(สําเนา)
คําสั่งสํานักงานศาลยุตธิ รรม
ที่ 1177/๒๕60น
เรื่อง ให"ข"าราชการตุลาการไปช'วยทํางานชั่วคราว
โดยที่ ค ณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมได" มี ม ติ แ ต' ง ตั้ ง ข" า ราชการตุ ล าการให" ไ ป
ดํารงตําแหน'งที่ว'างและแทนกัน ซึ่งอยู'ระหว'างดําเนินการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล"า
โปรดกระหม' อ มแต' ง ตั้ ง เพื่ อ มิ ใ ห" เ ป4 น การขั ด ข" อ งแก' ร าชการ ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบข"าราชการฝ9ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ ๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ ประธานศาลฎีกา
มีคําสั่งให"ข"าราชการตุลาการไปช'วยทํางานชั่วคราว โดยได"รับความยินยอมแล"ว ดังต'อไปนี้
๑. นายธนฤกษA นิติเศรณี รองประธานศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่ว คราวในตําแหน'ง
ประธานศาลอุทธรณA
๒. นางอุบลรัตนA ลุยวิกกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลฎีกา ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลฎีกา
๓. นายธนสิทธิ์ นิลกําแหง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองประธานศาลฎีกา
๔. นายไสลเกษ วัฒนพันธุA ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองประธานศาลฎีกา
๕. นายโสภณ โรจนAอนนทA ประธานแผนกคดีอาญาของผู"ดํารงตําแหน'งทางการเมือง
ในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลฎีกา
๖. นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองประธานศาลฎีกา
๗. นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก"ว ประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลฎีกา ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลฎีกา
๘. นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีอาญาของผู"ดํารงตําแหน'งทางการเมืองในศาลฎีกา
๙. นายนิพนธA ใจสําราญ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลฎีกา
๑๐. นายสุนทร ทรงฤกษA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา
๑๑. นายสู'บุญ วุฒิวงศA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
๑๒. นายสุรพันธุA ละอองมณี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดีทรัพยAสินทางปKญญาและการค"าระหว'างประเทศในศาลฎีกา
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-2๑๓. นายทวี ประจวบลาภ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดีพาณิชยAและเศรษฐกิจในศาลฎีกา
๑๔. นายชัยยุทธ ศรีจํานงคA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลฎีกา
๑๕. นายธีระพงศA จิระภาค ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา
๑๖. นางสาวบุญมี ฐิตะศิริ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา
๑๗. นายฉัตรไชย จันทรAพรายศรี ประธานศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๑๘. นายอดิศักดิ์ ปKตรวลี ประธานศาลอุทธรณAภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๑๙. นายอนันตA วงษAประภารัตนA ประธานศาลอุทธรณAภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๒๐. นายโสฬส สุวรรณเนตรA ประธานศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๒๑. นายจินดา ปKณฑะโชติ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานศาลอุทธรณAภาค ๙
๒๒. นายธงชัย เสนามนตรี ประธานศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๒๓. นายประมวญ รักศิลธรรม ประธานศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๒๔. นางสาวปSยกุล บุญเพิ่ม ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานศาลอุทธรณAภาค ๑
๒๕. นายพศวัจณA กนกนาก ประธานศาลอุทธรณAภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๒๖. นายเสรี เพศประเสริฐ ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษา
หัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๒๗. นางนุจรินทรA จันทรAพรายศรี ประธานศาลอุทธรณAภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานศาลอุทธรณAภาค ๗
๒๘. นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน'ง
ประธานศาลอุทธรณAภาค ๘
๒๙. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันทA ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ประธานศาลอุทธรณAภาค ๕
๓๐. นายจักษAชัย เยพิทักษA ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษา
หัวหน"าคณะในศาลฎีกา
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-3๓๑. นายแรงรณ ปริพนธAพจนพิสุทธิ์ ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๓๒. นายสมจิตรA ทองศรี ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษา
หัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๓๓. นายเกียรติพงศA อมาตยกุล ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ประธานศาลอุทธรณAภาค ๔
๓๔. นายณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๓๕. นายวรงคAพร จิระภาค อธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'ง ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๓๖. นายพันธุAเลิศ บุญเลี้ยง ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษา
หัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๓๗. นายรังสรรคA ดวงพัตรา ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษา
หัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๓๘. นายพิศิฏฐA สุดลาภา ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งประธาน
ศาลอุทธรณAภาค ๓
๓๙. นายปกรณA วงศาโรจนA ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษา
หัวหน"าคณะในศาลฎีกา
๔๐. นายลาชิต ไชยอนงคA ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งประธาน
ศาลอุทธรณAภาค ๖
๔๑. นายกิจชัย จิตธารารักษA อธิบดีผู"พิพากษาศาลล"มละลายกลาง ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๔๒. นายอธิคม อินทุภูติ ผู"พิพากษาศาลฎีกาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๔๓. นายจรูญ ชีวิตโสภณ อธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งกรุงเทพใต" ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'ง
๔๔. นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๔๕. นายสุภัทรA สุทธิมนัส อธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๔๖. นายสุพจนA กิตติรักษนนทA อธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต" ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๔๗. นายสมพงษA เหมวิมล อธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๔๘. นายบุญชู ทัศนประพันธA อธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญา
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-4๔๙. นายโอภาส อนันตสมบูรณA อธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งกรุงเทพใต"
๕๐. นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๕๑. นายชลิศรA สวัสดิทัต ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดี
