล ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
ชลบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดรอยเอ็ด
๕๐๕. นางสาวปาริฉัตร ศิริมนตรี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพล
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู
๕๐๖. นายชั ย รั ต น) ชู แ กว ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดแมฮองสอน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดไชยา
/๕๐๗. นายณรงค) ...

- ๓๓ ๕๐๗. นายณรงค) สมานเดชา ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดนาทวี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนราธิวาส
๕๐๘. นางสาวอัจฉรพรรณ ภาศิริวงศ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
พระโขนง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดบุรีรัมย)
๕๐๙. นายวราวุธ พลอยเจริญวงศ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดชัยบาดาล
๕๑๐. นายประเสริฐ เผือดโพธิ์ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
๕๑๑. นายสรวิ ศ ลิ มปรั งษี ผู พิ พากษาศาลชั้ นตนประจํ าสํ านั กประธานศาลฎี กา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค)
๕๑๒. นายจักรพรรดิ์ ไชยพรรค ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
ชัยภูมิ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
๕๑๓. นายครรชิต ปIง คานนท) ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
พะเยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
๕๑๔. นางชลีรินย) เภาพัฒนา อมรศักดิ์ ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวย
ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๕๑๕. นางอุษ า จิว ะชาติ ผู พิพ ากษาศาลชั้น ตนประจํา กองผู ชวยผู พิพ ากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
๕๑๖. นายสุชาย จอกแกว ผู พิพากษาหัว หนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชลบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนางรอง
๕๑๗. นางสาวเยาวรัตน) กุหลาบเพ็ชรทอง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวย
ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
๕๑๘. นางสาวลั ด ดา เกี ย รติ ก องขจร ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ตนประจํ า กองผู ชวย
ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๕๑๙. นางสาวสุรีย) จงเสรีจิต ต) ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
กาญจนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงชลบุรี
๕๒๐. นายจํ า นงค) ไกลพาล ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
สระบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพิจิตร
๕๒๑. นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
๕๒๒. นายพจวิน สิทธิ์สงวน ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแขวงพระนครเหนือ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
/๕๒๓. นายกฤษดา …

- ๓๔ ๕๒๓. นายกฤษดา ทุ งโชคชัย ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
ตลิ่งชัน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเวียงสระ
๕๒๔. นายสุวีร) ตรียุท ธนากุล ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
เพชรบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
๕๒๕. นายศุ ภ ชั ย เกี ย รติ เ ฉลิ ม พร ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ตนประจํ า กองผู ชวย
ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๕๒๖. นางสาวเปรมรั ตน) วิ จารณาญาณ ผู พิพากษาศาลชั้ นตนประจํ ากองผูชวย
ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสวางแดนดิน
๕๒๗. นายคมวัช ร เอี้ย งออง ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
อุดรธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดกันทรลักษ)
๕๒๘. นายสังสิทธิ์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวย
ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเดชอุดม
๕๒๙. นางกานดา ทองโสภิต รองเลขานุการศาลอุทธรณ)ภาค ๔ ดํารงตําแหนง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๔
๕๓๐. นายสมเกียรติ รัศมีภูผา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรสงคราม
๕๓๑. นายสมพร สมุ ท รคุ ณ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลจั ง หวั ด ชั ย นาท
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย)
๕๓๒. นายชาญชัย สุนทรส ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนาน
๕๓๓. นางจรูญลัขณ) อิ นทจาร รั ตนราช ผูพิ พากษาศาลชั้นตนประจํ ากองผูชวย
ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพระโขนง
๕๓๔. นายรัฐวิชญ) อริยพัชญ)พล ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
๕๓๕. นางสาวพรทิพย) ถนอมรอด ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ปทุมธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดระนอง
๕๓๖. นายธนทร ผดุงธิติฐ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงใหม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร)
๕๓๗. นายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปากพนัง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
๕๓๘. นายสมนึ ก สื บวิ เศษ ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดชลบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา
/๕๓๙. นายทวีศักดิ์ ...

- ๓๕ ๕๓๙. นายทวีศักดิ์ นคนันท) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
๕๔๐. นางพิ ลาสลั กษณ) รั ตนพั นธุ) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดยะลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๕๔๑. นายประสิทธิ์ รวมสิน ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๕๔๒. นายชั ย รั ก ษ) จยาวรรณ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ตลิ่ ง ชั น ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดกระบี่
๕๔๓. นายวรวัฒ น) กุสลางกูรวัฒน) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวง
พระนครเหนือ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแมฮองสอน
๕๔๔. นายคมสัน ภูมิภัค เมธากุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้ นตนในศาลจังหวั ด
สตูล ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดปากพนัง
๕๔๕. นายอภิ วั ฒ น) เจริ ญ ไทย ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวง
พระนครใต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
๕๔๖. นายเสกสรร ชาญวิธะเสนา ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแขวงปทุมวัน
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปIตตานี
๕๔๗. นางนุ ชนภางค) ศิ ริ อั สสกุ ล ผู พิ พากษาหั วหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๕๔๘. นายธเนศ ชาลี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนาทวี
๕๔๙. นายธนศั ก ดิ์ ใจหาญ ผู พิ พากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงธนบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
๕๕๐. นางจิ ตรภาณี นราวี รวุ ฒิ ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลแขวงดุ สิ ต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสวรรคโลก
๕๕๑. นายสั ณ พั ช ญ รั ต นเมกุ ล ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
กาฬสินธุ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๕๕๒. นางสาวศศิธร พงศ)พันธุ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดฝาง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน
๕๕๓. นางปรียนันท) กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวง
พระนครใต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
๕๕๔. นางสิริรัชศ) เมตตามิตรพงศ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ตลิ่งชัน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
/๕๕๕. นายสุทรรศน) ...

- ๓๖ ๕๕๕. นายสุทรรศน) นอยแกว ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงธนบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๕๕๖. นายวั น ชั ย โสภาโชติ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลแขวงปทุ ม วั น
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแรงงานกลาง
๕๕๗. นายพิทักษ) พันธุ)วัฒนะสิงห) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ชัยบาดาล ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห)บุรี
๕๕๘. นางสาวอุษณี กระแจะจวง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
สุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
๕๕๙. นายณั ทกร ธรรมาวุ ฒิ กุ ล ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลแขวงดุ สิ ต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๕๖๐. นายเอกพงษ) ชอนสวั ส ดิ์ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
พั ท ยา ดํา รงตํา แหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชลบุรี
๕๖๑. นายประเสริฐ เชิดทวีทรัพย) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
มีนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
๕๖๒. นางวรั ญช) ธิ ตา สิ รเชษฐ) โกศล ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้นตนในศาลจั งหวั ด
อุ บลราชธานี ดํ ารงตํ าแหนง ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลเยาวชนและครอบครั วจั งหวั ด
สมุทรสาคร
๕๖๓. นายชนะกิจ ศิริสาธิตกิจ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดทุงสง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
๕๖๔. นายกฤษฏิ์ภีมพศ ตีระรัตน) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ปIตตานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๕๖๕. นายสุ วั จ น) สาสนพิ จิ ต ร) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ปI ต ตานี ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด ตลิ่ ง ชั น
๕๖๖. นายรุงโรจน) ไวปIญญา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลําปาง
ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ลํา พู น
๕๖๗. นางนงนุช ตะวันพิทักษ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงดอนเมือง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปทุมธานี
๕๖๘. นายธี ร พล พรแกว ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ นตนในศาลจั ง หวั ด ลพบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเบตง
๕๖๙. นายนริ น ทร) เนื่ อ งจํ า นงค) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นครนายก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
/๕๗๐. นายนรา ...

- ๓๗ ๕๗๐. นายนรา เมธาธราธิ ป ผู พิ พากษาศาลชั้ นตนประจํ าสํ านั กประธานศาลฎี กา
ดํารงตําแหนง รองเลขานุการศาลอุทธรณ)ภาค ๔
๕๗๑. นายพิชิต ลิ้มวานิชย) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนนทบุรี
๕๗๒. นายเวชสิทธิ์ อนุชิตวงศ) เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๒ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน
๕๗๓. นายนีติพัทธ) สมศรี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพิษณุโลก
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงขอนแกน
๕๗๔. นายถานันทร) จันทร)ธาดารัตน) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
พังงา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
๕๗๕. นายสมพงษ) ศตภิษ ัช ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
นครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๕๗๖. นายพิทัก ฐ) รัต นเดชากร ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
ลําปาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร
๕๗๗. นายชัยรัตน) จันทะอุมเหมา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาฬสินธุ)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
๕๗๘. นายองอาจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวง
พระนครเหนือ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพระโขนง
๕๗๙. นายธีรวรรธน) บั้งทอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนราธิวาส
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปIตตานี
๕๘๐. นายมนตรี รัตนทวีโสภณ เลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต ดํารงตําแหนง
เลขานุการศาลอาญา
๕๘๑. นางแกวนอย อนุชิตวงศ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพระโขนง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๕๘๒. นายพิเชฐ ทองชวย ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครปฐม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๕๘๓. นายปI ญ ญา มั่ น คง ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ตนประจํ า กองผู ชวยผู พิ พ ากษา
ศาลอุทธรณ)ภาค ๖ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงดุสิต
๕๘๔. นายอนิรุจ ใจเที่ยง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสุพรรณบุรี
๕๘๕. นายเกรียงไกร วัชรพันธุ) เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๕ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงใหม
/๕๘๖. นายสมพล ...

- ๓๘ ๕๘๖. นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๕๘๗. นายสมบั ต ิ บุ ญ หิ รั ญ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นครนายก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงเชียงใหม
๕๘๘. นายวิศุทธิ์เกียรติ จาดภักดี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
พิจิตร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพิษณุโ ลก
๕๘๙. นายประที ป ชู ค ลี่ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด ชุ ม แพ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ)
๕๙๐. นายมณเฑี ย ร ตี ร อรุ ณ ศิ ริ ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ด
หนองบัวลําภู ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ระยอง
๕๙๑. นางรุ งทิพ ย) ไชยนาแพง ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
ชลบุรี ดํารงตําแหนง เลขานุการศาลแรงงานภาค ๒
๕๙๒. นายประสิท ธิ์ ขวัญ แกว ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
เวียงสระ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
๕๙๓. นายศั ก ดา ไพรสั น ต) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงดุสิต
๕๙๔. นายทศพรรณ คงเพียรธรรม ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนครนายก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสิงห)บุรี
๕๙๕. นางรั ต นา เกษอมรวั ฒ นา ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวง
พระนครใต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๕๙๖. นายยงทวี กะวิกุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาฬสินธุ)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงขอนแกน
๕๙๗. นายยศวัฒน) กะระโสภณ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
ชลบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปทุมธานี
๕๙๘. นายกิ ต ติ พ งศ) ทองปุ ย ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นนทบุ รี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๕๙๙. นายพรเทพ ชาญกิ จการยนต) ผู พิ พากษาหัวหนาคณะชั้ นตนในศาลแขวง
พระนครใตดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๖๐๐. นายวีร ะพงษ) ทองออน ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลแขวง
พระนครใต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
/๖๐๑. นายบุญธรรม ...

- ๓๙ ๖๐๑. นายบุ ญ ธรรม ตุ ก ชู แ สง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ชุมแพ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดขอนแกน
๖๐๒. นายพิพัฒ น) เจริญ วัฒ นา ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
สวรรคโลก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดแมฮองสอน
๖๐๓. นายชูต ระกูล ศรีศัก ดา ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
อุทัยธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสิงห)บุรี
๖๐๔. นางวจิ ร าพร วั ต ตธรรม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ชุ ม แพ ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด ขอนแกน
๖๐๕. นายภิ ท เวทย) ดลอารมย) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
พั ท ยา ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
๖๐๖. นางวนิตดา พิชิตมงคล ทองชวย ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
นครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๖๐๗. นายสุจิ นต) หลีสกุล ผูพิพากษาหัว หนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด ลําปาง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงเวียงป]าเปZา
๖๐๘. นายปริญ ญา วิช าโคตร ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
หนองคาย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
๖๐๙. นายธนากร ปุ ส ยะไพบู ล ย) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั ้ น ตนในศาล
จั ง หวั ด แพร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดฝาง
๖๑๐. นายชัย เทพ จัน ทนจุล กะ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
กบินทร)บุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงชลบุรี
๖๑๑. นายชัยรัตน) สิทธิวิรัชธรรม ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
พิษณุโลก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ)
๖๑๒. นางรัชดาวดี กาญจนขจิต ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้น ตนในศาลจังหวัด
เพชรบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงราชบุรี
๖๑๓. นายอานั น ท) หมาดเทง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
กระบี่ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตรัง
๖๑๔. นายมนู มนูสุข ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมหาสารคาม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงธนบุรี
๖๑๕. นายวัฒนา พานนนท) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดภูเขียว
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชุมแพ
๖๑๖. นายประดิษฐ) อัครทวีท อง ผู พิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวั ด
นครพนม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
/๖๑๗. นายวุฒิพงศ) ...

- ๔๐ ๖๑๗. นายวุ ฒิ พ งศ) เถาวั ฒ นะ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
มี น บุ รี ดํา รงตํา แหนง รองเลขานุ ก ารศาลอุ ท ธรณ) ภ าค ๑
๖๑๘. นางเพ็ ญ ศรี สุ ริ ย ะโชติ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
อุ ทั ย ธานี ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชนและครอบครั ว
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
๖๑๙. นางวรรณภร ลิ้มเฉลิมฉัตร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
นนทบุรี ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงพระนครเหนื อ
๖๒๐. นายรัฐ การ พวงทิพ ากร ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
นนทบุรี ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
๖๒๑. นายชยั น ต) เต็ ม เป\L ย ม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นนทบุ รี ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงดอนเมื อ ง
๖๒๒. นางวิไ ล อรุณ เรือ งศิริเ ลิศ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
อางทอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงปทุมวัน
๖๒๓. นายนริ น ทร) ทองชั ย ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสุพรรณบุรี
๖๒๔. นางอารีย) กิติสุธาธรรม ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๖๒๕. นางสาววาสินี พรรคทองสุข ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ตาก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
๖๒๖. นายประชา จารุว าที ผู พิพ ากษาศาลแขวงดอนเมือ ง ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๖๒๗. นายยงยุทธ โสพิลา เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๙ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดยะลา
๖๒๘. นายวรุณ ชํา นาญศรีเ พ็ชร ผู พิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
สระแกว ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครนายก
๖๒๙. นายอภิสิทธิ์ ศิลาวิลาศภักดี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
นครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงธนบุรี
๖๓๐. นายวิ โ รจน) เชาวนุ รั ต น) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ชลบุ รี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงราชบุรี
๖๓๑. นายจรัส พงศ) จัก ขุทิพ ย) ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
สุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงดุสิต
/๖๓๒. นายนรวัฒน) ...

- ๔๑ ๖๓๒. นายนรวั ฒ น) สวยงาม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
กาฬสินธุ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดขอนแกน
๖๓๓. นายอรรคเดช ชั ย จั น ทร) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
หนองบัวลําภู ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดหนองคาย
๖๓๔. นายวิ ท ยา วี ร ชั ย พงษ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ลํา ปาง ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด เชี ย งคํา
๖๓๕. นายสมฤกษ) โรจนสุพจน) ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครใต ดํารงตําแหนง
ผู พิ พ ากษาศาลแขวงปทุ ม วั น
๖๓๖. นายสวัสดิ์วงศ) กุลโมรานนท) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
หนองคาย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชุมแพ
๖๓๗. นางสาวนิร มล แกวเกิด ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
สุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปทุมธานี
๖๓๘. นางสาวเดนฟZา เรืองฤทธิ์เดช ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวั ด
สุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงดอนเมือง
๖๓๙. นายเตชั ช ฉิ น ั ง กู ร ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั ้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สุ พ รรณบุ รี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสิงห)บุรี
๖๔๐. นางชญากุญช) เพชรทองภูนพ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
มีนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดยะลา
๖๔๑. นางกรกช วองไว ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครนายก
๖๔๒. นายธรัช ต) จีร ะตระกูล ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
สมุทรสาคร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงธนบุรี
๖๔๓. นายไวกูณ ฐ) สวางสุร ีย ) ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
กาญจนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖๔๔. นายประหยัด แดงบรรจง ผูพิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
หัวหิน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๖๔๕. นายบุ ญ ยื น สุ ภ าคํ า ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด แพร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเทิง
๖๔๖. นางสาวบุศรา เจตน)จํานงจิต ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวง
สุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๖๔๗. นายธิ ติ นั น ต) ธั ญ ญสิ ริ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปทุมธานี
/๖๔๘. นายตอพงษ) ...

- ๔๒ ๖๔๘. นายตอพงษ) พงษ) เ สรี ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นนทบุ รี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงธนบุรี
๖๔๙. นายสุ ช าติ พั น ชี ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด พั ท ยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนนทบุรี
๖๕๐. นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
เชียงใหม ดํารงตําแหนง เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
๖๕๑. นางสาวนลิ น ญาณศิ ริ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
อางทอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
๖๕๒. นายพิพัฒน) นรัจฉริยางกูร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
นครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงธนบุรี
๖๕๓. นายรณชัย ชูสุวรรณประทีป ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวง
สุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๖๕๔. นายบุญชัย ภูรีเสถียร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนนทบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปทุมธานี
๖๕๕. นางสุธรรมา ณ ระนอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชุมพร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
๖๕๖. นางสาวภารดี เพ็ญเจริญ ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๖๕๗. นางพรหมพร มูลศาสตร) จารุวาที ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวย
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๖๕๘. นายประชารั ฐ ราศรี ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด นาน
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพิจิตร
๖๕๙. นางนันทวัน เจริญศักดิ์ เกษมสมพร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาล
จังหวัดธัญบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนาน
๖๖๐. นางสาวดาสินี มาลั ย พงษ) ผูพิ พ ากษาหั วหนาคณะชั้ น ตนในศาลจั งหวั ด
สมุทรสาคร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครใต
๖๖๑. นายณัฏ ฐ)ชัย มาประณีต ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
สระแกว ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครใต
๖๖๒. นายฐปนั ท จึ ง สมาน ผู พิ พ ากษาศาลแขวงพระนครใต ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี
/๖๖๓. นางสุภาพร ...