ผู"พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต"
๕๒. นายปรัชญา โกไศยกานนทA อธิบดีผู"พิพากษาศาลทรัพยAสินทางปKญญาและการค"า
ระหว'างประเทศกลาง ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๕๓. นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู"พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งธนบุรี
๕๔. นายยงยุทธ แสงรุ'งเรือง อธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๕๕. นายโชติวัฒนA เหลืองประเสริฐ ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
อธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานกลาง
๕๖. นายเทพ อิงคสิทธิ์ ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดี
ผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
๕๗. นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐA อธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๕๘. นายพิสุทธิ์ ศรีขจร ผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดี
ผู"พิพากษาศาลล"มละลายกลาง
๕๙. นายชวลิต ลีฬหาวงศA อธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๖๐. นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
อธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๖๑. นายชลิต กฐินะสมิต รองประธานศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๖๒. นายชัยชนะ ตัญจพัฒนAกุล รองประธานศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๖๓. นางเสมอดาว เดชาติวงศA ณ อยุธยา ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๖๔. นายเธียรดนัย ธรรมดุษฎี รองประธานศาลอุทธรณAภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๖๕. นายสันตAชัย ล"อมณีนพรัตนA รองประธานศาลอุทธรณAภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๖๖. นายทัศนAพงษA เหล'ารักวงศA อธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
อธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗
/67. นายประสิทธิ์ ...

-5๖๗. นายประสิทธิ์ ศักดิ์ศรีมณีกูล รองประธานศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๖๘. นายศิริชัย จันทรAสว'าง รองประธานศาลอุทธรณAภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๖๙. นางกาญจนา ชัยคงดี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๗๐. นายวิบูลยA แสงชมภู รองประธานศาลอุทธรณAภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลฎีกา
๗๑. นายสุทิน นาคพงศA รองประธานศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดี
ผู"พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
๗๒. นายสมเกียรติ ตั้งสกุล รองประธานศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๗๓. นางอโนชา ชีวิตโสภณ รองประธานศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๗๔. นางสุวิชา นาควัชระ รองประธานศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
อธิบดีผู"พิพากษาศาลทรัพยAสินทางปKญญาและการค"าระหว'างประเทศกลาง
๗๕. นางอารียA เตชะหรูวิจิต ร ประธานแผนกคดีผู"บ ริโ ภคในศาลอุท ธรณAภ าค ๗
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕
๗๖. นายสราวุธ ศิริภ าณุรัก ษA ประธานแผนกคดีเ ลือ กตั้ง ในศาลอุท ธรณAภ าค ๗
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑
๗๗. นางพนมวรรณ ทองวิทูโกมาลยA ประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณAภาค ๙
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๗๘. นายอําพัน ธA สมบัติสถาพรกุล ผู"พิพากษาหัว หน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๗
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลฎีกา
๗๙. นางสาวนันทวัน เจริญชาศรี รองประธานศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓
๘๐. นายสุรพล เอี่ยมอธิคม ประธานแผนกคดีสิ่ง แวดล"อมในศาลอุทธรณAภาค ๗
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAภาค ๗
๘๑. นายสันติ วงศAรัตนานนทA ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณA ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณA
๘๒. นายสุนทร เฟZ[องวิวัฒนA อธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAภาค ๑
๘๓. นายกิตติพงษA ศิริโรจนA ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๙ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAภาค ๙
๘๔. นายพิชัย เพ็งผ'อง ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณA
/85. นายสรศักดิ์ …

-6๘๕. นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAภาค ๗
๘๖. นายเรวัตร สกุลคล"อย รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณA ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณA
๘๗. นายรักเกียรติ วัฒนพงษA ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณAภาค ๒
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAภาค ๒
๘๘. นางปวีณณา ศรีวงษA ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๒ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAภาค ๒
๘๙. นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณAภาค ๑
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAภาค ๑
๙๐. นายอาคม รุ'งแจ"ง ประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAภาค ๑
๙๑. นายฉกาจกิต พัฒนานุพงษA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๙
๙๒. นางวราภรณA สหัสโพธิ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๙
๙๓. นายจักรกฤษณA อนันตAสุชาติกุล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๗
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๗
๙๔. นายสันทัด สุจริต รองประธานศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
อธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔
๙๕. นางศรีวิไล ธรรมดุษฎี ประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณAภาค ๒ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณAภาค ๗
๙๖. นายชัยพัฒนA ชินวงศA ประธานแผนกคดีค"ามนุษยAในศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณA
๙๗. นายสมศักดิ์ ขวัญแก"ว ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณAภาค ๑
๙๘. นายพงษAศักดิ์ กิติสมเกียรติ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๔
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAภาค ๔
๙๙. นางชนากานตA ธีรเวชพลกุล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๑๐๐. นายอรรณพ วิทูร ากร ผู"พิพากษาหัว หน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญ พิเศษ
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณAภาค ๗
๑๐๑. นายวิชาญ กาญจนะ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณAภาค ๙
๑๐๒. นายชาญณรงคA ปราณีจิตตA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAประจําสํานัก
ประธานศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีค"ามนุษยAในศาลอุทธรณA
/103. นางวิไล ...