- ๔๓ ๖๖๓. นางสุ ภ าพร เหลื อ งภั ท รวงศ) ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ตนประจํ า กองผู ชวย
ผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ) ดํ า รงตํ า แหนง ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ตนประจํ า กองผู ชวยผู พิ พ ากษา
ศาลอุทธรณ)ภาค ๗
๖๖๔. นายสมาน ศิริเ จริญ สุข ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
พระโขนง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนนทบุรี
๖๖๕. นางศรินดา เกียรติศิริโรจน) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ลําพูน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงเชียงใหม
๖๖๖. นายทรงชัย รัตนปริญญานนท) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวง
ปทุมวัน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครนายก
๖๖๗. นายสุ พั ฒ น) หนอแหวน ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ลํา ปาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงคํา
๖๖๘. นายสุ จิ ต ปI ญ ญาพฤกษ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
แพร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลําพูน
๖๖๙. นายจัน ทรทัต สิท ธิกํา จร ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลแขวง
นครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครปฐม
๖๗๐. นายจตุรงค) บุรมัธนานนท) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
นนทบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
๖๗๑. นายทวีวัฒน) โสวรัตนพงศ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
นนทบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
๖๗๒. นายอํ า นาจ อาดํ า ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงนนทบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนนทบุรี
๖๗๓. นางอุไรวรรณ ประชุมจิตร ไชยพรรค ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาล
จังหวัดชัยภูมิ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุดรธานี
๖๗๔. นายอนันต) เนติพุทธาวรกุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
เพชรบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงราชบุรี
๖๗๕. นายสุทธิศักดิ์ สิริเจริญสุข ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๖๗๖. นายกฤษณ)นพพร ศิริรักษ) รองเลขานุการศาลอุทธรณ)ภาค ๕ ดํารงตําแหนง
รองเลขานุการศาลอุทธรณ)ภาค ๙
๖๗๗. นายอมร มนต)แกวกาญจน) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
หัวหิน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงชลบุรี
/๖๗๘. นางสาวจุรี ...

- ๔๔ ๖๗๘. นางสาวจุรี โอฬารพัฒนะชัย ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ชัยนาท ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๖๗๙. นายพรชัย แสงชัยสุคนธ)กิจ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้น ตนในศาลแขวง
ชลบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชลบุรี
๖๘๐. นายสมศักดิ์ แกวเจริญไพศาล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
พระโขนง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
๖๘๑. นายเอกพล ชุ ติ ม าธิ กุ ล ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวง
นนทบุ รี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพระโขนง
๖๘๒. นายเสกสรรค) ศิลปวิสุท ธิ์ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
พัทลุง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชุมพร
๖๘๓. นายสุพ จน) หนูเ กลี ้ย ง ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
ฉะเชิงเทรา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสมุทรปราการ
๖๘๔. นายศุ ก ร) พิ ชั ย รั ต นนั น ท) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ธั ญ บุ รี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงดอนเมือง
๖๘๕. นายถิ ร ายุ สุ ว รรณรั ต น) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ธั ญ บุ รี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
๖๘๖. นายสมบูรณ) กวีดํารงพัฒนา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
บุรีรัมย) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๖๘๗. นายศจิ น ทร) อิ ง คภาคย) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
มหาสารคาม ดํารงตําแหนง เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๔
๖๘๘. นางสาวอั ญ ชนา คุ มกั น ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ชั ย นาท ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดภูเขียว
๖๘๙. นายนิวัฒน) สมพงษ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชัยบาดาล
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงนครปฐม
๖๙๐. นายวนนท) บุญรักษ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปIตตานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนาทวี
๖๙๑. นายประสาน มุสิกศิริ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงนนทบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนนทบุรี
๖๙๒. นายสุ น าวิ น สุ รี ย พรรณ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดพังงา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพังงา
๖๙๓. นายมณฑล ชัยมงคล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงลําปาง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
/๖๙๔. นายวรา ...

- ๔๕ ๖๙๔. นายวรา ริ้ วทอง ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดนครราชสี มา
ดํารงตําแหนง เลขานุการศาลแรงงานภาค ๓
๖๙๕. นางสาวกนกวรรณ รามแกว ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
พัทลุง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชุมพร
๖๙๖. นายสุ ร ะสิ ท ธิ์ พั น ธ) อุ ด ม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงทุงสง
๖๙๗. นายสุภ าพ เมฆะวนิชย)กุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ระยอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงชลบุรี
๖๙๘. นายชุ ม พล ชี วิ น ไกรสร ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวง
นครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพระโขนง
๖๙๙. นายทยุฏ วงษ)พิทักษ)โ รจน) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
สีคิ้ว ดํารงตําแหนง หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพิมาย
๗๐๐. นายตอพงษ) พวงมหา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครใต
๗๐๑. นายมนตรี กิติพงศ)ไพโรจน) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ธัญบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
๗๐๒. นายสิน าด ตะนัง สูง เนิน ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
นราธิวาส ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดยะลา
๗๐๓. นางกาญจนา บุ ญ จั น ทร) ผู พิ พากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดลําพูน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลอุทธรณ)ภาค ๕
๗๐๔. นายปZอมเพชร ไชยญาติ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดแพร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลําพูน
๗๐๕. นายชัยณรงค) มงคลสวัสดิ์ ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชลบุรี
๗๐๖. นายอมร แสงไชย ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
ภาค ๗ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงธนบุรี
๗๐๗. นายเมธี วรรณวีระ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๗๐๘. นายอวิน บุณ ยประสพ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
อุดรธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสกลนคร
/๗๐๙. นายยุ ท ธเสน ...

- ๔๖ ๗๐๙. นายยุ ท ธเสน ทองเสน ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สงขลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสีคิ้ว
๗๑๐. นายประภาส บุ ญ โยม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ภู เ ก็ ต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๗๑๑. นางสาวถิรพชร อิ่มใจ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาฬสินธุ)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงนนทบุรี
๗๑๒. นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
สีคิ้ว ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพิมาย
๗๑๓. นายไกรสร ออนคํ า ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
นครราชสีมา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสีคิ้ว
๗๑๔. นายยอดชาย อภัยสันติพงษ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
๗๑๕. นายเคารพ คุ ณธรณ) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดลพบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๗๑๖. นายเสรี มักผล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชัยบาดาล
๗๑๗. นายวิ ริ ยะ แดงบรรจง ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลแขวงดุ สิ ต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๗๑๘. นายเสน ปานเลิ ศ รองเลขานุ ก ารศาลอุ ท ธรณ) ภ าค ๙ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๙
๗๑๙. นายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดบัวใหญ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗๒๐. นายวิ นั ย เลิ ศ ประเสริ ฐ ผู พิ พ ากษาศาลแขวงธนบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๗๒๑. นายมนพ ยิ่ งยมสาร ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดลพบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงนนทบุรี
๗๒๒. นางปK ยพร พรหมเทศน) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดธั ญบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนนทบุรี
๗๒๓. นางพัชรินทร) โชติวรานนท) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ธัญบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงนนทบุรี
๗๒๔. นางทิ วา ชี วิ นไกรสร ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดธั ญบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครปฐม
/๗๒๕. นายสรายุทธ ...

- ๔๗ ๗๒๕. นายสรายุทธ อุดมพร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงขอนแกน
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพล
๗๒๖. นายวิรัต น) เลาประดิษ ฐ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
ปราจีนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอางทอง
๗๒๗. นายนิพนธ) รัตนวาร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดภูเขียว
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๗๒๘. นายดิษพล รัตนโสภณ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงเวียงป]าเปZา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพะเยา
๗๒๙. นายศรั ณ ย) ดุ ล ยมาศ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ยะลา ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงสงขลา
๗๓๐. นายสมบูรณ) ไวนฤนาท ผู พิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผู ชวยผูพิพากษา
ศาลอุทธรณ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
๗๓๑. นายณั ฏ ฐ) เสถี ย ร ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงชลบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกบินทร)บุรี
๗๓๒. นายเสริมสิทธิ์ สิริเจริญสุข ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
สระบุรี ดํารงตําแหนง เลขานุการศาลทรัพย)สินทางปIญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
๗๓๓. นายไชยวุ ฒิ หวั ง อาษา ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ราชบุ รี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครใต
๗๓๔. นายเสริ มพงศ) ไชยปุ รณะ ผู พิพ ากษาหั วหนาคณะชั้ น ตนในศาลจัง หวั ด
สี คิ้ว ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดบัวใหญ
๗๓๕. นายศั ก ดา เรื อ งจั น ทร) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ดํารงตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๗๓๖. นายประชานาถ ทาบรรหาร ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวง
นครปฐม
๗๓๗. นางถนอมขวัญ วัชรบุศราคํา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
เพชรบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๗๓๘. นายวิจิตร มุละดา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครราชสีมา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสีคิ้ว
๗๓๙. นายวิ ช าญ ชํ า นาญกุ ล ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปราจีนบุรี
/๗๔๐. นายประยูร ...

- ๔๘ ๗๔๐. นายประยู ร กิ่ งไทร ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดสระบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงใหม
๗๔๑. นายวั นเดิ ม สู ทรั พย) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดธั ญบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอางทอง
๗๔๒. นายสมชัย คชวรรณ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
๗๔๓. นายธนเศรษฐ) รุจิรโชติบัณฑิต ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
นราธิวาส ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดยะลา
๗๔๔. นางสาวกานต)พิชชา บํารุงศักดิ์สันติ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาล
จังหวัดลพบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๗๔๕. นางราณี เหลาพั ฒ นา ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงนนทบุรี
๗๔๖. นายอดุ ลย) คู นาเอก ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดลพบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๗๔๗. นางสาวกษมา ลอยเจิ่ ง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๗๔๘. นายจีรวุฒิ มหาจินดามณีกุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวง
ขอนแกน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชัยนาท
๗๔๙. นายสมจิ ตร มากบั ว ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดธั ญบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนนทบุรี
๗๕๐. นายปIญจ กลาแข็ง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
๗๕๑. นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต ผูพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
๗๕๒. นายธงไชย จิ ร เดชพิ ทั ก ษ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗๕๓. นายทวีศักดิ์ ชัยธันยาภัทร) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
เชียงใหม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชัยนาท
๗๕๔. นายรณรงค) คํ า ทอน ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
สมุทรสาคร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพระโขนง
๗๕๕. นางวั น ทนา ถวั ล ย) ล าภา ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
เชียงใหม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลําพูน
/๗๕๖. นายฤกษ)ชัย ...

- ๔๙ ๗๕๖. นายฤกษ) ชั ย เพชรมุ นี ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
๗๕๗. นายณภัท ร โลตุฤ ทธิ ์ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
นครราชสีมา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
๗๕๘. นายสุภ อมรศัก ดิ์ ผู พิพ ากษาศาลชั้น ตนประจํา กองผู ชวยผู พิพ ากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
๗๕๙. นายปรินทร ออนนอม ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดยะลา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗๖๐. นางกาญจนา ผาณิ ต มาส ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นครราชสีมา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุทัยธานี
๗๖๑. นายสมหวั ง ธนถาวรลาภ ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ด
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๗๖๒. นายวิโรจน) บัวมี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครราชสีมา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสระบุรี
๗๖๓. นายอนันต) เงินเลิศวัฒนะชัย ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๗๖๔. นายกษิดิศ สุพรรณเภสัช ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดบุรีรัมย)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
๗๖๕. นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงราย
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลําพูน
๗๖๖. นางสาววรารัตน) ปาณิกบุตร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเลย
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ)
๗๖๗. นางภาวินี บุณ ยประสพ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
อุดรธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสกลนคร
๗๖๘. นายชาญ ปKณ ฑะสิร ิ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ
๗๖๙. นางสาวธนวรรณ เนียมกลาง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
จันทบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๗๗๐. นางวรวั ล ลภ) จิ รั ฏ ฐิ ติ ก าล เพชรมุ นี ผู พิ พ ากษาศาลแขวงปทุ ม วั น
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๗๗๑. นายรติ ป กรณ) จงอุ ต สาห) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
/๗๗๒. นายนําโชค ...

- ๕๐ ๗๗๒. นายนํา โชค สุ ข สายชล ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ธั ญ บุ รี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครปฐม
๗๗๓. นายพล สุ ธ าพั น ธ) ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ตนประจํ า กองผู ชวยผู พิ พ ากษา
ศาลอุทธรณ)ภาค ๕ ดํารงตําแหนง เลขานุการศาลแรงงานภาค ๕
๗๗๔. นายไพโรจน) ตูทอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนนทบุรี
๗๗๕. นางวีนา ชิน ตาปIญ ญากุล ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
พิจิตร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
๗๗๖. นายไพบูลย) จันทร)วรเชษฐ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดไชยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสุราษฎร)ธานี
๗๗๗. นายประทวน ปราบพาล ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดขอนแกน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลพบุรี
๗๗๘. นายชัชวาลย) ธัชชัย ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดราชบุรี
๗๗๙. นายเทอดพงศ) จามนอยพรหม ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ธัญบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนนทบุรี
๗๘๐. นางสาวพูลศรี ประทุมมณี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
แพร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพะเยา
๗๘๑. นางสาวจุฑาภรณ) อาขารักษ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตาก
๗๘๒. นายทรงพล กาญจนสิน ผู พิพ ากษาศาลแขวงธนบุร ี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแพงกรุงเทพใต
๗๘๓. นายชั ย รั ต น) อรามทอง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
หัวหิน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
๗๘๔. นายสั น ติ เจี ย รละมุ น ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพิจิตร
๗๘๕. นายจิ รศั ก ดิ์ ศิ ริ รั กษ) ผูพิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงราชบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๗๘๖. นางสาวผาณิ ต เจี ยรพั นธุ) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเวียงสระ
๗๘๗. นายสมพล อรุณรัตนมุขย) ผูพิพากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
พัทยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
/๗๘๘. นายประสงค)

- ๕๑ ๗๘๘. นายประสงค) คาทวี ผูพิ พากษาหัวหนาคณะชั้น ตนในศาลจั งหวัด ชัยภู มิ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลพบุรี
๗๘๙. นางวิภาวรรณ กิ ตสัมบันท) เลขานุการศาลแรงงานภาค ๕ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลําพูน
๗๙๐. นายสุเทพ คาเจริญ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๗๙๑. นายธีระพล มิตรประยูร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงราชบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดราชบุรี
๗๙๒. นายประสิ ท ธิ์ หลั ด กอง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
๗๙๓. นายอภิชัย วิเศษพานิชกิจ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเลย
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลพบุรี
๗๙๔. นางสาวสุ ภัทรา กรอุไร ผูพิ พากษาศาลชั้ นตนประจํ ากองผู ชวยผูพิ พากษา
ศาลอุทธรณ)ภาค ๘ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๗๙๕. นายสมพงษ) จันทร)ประเสริฐ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตาก
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุทัยธานี
๗๙๖. นายธนชัย ปIญจมณี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระนอง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๗๙๗. นายอิ ศ เรศร) ปรางทอง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ระยอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชลบุรี
๗๙๘. นายสุชาติ สุทธิปIญญา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชุ ม พร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๗๙๙. นายวัลลภ แกวลอยมา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครสวรรค)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
๘๐๐. นายอนันต) ยอดเพชร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุดรธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแมฮองสอน
๘๐๑. นายสุวนัย ตุลยภักดิ์ ผูพิพากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจังหวัดภูเก็ ต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสุราษฎร)ธานี
๘๐๒. นายอภั ย รั ต น) ศรี ร าม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปากพนัง
๘๐๓. นายพรศักดิ์ เชาวลิต ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงราชบุรี
/๘๐๔. นายอาทิตย) ...

- ๕๒ ๘๐๔. นายอาทิตย) สอนไทย ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชัยบาดาล
๘๐๕. นางลอมเพชร ไวทยานุวัตติ ผูพิพากษาศาลทรัพย)สินทางปIญญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๘๐๖. นายสนธยา จรเอียด ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพัทลุง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
๘๐๗. นายวั ช ระ เอี่ ย มอธิ ค ม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นครสวรรค) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสระบุรี
๘๐๘. นางสาวกั ล ยา วงษ) ส วั ส ดิ์ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สวางแดนดิน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุทัยธานี
๘๐๙. นายพรเทพ รัศมี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ดํารงตําแหนง เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๘๑๐. นายวิสุทธิ์ แกวเขียว ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดภูเขียว
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชุมแพ
๘๑๑. นายสุภาษิต กาฬหวา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดรอยเอ็ด
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดขอนแกน
๘๑๒. นายศุภ วัฒ น) คูพ าณิช ย) ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
สวรรคโลก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดตาก
๘๑๓. นายธี ระเดช กิ่ งแกวจิ รกุ ล ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ด
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
๘๑๔. นางดรุณี สุรีฉัตรไชยยันต) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
ชุมพร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๘๑๕. นายชิ น ทรงสมบั ติ ชั ย ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นราธิวาส ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดยะลา
๘๑๖. นายวี ร ะพงษ) เสวกวงศ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครปฐม
๘๑๗. นายวรเมศฐ) เกี ยรติ ฤทธินั นท) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ด
อุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงลําปาง
๘๑๘. นายไพโรจน) ไพมณี ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด ตรั ง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนราธิวาส
๘๑๙. นางมณฑาทิพย) ตั้งวิชาชาญ ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
/๘๒๐. นายกิตติสัณห) ...

- ๕๓ ๘๒๐. นายกิตติสัณห) ภัทรากรทวีวงศ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดปIตตานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปIตตานี
๘๒๑. นางพงารัต น) มาประณีต ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
สระแกว ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสมุทรปราการ
๘๒๒. นางศศิรัศมิ์ ปราณีจิตต) เลขานุการศาลอาญา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๘๒๓. นางสาวฉายลักษณ) ผิรังคะเปาระ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาล
จังหวัดกาฬสินธุ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๘๒๔. นายสุเนติ คงเทพ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมหาสารคาม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชลบุรี
๘๒๕. นายชวลิ ต คณานิ ต ย) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ระยอง ดํา รงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสระบุรี
๘๒๖. นางสาววันวิสาข) สิรันทวิเนติ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ระยอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครปฐม
๘๒๗. นางสาวพิช ชาภา สาครมณีรัต น) ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชลบุรี
๘๒๘. นายเฉลิมเดช เพิ่มความเจริญ ผูพิพากษาศาลจังหวัดหลมสัก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดหนองคาย
๘๒๙. นายสันติสุข ทิพย)สุข ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๘๓๐. นายนวชาติ ยมะสมิ ต รองเลขานุ การศาลอุทธรณ) ภาค ๑ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๘๓๑. นายชั ช โชชั ย ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด สระแกว
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
๘๓๒. นายรพี แพงสภา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชลบุรี
๘๓๓. นายธนฤทธิ์ โทวรรธนะ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
พั ท ยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชลบุรี
๘๓๔. นายคนองเดช สวัสดิ์วงศ)วิชา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๘๓๕. นางสาวผกากรอง ศรีทองสุก ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ชัยภูมิ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
/๘๓๖. นางสาวศิริเพ็ญ ...

- ๕๔ ๘๓๖. นางสาวศิ ริ เ พ็ ญ ตั้ ง ทวี สุ โ ข ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๘๓๗. นายอุชาติ เธีย รพรานนท) ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
เชียงราย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๕
๘๓๘. นางสาวนพรัต น) กะลัม พะเหติ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเลย
๘๓๙. นายธาริ น ปI ญญาโพธิ คุ ณ ผู พิ พ ากษาหั วหนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
มหาสารคาม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครปฐม
๘๔๐. นางแกวตา พั น ธ) อุ ไ ร ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
๘๔๑. นายเลิ ศ ดิ ล ก ยุ ติ ธ รรม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมีนบุรี
๘๔๒. นายยุทธนา รังษีกาญจน)สอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ยโสธร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเดชอุดม
๘๔๓. นายทรงธน ติร ะการ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
นครสวรรค) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพิษณุโ ลก
๘๔๔. นายอั ม พล เหลาสิ ง ห) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นราธิ ว าส ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปIตตานี
๘๔๕. นายไพฑู ร ย) หุ มกระโทก ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ชั ย ภู มิ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพิษณุโลก
๘๔๖. นายวิ เ ศษ วิ เ ศษจุ ม พล ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
อุตรดิตถ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลําปาง
๘๔๗. นางสาวจุ ไ รรั ตน) จริ ยธรรมานุ กูล ผู พิพ ากษาหั วหนาคณะชั้น ตนในศาล
จังหวัดนครสวรรค) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
๘๔๘. นายไพบู ล ย) คงเขษม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
๘๔๙. นายสําเร็จ พงศ)วงประเสริฐ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
สงขลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสตูล
๘๕๐. นายบุ ญรั ตน) จู อี้ ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดนครสวรรค)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดหัวหิน
๘๕๑. นายมนต) ชั ย โพธิ์ ท อง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
เกาะสมุ ย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนราธิวาส
/๘๕๒. นายมงคล ...

- ๕๕ ๘๕๒. นายมงคล สงปรางค) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
ดํารงตําแหนง เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๒
๘๕๓. นางจันทร)กระพอ ตอสุวรรณ สินธวถาวร ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากอง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุท ธรณ)ภาค ๙ ดํารงตํ าแหนง ผู พิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวย
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๘๕๔. นายเอกราช สมัครไทย รองเลขานุการศาลอุ ทธรณ)ภาค ๒ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๒
๘๕๕. นายเกื้ อกู ล หนู แกว ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดพั ทลุ ง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสตูล
๘๕๖. นายพรเทพ วิร ิย พัน ธ) ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
มุกดาหาร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเวียงสระ
๘๕๗. นางสาวสุ พ รรณี ผิ ว นิ ล ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
กําแพงเพชร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลพบุรี
๘๕๘. นายบรรจง กล่ํ า กลาย ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
กําแพงเพชร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๖
๘๕๙. นายรัก เกีย รติ เจนสรรพกิจ กุล ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาล
จังหวัดอุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๘๖๐. นางอรนุ ช วิ ร ิ ย พั น ธ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
มุ ก ดาหาร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเวียงสระ
๘๖๑. นายโอภาส คุรุปราการกิจ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้น ตนในศาลจังหวัด
สตูล ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดจันทบุรี
๘๖๒. นายพิส ิฐ เลิศ ธรรมชัย ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
สวรรคโลก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพิษณุโลก
๘๖๓. นายสมพิ ศ เพ็ งงาน ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดรอยเอ็ ด
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงอุดรธานี
๘๖๔. นายอภิ ชาติ อั งศุ ภศิ ริ กุ ล ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด ปราจีนบุรี ดํารงตํ าแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ)
๘๖๕. นายอํ า นาจ เพ็ง มาก ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
กําแพงเพชร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพิษณุโลก
๘๖๖. นายคมกฤษณ) ขํา ทัศ น) ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
นครพนม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลําปาง
/๘๖๗. นายสําเริง ...

- ๕๖ ๘๖๗. นายสํ าเริ ง เกษรศิ ริ ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดรั ตนบุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย)
๘๖๘. นายสวั สดิ์ สมแกว ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดสุ ริ นทร)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
๘๖๙. นางดรุณี ชัยศรีอริยกุล คงเขษม ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
๘๗๐. นางสาวเสริมศรี ผองศรี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชุมพร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดหลังสวน
๘๗๑. นายสมเกี ย รติ คํ า เนตร ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
เชียงราย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลําปาง
๘๗๒. นายวิ วัฒ น) โกมลตรี ผูพิ พากษาหั วหนาคณะชั้ น ตนในศาลจั งหวัด ทุงสง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
๘๗๓. นายภั กดี ราชแปZ น ผู พิ พ ากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ด กระบี่
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดจันทบุรี
๘๗๔. นางปIทมาพร นาคเรืองศรี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
เชียงใหม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลําปาง
๘๗๕. นายคณากร เพี ย รชนะ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
นราธิวาส ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปIตตานี
๘๗๖. นางสาวจันทมนญช) เกียรติเสริมขจร ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๘๗๗. นายวินัย ศักดาไกร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗๘. นายสมนึ ก สอทา ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด ระยอง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสมุทรปราการ
๘๗๙. นายชั ยยุ ทธ เตชะกุ ลปราณี ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลแขวง
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๘๘๐. นายนิ พนธ) หนอแกว ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดบุ รี รั มย)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๘๘๑. นางสาววรรณรัตน) เจษฎาจินต) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
กาฬสินธุ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๘๘๒. นางสาวรุงนภา ฉันทวัตวงศ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ชัยภูมิ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลพบุรี
/๘๘๓. นายบุณยฤทธิ ...

- ๕๗ ๘๘๓. นายบุ ณยฤทธิ อั งศุ กุ ลภั ทร ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลแขวง
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๘๘๔. นางสาวสุนันทา เธียรถาวร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
เชียงใหม ดํารงตําแหนง รองเลขานุการศาลอุทธรณ)ภาค ๕
๘๘๕. นายพิ ทั ก ษ) แสงสายั ณ ห) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
เชียงใหม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๘๘๖. นายนพรัตน) อภิวิมลลักษณ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
สกลนคร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๘๘๗. นางวารุ ณี ลี ล ะวั ฒ นพั น ธ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวง
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๘๘๘. นางปKย วรรณ พรพศวัต ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
นครสวรรค) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๖
๘๘๙. นายธเนศ ไชยหมาน ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
นครสวรรค) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
๘๙๐. นางสาวปริศนา สมศักดิ์โยธิน ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวง
อุดรธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเลย
๘๙๑. นางสุ ชา ลัทธิ วงศกร คงชาตรี ผูพิ พากษาศาลแขวงธนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต
๘๙๒. นายสุ ท ธิ พ งษ) โอวาสิ ท ธิ์ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวง
อุ ด รธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเลย
๘๙๓. นางนิ ตยา แยมศรี ผู พิ พากษาศาลแขวงพระนครเหนื อ ดํ ารงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๘๙๔. นายพิ ฑั ฒ กองใจ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงอุ ด รธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงราย
๘๙๕. นายชวลิต กิตตินันทะศิลปW ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
เชียงใหม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพะเยา
๘๙๖. นางเพ็ ญจั นทร) แจมมาก ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครั วจั งหวัด นครสวรรค) ดํ ารงตํ าแหนง ผูพิ พากษาหั วหนาคณะชั้น ตนในศาลแขวง
นครสวรรค)
๘๙๗. นางชมภู ใจเงินสุทธิ์ มากมณี ผูพิ พากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวั ด
สุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสมุทรปราการ
/๘๙๘. นายชยภัทร ...

- ๕๘ ๘๙๘. นายชยภัท ร แสงระยับ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
อุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
๘๙๙. นางออมฤดี ชั้ น ไพบู ล ย) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดจันทบุรี
๙๐๐. นางรั ช ตยา ใจหาญ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสมุทรปราการ
๙๐๑. นายกวี เปรมรั ต นชั ย ผู พิ พ ากษาศาลทรั พ ย) สิ น ทางปI ญ ญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๙๐๒. นายศุภกิจ แยมประชา ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๙๐๓. นายเอกชั ย ฤทธิ ภั ก ดี ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดเลย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๙๐๔. นายปองศั ก ดิ์ นั น ทเสน ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดแพร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดลําปาง
๙๐๕. นางสาวสุกัญญา ตันวิเชียร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
สุรินทร) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๙๐๖. นางเนติ น าฏ คงทอง ธรรม) ญ าณเนตร) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตน
ในศาลแขวงนครสวรรค) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
๙๐๗. นายสุเนตร สาทา ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงราย
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดแพร
๙๐๘. นางจุฬชฎางค) สวัสดิยากร วิวัฒนวานิช ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๙๐๙. นายอุดม มีแสง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
๙๑๐. นางอรสา สมบัติชัย ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงอุบลราชธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
๙๑๑. นายอรรถวิทย) ยาวะประภาษ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
นครพนม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๙๑๒. นายนิวัฒ ทั่งทอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตราด ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระนอง
๙๑๓. นายสุ วั ฒ น) รุ งเมฆารั ต น) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
พั ท ยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงอุดรธานี
/๙๑๔. นายขจร ...

- ๕๙ ๙๑๔. นายขจร เลิ ศ สกุ ล พาณิ ช ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดหัวหิน
๙๑๕. นายมงคล อิ่มเจริญ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุรินทร)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๙๑๖. นางฐิดารัตน) นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานัก
ประธานศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๙๑๗. นายสมเกียรติ ศรศิลปW ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระนอง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
๙๑๘. นางสาวอลิส า แสงวิรุณ ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั ้น ตนในศาลจัง หวัด
ศรีสะเกษ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๙๑๙. นางอาภี พรรณ เทพทอง ผู พิ พากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดหัวหิน
๙๒๐. นางสาวพัฒนา ชูสอน ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสงขลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๗
๙๒๑. นายวัชระ ธีระเจตกูล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดชัยภูมิ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๙๒๒. นายสัคโสภณ ขาวสิทธิวงษ) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
วิเชียรบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพัทยา
๙๒๓. นายองอาจ ชัย เพชรโยธิน ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลแขวง
สุรินทร) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนราธิวาส
๙๒๔. นางศศิอนงค) จงกลนี ปรางทอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ระยอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพัทยา
๙๒๕. นางอรุ ณี ย) ปI ท มามาลย) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพล
๙๒๖. นายอั ย ยรั ช บุ ญ สงสุ ว รรณ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวง
สมุทรปราการ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๒๗. นายระวิ พวงกนก ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงพั ท ยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
๙๒๘. นางปนั ด ดา เนาวรั ต น) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
เชียงใหม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๕
๙๒๙. นายชุติเดช ศิริมงคล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
/๙๓๐. นางธนิดา ...

- ๖๐ ๙๓๐. นางธนิดา นิรันตรัตน) ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๙๓๑. นายมนูญ จันทร)แกว ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสุรินทร)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดบุรีรัมย)
๙๓๒. นางพินสิริ นามสีฐาน เพ็งงาน ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
รอยเอ็ด ดํารงตําแหนง เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๙๓๓. นางพิมพ)ชนา รัฐศักดิ์นิชากุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
แมสอด ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพิจิตร
๙๓๔. นายศุ ภ กร โกจารย) ศ รี ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
รอยเอ็ ด ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๙๓๕. นางสาวรินดา เพิ่มทวีผล ผูพิ พากษาศาลแพง ดํ ารงตําแหนง ผูพิ พากษา
ศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๙๓๖. นางสุชาดา ยิ่งสกุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงเชียงใหม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๓๗. นายเดชวิบุล พนาเศรษฐเนตร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
เชียงราย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๙๓๘. นายสุรพัศ เพ็ชรคง ผูพิพากษาศาลแรงงาน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๙๓๙. นายณพดล อินทวิสัย ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงเชียงใหม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงอุดรธานี
๙๔๐. นายสุจินต) นกงาม ผู พิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงเชียงใหม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
๙๔๑. นางสาวจารุ นันท) อุยานันท) ผูพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ดํ ารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๙๔๒. นายศุภัคชัย เอมออน ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพัทยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนราธิวาส
๙๔๓. นางระวีวรรณ หงษ)ขจร โพธิ์ทอง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
เกาะสมุย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนราธิวาส
๙๔๔. นายชาตรี สุ ช าชาติ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดกระบี่ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดธัญบุรี
/๙๔๕. นายธนะรัตน) ...

- ๖๑ ๙๔๕. นายธนะรั ตน) ศิ ริ พั ฒนโกศล ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
นครราชสีมา
๙๔๖. นายชั ยชนะ เลาหศิ ริ ปI ญญา ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๔๗. นายกฤษฎา พณิชยกุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๔๘. นายเอกลักษณ) อาลักษณ)ธรรม ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
รอยเอ็ด ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพิจิตร
๙๔๙. นายสรณ) ก มล ตนอารี ย) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
รั ต นบุ รี ดํา รงตํา แหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครสวรรค)
๙๕๐. นายสรายุ ทธ) เตชะวุ ฒิ พั นธุ) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดระยอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๙๕๑. นายชู เ กี ย รติ เจี ย มสิ ริ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวง
อุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๙๕๒. นายธนายุ ต ศิ วายพราหมณ) ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ด
สุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงทุงสง
๙๕๓. นายเอก ขําอินทร) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชุมพร
๙๕๔. นางสาวธั ช ภรณ) ชะอุ ม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
สุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๗
๙๕๕. นายภิญโญ เจือจันทร) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพัทยา
๙๕๖. นางสุ ธั ญ ญา คุ มวงษ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
รอยเอ็ ด ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๕๗. นายกิตติ ตรีขจรเกียรติ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสงขลา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๙๕๘. นายพรมมา คณะพั น ธ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
บึ ง กาฬ ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด ภู เ ขี ย ว
๙๕๙. นายอํา นาจ สิ ง ห) ส ม ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
รอยเอ็ ด ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
/๙๖๐. นายพั ช รพงศ) ...

- ๖๒ ๙๖๐. นายพั ช รพงศ) สอนใจ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลจั ง หวั ด
ภูเก็ต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุดรธานี
๙๖๑. นายสิ ทธิ รั กษ) ดวงศรี ทอง ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดปากพนัง
๙๖๒. นางสาวอุ มาพร ภั ทรวุ ฒิ พร ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ด
สุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๖๓. นางสาวธิติพัทธ) ศรีรัตน) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
๙๖๔. นางสาวปาริช าต มั่ น สกุ ล ผู พิ พ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจั ง หวั ด
ภู เ ก็ ต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๙๖๕. นายชัชชัย ชัยชาญ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครพนม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๙๖๖. นายเลอภพอักขรา พรชัย ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้นตนในศาลจัง หวัด
สกลนคร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาฬสินธุ)
๙๖๗. นางสาวภั ทรวรรณ ทรงกํ าพล ผู พิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง เลขานุการศาลแรงงานภาค ๗
๙๖๘. นายจิ โ รจน) กรี ด กราย ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดสตูล ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชุมพร
๙๖๙. นายทวั ตร) ทั ศนา ผู พิ พากษาหั วหนาคณะชั้ นตนในศาลจั งหวั ดรอยเอ็ ด
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุตรดิตถ)
๙๗๐. นางเวนิสา เจือจันทร) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพัทยา
๙๗๑. นายคมสัน ทองชม ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพัทยา
๙๗๒. นายสุพัฒน)ชัย เมตต)ปราณี ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ศรีสะเกษ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดบุรีรัมย)
๙๗๓. นายประธาน ทัศนปริชญานนท) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ศรีสะเกษ ดํารงตําแหนง เลขานุการศาลลมละลายกลาง
๙๗๔. นายอภิสิท ธิ์ วิร ะมิต รชัย ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะชั้น ตนในศาลจัง หวัด
นครพนม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๙๗๕. นายกรด จั น ทร) ป ระเสริ ฐ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวง
นครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงเชียงใหม
/๙๗๖. นายวิฑูรย) ...

- ๖๓ ๙๗๖. นายวิ ฑู ร ย) ไพบู ล ย) ม หพงษ) ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวง
สุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครสวรรค)
๙๗๗. นายอารี อารยวั ฒ นกุ ล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด มี น บุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
๙๗๘. นายนิพนธ) คงเพชร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสงขลา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนราธิวาส
๙๗๙. นายธนาทิพย) ปKยะพงศ)พิสุทธิ์ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
ภูเก็ต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดภูเขียว
๙๘๐. นายเบญจพล อัศวัฒน)วิไกร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสงขลา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๙๘๑. นางสาวสิ ริ ภั ทร ผามะนาว เลขานุ การศาลลมละลายกลาง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพังงา
๙๘๒. นายเปรมศักย) ศรีนวล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสงขลา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเทิง
๙๘๓. นางอั ม รา เริ่ ม ภั ก ดี โลนา ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวง
นครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙๘๔. นายพิเนศว) อัสวัสเรืองกุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาล
จังหวัดอุบลราชธานี
๙๘๕. นางอนิสรา จารุอรอุไร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดแมสอด
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสวรรคโลก
๙๘๖. นางเอมอร แดงบรรจง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพัทยา
๙๘๗. นางจิ ร าภา เรื อ งนาม ผู พิ พากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลแขวงทุ งสง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงอุบลราชธานี
๙๘๘. นายกฤษณ สุระกิจ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๙๘๙. นางสาวกัญญาณัฐ เภรีฤกษ) ผูพิพ ากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวง
สงขลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสวรรคโลก
๙๙๐. นายสมพร อิสระพงศ)ไพศาล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
สกลนคร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชัยภูมิ
/๙๙๑. นางนิตยา ...