-7๑๐๓. นางวิไล นภานุเคราะหA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๗ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๑
๑๐๔. นายจําแลง กุลเจริญ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณAภาค ๕ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๗
๑๐๕. นายวิชาญ ศิริเศรษฐA รองประธานศาลอุทธรณAภาค ๖ ช'ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณAภาค ๑
๑๐๖. นายวีรภัทร ไพบูลยAวัฒนกิจ ประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณAภาค ๓
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAภาค ๓
๑๐๗. นางสาวอรุณี วีระรัศมี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๔
๑๐๘. นายสืบ พงษA ศรีพงษA กุล ผู"พิพากษาหัว หน"าคณะในศาลอุทธรณAประจํ าสํานั ก
ประธานศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒
๑๐๙. นายสุรพล สนธยานนทA อธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
๑๑๐. นายอนุสรณA ศรีเมนตA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๕ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณAภาค ๕
๑๑๑. นางพัชรAภรณA อนุวุฒินาวิน ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๗
๑๑๒. นางสาวสุจิต รา พัฒ นภัก ดี ผู"ช'ว ยผู"พิพ ากษาศาลฎีก า ช'ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณA
๑๑๓. นายเอกวิทยA วัชชวัลคุ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๖ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAภาค ๖
๑๑๔. นายพิชัยวัฒนA อุตะเดช ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานศาลอุทธรณAภาค ๘
๑๑๕. นายพงษAรั ต นA เครือกลิ่น อธิ บดีผู" พิพากษาศาลแรงงานภาค ๗ ช' ว ยทํ างาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๖. นายศิริชัย คุณจักร ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๒ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
๑๑๗. นายพอพันธุA คิดจิตตA ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณAภาค ๒
๑๑๘. นายชัยยุทธ กลับอําไพ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๖ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓
๑๑๙. นายปKญญา ช'อมณี ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๘
๑๒๐. นายสมชาย ธารณธรรม ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๙
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-8๑๒๑. นายศิริชัย ศิริกุล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณA
๑๒๒. นายประสาร กี ร านนทA ผู" พิ พากษาหั ว หน" า คณะในศาลอุ ทธรณA ช'ว ยทํา งาน
ชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗
๑๒๓. นายบุญชัย กริชชาญชัย ประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณAภาค ๓
๑๒๔. นางภคมณฑนA เมธีธรรมาภรณA รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณA
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๖
๑๒๕. นายปานทอง สุ' ม มาตยA อธิ บ ดี ผู" พิ พ ากษาศาลแรงงานภาค ๕ ช' ว ยทํ า งาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๕
๑๒๖. นายเดชา อัชรีวงศAไพศาล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAประจําสํานัก
ประธานศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒
๑๒๗. นางจรรยา จีร ะเรือ งรัต นา ผู"พิพ ากษาหัว หน"า คณะในศาลอุท ธรณAภ าค ๒
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณA
๑๒๘. นายวันชัย ธํารงพิริยะพันธA อธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีผู"บริโภคในศาลอุทธรณAภาค ๘
๑๒๙. นายสุทิน อุ"ยตระกูล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๖ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๗
๑๓๐. นายธัช พงศA วิ สุ ทธิ สั ง วร อธิ บดี ผู" พิพ ากษาศาลแรงงานภาค ๙ ช'ว ยทํา งาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๘
๑๓๑. นายวิธูร คลองมีคุณ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๖ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๗
๑๓๒. นายสมเกียรติ เต็งสุวรรณA อธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๓
๑๓๓. นายปริญญา อิทธิวิกุล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญ พิเศษ
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑
๑๓๔. นายสุรินทรA ชลพัฒนา อธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลอุทธรณAภาค ๘
๑๓๕. นางปS ย นุ ช มนู รั ง สรรคA เลขาธิ ก ารประธานศาลฎี ก า ช' ว ยทํ า งานชั่ ว คราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๑๓๖. นายปราช ตัณฑศรี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๘
๑๓๗. นายสถาพร ดาโรจนA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑
๑๓๘. นายนพเรศ พันธุAนรา ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๒ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๖
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-9๑๓๙. นายมานิ ต ยA สุ ข อนั น ตA ผู" พิ พ ากษาหั ว หน" า คณะในศาลอุ ท ธรณA ช' ว ยทํ า งาน
ชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๑๔๐. นายบดินทรA ตรีรานุรัตนA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๒ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๑๔๑. นายวิบูลยA ศุภสกุลอาภาพิบูล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๔
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณA
๑๔๒. นายระบิล จัน ทรภิร มยA ผู" พิพ ากษาหัว หน"า คณะในศาลอุทธรณA ประจํ าสํ านั ก
ประธานศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๗
๑๔๓. นายมนูภาน ยศธแสนยA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖
๑๔๔. นายอริ ย ะ นาวิ น ธรรม ผู" พิ พ ากษาหัว หน" า คณะในศาลอุ ท ธรณA ช' ว ยทํ า งาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณAภาค ๒
๑๔๕. นายธนาคม ลิม้ ภักดี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งประธานแผนกคดีผบู" ริโภคในศาลอุทธรณAภาค ๒
๑๔๖. นายทวีนัส พรรณพงาพันธุA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑
๑๔๗. นายปฏิญญา สูตรสุวรรณ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณA
๑๔๘. นายสมชาย เงารุ'งเรือง ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณA
๑๔๙. นายปรเมษฐA โตวิวัฒนA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑
๑๕๐. นายวิเชียร แสงเจริญถาวร ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔
๑๕๑. นายสุพัฒนA พงษAทัดศิริกุล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๖
๑๕๒. นายไกรยง ติวราภรณAศานติ์ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๕
๑๕๓. นายสถาพร วงศAตระกูลรักษา ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑
๑๕๔. นายนพรัตนA ชลวิทยA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณA
๑๕๕. นายพิสิษฐ นิ่งน"อย ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙
๑๕๖. นายวิเชียร อภิรัตนAมนตรี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๕ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๓
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- 10 ๑๕๗. นายทรงกลด บุญชูกุศล ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณA
๑๕๘. นายดุสิต ฉิมพลียA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณA
๑๕๙. นายโสภณ พรหมสุวรรณ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๑๖๐. นายวิสุทธิ์ กลิ่นพร ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๕
๑๖๑. นางสาวสุมาณี ทองภักดี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๒ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑
๑๖๒. นายวีระชาติ กุลอัศยะศิริ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๖
๑๖๓. นายไกรรัตนA วีรพัฒนาสุวรรณ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๑
๑๖๔. นายกีรติ วรพุทธพงศA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗ ช'วยทํางานชัว่ คราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๖
๑๖๕. นางปSยนุช จรูญรัตนา ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๓
๑๖๖. นายสมชาย อุดมศรีสําราญ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณA
๑๖๗. นายประดิษฐA จิตตAจํานงคA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๓
๑๖๘. นางกีรติ ตั้งธรรม ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๑๖๙. นายณกรณA กุลพิโมกขA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๓
๑๗๐. นายสายัณหA ศรีดวม ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๔
๑๗๑. นายธีระพงศA เพ็ญตระการ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๒
๑๗๒. นายสัมพันธA บุนนาค ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๔
๑๗๓. นายศตวรรษ ทาแก"ว ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๒
๑๗๔. นายยอน พลาบดีวัฒน ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๒
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- 11 ๑๗๕. นายจุมพล ชูวงษA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๒
๑๗๖. นางมาลิน ภู'พงศA จุลมนตA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๑๗๗. นายเผดิม เพ็ชรกูล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๑๗๘. นายลิขิต รัตนประภาพรรณ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๓
๑๗๙. นายอดุ ลยA อุด มผล ผู"พิ พากษาศาลอุ ทธรณA ช'ว ยทํางานชั่ว คราวในตํ าแหน' ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๒
๑๘๐. นางสาวภัท รพร จัก รางกูร ผู"พิพ ากษาศาลอุท ธรณA ช'ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๓
๑๘๑. นายสุชิน ต'างงาม ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองประธาน
แผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณA
๑๘๒. นายบุญเขตรA พุ'มทิพยA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๑๘๓. นายจักรกฤษณA เจนเจษฎา ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๑๘๔. นายอุเทน ศิริสมรรถการ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๑๘๕. นายนิวิษฐชัย สําเนาพันธุA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณA
๑๘๖. นายสุนันทA เลขบวรวงคA รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๔
๑๘๗. นายสิทธิชัย พูนเกษม ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๘
๑๘๘. นางอุบลรัตนA ลีพัฒนากิจ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๘
๑๘๙. นายเชวง ชูศิริ ผู"ช'ว ยผู"พิพ ากษาศาลฎีก า ช'ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน'ง
เลขาธิการประธานศาลฎีกา
๑๙๐. นายป^ติ นาถะภักติ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๘
๑๙๑. นายวิโรจนA ตุลาพันธุA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๑๙๒. นายตุลยวัต พรหมพันธAใจ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอุทธรณAภาค ๘
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- 12 ๑๙๓. นายสุชาติ สุนทรีเกษม ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗
๑๙๔. นายรุ'งศักดิ์ วงศAกระสันตA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๑๙๕. นายเลิศพงศA อินทรหอม ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗
๑๙๖. นายสอนชัย สิราริยกุล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๑๙๗. นางวาสนา อัจฉรานุวัฒนA เลขานุการศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๑๙๘. นายสมัย เฮงมีชัย ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๕
๑๙๙. นายมนัส ติระกุล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗
๒๐๐. นายนวรัตนA กลิ่นรัตนA ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗
๒๐๑. นายจีร ะพัฒ นA พัน ธุAทวี เลขานุการศาลฎีกา ช'ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๙
๒๐๒. นายคมกฤช เทียนทัด ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗
๒๐๓. นายปKญญา ด'านพัฒนามงคล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗
๒๐๔. นายชัยพรรษ เสริมสุวรรณ รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๐๕. นายธนรัต นA ทั่ง ทอง ผู"พิพ ากษาศาลอุท ธรณAป ระจํา สํา นัก ประธานศาลฎีก า
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๐๖. นางสุวรรณา นาคะรัศมี รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๐๗. นายนุกูลกิจ เศรษฐกิจนุกูล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'ง
๒๐๘. นายธวัชชัย ถาวรสุจริตกุล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕
๒๐๙. นายชาติชาย กิติสารศักดิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งกรุงเทพใต" ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๙
๒๑๐. นายชัยวัฒนA เตชะวิจิตรชัย ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
/212. นายนิรตั นA …

- 13 ๒๑๑. นายนิรัตนA ฟูกาญจนานนทA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลล"มละลายกลาง
๒๑๒. นายสม กุมศัสตรา ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔
๒๑๓. นายกฤษฎิ์พงศA ผดุงพัฒโนดม ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญา
๒๑๔. นายสาโรช ทาสวัสดิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๑๕. นายทนงศักดิ์ ดุลยกาญจนA รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'ง ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๒๑๖. นายจงศักดิ์ ผดุง ทรัพยA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๕ ช'ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน'งเลขานุการศาลอุทธรณAภาค ๘
๒๑๗. นายสุพัฒนA ลอยชูศักดิ์ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๑๘. นางสาวยุวิสสAรAชญา ยกซิ่ว ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕
๒๑๙. นายมุนินทรA สมทอง ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๒๐. นายวิรัตนA เกษมทรัพยA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๒๑. นายขรรคAชัย สุน ทร รองอธิบ ดีผู"พิพ ากษาศาลเยาวชนและครอบครัว กลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๒
๒๒๒. นายวิเทพ อริยสัจจากร ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๒๓. นายประสงคA กระจ'างวุฒิชัย ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๒๒๔. นางสาวจิตฤดี วีระเวสสA รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๖
๒๒๕. นายศุภวิทยA ตั้งตรงจิตตA รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๒๒๖. นายอุทิศ สุภาพ รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งกรุงเทพใต" ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'ง
๒๒๗. นายกิตติพัชธA วราอุบล รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๒๘. นายวรสิทธิ์ อภิชาติโชติ รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๒
/229. นางปารณี …

- 14 ๒๒๙. นางปารณี มงคลศิริภัทรา ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๒๓๐. นายอิทธิธรรม อารัมภวิโรจนA ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'ว ยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๓๑. นางสาววิภา ลีลาวิวัฒนA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๒๓๒. นายสุรวุฒิ เชาวลิต รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต" ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๒๓๓. นายเจริญวิทยA เกื้อทิพยA รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญา ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๓๔. นายอาคม ศรียาภัย รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๒๓๕. นายสรารักษA สุวรรรณเสรี ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๒๓๖. นายสาธิต สุทธิสัตยารักษA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๒๓๗. นายสมศักดิ์ อุไรวิชัยกุล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๒๓๘. นายโชคชัย หว'างอุ'น ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๓๙. นางเกดแก"ว หว'างอุ'น ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๔๐. นายวงการ ช'วยพนัง ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๕
๒๔๑. นายสุทัศนA สงวนปรางคA รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๔๒. นายสมหมาย ปSยะพิสุทธิ์ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๒๔๓. นายมโน เทอดจิตธรรม เลขานุการศาลอุทธรณAภาค ๕ ช'ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๕
๒๔๔. นายนิกร ทัสสโร รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๔๕. นายวินัส สุนนทA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔ ซึ่งช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธA
2560 ไปช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๒๔๖. นายประสาธนA ธรรมAทวีวุฒิ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๖
/247. นางสาวจันทรAเพ็ญ …

- 15 ๒๔๗. นางสาวจันทรAเพ็ญ อนันตพันธุAพงศA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๒ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๕
๒๔๘. นางสาวปทุมาวดี พิชชาโชติ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๔๙. นายชัยพร ควรอักษร ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๕๐. หม'อมหลวงนารีธรรม ศรีธวัช ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๕๑. นายวิวรรธนA ธีระอรรถเศรษฐA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๒
๒๕๒. นางยิ่ง ลักษณA สุข วิสิฎฐA รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช'ว ยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๒๕๓. นายสมเกียรติ สมสวย รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณA
๒๕๔. นายอัมพร แสงสุวรรณนุกุล รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'ง ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๒
๒๕๕. นายสุรพล โตศักดิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๓
๒๕๖. นายสุรฤทธิ์ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๓
๒๕๗. นายวชิระ เศษแสงศรี ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๓
๒๕๘. นายสมเจตนA สุรินทรAศักดิ์ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๓
๒๕๙. นายวัชรินทรA สงห"อง ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔
๒๖๐. นายสนิท โพชนะกิจ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๖๑. นายไพศาล โกสวัสดิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔
๒๖๒. นางกริต ติกา ทองธรรม ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔
๒๖๓. นางกรรณิการA ตั้งปKญญาสกุล รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๖๔. นางสาวพนิดา รัตนะวรรธนะ ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔
/265. นางกฤษณา ...

- 16 ๒๖๕. นางกฤษณา รัตนาสิน ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๒๖๖. นางสุภาวรรณ มหัตเดชกุล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญา
๒๖๗. นางมณฑิรา ศิลปศร เชื้ออินทรA รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔
๒๖๘. นางสมพร พงษAสุภาพ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑
๒๖๙. นางสาวทิพชฎา วิรยศิริ รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๗๐. นางนริสรา ศรีภิรมยA รางแดง รองเลขานุการศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๒๗๑. นายณัฐพร ณ กาฬสินธุA ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๒๗๒. นายพีระเดช ไตรรัตนAธนวงศA รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลล"มละลายกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๗๓. นางสาวนิตยา วัฒนะชีวะกุล รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งเลขานุการศาลอุทธรณAภาค ๕
๒๗๔. นายฐานันดร กิตติวงศากูล ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘
๒๗๕. นายสุพรชัย รางแดง ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลทรัพยAสินทางปKญญาและการค"าระหว'างประเทศกลาง
๒๗๖. นางสาวจรัสศรี จริยากูล รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔
๒๗๗. นายก'อศักดิ์ เจนสมุทรสินธุA รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๗๘. นายวิรุฬหA แย"มละม"าย รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘
๒๗๙. นายขจรเดช เจนวัฒนานนทA รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘
๒๘๐. นางนุสรา สาระสิทธิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘
๒๘๑. นายศุภกฤษฎิ์ สามิบัติ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘
๒๘๒. นายวินัย อินประสิทธิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘
/283. นายเกรียงศักดิ์ …

- 17 ๒๘๓. นายเกรียงศักดิ์ ตั้งปรัชญากูล รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕
๒๘๔. นายชนาธิป เหมือนพะวงศA รองเลขานุการศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๒๘๕. นายเรืองชัย จันทรAแก"วแร' รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕
๒๘๖. นายนิ ธิ ศิ ษฐA ธํ ารงเลิ ศสกุ ล รองอธิ บดี ผู" พิ พากษาภาค ๓ ช' วยทํ างานชั่ วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งธนบุรี
๒๘๗. นายพิเชษฐA วังศานุตร รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งธนบุรี
๒๘๘. นายวิชัย รอดพิเศษ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานกลาง
๒๘๙. นายศักดิ์ เกียรติชัยศักดิ์ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘
๒๙๐. นายวัฒ นา สุข ประดิษ ฐA รองอธิบ ดีผู"พิพ ากษาภาค ๗ ช'ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๒๙๑. นายสมบัติ เจริญ รุ'ง อุทัย รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗ ช'ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
๒๙๒. นายไพรัช โปร'งแสง รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ
๒๙๓. นายสุขุม นามวิเศษ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต"
๒๙๔. นายจํานงคA เตือนวีร ะเดช รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗ ช'วยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑
๒๙๕. นายวินัย เกิดด"วยทอง ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๒๙๖. นายสนาน พูลสวัสดิ์ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต"
๒๙๗. นายสุรัตนAชัย พรายมูล รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘
๒๙๘. นายสุวรรณ จันทรAดี รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๑
๒๙๙. นายสมประสงคA เพชรสุวรรณ รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
๓๐๐. นายประหยัด ศรศักดา รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗
/301. นายสุรจิตร …

- 18 ๓๐๑. นายสุรจิตร เปลี่ยนขํา เลขานุการศาลอุทธรณAภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๗
๓๐๒. นายสุบิน ชิ้นประเสริฐ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒
๓๐๓. นายทวี ศรุตานนทA ผู"พิพากษาหัวหน"าแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลแพ'ง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
๓๐๔. นายโสภณ มัธยันตAพล รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแรงงานกลาง
๓๐๕. นายธันวA บุณยะตุลานนทA เลขานุการศาลอุ ทธรณAภาค ๘ ช'วยทํ างานชั่ วคราว
ในตําแหน'งเลขานุการศาลอุทธรณAภาค ๗
๓๐๖. นางสาวมาลัย สมานธารณA ผู"พิพากษาหัว หน"าแผนกคดีผู"บ ริโ ภคในศาลแพ'ง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘
๓๐๗. นายยุทธนา รัตนประดิษฐA ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒
๓๐๘. นายณัฐศักดิ์ ประทุมแก"ว ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗
๓๐๙. นายทวีศักดิ์ สายสุวรรณนที ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒
๓๑๐. นายพิทยา หมื่นแก"ว รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔
๓๑๑. นายอมรพจนA กุลวิจิตร ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗
๓๑๒. นายเกษม แทบทาม ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๓๑๓. นายสุพาทนA สุชาตานนทA ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๒
๓๑๔. นายรุ'งเรือง ลําพองชาติ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๓๑๕. นายอนุภาพ สุวรรณโชติ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓
๓๑๖. นายบัณฑิต แก"วทอง ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งกรุงเทพใต"
๓๑๗. นางชูติมา เฟZ[องฟูสวัสดิ์ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลแพ'งกรุงเทพใต"
๓๑๘. นายสุทธิพงษA วัชรินทรA ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘
/319. นายวงศAสถิตยA …

- 19 ๓๑๙. นายวงศAสถิตยA แสงสุก รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗
๓๒๐. นางกัญทิมา เฟZ[องทองแดง เลขานุการศาลอุทธรณAภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๑
๓๒๑. นายสังคม เมฆอรุณลักษณA ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓
๓๒๒. นายประดิษฐAพงศA ชิตวงศA ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
๓๒๓. นายอารมณA จําปานิล ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
๓๒๔. นายเลิศชาย สุวพงษA ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔
๓๒๕. นายวรศักดิ์ จันทรAคีรี ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
๓๒๖. นางดุจดาว คีรีวิเชียร ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗
๓๒๗. นายเกียรติศักดิ์ ชัยวงษA ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓
๓๒๘. นายนิพนธA เพื่อคุณธรรม ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๗ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค 3
๓๒๙. นายปกรณA แต"ประจิตร ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'งธนบุรี ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งเลขานุการศาลอุทธรณAภาค ๙
๓๓๐. นายวีระพล บุญอารียA ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓
๓๓๑. นายพิทยา มูลศาสตรA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๓ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓
๓๓๒. นายประเสริฐ ตั้ง สถาพรพัน ธA ผู"พิพากษาหัว หน"าคณะในศาลล"มละลายกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๓๓. นายเดชา คําสิทธิ ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจํากองผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งเลขานุการศาลฎีกา
๓๓๔. นายคนึง คงบริรักษA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแพ'งกรุงเทพใต" ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘
๓๓๕. นายปรัชญา กําเหนิดฤทธิ์ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๓
๓๓๖. นางกาญจนา สิง หAไ ฝแก"ว ผู"พิพากษาหัว หน"าคณะในศาลอาญาคดีทุจริต และ
ประพฤติมิชอบภาค ๕ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
/337. นายธนพล …

- 20 ๓๓๗. นายธนพล วงศAปSยนันทกุล ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจํากองผู"ช'วยผู"พิพากษา
ศาลฎีกา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองเลขานุการศาลฎีกา
๓๓๘. นางสาวนิสากร บุญศิริ ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจํากองผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๓๙. นายนําพล พุทธสังฆA ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๗
๓๔๐. นายสุร พล ศุ ข อั จจะสกุ ล ผู"พิ พากษาหัว หน" าคณะในศาลอาญาคดีทุจ ริต และ
ประพฤติมิชอบกลาง ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองเลขานุการศาลฎีกา
๓๔๑. นางทิพวรรณ หัตถะปนิตรA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลล"มละลายกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๔๒. นายสมชาย วรรณลุ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔
๓๔๓. นายธนศร สังวรเวชชภัณฑA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าแผนกคดีสิ่งแวดล"อมในศาลแพ'ง
๓๔๔. นางวงศิกาญจนA ชุ'มประดิษฐA ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๔๕. นายฤทธิรงคA สมอุดร ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๑ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๔๖. นายวิชิต คงรัตนชาติ ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๖
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๓๔๗. นายคมนAทนงชัย ฉายไพโรจนA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลล"มละลายกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองเลขานุการศาลฎีกา
๓๔๘. นายมนตรี ปริวุฒิพ าณิช ยA ผู"พิพ ากษาหัว หน"า คณะในศาลแรงงานภาค ๗
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๔๙. นางสาวมรกต วัฒนรุ'งเรืองยศ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง รองอธิบดีผู"พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง
๓๕๐. นายสุเพียร จึงเกรียงไกร ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๔
๓๕๑. นายพรไชย วงศAเมธานุเคราะหA ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดี
ผู"พิพากษาภาค ๑ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าแผนกคดีผู"บริโภคในศาลแพ'ง
๓๕๒. นายเดชะ วีระเดช ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๓. นายภาสกร ญาณสุธี ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๔. นายรัชชา สุทธิมา ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลล"มละลายกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
/355. นายพิจักษณA …

- 21 ๓๕๕. นายพิจักษณA พูลผลอํานวย ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๖. นายประทีป บุพันธุA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๗. นายวิรัตนA สีดาคุณ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๔ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘
๓๕๘. นายวิระ สุดแก"ว ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๘ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๙. นายพรหมพิริยะ เกิดสันเทียะ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณA ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๐. นายวิกรม วรการ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอาญา ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
รองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๘
๓๖๑. นายบัณฑิตเกียรติ ปS[นแก"ว ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๓ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๒. นายพิษณุ ขอนทอง ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๖ ช'วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๓. นายบัญญัติ ตังกบดี ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต" ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๔. นายสุรชัย คอประเสริฐศักดิ์ ผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลอุทธรณAภาค ๖ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๕. นายทิวิบูลยA ปราการพิลาศ ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งรองอธิบดีผู"พิพากษาภาค ๙
๓๖๖. นางสาวสุพัตรา ฐิตะฐาน ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลล"มละลายกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๗. นายจิระศักดิ์ จันทรAสว'าง ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลล"มละลายกลาง ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๖๘. นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งรองเลขานุการศาลฎีกา
๓๖๙. นายบุญ เกี ยรติ ฤาชั ยสา ผู" ช' ว ยผู" พิ พ ากษาศาลอุท ธรณAภ าค ๔ ช' ว ยทํา งาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๗๐. นายไกรสิทธิ์ บุญ ญภัทโร ผู"พิพากษาหัว หน"าศาลจัง หวัด ตลิ่ง ชัน ช'ว ยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๗๑. นายศักดินา วงศAยิ้มย'อง ผู"พิพากษาหัวหน"าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู"พิพากษา
ภาค ๗ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๗๒. นางนงนุ ช ดุ ษฎี พร ผู"พิ พากษาหั ว หน"า คณะในศาลอาญาธนบุรี ช'ว ยทํ างาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
/373. นายธวัช …

- 22 ๓๗๓. นายธวัช นกแสง ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลแรงงานภาค ๒ ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"ช'วยผู"พิพากษาศาลฎีกา
๓๗๔. นายศรัณยA พรหมสุรินทรA ผู"พิพากษาหัวหน"าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช'วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน'งผู"พิพากษาหัวหน"าศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๓๗๕. นายธีรทัย เจริญวงศA เลขานุการศาลอุทธรณAภาค ๙ ช'วยทํางานชั่วคราวในตําแหน'ง
เลขานุการศาลอุทธรณA
ทั้งนี้ ตั้งแต'วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 เป4นต"นไป โดยให"เป4นการปฏิบัติราชการประจํา
จนกว'าจะมีพระราชโองการโปรดเกล"าโปรดกระหม'อมแต'งตั้งให"ดํารงตําแหน'งใหม'
สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ) วีระพล ตั้งสุวรรณ
(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) อารียา จําปางาม
(นางสาวอารียา จําปางาม)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