- ๖๔ ๙๙๑. นางนิ ตยา จิ นดาดํ ารงเวช ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดชุ มพร ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๙๙๒. นายฑปกรณ) สุววัชรานนท) ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดสงขลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลอุทธรณ)ภาค ๕
๙๙๓. นายผาสุก เจริญเกียรติ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกันทรลักษ)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๙๙๔. นายนรินทร) นนท)ธีระสถาพร ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดแพร
๙๙๕. นายรุงสงา นวลนุกุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดหนองคาย
๙๙๖. นายทศพร สุ น ทรสี ม ะ ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะชั้ น ตนในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดแพร
๙๙๗. นายบรรเจิด เกิด มี ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด พิษ ณุโ ลก ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดแมสอด
๙๙๘. นายอารัญ วาริชา ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
๙๙๙. นายวันชัย เพียรวิทยาพันธุ) ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
๑๐๐๐. นายวี รวุ ฒิ ไกยนารถ ผู พิพ ากษาศาลจั งหวัด นครนายก ดํา รงตํา แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๐๐๑. นายธี ร ะเดช ทวี วั ฒ น) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ชั ย นาท ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๐๐๒. นางสาวจิตติมา วัชรานุรั กษ) ผู พิพากษาศาลจังหวั ดลพบุ รี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๐๐๓. นายกฤษดา ศรี กั ล ยา ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นางรอง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสุรินทร)
๑๐๐๔. นางสมควร ศรีด วม ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด สิง ห)บ ุร ี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงราย
๑๐๐๕. นายอนุ รั ก ษ) หมั่ น ธรรม ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ฮอด ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงราย
/๑๐๐๖. นายทัดเทพ ...

- ๖๕ ๑๐๐๖. นายทัดเทพ จุทอง ผูพิพากษาศาลแขวงสงขลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสงขลา
๑๐๐๗. นางสาวเกสสุดา มุสิกะปาน ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ดํารงตําแหนง
เลขานุการศาลแรงงานภาค ๑
๑๐๐๘. นายสมิ ต ยอดพรหม ผูพิ พ ากษาศาลจั งหวั ด เพชรบู ร ณ) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระนอง
๑๐๐๙. นายสิง ห)ฐ าน จัน ทรา ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด อุด รธานี ดํา รงตํา แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดยโสธร
๑๐๑๐. นายเอกชาต นรจีน เลขานุก ารศาลแรงงานภาค ๑ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดรัตนบุรี
๑๐๑๑. นายพัฒ นพงษ) นวลศรี ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด นาทวี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๑๐๑๒. นายประชา ฉายแมน ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด สิง ห)บ ุร ี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสงขลา
๑๐๑๓. นายณรงค) ทองอํ า ไพ ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด หลมสัก ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๐๑๔. นางสาวอลิ ส า ธี ร ะนนท) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ชลบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพัทยา
๑๐๑๕. นายชัยวัฒน) เจริญรัตน)วุฒิกาล ผูพิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพัทยา
๑๐๑๖. นายโกสินทร) หลอนกลาง ผูพิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพัทยา
๑๐๑๗. นางนันท)นภัส คงคาอุดม นุกูลกิจ ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
๑๐๑๘. นางสาวลัดดาวรรณ หลวงอาจ ผูพิพากษาศาลจังหวัดขอนแกน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๑๐๑๙. นายลอม ตั้ งวงค) ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั วจั งหวั ดสิ ง ห) บุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
๑๐๒๐. นายอนั น ท) เลิ ศ ฤทธิ์ ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
หนองบัวลําภู ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๑๐๒๑. นายสุ เ ทพ จั น ทร) เ ทศ ผู พิ พ ากษาศาลแขวงพิ ษ ณุ โ ลก ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
/๑๐๒๒. นายธีรพล ...

- ๖๖ ๑๐๒๒. นายธี ร พล เครื อ เวทย) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด แพร ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๐๒๓. นายเจริญ วิช ญ) บุญ นวล ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด ตรัง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดทุงสง
๑๐๒๔. นางสาวอิศ ศรี สุท ธิบ ดี ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด มีน บุรี ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
๑๐๒๕. นายกสิชล วองไวชล ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
๑๐๒๖. นายศุภชัย ฟูจิตร) ผูพิพากษาศาลจังหวัดยะลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพัทลุง
๑๐๒๗. นายคมศร พรหมพิทยายุทธ ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสระแกว
๑๐๒๘. นายคํ า ปุ น ภู ธ รศรี ผู พิ พ ากษาศาลแขวงเวี ย งป] า เปZ า ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๐๒๙. นายนรเทพ สอนเผื อก ผู พิพากษาศาลจั งหวั ดนครพนม ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครพนม
๑๐๓๐. นายสันติ สงหอง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐๓๑. นายจิ ร ายุ มกราพั น ธุ) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พระโขนง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๐๓๒. นายอายุก ร บุญ อากาศ ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด พัท ยา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๑๐๓๓. นายสามารถ บุ ตรศรี ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดอุ บลราชธานี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๓๔. นายวริทธิ์ จิตรเพียรคา ผูพิพากษาศาลจังหวัดหนองคาย ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๐๓๕. นายวิษิฐร) บัญชาพัฒนศักดา ผูพิพากษาศาลจังหวัดยโสธร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๑๐๓๖. นายเสกสันติ์ เทพหนู ผูพิพากษาศาลจังหวัดตรัง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดทุงสง
๑๐๓๗. นายธราดล พิ นิ จ สั จ จธรรม ผู พิ พ ากษาศาลแขวงดุ สิ ต ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเทิง
/๑๐๓๘. นายฤทธิรงค) ...

- ๖๗ ๑๐๓๘. นายฤทธิ ร งค) นวลศรี ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สงขลา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสงขลา
๑๐๓๙. นายสรวิ ทย) จั นทโสภณพร ผูพิ พากษาศาลจั งหวั ดตราด ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสระแกว
๑๐๔๐. นายพิพัฒน) พรพิ ริยะกุลชั ย ผูพิพากษาศาลแขวงดอนเมือง ดํ ารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๐๔๑. นายศุ ภ ชัย สิ ริอ รุ ณรุ งโรจน) ผู พิ พากษาศาลแขวงธนบุ รี ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๐๔๒. นางสาวสินีนิตย) วิพัฒนานันทกุล ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๔๓. นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ ผูพิพากษาศาลอาญาธนบุรี ดํารงตําแหนง
เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๑๐๔๔. นางสาวปK ยะธิ ดา อุ ปพงษ) ผูพิ พากษาศาลจังหวั ดขอนแกน ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๔๕. นายจี รพงษ) ตรงวานิ ชนาม ผู พิ พากษาศาลจังหวัดพั งงา ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกระบี่
๑๐๔๖. นายยศวริศ ศรีไพบูลย) ผูพิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๐๔๗. นายจําลอง แกวนาง ผูพิพากษาศาลจังหวัดตาก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๐๔๘. นางอังคนา ฉันทจิตต) ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปIตตานี
๑๐๔๙. นายสุกิจ นาคะ ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๐๕๐. นางธัญญลักษณ) เบ็ญจะมโน เตชะวุฒิพันธุ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแพง
๑๐๕๑. นางพรรณนภา กาศโอสถ ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๕๒. นายพี รรณ พรวิ เศษ ผู พิ พากษาศาลแขวงพระนครเหนื อ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๕๓. นายวิเชียร พัฒนาไพศาล ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
/๑๐๕๔. นางสาวภลดา ...

- ๖๘ ๑๐๕๔. นางสาวภลดา อิศราภรณ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๐๕๕. นายวัช ระ เนติ ว าณิช ย) ผู พิ พากษาศาลทรั พย) สิ น ทางปIญ ญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงราย
๑๐๕๖. นางชนัญชิตา ณ ระนอง ผูพิพากษาศาลแพง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๑๐๕๗. นายอัครพงศ) ชิณประทีป ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง รองเลขานุการศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๐๕๘. นายดํ ารงค) ศักดิ์ ใจฐิ ติวิทย) ผูพิ พากษาศาลจังหวัดนครปฐม ดํารงตําแหนง
เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙
๑๐๕๙. นายไกรฤทธิ์ กอแสงเรือง ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ดํารงตําแหนง
เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๑
๑๐๖๐. นางสาวอังคณา หรูวรนันท) ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๐๖๑. นางสาวศรั ญวรรณ โชติ นิ มิ ตรคุ ณ ผู พิ พากษาศาลอาญา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๖๒. นางสาวปKตาภรณ) ศุขอารีย) ผูพิพากษาศาลอาญา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๐๖๓. นางสาวมัณฑนา อิสสระโชติ ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐๖๔. นายธนารั ก ษ) พงษ) ศิ ริ เ ดชา ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
๑๐๖๕. นางสาวสุธาทิพ ยุทธโยธิน เลขานุการศาลทรัพย)สินทางปIญญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๐๖๖. นายเสริมเผด็จ กรลักษณ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐๖๗. นางสาวภั สราพร เจริ ญสวามิ ภั กดิ์ ผู พิ พากษาศาลอาญา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๐๖๘. นายเกี ยรติ ชัย พิ ษณุ วงษ) ผูพิพ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั วจัง หวั ด
นครราชสีมา ดํารงตําแหนง เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
๑๐๖๙. นางสาวนวมลล) ไวยาวัจมัย ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
/๑๐๗๐. นางสาวภรณี ...

- ๖๙ ๑๐๗๐. นางสาวภรณี รักชาติ จิตรวิบูลย) ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๑๐๗๑. นางสาวนฤมล สุข สวัส ดิ์ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ด ราชบุรี ดํ า รงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐๗๒. นายวรดนัย พันธุสังข) ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสระแกว
๑๐๗๓. นางสาวอังคณา สินเกษม ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
๑๐๗๔. นายสื บ สาย บริ รั ก ษ) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นนทบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๑๐๗๕. นายยุทธศักดิ์ ตั้งอิทธิพลากร ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดยโสธร
๑๐๗๖. นางอชิรญา พลภักดี ผูพิพากษาศาลอาญา ดํ ารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๐๗๗. นางสาวสุนิธยา แจมจันทร) ผูพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๑๐๗๘. นายนั นทวั ฒน) ลิ้ มธั ญลั กษณ) ผู พิ พากษาศาลแขวงลํ าปาง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๑๐๗๙. นายเกริก ตรีนุชกร ผูพิพากษาศาลแขวงลําปาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๑๐๘๐. นายวิ ริ ย ะ บู ช าเกี ย รติ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ชุ ม แพ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๑๐๘๑. นายสรรชั ย รุ งโรจน) ช นาทิ พ ย) ผู พิ พ ากษาศาลแขวงพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๑๐๘๒. นายธนวัฒน) ตันฉอง ผูพิพากษาศาลแขวงธนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๐๘๓. นางสาวจุฬาลักษณ) ตันติกุลานันท) ผูพิพากษาศาลแขวงธนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๐๘๔. นายนิย ม นวลเจริญ ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด หลัง สวน ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพัทลุง
๑๐๘๕. นางสาวนฤภร จั นทรักษ) ผู พิพากษาศาลจั งหวัดนนทบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพัทลุง
/๑๐๘๖. นายชูพล ...

- ๗๐ ๑๐๘๖. นายชู พ ล ประทุ ม ทาน ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ชุ ม พร ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๑๐๘๗. นายอิ ศ รา ออนละออ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด อางทอง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดแพร
๑๐๘๘. นายณัฐกร ยกชู ธนชั ย ผูพิ พากษาศาลจั งหวั ดนราธิ วาส ดํ ารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสงขลา
๑๐๘๙. นายเจนรบ นครสุต ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดทุงสง
๑๐๙๐. นายวสั น ต) พรงาม ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดแมฮองสอน
๑๐๙๑. นายเรือ งศักดิ์ ฮั่วจั่น ผูพิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๐๙๒. นายไกรพิชณ) ปKยสิรานนท) ผูพิ พากษาศาลจังหวั ดจันทบุ รี ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๐๙๓. นายศุภกร อาภาธีรวัตร ผูพิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดรัตนบุรี
๑๐๙๔. นายภู ริ วิ ช ญ) ยาหิ รั ญ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นครปฐม ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๐๙๕. นายไตรสิทธิ์ วิสูตรธนาวิทย) ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๐๙๖. นางสาวสมาสใจ สมาสเอียด ผูพิ พากษาศาลจั งหวัดตรัง ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเวียงสระ
๑๐๙๗. นายเมธา จันทร)ชื่น ผูพิพากษาศาลจังหวัดฝาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุรินทร)
๑๐๙๘. นายพิ พั ฒ น) มี ม ากบาง ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ปI ต ตานี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระนอง
๑๐๙๙. นายอั ศวิ น ครุ ฑปราการ ผู พิ พากษาศาลแรงงานภาค ๒ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสระแกว
๑๑๐๐. นายมงคล ฌายีเนตร ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุรินทร)
๑๑๐๑. นายวชิ รา วราวรวั ฒน) ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุรินทร)
/๑๑๐๒. นางจิราภรณ) ...

- ๗๑ ๑๑๐๒. นางจิ ร าภรณ) ชู ข วั ญ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นนทบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๑๐๓. นายนิ ติ ธ ร ภาระจํ า ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ลํ า ปาง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดบึงกาฬ
๑๑๐๔. นายรั ตตั ญMู จิ รทวี วงศ) ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดนครนายก ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๑๐๕. นางสาวกมลรัตน) สุวรรณหิตาธร ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง ดํารงตําแหนง
รองเลขานุการศาลอุทธรณ)ภาค ๒
๑๑๐๖. นายธนิ ต บุ ญ อนั น ต) ผู พิ พ ากษาศาลแขวงขอนแกน ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาฬสินธุ)
๑๑๐๗. นายขจร ยิ่ ง ดํ า นุ น ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ตะกั่ ว ป] า ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเกาะสมุย
๑๑๐๘. นางพัชรินทร) ศรีแสนยง ผูพิพากษาศาลจังหวัดขอนแกน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมุกดาหาร
๑๑๐๙. นางสาวทรงพร สัตยาอภิธาน ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครนายก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดบุรีรัมย)
๑๑๑๐. นายปKติ แยมชื่น ผูพิพากษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาฬสินธุ)
๑๑๑๑. นายภูษิต คงเมือง ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาฬสินธุ)
๑๑๑๒. นางสาวลัดดาวัลย) จิตรตั้ งตรง ผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง ดํารงตําแหนง
เลขานุการศาลแรงงานกลาง
๑๑๑๓. นายศรสิทธิ์ เหลืองคุณวัฒน) ผูพิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๑๑๔. นายชัยวั ฒน) ยั พวัฒนพันธ) ผูพิ พากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ดํ ารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๑๑๕. นางโสภิดา ศรีถาพร ผูพิพากษาศาลแขวงดุสิต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลแพงกรุงเทพใต
๑๑๑๖. นายธราพงษ) ทวี นุ ช ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ราชบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสกลนคร
๑๑๑๗. นายเทพธวั ช รุจิ ราภา ผู พิพากษาศาลจั งหวัดนครราชสีมา ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาฬสินธุ)
/๑๑๑๘. นางสาวธิดา ...

- ๗๒ ๑๑๑๘. นางสาวธิ ดา ฟูเ ฟ^Lอง ผูพิ พากษาศาลอาญา ดํา รงตํ าแหนง ผูพิพ ากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครพนม
๑๑๑๙. นายศิริชัย พลการ ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครพนม
๑๑๒๐. นายสุธ รรม เนาถาวร ผูพิ พ ากษาศาลแขวงพระนครใต ดํ า รงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครพนม
๑๑๒๑. นายสุ ป ระวั ติ สมดี ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด เพชรบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๑๒๒. นายกุณฑล ศุขถุงทอง ผูพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณ) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครพนม
๑๑๒๓. นายดุลประภัสสร) มุลพรม ผูพิพากษาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมุกดาหาร
๑๑๒๔. นายสุภรัตน) ชูขวัญ ผูพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๑๒๕. นายธรรมรัตน) เทียนวรรณกิจ ผูพิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมุกดาหาร
๑๑๒๖. นางสาวศัสยมน ศิระวุฒิ ผูพิพากษาศาลแพงกรุงเทพใต ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงราย
๑๑๒๗. นางสาวดิษฐการ พงษ)เสนีย) ผูพิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๑๒๘. นายธรรมนูญ เชาว)พานนท) ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๑๒๙. นายพงษ)ศักดิ์ ประสมทอง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๑๓๐. นายลื อ ชา ยอดล้ํ า ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ปากพนั ง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสงขลา
๑๑๓๑. นายวัน รพ ธรรมยศ ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด นครสวรรค) ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๑๓๒. นายสุ ร เดช ชมเกล็ ดแกว ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ดชั ย ภู มิ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๑๓๓. นายชนานิติ วุฒิชัย ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกาฬสินธุ)
/๑๑๓๔. นายนันทชัย …

- ๗๓ ๑๑๓๔. นายนัน ทชัย ผุด ภัก ดี ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด พะเยา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๑๓๕. นายธีระพล เล็กกระจาง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๑๓๖. นายวิญญา พลศรี ผูพิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกระบี่
๑๑๓๗. นายปรานิ ต รั ญ วาศรี ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด หลั ง สวน ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดทุงสง
๑๑๓๘. นายยิ ่ง ยศ สิน ะสนธิ ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด ชัย นาท ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดแมสอด
๑๑๓๙. นายสั ญ ญา ศรี ภิ ญ โญ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ชลบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดแพร
๑๑๔๐. นางสาวณัฐธยาน) จรรยาชัยเลิศ ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๑๑๔๑. นายพิ ชั ย ลิ ม ปW ว รพรรณ ผู พิ พ ากษาศาลแรงงานกลาง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุรินทร)
๑๑๔๒. นางสาวแสงอรุณ สุข กรีด ผูพิพ ากษาศาลจั งหวัด ลพบุรี ดํา รงตํา แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๑๑๔๓. นายธวัฒชัย พลายดวง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๔๔. นายวิ ศณุกร แทนรินทร) ผูพิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสุรินทร)
๑๑๔๕. นายกิติพงศ) เกษสมบูรณ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
๑๑๔๖. นายวรานนท) วิ เ ศษศิ ริ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นนทบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
๑๑๔๗. นางสาวชริ น พร ศรี วิ ไ ล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ชั ย นาท ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
๑๑๔๘. นายเกรียงศักดิ์ ปานศิลา ผูพิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดบุรีรัมย)
๑๑๔๙. นางสรสิ ริ จั น ทรา ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด อุ ด รธานี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดยโสธร
/๑๑๕๐. นายภูมิกิติ ...

- ๗๔ ๑๑๕๐. นายภู มิ กิ ติ พิ ม พ) พั น ธุ) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พิษ ณุ โ ลก ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๑๑๕๑. นายไพศาล ลูกจันทร) ผูพิพากษาศาลแขวงดุสิต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดพัทลุง
๑๑๕๒. นายอั จ ฉ ณ สุ ริ น ทร) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นราธิ ว าส ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปIตตานี
๑๑๕๓. นายวิรชาติ สิทธิสาร ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๑๑๕๔. นายทรงศั ก ดิ์ สุ ย ะลา ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด เดชอุ ด ม ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
๑๑๕๕. นายประสิ ท ธิ์ ดี ก ระโทก ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ชลบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดระยอง
๑๑๕๖. นางศรีอรุณ มีแสง ผูพิพากษาศาลแขวงธนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๑๕๗. นางจรัสวรรณ ใจฐิติวิทย) ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสงขลา
๑๑๕๘. นายชุมพล ดาวแจม ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๑๕๙. นายอภิชาติ ฉิมเรือง ผูพิพากษาศาลจังหวัดลําพูน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
๑๑๖๐. นางสาวลักขณา งานประเสริฐกิจ ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๖๑. นายวัชระ สุวรรณลิขิต ผูพิพากษาศาลจังหวัดสตูล ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดนาทวี
๑๑๖๒. นายมงคล คําเวียง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๑๖๓. นางรัตนา เหลืองคุณวัฒน) ผูพิพากษาศาลอาญา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๑๖๔. นายโชค วิ จิ ต รสาระวงศ) ผู พิ พ ากษาศาลแรงงานกลาง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดกันทรลักษ)
๑๑๖๕. นายสมพงษ) จิวะวิทูรกิจ ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดเกาะสมุย
/๑๑๖๖. นายเอกวุฒิ ...

- ๗๕ ๑๑๖๖. นายเอกวุ ฒิ จรู ญ วิ ทยา ผู พิ พากษาศาลจั ง หวั ด นนทบุ รี ดํ ารงตํ า แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดสวางแดนดิน
๑๑๖๗. นางสาวนงเยาว) ภั ทรชนม) ผู พิพ ากษาศาลแขวงสงขลา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงสงขลา
๑๑๖๘. นางรฐา เขียวโสภณ เมฆชมภู ผูพิพากษาศาลจังหวัดอางทอง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
๑๑๖๙. นายบรรเทิง แตมแกว ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑๗๐. นายนิกร จันทร)สุข ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๑๑๗๑. นายคงสิ ท ธิ์ รั ก ขิ ต กู ล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด บั ว ใหญ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
๑๑๗๒. นายณั ฐ เชษฐ) บรรติ ว รทั ย ผู พิ พ ากษาศาลแขวงดุ สิ ต ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
๑๑๗๓. นายวิ ม ล ถาวรขจรศิ ริ ผู พิ พ ากษาศาลแขวงนครปฐม ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
๑๑๗๔. นายพฤฒิ บริรั กษ) วาณิ ชย) ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดสุ โขทั ย ดํ ารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนครไทย
๑๑๗๕. นายพฤฒิพงษ) เลิศชัยมงคล ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
๑๑๗๖. นายรั ช พล คํ า เผา ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด แพร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครใต
๑๑๗๗. นายฐิติ สุเสารัจ ผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๑๗๘. นายปI ญจชั ย เพ็ ญประชุ ม ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดรอยเอ็ ด ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน
๑๑๗๙. นายวงศพัทธ) วัชนะจํานงค) ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๑๑๘๐. นายณัฐพล เรืองนุม ผูพิพากษาศาลแขวงดอนเมือง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลทรัพย)สินทางปIญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
๑๑๘๑. นายกมล ยืนยงวัฒนากูล ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
/๑๑๘๒. นายยศ ...

- ๗๖ ๑๑๘๒. นายยศ ไผหยกงาม ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ปากพนั ง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๑๘๓. นางสาวสันธนา เอื้ออารักษ) ผูพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๑๘๔. นางสาวปKยนุช ศรุติพันธ) ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครใต ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแพงกรุงเทพใต
๑๑๘๕. นางสุดสงวน ตรีขจรเกียรติ ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงปทุมวัน
๑๑๘๖. นายปรี ชญา โรจนนิ มิ ต ผู พิ พากษาศาลแขวงพระนครใต ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๑๘๗. นางสาวนั นทิภา โหยุขั น ผูพิพากษาศาลจังหวั ดปราจีนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๑๘๘. นายชนุ ด ม ปK ติ ฤ กษ) เลขานุ ก ารศาลแรงงานภาค ๒ ดํ า รงตํ า แหนง
เลขานุการศาลอาญาธนบุรี
๑๑๘๙. นางสาวสุ นิ ศา ตั นติ พุ ทธ เลขานุ การศาลแรงงานภาค ๓ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๑๑๙๐. นายวรเกี ยรติ นวลสุ วรรณ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดลํ าพู น ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
๑๑๙๑. นายเพิ่ ม พร ดํ า รงเกี ย รติ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ยะลา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๑๑๙๒. นายปกรณ) ยิ่งวรการ ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงพัทยา
๑๑๙๓. นางสาวนฤมล ศิริวาณิชย) ผูพิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
๑๑๙๔. นางสาวจุฑาวรรณ สุทธิรัตน) ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครใต ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๑๙๕. นางสาวสุว ณัญ ฐ) ไมสูง ดี ผู พิพ ากษาศาลแขวงชลบุร ี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑๙๖. นางอั ญ ชลี กิ จ ธนไพบู ลย) ทั พ ทอง ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๑๙๗. นายชยทัศ ชิน สรนัน ท) ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด ลํ า พูน ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
/๑๑๙๘. นางสาวศรัณย)ศรี ...

- ๗๗ ๑๑๙๘. นางสาวศรั ณ ย) ศ รี สมบุ ญ ญฤทธิ ผู พิ พ ากษาศาลแขวงพระนครใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๑๙๙. นายธนั สถ) สุ วั ฒนมหาตม) ผู พิ พากษาศาลแพงกรุ งเทพใต ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครใต
๑๒๐๐. นางบุษรานี หงษาคํา สงวนพฤกษ) ผูพิพากษาศาลแพง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๒๐๑. นางชลิต า ศรี สงา เพชรนิล ผูพิพ ากษาศาลจั งหวั ดเทิง ดํา รงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงเวียงป]าเปZา
๑๒๐๒. นายสุเจตน) สถาพรนานนท) ผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๒๐๓. นางปราณี รุ งอภิ ญ ญา พรรคสุ พ รรณ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ธั ญ บุ รี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๒๐๔. นายเบญจพล สาธิ ต สมิ ต พงษ) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด มหาสารคาม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครใต
๑๒๐๕. นางนพวรรณ ภู พั ทธยากร ผูพิ พากษาศาลแพงกรุงเทพใต ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๒๐๖. นางศิริยา มหาทรัพย)ไพบูลย) ผูพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๒๐๗. นายมนุเชษฐ) โรจนศิริบุตร ผูพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๒๐๘. นางสาวพรรณพร โสรั ต ยาทร ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๒๐๙. นางพิณเพ็ญ ธีระวัฒน) ทวีนุช ผูพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๑๒๑๐. นายสมฤกษ) สําลีออน ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๑๒๑๑. นางศิริ วรรณ เชี ยงทอง ผูพิพ ากษาศาลจังหวัด อางทอง ดํา รงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ
๑๒๑๒. นางสาวภาธิณี บูรณะกิจไพบูลย) ผูพิพากษาศาลจั งหวัดเลย ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๒๑๓. นายพงศ)พ ัฒ น) ตาชูช าติ ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด สีคิ ้ว ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร)
/๑๒๑๔. นายฉัตรชวงศ) ...

- ๗๘ ๑๒๑๔. นายฉัตรชวงศ) ศรีพวาทกุล ผูพิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๑๒๑๕. นายวิ ฑูรย) ตรีสุ นทรรั ตน) ผูพิ พากษาศาลแรงงานภาค ๗ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๒๑๖. นายเวสารั ช ปราโมช ณ อยุ ธ ยา ผู พิ พ ากษาศาลแขวงพระนครเหนื อ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๒๑๗. นายสิทธิพร ธีระโกศล ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี
๑๒๑๘. นางสาวสิริกุล จงจิตเกษม ผูพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๗
๑๒๑๙. นายคมศั ก ดิ์ โตโภชนพั น ธุ) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ตาก ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
๑๒๒๐. นายพงษธร เศรษฐถาวร ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ลํ า พู น ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงลําปาง
๑๒๒๑. นางปKยะลักษณ) บุญญกูล สมดี ผูพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค)
๑๒๒๒. นางสุธาบดี สิงหเสนี สุวรรณจิตอารีย) ผูพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๒๒๓. นางอรนิตย) บุณยรัตพันธุ) มีไ ชยโย ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๑
๑๒๒๔. นางสาวปรี ย านาถ เผื อ กสุ ว รรณ ผู พิ พ ากษาศาลแขวงพระนครเหนื อ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๑๒๒๕. นายนั ฐ พงศ) พิ ริ ย ะสถิ ต ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ราชบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๑๒๒๖. นายสยาม วุ ฒิส าร ผู พิพ ากษาศาลจั งหวัด นครราชสี มา ดํา รงตํา แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิมาย
๑๒๒๗. นางสาวจิ ร าพร ศิริ พ งษ) ผู พิพ ากษาศาลจั ง หวั ดปI ต ตานี ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๑๒๒๘. นางสาวเอมอร ตั้งสําเริงวงศ) ผูพิพากษาศาลแขวงชลบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
๑๒๒๙. นางสาววิ รี ย าพร งามนิ ล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ลํ า พู น ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
/๑๒๓๐. นายสมเกียรติ ...

- ๗๙ ๑๒๓๐. นายสมเกียรติ แกวมาลี ผูพิพากษาศาลอาญา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๒๓๑. นางสาวอิสริยา ยงพาณิชย) ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๑๒๓๒. นายชั ช เวช สุ กิ จจวนิ ช ผู พิ พ ากษาศาลทรัพ ย) สิ น ทางปI ญ ญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
๑๒๓๓. นางสาวกรกช กลึง พงษ) ผู พิพ ากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
ราชบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๑๒๓๔. นางธราพร จรั สจรรยาวงศ) ผู พิ พากษาศาลอาญาธนบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๙
๑๒๓๕. นางวราภรณ) มากธนะรุ ง วองเมทิ นี ผูพิ พากษาศาลแพง ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลทรัพย)สินทางปIญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
๑๒๓๖. นายปK ย ะพงษ) ทองดี ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
๑๒๓๗. นางลลิตา อิศโรทัยกุล กลัดวัง ผูพิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๒๓๘. นางวันดี อรุณเพชรฤทัย ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๒๓๙. นายคมสั นต) ยวงเดชกลา ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดภูเขี ยว ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู
๑๒๔๐. นายสมพงษ) พุ ท ธฤทธิ์ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พะเยา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงคํา
๑๒๔๑. นางสาวคุ ลิ กา สั งข) สุ วรรณ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดลพบุรี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
๑๒๔๒. นางสาวจิ ร ะวดี สนิ ท วงศ) ณ อยุ ธ ยา ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นราธิ ว าส
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๑๒๔๓. นายกิต ติศ ัก ดิ ์ ดิษ ฐแกว ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด ตรัง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
๑๒๔๔. นางสาวรั ตตั ญญา ไชยโคตร ผูพิ พากษาศาลแขวงชลบุ รี ดํ ารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครนายก
๑๒๔๕. นายสุรเดช บินรามัน ผูพิพากษาศาลอาญา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลแขวงพระนครใต
/๑๒๔๖. นายพิทักษ) ...

- ๘๐ ๑๒๔๖. นายพิทักษ) ขําขนิษฐ ผูพิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย)
๑๒๔๗. นายเชาวนั ฐ บุ ญลาภ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย
๑๒๔๘. นางสาวสุวรรณี ปาลบุตร ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๑๒๔๙. นายสมศักดิ์ สุนทราภิรมย) ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงดุสิต
๑๒๕๐. นายศุ ภ ชั ย ประไพนพ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นนทบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๒๕๑. นายเป\Lย มศักดิ์ พัชรเมธา ผูพิ พากษาศาลเยาวชนและครอบครั วจังหวั ด
ปทุมธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครนายก
๑๒๕๒. นางสาวมงคลทิ พ ย) อั ก ษรนั น ทน) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดหลมสัก
๑๒๕๓. นายภาคภู มิ ตรี พ านิ ช ย) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ชุ ม แพ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
๑๒๕๔. นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
๑๒๕๕. นายกองภพ สถาวราวงศ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๒๕๖. นางปาริชาติ โพธิวั งตระกูล ผูพิพากษาศาลแขวงเชียงใหม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
๑๒๕๗. นายโอภาส อุปรี ผูพิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห)บุรี
๑๒๕๘. นายนราพงษ) จิ รมณีงาม เลขานุ การศาลแรงงานภาค ๗ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๑๒๕๙. นายสมบั ติ วรานนท) ว นิ ช เลขานุ ก ารศาลศาลยุ ติ ธ รรมประจํ า ภาค ๔
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน
๑๒๖๐. นายวัน ชัย ชูท อง ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด สุร าษฎร)ธ านี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเกาะสมุย
๑๒๖๑. นางสาวรุ งรั ศ มิ์ ฤทธิ เ ดช ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ตราด ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงลําปาง
/๑๒๖๒. นายกมลสิทธิ์ ...

- ๘๑ ๑๒๖๒. นายกมลสิ ท ธิ์ รอดภาษา ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวัด ธั ญ บุ รี ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงดอนเมือง
๑๒๖๓. นายวั น ชั ย นาสมจิ ต ร ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ชุ ม แพ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงขอนแกน
๑๒๖๔. นายบุญ ผิวบาง ผูพิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
๑๒๖๕. นายทรงฤทธิ์ หลานทาว ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดนครพนม ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
๑๒๖๖. นายดนุพร คีรีกิจขจร ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว
๑๒๖๗. นายธนิท ธิ ์พ ล ทาพริก ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด ภูเ ขีย ว ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
๑๒๖๘. นายศดิศ ไชยโย ผูพิพากษาศาลแขวงนครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒๖๙. นางอุ ทัยวรรณ ติ ปะวาโร ผูพิ พากษาศาลจั งหวัดนนทบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงดอนเมือง
๑๒๗๐. นายชัยชาญ อยูชุม ผูพิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
๑๒๗๑. นายติ ม ศั ก ดิ์ บุ ญ อากาศ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ตราด ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแกว
๑๒๗๒. นายณัฏฐ)ธนกฤต พงศ)สิริ ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๒๗๓. นายสุ ทัศน) ภั ทรวรกุ ลวงศ) ผู พิ พากษาศาลแพงกรุ งเทพใต ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๒๗๔. นายสายั ณ ห) ศรี น วล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สงขลา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
๑๒๗๕. นายนิ ติรั ฐ นาสมใจ ผู พิพากษาศาลจั งหวั ดหนองบั วลํ าภู ดํ ารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดหลมสัก
๑๒๗๖. นายเทอดพงษ) กาศเรือนแกว ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
๑๒๗๗. นางสาวนิภาพัฒน) วงศ)วัฒนะเดช ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
/๑๒๗๘. นายธัชวุทธิ์ ...

- ๘๒ ๑๒๗๘. นายธั ช วุ ท ธิ์ พุ ท ธิ ส มบั ติ ผู พิ พ ากษาศาลแรงงานกลาง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๒๗๙. นายปK ติ พัชญ) สมจิ ตร ผูพิ พากษาศาลจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดรอยเอ็ด
๑๒๘๐. นางสาวสมชนก เกษมบุญชัย ผูพิพากษาศาลจังหวัดลําปาง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลําพูน
๑๒๘๑. นายกิ ต ติ ภั ฏ โหรชั ย ยะ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด หั ว หิ น ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนาน
๑๒๘๒. นางสาวบุษราภรณ) ดอนชวนชม ผูพิพากษาศาลแขวงลําปาง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดฮอด
๑๒๘๓. นายสมเกียรติ เกียรติศักดาชัย ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอางทอง
๑๒๘๔. นางสาวจารุ ณี จีร ะออน ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ลํ า ปาง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงเชียงใหม
๑๒๘๕. นายกฤติ เ ดช แสนประดิ ษ ฐ) ผู พิ พากษาศาลจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงดอนเมือง
๑๒๘๖. นายธงชั ย สี ห าเวช ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พะเยา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงคํา
๑๒๘๗. นายเสง แกวเหลา ผู พิพ ากษาศาลแขวงขอนแกน ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒๘๘. นางเพชริ นทร) ฉั ตร ศรี นวล ผู พิ พากษาศาลแขวงสงขลา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสตูล
๑๒๘๙. นายสมเกี ย รติ วงศ) สุ ริ ย า ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พล ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดรอยเอ็ด
๑๒๙๐. นายอนิ รุ ท ธิ์ วริ น ทร) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ลํ า ปาง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงเชียงใหม
๑๒๙๑. นายวาริ ช เจี ย มใจ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สุ ริ น ทร) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนางรอง
๑๒๙๒. นายศรัณย)รัฐ ศรัณยสุนทร ผูพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาน
๑๒๙๓. นายเกรีย งไกร นาคสิงห) ผูพิพ ากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจัง หวัด
พิษณุโลก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก
/๑๒๙๔. นายภาคภูมิ ...

- ๘๓ ๑๒๙๔. นายภาคภู มิ สุ ส านนท) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๒๙๕. นายรภั ส ชล ยุ ติ วิ ช ญ) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พั ท ยา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒๙๖. นายพงษ) สั น ต) หิ น นาค ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด เดชอุ ด ม ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดปIตตานี
๑๒๙๗. นายเจนวิทย) ดับโศรก ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๙๘. นายศักดิ์กรี เพชรศรีทอง ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุทัยธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดแมฮองสอน
๑๒๙๙. นายภาค แสงทั บ ทอง ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ระนอง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดตะกั่วป]า
๑๓๐๐. นางณั ฐมน กาญจนเลขา ผู พิ พากษาศาลแขวงนครปฐม ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๓๐๑. นางสาวผึ้งขวัญ พึ่งพาญาติ ผูพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
๑๓๐๒. นางสาวไปรยา เจริญประกอบ ผูพิพากษาศาลจังหวัดอางทอง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
๑๓๐๓. นายปฏิภาณ กาพย)ไชย ผูพิพากษาศาลจังหวัดสวางแดนดิน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงขอนแกน
๑๓๐๔. นายไพโรจน) สุ วรรณรั ตน) ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดราชบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดอางทอง
๑๓๐๕. นายภาณุพันธ) สุภัจจาภิชัย ผูพิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
๑๓๐๖. นางเฟ^LองฟZา คงเกลี้ยง ผูพิพากษาศาลแขวงชลบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดนครนายก
๑๓๐๗. นายนุ สิ ท ธิ์ อนุ ส รณ) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นราธิ ว าส ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดยะลา
๑๓๐๘. นายกิตติพงศ) วองเมทินี เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๑ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๑๓๐๙. นายณัฏฐวุฒิ ไชยะพันโท ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ชลบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงชลบุรี
/๑๓๑๐. นายนันทศักดิ์ ...

- ๘๔ ๑๓๑๐. นายนั น ทศั ก ดิ์ บั ว งาม ผู พิ พ ากษาศาลแพงกรุ ง เทพใต ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครใต
๑๓๑๑. นายณัชฐปกรณ) เจริญรัตนวานนท) ผูพิพากษาศาลจังหวัดฝาง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงขอนแกน
๑๓๑๒. นายฉั น ทพั ฒ น) อุ ไ รกุ ล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สงขลา ดํ า รงตํ า แหนง
เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๙
๑๓๑๓. นางสาวเพียงฤทัย พรรณศิริชัย ผูพิพากษาศาลจังหวัดขอนแกน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
๑๓๑๔. นายยุ ท ธศั ก ดิ์ เชาวลิ ต ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นนทบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๓๑๕. นางสาววิชาภรณ) สกุณา ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
ลําปาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงลําปาง
๑๓๑๖. นายเจนณรงค) อุปเถย) ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงชลบุรี
๑๓๑๗. นางวฤตดา เหมะรั ก ษ) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ดํ า รงตํ า แหนง
รองเลขานุการศาลอุทธรณ)ภาค ๘
๑๓๑๘. นางสาวฐิตินันท) มงคลพิทักษ)สุข ผูพิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสิงห)บุรี
๑๓๑๙. นายสงา วงศ) ก าไสย ผู พิ พ ากษาศาลแขวงอุ ด รธานี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๓๒๐. นางสาวปวี ณา เทีย มเทศ ผูพิ พ ากษาศาลจั งหวัด ลพบุ รี ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสิงห)บุรี
๑๓๒๑. นายสิฏฐ) ปKนตา ผูพิพากษาศาลจังหวัดแมสอด ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดตาก
๑๓๒๒. นายอรุณ ดีวังพล ผูพิพากษาศาลจังหวัดบึงกาฬ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดชุมแพ
๑๓๒๓. นายศิร ิว ัฒ น) เทาบุร ี ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด บุร ีร ัม ย) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา
๑๓๒๔. นายกิตติกร รุจิรานุพงศ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดไชยา
๑๓๒๕. นางสาวนภั สถา ทั ศนวั ฒน) ผู พิพากษาศาลจั งหวัดธั ญบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงดอนเมือง
/๑๓๒๖. นายธัญเดช ...

- ๘๕ ๑๓๒๖. นายธัญเดช อิ่มวิทยา ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอางทอง
๑๓๒๗. นายสุ ร ธาน ถิ่ น โคกสู ง ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด บั ว ใหญ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
๑๓๒๘. นายสาธิต วคิ นเดชา ผูพิ พากษาศาลจัง หวั ดกาญจนบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงเชียงใหม
๑๓๒๙. นางสาวสุ ภ าวดี ชุ ม พาลี ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พล ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี
๑๓๓๐. นายธเนศ สุต พัน ธ) ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด กาฬสิน ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
๑๓๓๑. นายฉลองรัฐ บุญ เริ ่ม ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด ภูเ ขีย ว ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ
๑๓๓๒. นางจารุภา เพิ่มสมบัติ ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
๑๓๓๓. นายคํา กอง คํา พั นธ) ผูพิ พ ากษาศาลแขวงอุ บ ลราชธานี ดํ า รงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
๑๓๓๔. นางสาวเพ็ญพรรณ นิยมทอง ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อางทอง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี
๑๓๓๕. นายสมบูรณ) รัตนวงศ)พิบูลย) ผูพิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครนายก
๑๓๓๖. นายเกรียงไกร หวังสุจริตการ ผูพิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๓๓๗. นางสาวพรชนัน จิรังรัตน) ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๑๓๓๘. นายเดชา ฉิมวารี ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
๑๓๓๙. นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิปIญญาวงศ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดลําพูน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงชลบุรี
๑๓๔๐. นายวรวัชร เอี่ ยมสุ ทธิธรรม ผู พิ พากษาศาลแขวงนครไทย ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก
๑๓๔๑. นายสุทธิณัฐ ไชยเจริญ ผูพิพากษาศาลจังหวัดฝาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลแขวงเชียงใหม
/๑๓๔๒. นายสุเมธ ...

- ๘๖ ๑๓๔๒. นายสุเ มธ นาควโรดม ผูพิ พากษาศาลแพง ดํารงตํ าแหนง ผูพิ พากษา
ศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๓๔๓. นายเสกสรร อํ า ภาไพ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ธั ญ บุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงดุสิต
๑๓๔๔. นางสาวสุธินี สมณะ ผูพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดนครปฐม
๑๓๔๕. นายขจร มั่งมี ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
๑๓๔๖. นายประดิ ษฐ) พงษ)สุวรรณ) ผูพิ พากษาศาลจั งหวั ดเชียงใหม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงชลบุรี
๑๓๔๗. นายณั ฐพล ตรี ขจรเกี ยรติ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดลพบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดบึงกาฬ
๑๓๔๘. นางสาวสุนาฏ หาญเพียรพงศ) เลขานุการศาลแรงงานกลาง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
๑๓๔๙. นายอุ ด มพร วงศ) ก า ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาน
๑๓๕๐. นายปI ญ ญา วงค) ค รุ ฑ ผู พิ พ ากษาศาลแพง ดํ า รงตํ า แหนง ผู พิ พ ากษา
ศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๓๕๑. นายณรงค)ชัย พาณิชสุสวัสดิ์ ผูพิพากษาศาลแพง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๓๕๒. นายณรงค) ขันธ)ดวง ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
๑๓๕๓. นายชัย ลิ้มสุวัฒน) ผูพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๙
๑๓๕๔. นายโกศล อัศ วเดชานุ กร ผูพิพ ากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจั งหวั ด
นครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๓๕๕. นายเขมชาติ เทพไชย ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
หนองคาย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงเชียงใหม
๑๓๕๖. นางสาวสาวิตรี ศรีบุญเรือง ผูพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๓๕๗. นายสุทธิธรรม รัตนแสนยานุภาพ ผูพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ดํารงตําแหนง
เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
/๑๓๕๘. นางธรณิศร ...

- ๘๗ ๑๓๕๘. นางธรณิศร คชินทร) กิตติวุฒิศักดิ์ ผูพิพากษาศาลจังหวัดทุงสง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง
๑๓๕๙. นางสาวฐิติพร ตังสุรัตน) ผูพิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
๑๓๖๐. นายกรกฎ เพ็ชรมีศรี ผูพิพากษาศาลจังหวัดไชยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๑๓๖๑. นางสาวสุ ภี น าฏ ตั้ ง บริ บู ร ณ) รั ต น) รองเลขานุ ก ารศาลอุ ท ธรณ) ภ าค ๘
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๘
๑๓๖๒. นางสาวตีรณันต) ดุ ริยะสาย ผูพิ พากษาศาลแขวงนนทบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๓๖๓. นางสาวนภณั ฐ อุ นสกุ ล ผู พิพากษาศาลจังหวั ดสุ พรรณบุรี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
๑๓๖๔. นางสาวอรนภา เรื องกุล ผู พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุ รี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
๑๓๖๕. นางสาวภัทรา ภาคย)ประเสริฐ ผูพิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๖๖. นางภัทรัชต) แจงศิริพันธ) ผูพิพากษาศาลอาญา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๓๖๗. นางสาวปK ยวรรณ สุ ขทอง ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดระยอง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงดุสิต
๑๓๖๘. นางสาวศิ รินทิพย) ไทพาณิ ชย) ผูพิ พากษาศาลจังหวั ดพิ จิตร ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
๑๓๖๙. นางสาวอร ชวลิ ต นิ ธิ กุ ล ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
นครปฐม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๓๗๐. นางสาวสุทจิ์ธิฎา สุทธิพงศ)คณาสัย ผูพิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง
๑๓๗๑. นายณั ฐวุ ฒิ วิ ทยศั กดิ์ พั นธ) ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดพะเยา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร
๑๓๗๒. นางพาณิ ภั ค เขมนิ จ กุ ล ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๓๗๓. นายพิเชษฐ บั้งเงิน ผูพิพากษาศาลจังหวัดเทิง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดเชียงใหม
/๑๓๗๔. นางสาวตริตาเวสน) ...

- ๘๘ ๑๓๗๔. นางสาวตริตาเวสน) โสธนะเสถียร ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี
๑๓๗๕. นางสาวปวิ ตรา เจตน) สมบู รณ) ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอางทอง
๑๓๗๖. นายนิ ช ฌาน หั ส รั ง ค) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด เชี ย งใหม ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลําพูน
๑๓๗๗. นายกิ ตติ เนตรประเสริ ฐชั ย ผู พิ พากษาศาลแรงงานกลาง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๓๗๘. นายวัชรพล สุนทระศานติก ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๑๓๗๙. นายศุ ภ ฤกษ) ศุ ก รเสพย) ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท
๑๓๘๐. นางสาวจตุ พ ร โควคาศั ย ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๑๓๘๑. นายโพชฌงค) พรหมขันธ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดตาก
๑๓๘๒. นายสุ ธี กิ ติ ทั ศนาสรชั ย ผู พิ พากษาศาลแขวงนครสวรรค) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี
๑๓๘๓. นายสุ พจน) คงธนโฆษิ ตกุ ล ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดจันทบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
๑๓๘๔. นายจิตรภาณุ คณิตวรรณ ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
พะเยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดแมสะเรียง
๑๓๘๕. นางสาววรรณพร พละภิ ญโญ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดแพร ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี
๑๓๘๖. นางสาวมณฑนะ แสงคํ าสุ ข ผู พิ พากษาศาลแขวงนนทบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)
๑๓๘๗. นางสาวชรยา จิตต)ธรรมวงศ) ผูพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลอาญา
๑๓๘๘. นายนาวิ น มณี จั นทร) ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดกาญจนบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงดุสิต
๑๓๘๙. นายชัยวัฒน) ทรงศิริศิลปW ผูพิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก
/๑๓๙๐. นางสาวมานิกา ...

- ๘๙ ๑๓๙๐. นางสาวมานิกา สุริยมานพ ผูพิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๙๑. นางสรินทิพย ทรงศิริศิลปW ผูพิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก
๑๓๙๒. นายดารัชพงษ) เขื่อนทอง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๓๙๓. นางสาววิภาพร พารักษา ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๓๙๔. นายวินิจ ประเทืองสถบดี ผูพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๓๙๕. นายศั ก ดิ์ ฤ ทธิ์ งามมิ ต รสมบู ร ณ) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๓๙๖. นายยวน ขาวขํ า ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ยะลา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดยะลา
๑๓๙๗. นายสุรศักดิ์ ชูผล ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดพะเยา
๑๓๙๘. นายอภิ ร าม จั น ทรจรั ส ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด แพร ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเทิง
๑๓๙๙. นายธงไท รัม มะศัก ดิ ์ ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด สระบุร ี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
๑๔๐๐. นางสาวนิ ชธิ มา ปะจั นทบุ ตร ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดแพร ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลําพูน
๑๔๐๑. นางสาวณัฏฐพัชร) คงทวีศักดิ์ ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ลพบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก
๑๔๐๒. นางสาวณั ฐทญา วิ สัยจร ผู พิพากษาศาลจั งหวัด ราชบุรี ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๔๐๓. นายจุ ฑา จั นทร) จารุ วั ฒน) ผู พิ พากษาศาลแขวงขอนแกน ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ
๑๔๐๔. นายฐานุ ต ร เล็ ก สุ ภ าพ ผู พิ พ ากษาศาลแรงงานกลาง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๔๐๕. นายอิ ศ เรศ ปราโมช ณ อยุ ธ ยา ผู พิ พ ากษาศาลแขวงสมุ ท รปราการ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
/๑๔๐๖. นายอํานาจ …

- ๙๐ ๑๔๐๖. นายอํานาจ โชติพงศ)แสงศรีมา ผูพิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนครปฐม
๑๔๐๗. นางสาวรสิ ต า บุ ญ วิ สู ต ร ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงนครปฐม
๑๔๐๘. นางสาวพรรณทิพย) วัฒนกิจการ ผูพิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๔๐๙. นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
๑๔๑๐. นายอภิชัย จันทภาโส ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง
๑๔๑๑. นายสมบูรณ) พฤฒิพงศภัค ผูพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงราชบุรี
๑๔๑๒. นายเสกสรร วิ ท ยารุ งเรื อ งศรี ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๔๑๓. นายชั ย สิ ท ธิ์ ชางปI น ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงขอนแกน
๑๔๑๔. นายพิ ช ยุ ต ม) คู ณ ทอง ผู พิ พ ากษาศาลแขวงนนทบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๔๑๕. นายกิ ตติ กิ ตติ วรวั ฒน) ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดนครสวรรค) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดอางทอง
๑๔๑๖. นายวรวงศ) อั จ ฉราวงศ) ชั ย ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลทรัพย)สินทางปIญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
๑๔๑๗. นางสาวดวงรักษ) ตรงเมธีรัตน) ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ขอนแกน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดขอนแกน
๑๔๑๘. นายบัลลังก) จิระบุญศรี ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ดํารงตําแหนง
เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๔๑๙. นายพรภั ท ร) ตั น ติ กุ ล านั น ท) ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๑๔๒๐. นางสาวณัฐฉัตร ปIญญ)เอกวงศ) ผูพิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๔๒๑. นายยศสวิน วนิช สุว รรณ ผู พิพ ากษาศาลชั้น ตนประจํา สํา นัก ประธาน
ศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
/๑๔๒๒. นางสาววรรณียา ...

- ๙๑ ๑๔๒๒. นางสาววรรณียา อัตตาหกุล ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นนทบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๑๔๒๓. นางสาวสรชา แสงวิรุณ ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลําปาง
๑๔๒๔. นางสาวทิพนที ลิ้มธนากุล ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลอาญา
๑๔๒๕. นายธี ร วั ฒ น) แกนเมื อ ง ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด แมสอด ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๔๒๖. นางสาวนวพร สาระคุ ณ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ด ราชบุรี ดํ า รงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๔๒๗. นางสาวกรรณิกา อัศวเมธา ผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๔๒๘. นางสาวหทยา กุ ลชั ยรัตนา ผู พิ พากษาศาลจังหวัดธั ญบุ รี ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๔๒๙. นางสาววรรณวิสาข) ธนานันท) ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ยะลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส
๑๔๓๐. นายทรงยศ สิ ริเกียรติกุล ผูพิพากษาศาลจั งหวัดราชบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลทรัพย)สินทางปIญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
๑๔๓๑. นางสาวชุ ษ ะณา สนธิ เ กษตริ น ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลอาญา
๑๔๓๒. นางสาวชาลิ นี นวกุ ล ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
นนทบุ รี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๔๓๓. นายธิ ติพล ศรีประทั กษ) ผูพิ พากษาศาลแรงงานภาค ๖ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๖
๑๔๓๔. นางอาวี พ รรณ จารุ จั น ทร จริ ง สิ ริ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด อุ ด รธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๑๔๓๕. นายธวัช ชัย รัม ณะกั จจะ ผูพิพ ากษาศาลจัง หวั ดสงขลา ดํ ารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดปIตตานี
๑๔๓๖. นางสาวณัฐกมน ปIญญาดี ผูพิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาน
๑๔๓๗. นายชุ ม พล จั น ทศร ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พิ จิ ต ร ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี
/๑๔๓๘. นายสมประสงค) ...

- ๙๒ ๑๔๓๘. นายสมประสงค) พัตจาลจุล ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี
๑๔๓๙. นายพั ช รพงศ) โรจนะวุ ฒิ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด กระบี่ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพังงา
๑๔๔๐. นายวีรศักดิ์ ธารณานิมิตร ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๔๔๑. นางสาวเกศริ น ทร) จั น ทรสิ ท ธิ ผ ล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สกลนคร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
๑๔๔๒. นายสุ ชาติ ตั้ งอภิญ ญา ผูพิ พากษาศาลจั งหวัด นครปฐม ดํา รงตํา แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๔๔๓. นายสมคะเน ไตติลานนท) ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เพชรบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดลําพูน
๑๔๔๔. นายพลวิ ช ญ) ทั บ เที่ ย ง ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ระยอง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๔๔๕. นางสาวนั น ธิ ด า พิ ม พิ ส นฑ) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สี คิ้ว ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนครปฐม
๑๔๔๖. นายโกวิทย) ดวงพรม ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดขอนแกน
๑๔๔๗. นายสุร ิย า ปานแปZน ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด รอยเอ็ด ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๔๔๘. นายมงคล พิ ม พ) ท รั พ ย) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สุ ริ น ทร) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
๑๔๔๙. นายจตุร งค) ศรีเ มฆ ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด เชีย งใหม ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
๑๔๕๐. นายปวเมษ คลายสมบัติ ผูพิพากษาศาลจังหวัดแมฮองสอน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดตะกั่วป]า
๑๔๕๑. นายณั ษฐพงศ) อิ นทสาแล ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดระยอง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๔๕๒. นายยุ ท ธนา แสนจั น ทร) ผู พิ พ ากษาศาลแขวงอุ ด รธานี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ
๑๔๕๓. นายสมบัต ิ สมจิต ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด นครนายก ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
/๑๔๕๔. นางสาวจุรีพร ...

- ๙๓ ๑๔๕๔. นางสาวจุรีพร กงนอก ผู พิพากษาศาลจั งหวัดนครราชสีมา ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนางรอง
๑๔๕๕. นางสาววราภรณ) จานโอ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สี คิ้ ว ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท
๑๔๕๖. นางสาวปณิ ด า อนุ วั ต คุ ณ ธรรม ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔๕๗. นายจตุพล โลหะนําเจริญ ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๔๕๘. นายสุร ิน ชูแ กว ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด เวีย งสระ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดหลังสวน
๑๔๕๙. นายสิ ท ธิ ศั ก ดิ์ หล_ อ โตน ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ระนอง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพังงา
๑๔๖๐. นางสาวชิ สา เมธารั ตนารั กษ) ผู พิ พากษาศาลแขวงราชบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๑๔๖๑. นางสาวปวีณา วิโรจน)ธนะชัย ผูพิพากษาศาลแขวงสระบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
๑๔๖๒. นายเฉลิ ม ศั ก ดิ์ ชโลธร ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๔๖๓. นายจตุ พ ล แกวรุ งฟZ า ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ทุ งสง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๑๔๖๔. นายธนากร ปลู กสวั สดิ์ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดกาญจนบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๔๖๕. นายเชิ ด ชาย บั ว เพชร ผู พิ พ ากษาศาลแขวงทุ งสง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงสุราษฎร)ธานี
๑๔๖๖. นางสาวสุวิมล จงสงวน ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี
๑๔๖๗. นายภูช ิช ย) จิต รบุญ ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด สระแกว ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงสระบุรี
๑๔๖๘. นางสาวณิศรา ชุบขุนทด ผูพิพากษาศาลจังหวัดขอนแกน ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๔๖๙. นางสาวพิมสิริ อึงขจรกุล ผูพิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
/๑๔๗๐. นายณัฐพงศ) ...

- ๙๔ ๑๔๗๐. นายณั ฐพงศ) สมประสงค) ผู พิพากษาศาลจั งหวั ดสระบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี
๑๔๗๑. นายเศกสรรค) กองหิน ผูพิพ ากษาศาลจัง หวัดวิ เชียรบุรี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท
๑๔๗๒. นายบุญชนะ พึ่งทอง ผูพิพากษาศาลจังหวัดแพร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดพะเยา
๑๔๗๓. นายณรงค) สี ล าผอง ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๔๗๔. นายสกล ดาวกระจาย ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พั ท ยา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๔๗๕. นายจั ก ริ น ณ) แสงยนต) ผู พิ พ ากษาศาลแขวงราชบุ รี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี
๑๔๗๖. นายอนุ ชาติ ปK ติ ภิ ญโญภาส ผู พิ พากษาศาลแขวงราชบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๔๗๗. นายสิ ท ธิ ชั ย เสวี วั ล ลพ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ปI ต ตานี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๑๔๗๘. นายทรงศั ก ดิ์ สั ง เศษ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด เวี ย งสระ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงทุงสง
๑๔๗๙. นายธนณั ฏ ฐ) รอดภาษา ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สี คิ้ ว ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา
๑๔๘๐. นายวโรดม ศิริมณีธรรม ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนครสวรรค)
๑๔๘๑. นายวี ระ ตั้ งเกษมภิญ โญ ผู พิพ ากษาศาลจั งหวั ดระยอง ดํ ารงตํา แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดตราด
๑๔๘๒. นายธนา พิทยะเวสด)สุนทร ผูพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๔๘๓. นางปฏิญาพร ปลูกสวัสดิ์ ผูพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนนทบุรี
๑๔๘๔. นายจักร ศรีปา ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดสุโขทัย
๑๔๘๕. นายธี ร ะวั ฒ น) มิ่ ง เชื้ อ ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
เพชรบูรณ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
/๑๔๘๖. นายสามารถ ...

- ๙๕ ๑๔๘๖. นายสามารถ ชู ม าก ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด กั น ทรลั ก ษ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนางรอง
๑๔๘๗. นายจรั ญ แกนมาศ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ปI ต ตานี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๑๔๘๘. นายเดนพงศ) ภิ ร มย) เ ณร ผูพิ พ ากษาศาลจัง หวั ด ระยอง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๔๘๙. นายเที่ ยงธรรม แกวรั กษ) ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดนราธิ วาส ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดปIตตานี
๑๔๙๐. นายอุ ทิ ศ อุ นทาว ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด เดชอุ ด ม ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดยโสธร
๑๔๙๑. นายอภิเวทย) อารยะญาณ ผูพิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดปIตตานี
๑๔๙๒. นายปริ ญ ญา จารวั ฒ น) ผู พิพ ากษาศาลจั ง หวั ด สระแกว ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี
๑๔๙๓. นายสั ญ ญา โสมจั นทร) ผูพิ พ ากษาศาลจัง หวัด นครปฐม ดํ ารงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔๙๔. นายชัยยุทธ) ศุพุทธมงคล ผูพิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๑๔๙๕. นายชิ นพันธุ) สุวรรณเนตร ผูพิ พากษาศาลจังหวั ดตะกั่วป]า ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล
๑๔๙๖. นายสุ ม าศ อุ ด มจิ น ดาสวั ส ดิ์ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดรัตนบุรี
๑๔๙๗. นายธาดา สุ ทธิ วั ฒนาการ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดนนทบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส
๑๔๙๘. นางสาวพิญดา เลิศกิตติกุล ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สระบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔๙๙. นายปKต ิพ งษ) โชติม านนท) ผู พิพ ากษาศาลแขวงพัท ยา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๐๐. นายเอกลักษณ) เหลืองอําพล ผูพิพากษาศาลแพง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลแขวงอุดรธานี
๑๕๐๑. นายนพรัตน) วิจิตรพันธุ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดตรัง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
/๑๕๐๒. นายภาคภูมิ ...

- ๙๖ ๑๕๐๒. นายภาคภู มิ พองชั ยภู มิ ผู พิ พากษาศาลเยาวชนและครอบครั วจั งหวั ดนาน
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๕๐๓. นายถาวร เกษมะณี ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๑๕๐๔. นางสาวณิ ชารั ตน) สุ จริ ตวรางกู ร ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงนครปฐม
๑๕๐๕. นางสาวปรินดา เวทพิสัย ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ราชบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดตรัง
๑๕๐๖. นายอัครณัฏฐ) รัตนตรัยเจริญ ผูพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลอาญา
๑๕๐๗. นางสาวพรภัทร ลีลาเกรียงศักดิ์ ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงราชบุรี
๑๕๐๘. นายมงคล ลุงใส ผูพิ พากษาศาลจังหวัดพัทลุ ง ดํารงตําแหนง ผู พิพากษา
ศาลจังหวัดหลังสวน
๑๕๐๙. นายชัยเลิศ ลีลาเกรียงศักดิ์ ผูพิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๕๑๐. นายนิ ธิ เมทิ นีว งศ) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ดอุ บ ลราชธานี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๕๑๑. นางอติกา รัตนคามินี ผูพิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดตรัง
๑๕๑๒. นายธนัท สุวรรณปริญญา ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๑๓. นายหิรัญ อัศววงศ)เกษม ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลําปาง
๑๕๑๔. นายเกียรติ ศักดิ์ ภมรไมตรี ผูพิ พากษาศาลแขวงพิ ษณุ โลก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๕๑๕. นางสาวพั ชรวลี ตั นประวั ติ ผู พิ พากษาศาลเยาวชนและครอบครั วจั งหวั ด
นครราชสีมา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา
๑๕๑๖. นางสาวอรพรรณ ลี น ะเปสนั น ท) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๕๑๗. นางสาวภั ทรกั นย) ตั ญจนะ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดชั ยภู มิ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเลย
/๑๕๑๘. นายโกวิท ...

- ๙๗ ๑๕๑๘. นายโกวิท หนูโยม ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๕๑๙. นางสาวอัญชัน ศรีพิทักษ)สกุล ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดขอนแกน
๑๕๒๐. นายณั ฐ พงษ) ตั้ ง สากล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สกลนคร ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๕๒๑. นางสาวปI ญ ญารั ต น) มี ผ ล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พั ง งา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๑๕๒๒. นายชยนั น ท) กิ จ โอสถ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด เชี ย งราย ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท
๑๕๒๓. นางจิด าภา หวัง สู วัฒ นา ผู พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
พิษณุโลก ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๕๒๔. นายกบินทร) เอกปIญญาสกุล ผูพิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี
๑๕๒๕. นายชูชาติ ณ ระนอง ผูพิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
๑๕๒๖. นายอภิสิทธิ์ มีเสรี ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดพะเยา
๑๕๒๗. นายเทพรั กษ) ชํ านาญกิ จ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลําปาง
๑๕๒๘. นางสาวศุภิสรา ศิริเพ็ญพงศ) ผูพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๒๙. นายสากล รัต นคามิน ี ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด สงขลา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดตรัง
๑๕๓๐. นายบรรพต วิ ภู ภิ ญ โญ ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ
๑๕๓๑. นายมนูญ แสงงาม ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๕๓๒. นางอภิวดี เหลืองรุงโรจน) ผูพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๕๓๓. นางสาววรรณสิริ ศรีชัยเพชร ผูพิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
/๑๕๓๔. นางสิริกาญจน) ...

- ๙๘ ๑๕๓๔. นางสิ ริ กาญจน) ทิ ตตภั กดี ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดหั วหิ น ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๕๓๕. นางสาวมาริสา เลาศรีวรกต ผูพิพากษาศาลแขวงพัทยา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๕๓๖. นายนิธิ เหลืองรุงโรจน) ผูพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๕๓๗. นางสาวธนัฏชพัญช) อัจฉริยดํารงกุล ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิมาย ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา
๑๕๓๘. นางสาววรมน รามางกูร ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
๑๕๓๙. นายสุ ด ปK ติ วรรธนะหทั ย ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สี คิ้ ว ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๕๔๐. นายศุภ วาร วิไ ลวงษ) ผู พิพ ากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
อุบลราชธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๕๔๑. นางสาวภูรีวรรณ) ประเสริฐศักดิ์ ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๕๔๒. นางปรีญาพันธ) ผองผุดพันธ) ศักดาไกร ผูพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๕๔๓. นางพลินี สิริพัฒนดิลก ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๔๔. นางสาวไพพร อัมพรกลิ่นแกว ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดเลย
๑๕๔๕. นางสาวอิสรินกาญจน) เรืองจิรากุล ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๕๔๖. นางปรารถนา วัชรพงศ) งามมิตรสมบูรณ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๕๔๗. นางสาวศศิธ ร แสงจัน ทร) ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
บุรีรัมย) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย)
๑๕๔๘. นางบวรวรรณ อําพรสุต ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๔๙. นางสาวณัชชา จิราอัคริมากุล ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
กาญจนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
/๑๕๕๐. นางสาวมัสฤณ ...

- ๙๙ ๑๕๕๐. นางสาวมัส ฤณ วานิช วัฒนรํ าลึก ผูพิ พากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดกาญจนบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๕๑. นายสุ ท ธิ เอี่ ย มเจริ ญ ยิ่ ง ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ภู เ ขี ย ว ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ
๑๕๕๒. นางสาวสุชนาภัสร) แสงโสมไพศาล ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๕๓. นายสิร วัฒ น) ทิต ตภัก ดี ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด หัว หิน ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๕๕๔. นายชาตรี ใหมวิ จิ ต ร ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ระยอง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๕๕๕. นางสาวพรรณลดา มั ธ ยมจั น ทร) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๕๕๖. นางสาวสุ ทธิ ณี กุ ลธี ระวิ ทย) ผู พิ พากษาศาลจั ง หวั ดสี คิ้ ว ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ
๑๕๕๗. นางสาววรรณวิ ภ า เชาวภานั น ท) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๕๘. นางสาวศิ ริ ว รรณ นํ า สุ ข ตระกู ล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นครสวรรค)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๕๕๙. นางสาวอิษณี กําลัง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๕๖๐. นางสาววรรณวรา วีระสุนทร ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๕๖๑. นางสาวนวณี กอศรี พร ผู พิ พากษาศาลแขวงนครสวรรค) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๕๖๒. นายกิตติ คูวิจิตรสุวรรณ ผูพิพากษาศาลจังหวัดแมสะเรียง ดํารงตําแหนง
เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๕
๑๕๖๓. นายพลภั ท ร บุ ญ -หลง ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พั ท ยา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๖๔. นายนที ตี ยวั ฒนกฤษณ) ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดเวี ยงสระ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส
๑๕๖๕. นางสาวปKติดา ธรรมฤาชุ ผูพิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
/๑๕๖๖. นางสาวพนิดา ...

- ๑๐๐ ๑๕๖๖. นางสาวพนิ ดา พงศ) สุ วรรณ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดสงขลา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดตรัง
๑๕๖๗. นายอนุ กู ล นาคเรื องศรี ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดเชี ยงใหม ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลําปาง
๑๕๖๘. นายณั ฐพล จั นทรศิ ริ ภาส ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดสงขลา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๕๖๙. นางสาวนลินอร ธิ บดี ผู พิ พากษาศาลจังหวัดอุ บลราชธานี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๗๐. นายคมสั น อนโตน ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด อุ ด รธานี ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดหลังสวน
๑๕๗๑. นางสาวอัญชนีย) โตวนิชย) ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สุโขทัย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดแพร
๑๕๗๒. นางสาววั นวสี บุ ญโปรง ผูพิ พากษาศาลจั งหวัดสระแกว ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๕๗๓. นางสาวนิออน ลี ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงพัทยา
๑๕๗๔. นายประมู ล ทองนุ ม ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นครพนม ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดตราด
๑๕๗๕. นายพงศ) อิ ทธิ ภู ษิ ตโภยไคย ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดสี คิ้ ว ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๕๗๖. นางภัทรธร เชาวลิตถวิล นากลาง ผูพิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๕๗๗. นายณั ฐกร จั นทร) หอม ผู พิ พากษาศาลแขวงนครสวรรค) ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
๑๕๗๘. นางสาวอนัญญา ทองดํารงชัย ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระแกว ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๗๙. นายขจรเดช ดิ เรกสุนทร ผูพิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๑๕๘๐. นายพั น ธุ) ส ยาม หวยแกว ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พั ท ยา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๕๘๑. นางสาววราภรณ) ฟุZ ง ธรรมสาร ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดเชียงราย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
/๑๕๘๒. นางสาวพรรณธวัช ...

- ๑๐๑ ๑๕๘๒. นางสาวพรรณธวัช มวญนรา ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๕๘๓. นายยิ่ งยง กาญจนพายั พ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดเชี ยงราย ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๕๘๔. นายพรรษวุ ฒิ ฉิม ไพบู ล ย) ผูพิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พิจิ ต ร ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระแกว
๑๕๘๕. นายนววิ ธ มานะกุ ล ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๕๘๖. นางสาววรรณวรัตม) ไทยอาภรณ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดยโสธร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี
๑๕๘๗. นางสาวกุ ล วณี ตั น ติ ป ระวรรณ ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดจันทบุรี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดตราด
๑๕๘๘. นางสาวกัลยณัฏฐ) พัศภัคชญช) ผูพิพากษาศาลจังหวัดนางรอง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๕๘๙. นายประชาชน จิ นั น ทุ ย า ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นาน ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕๙๐. นายปวีณ ปKLนประยงค) ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลแขวงนครสวรรค)
๑๕๙๑. นางสาวยุวดี ทรัพย)ประเสริฐ ผูพิพากษาศาลจังหวัดนางรอง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๕๙๒. นางสาวศิ ริ รั ชต) เกี ยรติ กํ าจรชั ย ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕๙๓. นายนพรัต น) เนีย มคลาย ผู พิพ ากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เพชรบูรณ) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณ)
๑๕๙๔. นางสาวสมิ ตา ตนธี รวงศ) ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดนางรอง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๕๙๕. นางสาวกวิ นทราดา ศิริ รักษ) ผู พิพากษาศาลจังหวั ดยโสธร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดแพร
๑๕๙๖. นายธี ระพงษ) ซื่ อสั ตย) บุ ญ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดยโสธร ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๕๙๗. นายวี ระยุ ทธ แสงไกร ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดสวรรคโลก ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงนครสวรรค)
/๑๕๙๘. นายเศรษฐา ...

- ๑๐๒ ๑๕๙๘. นายเศรษฐา ขจร ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระแกว ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๕๙๙. นางสาวนภัส พร ศั ก ดิ์เ ดชานนท) ผูพิ พากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดพิจิตร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๖๐๐. นายมงคล ภูฆ ัง ผู พิพ ากษาศาลจัง หวัด กํ า แพงเพชร ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
๑๖๐๑. นางสาววริ นทร มวงมิ่งสุ ข ผู พิ พากษาศาลจังหวั ดนางรอง ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๖๐๒. นายณรงค) เ ดช นวลมณี ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด พั ท ยา ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๖๐๓. นางกานตา เมตต) ปราณี ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดศรี สะเกษ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย)
๑๖๐๔. นายพิ พัฒน) วุ ฒิ ชั ยสารานนท) ผู พิ พากษาศาลจังหวั ดภู เก็ ต ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)ภาค ๘
๑๖๐๕. นายนฤดล เฮงเจริญ ผูพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๖๐๖. นายปานรวี ชี วิ ตโสภณ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดเชี ยงใหม ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๖๐๗. นายอนุ วั ฒน) บุ ญนั นท) ผู พิ พากษาศาลเยาวชนและครอบครั วจั งหวั ดตรั ง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส
๑๖๐๘. นางสาวอรศรี อธิ กิ จ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดสุ ราษฎร) ธานี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๖๐๙. นางสาวพัชริยา โมกขมรรคกุล ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๖๑๐. นายนราธิป บุญญพนิช ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๖๑๑. นางสาวพิชาณี สําเภาเงิน ผูพิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี
๑๖๑๒. นายศราวุ ฒิ เสาวภาพ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดมหาสารคาม ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๖๑๓. นายวี ระภั ทร) แกวนอกเขา ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดพั ทยา ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
/๑๖๑๔. นายโฆษฤทธิ์ ...

- ๑๐๓ ๑๖๑๔. นายโฆษฤทธิ์ นาสมใจ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๖๑๕. นางสาวศรินลักษณ) เกียรติยศเจริญ ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอํานาจเจริญ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณ)
๑๖๑๖. นายนิธิภัทร) สถาปนสุต ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๖๑๗. นางสาววัช รี ธนผลเลิศ ผู พิพ ากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
อุดรธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๖๑๘. นางสาวไพลิน อภิทักขกุล ผูพิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ)
๑๖๑๙. นายพลพิ พั ฒ น) วรชิ น าคมน) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ)
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๑๖๒๐. นางสาวกอบกุล ชัยเดชสุริยะ ผูพิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๒๑. นายสุธรรม สุธัมนาถพงษ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๖๒๒. นายอิสริยะ อนนตพั นธ) ผูพิ พากษาศาลจั งหวัดศรี สะเกษ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๖๒๓. นางเสาวภาคย) บุญทอง ผูพิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ
๑๖๒๔. นางสาวกัลยกร กิจมานะวัฒน) ผูพิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี
๑๖๒๕. นางสาวชนาภา ชอบพิเชียร ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๖๒๖. นางสาววรพัชรา กอบพิพัฒน) ผูพิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๖๒๗. นายวีรนิจ ลิมปะถาวรพงศ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๒๘. นายปุณยวัจน) มาลากุล ณ อยุธยา ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดมหาสารคาม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๖๒๙. นางสาวลักษิกา ถิ่นสันติสุข ผูพิพากษาศาลจังหวัดรอยเอ็ด ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
/๑๖๓๐. นางสาวประพาฬรัศมี ...

- ๑๐๔ ๑๖๓๐. นางสาวประพาฬรั ศ มี ประยู รหงษ) ผู พิ พ ากษาศาลจั งหวั ดกํ า แพงเพชร
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๖๓๑. นางสาวไกรวิณี สุนทรมน ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๖๓๒. นายทนายรัฐ กุลบุปผา ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๖๓๓. นางสาวรติ มา ชั ยสุ โรจน) ผู พิ พากษาศาลแขวงเชี ยงใหม ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ)คดีชํานัญพิเศษ
๑๖๓๔. นางสาวอารยา ธีรการุณวงศ) ผูพิพากษาศาลแขวงเชียงใหม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๓๕. นางสาวอรกานต) พิพัฒน)นรเศรษฐ) ผูพิพากษาศาลแขวงเชียงใหม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๖๓๖. นางสาวนิชญา ปราณีจิตต) ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๖๓๗. นางสาวภคิ นี พิ พิ ธ วณิ ช ธรรม ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดเลย ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๖๓๘. นายกฤษฎา สกุ ล ศรี ป ระเสริ ฐ ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด สุ ร าษฎร) ธ านี
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๖๓๙. นางสาววริ ษ ฐา ปภั ง กร ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
สระแกว ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๑๖๔๐. นางสาวน้ําฟZา ประสิทธิ์หิรัญ ผูพิพากษาศาลแขวงสุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๔๑. นางสาวลดาวั ล ย) ใยมณี ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ระนอง ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๔๒. นายนพพล เลี่ย วไพโรจน) ผู พิ พ ากษาศาลแขวงสุ ริ น ทร) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๑๖๔๓. นางสาวศลิ ษา สมบั ติศิ ริ ผูพิ พากษาศาลจังหวั ดเชี ยงใหม ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๔๔. นายวั น รพี อยู สกุ ล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นครสวรรค) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๔๕. นางสาวตรีทิพย) วิเศษจินดา ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย)
/๑๖๔๖. นางสาวธนวรรณ ...

- ๑๐๕ ๑๖๔๖. นางสาวธนวรรณ นราวิริยะกุล ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
รอยเอ็ด ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
๑๖๔๗. นายอภิพงศ) ศานติเกษม ผู พิพ ากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
เชียงใหม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๑๖๔๘. นายกอบชัย ศิริชัยพัฒนา ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สุรินทร) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๖๔๙. นางสาวชอฟZา ภูมิรุงเรืองสุข ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๖๕๐. นายบุญครอง พรพนาทรัพย) ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย)
๑๖๕๑. นางสาวภัทรกมล สถิรวัฒนา ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๖๕๒. นายโสฬส นิ พ นุ ติ ยั น ต) ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
สุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๖๕๓. นางสาวป]านแกว วัฒนเวชวิจิตร ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ศรีสะเกษ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๖๕๔. นางสาวไวรัลยา ตันพานิช ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดตรัง
๑๖๕๕. นางสาวนรีนาถ ทองบัวบาน ผูพิพากษาศาลจังหวัดรัตนบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดขอนแกน
๑๖๕๖. นางเอมวลี บุญจันตSะ แกนเมือง ผูพิพากษาศาลจังหวัดแมสอด ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๖๕๗. นางสาวปK ย ฤดี สื บเพ็ ชร ผู พิพ ากษาศาลจั ง หวั ดรั ต นบุ รี ดํา รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดขอนแกน
๑๖๕๘. นายณัฐพล วชิระประสิทธิ์ ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
รอยเอ็ด ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๖๕๙. นางสาวกชพร ตันสถิรานันท) ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ศรีสะเกษ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๖๖๐. นางสาวพสุกานต) พรหมสาส)น ผูพิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๖๖๑. นายเจตรวิ นท) จิ ตสํ าราญ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดรั ตนบุ รี ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
/๑๖๖๒. นางสาวนาวีพรรณ …

- ๑๐๖ ๑๖๖๒. นางสาวนาวีพรรณ สีหพันธุ) ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครพนม ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล
๑๖๖๓. นายบุ รเศรษฐ) รุ งรติกุ ลธร ผูพิ พากษาศาลจั งหวัดบุรี รัมย) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๖๖๔. นางสาวนวลปราง สินธพานนท) ผูพิพากษาศาลจังหวัดเทิง ดํารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๖๖๕. นางนนทิ ญ า หงษ) ห ยก ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
นครสวรรค) ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๑๖๖๖. นางสาวอุษา พิพัฒน)บรรณกิจ ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๖๖๗. นางสาวสุธินี อารีเจริญเลิศ ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดหัวหิน
๑๖๖๘. นางสาวนภกานต) พิพัฒ น)อนั นต) ผู พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดแมฮองสอน ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๖๖๙. นางสาวสิริณี กําแพงแกว ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นราธิวาส ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๖๗๐. นางสาวสรพรรณ ศรกุล ผู พิพ ากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
ปIตตานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดหัวหิน
๑๖๗๑. นางสาววิริยา จันทร)จอย ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ปIตตานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย
๑๖๗๒. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมรักษา ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๖๗๓. นายธเนส บัวผิน ผูพิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๖๗๔. นายวิ ชั ย พรมมากุ ล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวัด กั น ทรลั ก ษ) ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเดชอุดม
๑๖๗๕. นายภูมิ ภั ทร ลาภนิยม ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ดศรีสะเกษ ดํ ารงตํ าแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๖๗๖. นายชัชวาล บุญเกษมสันติ ผูพิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว
๑๖๗๗. นางสาวพวงไขมุกข) วิภาตะวัต ผูพิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
/๑๖๗๘. นายภาณุพันธุ) ...

- ๑๐๗ ๑๖๗๘. นายภาณุ พั น ธุ) รั ก วงษ) ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
สุราษฎร)ธานี ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๖๗๙. นายฐิ ร พั ฒ น) เที่ ย งกมล ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม
๑๖๘๐. นายอภิ รั ก ษ) เขี ย นนอก ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด กระบี่ ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๖๘๑. นางสาวกั ญ ญาภั ท ร ทิ พ ย) บุ ญ ทรั พ ย) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด นครพนม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดแพร
๑๖๘๒. นางสาวนิ ร มล จั นทรคามิ ผู พิ พากษาศาลจั งหวั ด ทุ งสง ดํ า รงตํา แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพล
๑๖๘๓. นางสาวกมลลักษณ) หาญประสิทธิ์คํา ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงสุรินทร)
๑๖๘๔. นายสุ ริ ยั น ต) หงสาคู ผู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๑๖๘๕. นายทศพล พิทักษ)เนตินัย ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๖๘๖. นายกฤษณพงศ) ชาญวิรวงศ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณ)
๑๖๘๗. นายเอกฤทธิ์ ลีลาเกรียงศักดิ์ ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สงขลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณ)
๑๖๘๘. นางสาวธนภรณ) เอี่ยมทอง ผูพิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
๑๖๘๙. นายพงศ)ชยุตม) ลับเหลี่ยม ผูพิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษ) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว
๑๖๙๐. นางสาวสุภาวดี วัฒนานนท) ผูพิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ) ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๖๙๑. นายจรัล ทองสุด ผูพิพากษาศาลจังหวัดทุงสง ดํารงตํ าแหนง ผูพิพากษา
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๖๙๒. นายโภคิ น ตรี ส มุ ท ร) ผู พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด เกาะสมุ ย ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระแกว
๑๖๙๓. นางสาวอภิรดี สุธาสันติรักษ) ผูพิพากษาศาลจังหวัดบึงกาฬ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
/๑๖๙๔. นายกิตติกร ...

- ๑๐๘ ๑๖๙๔. นายกิตติกร เนียมสอน ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพล
๑๖๙๕. นายธนภัทร นิติธนาภัทร ผูพิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค)
๑๖๙๖. นายสุมิตร) ทองกลอม ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
ดํา รงตํา แหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระแกว
๑๖๙๗. นายสุรพันธ) สุวรรณประดิษฐ) ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สงขลา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๖๙๘. นายสุธี ศิริภานุมาศ ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร
๑๖๙๙. นางสาวนัชชา เวทย)วิไล ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๗๐๐. นางอรวดี ลีวรวัฒน) ภูษิตโภยไคย ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๗๐๑. นางสาวภคินี กอคุณากร ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๗๐๒. นางสาวนิ ดา แสงโชติ ชวงชั ย ผูพิ พากษาประจํา สํา นัก งานศาลยุติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๑๗๐๓. นายอมรชัย อาสภวิริยะ ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๗๐๔. นายกฤชพล คมสั ต ย) ธ รรม ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว
๑๗๐๕. นายไกรฤทธิ์ มณี ร าชกิ จ ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๑๗๐๖. นายชัชรินทร) เจียมพงศ)ไพศาล ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๑๗๐๗. นายวิชญ)พล มากกิตติ ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๗๐๘. นางสาวบุ ษ กร เจริ ญ เลิ ศ ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๗๐๙. นายธี ร พงศ) กิ จ ชั ย นุ กู ล ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
/๑๗๑๐. นางสาวจงสวัสดิ์ ...

- ๑๐๙ ๑๗๑๐. นางสาวจงสวั สดิ์ พิ สิ ฐพั นพร ผู พิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๗๑๑. นางสาวบทม) รั ตน) ธํ ารงเวี ยงผึ้ ง ผู พิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๗๑๒. นายไกรพล อรั ญ รั ต น) ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๑๗๑๓. นางสาวณัฐ ชยา จัง โส ผู พิพ ากษาประจํ า สํ า นัก งานศาลยุต ิธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๗๑๔. นางสาวณั ฐ กฤตา อุ ช ชิ น ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๗๑๕. นายปวรรษ กมลเสรี รั ต น) ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๗๑๖. นางสาวพัชรมาศ แพรกิจธรรมชัย ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํา รงตํา แหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๗๑๗. นางสาวจิ ร าพร นาสมใจ ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
๑๗๑๘. นางสาวแกวตา หฤทั ย พั น ธ) ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๗๑๙. นายพรเลิ ศ ศั ก ดิ์ ส งวนมนู ญ ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดหัวหิน
๑๗๒๐. นางสาวกั ญจน) ณั ฏฐ) เกตุ ชั ยมาศ ผู พิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๗๒๑. นางสาวหรรษา สุ ข าภิ วั ฒ น) ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๗๒๒. นางสาวศิริกุล งามพรสุขสวัสดิ์ ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๗๒๓. นางดวงสมณฑ) ศิ ริ ชั ยพั ฒนา ผู พิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๗๒๔. นายทวี ชู โ ต ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ดํ า รงตํ า แหนง
ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๗๒๕. นางสาวภัทรินทร) เอี่ยมบุตรลบ ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี
/๑๗๒๖. นางสาวอาณิสรา ...

- ๑๑๐ ๑๗๒๖. นางสาวอาณิสรา เชื้อสังข)พันธุ) ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครพนม
๑๗๒๗. นายพรรษวั ฒน) พู นทองพั นธ) ผู พิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๗๒๘. นายชั ช พงศ) สิ น ดํ า ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั กงานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
๑๗๒๙. นายครองชน มนั ส วานิ ช ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๗๓๐. นายพงศกร สุ เ รนทร) รั ง สิ กุ ล ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๗๓๑. นายอดิ ศั ก ดิ์ เฉลิ ม เกี ย รติ ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี
๑๗๓๒. นายนารถ เศรษฐพูธ) ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลแขวงสงขลา
๑๗๓๓. นายจอมวิชญ) จันทร)พรหมมา ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑๗๓๔. นายอธิ ร าช จารุ โ สภณ ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี
๑๗๓๕. นางสาวธฤษิ ดา เอี่ ยมสุขแสง ผูพิ พากษาประจําสํ านัก งานศาลยุติธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๗๓๖. นางสาวปI ท มาวดี สายแกว ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๗๓๗. นายอรรณพ หลอประดิ ษ ฐ) ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๗๓๘. นางสาวกมลชนก กฐิ นะสมิต ผูพิ พากษาประจํา สํา นัก งานศาลยุ ติธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๗๓๙. นายเอกวัฒณ) สุริยะวิจิตรวงศ) ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๗๔๐. นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๗๔๑. นางสาวกอปรเกศ ยงสวัสดิกุล ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
/๑๗๔๒. นายพงศ) ...

- ๑๑๑ ๑๗๔๒. นายพงศ) ที ป ต) ธ นากร ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗๔๓. นางสาวอรนาถ สี ป ระจิ ม ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๗๔๔. นางสาวนราพร กฤษฎาพิ พั ฒน) ผู พิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร)
๑๗๔๕. นางสาวเจนจิ รั ฐ เจนชั ยจิ ตรวนิ ช ผู พิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗๔๖. นางสาวชลดา ประสิ ทธิ อาภา ผู พิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
๑๗๔๗. นางสาวนภสร วิ จั ก ษณบดี ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗๔๘. นายวโรตม) สี่ ทิ ศ ประเสริ ฐ ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระแกว
๑๗๔๙. นางสาวภัทริน สิริวิทยาปกรณ) มีเดช ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗๕๐. นางสาวณั ฏฐ) รดา ศรีห ลมสัก ผูพิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗๕๑. นายภาคย) กาญจนะไพบู ล ย) ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗๕๒. นางสาวฐิ ติ ม า เลิ ศ ธนธรณ) ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗๕๓. นางสาวสิ ร พิ ช ญ) สิ น มา ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
๑๗๕๔. นางสาวชั ญญา เชาวนทรงธรรม ผู พิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
๑๗๕๕. นายชยา อั ม พรกลิ่ น แกว ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร
๑๗๕๖. นางสาวเบญจมาภรณ) สมทวีศิลปW ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดกระบี่
๑๗๕๗. นายอริ ย วั ฒ น) พั น ธุ) ม ณี ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดกระบี่
/๑๗๕๘. นางสาวหทัยภัทร ...

- ๑๑๒ ๑๗๕๘. นางสาวหทัยภัทร เพริศวิวัฒนา ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗๕๙. นางสาวอิสราภรณ) ธีระวัฒน)สกุล ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗๖๐. นายวุ ฒิ ศรี ธี ร ะวิ ศ าล ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสระแกว
๑๗๖๑. นายพิ ภ ากร) เล็ ก บํ า รุ ง ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดชุมพร
๑๗๖๒. นางสาวพิ ม พ) ว สี ใจสมุ ท ร ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
๑๗๖๓. นายชนาวี ร) ภั ท ราดู ล ย) ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดกระบี่
๑๗๖๔. นายจักรภพ ศิริภากรกาญจน) ผูพิ พากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร
๑๗๖๕. นางสาววริ ษ ฐา มงคลศิ ริ ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดกระบี่
๑๗๖๖. นางสาวกรรณกมล เตรั ต น) ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร)
๑๗๖๗. นายชยารณ หาญตะลอม ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๑๗๖๘. นางสาววาทิ นี เจริ ญ วัฒ นสุ ข ผูพิ พ ากษาประจํา สํ านั ก งานศาลยุ ติธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดชุมพร
๑๗๖๙. นายศิ วั ช ที ป ต) ธ นากร ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗๗๐. นางสาวจี ร าภา ลี ลาวั ฒนชั ย ผู พิ พากษาประจํ า สํ า นั กงานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดกระบี่
๑๗๗๑. นางสาวศานตี วงษ)ประภารัตน) ผูพิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดชุมพร
๑๗๗๒. นางสาวนัน ทนั ช ศิ รธรานนท) ผู พิพ ากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดรอยเอ็ด
๑๗๗๓. นายกมลศักดิ์ ชัย ชนะวิชชกิจ ผูพิ พากษาประจําสํานั กงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร
/๑๗๗๔. นางสาวปการัฐ ...

- ๑๑๓ ๑๗๗๔. นางสาวปการั ฐ เนติ โ พธิ์ ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร
๑๗๗๕. นางสาวรมบุ ญ โชคไมตรี ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร
๑๗๗๖. นายสุ ร ศั ก ดิ์ ศรี ศุ ภ รางค) กุ ล ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร)
๑๗๗๗. นายพั ส สภู มิ แปZ น เพชร ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร)
๑๗๗๘. นางสาววลีรัตน) ตามครองชัย ผูพิ พากษาประจําสํานั กงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๗๗๙. นางสาวปรี เ นตร เผาปรี ช า ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๗๘๐. นายณั ฐ ชั ย ทรั พ ย) ตั น ติ กุ ล ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๗๘๑. นายสัน ฐิต ิ มงคลโสฬศ ผู พิพ ากษาประจํ า สํ า นัก งานศาลยุต ิธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๗๘๒. นางสาวปสุ ต า ตั้ ง วงษ) เ ลิ ศ ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดชุมพร
๑๗๘๓. นายวรวั ฒ น) ณั ถ ฤทธิ์ ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร)
๑๗๘๔. นางสาวณั ฏฐ) ลิ ตา เจริ ญเขษมมี สุ ข ผู พิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
๑๗๘๕. นายปองพล ประยงค) ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๗๘๖. นางสาวณภั ท ร ปI ญจพลพงศ) ผู พิ พ ากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๑๗๘๗. นางสาวภั คสุ นี ภั ส พิ ทั กษ) วราพร ผู พิ พากษาประจํ าสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา
๑๗๘๘. นายวรัญ ญ) ลอยจิร ากุล ผู พิพ ากษาประจํ า สํ า นัก งานศาลยุต ิธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงสงขลา
๑๗๘๙. นางสาวจั น ทร) เ จา เวศอุ รั ย ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร)ธานี
/๑๗๙๐. นางสาวศุภมาส ...

- ๑๑๔ ๑๗๙๐. นางสาวศุ ภ มาส ชิ น วิ นิ จ กุ ล ผู พิ พ ากษาประจํ า สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงสงขลา
๑๗๙๑. นายณัฐพงศ) เหลื องประเสริฐ ผูพิ พากษาประจําสํานั กงานศาลยุติธรรม
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลแขวงสุรินทร)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป`นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอกประยุทธ' จันทร'โอชา
นายกรัฐมนตรี

นงเยาว) : ตรวจ
สําเนาถูกตอง
อารียา จําปางาม
(นางสาวอารียา จําปางาม)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

