(สําเนา)
คําสั่งสํานักงานศาลยุตธิ รรม
ที่ 1178/๒๕60น
เรื่อง ให#ข#าราชการตุลาการไปช(วยทํางานชั่วคราว
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข#าราชการฝ0ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ ประธานศาลฎี กามี คําสั่ง ให#ข#า ราชการตุล าการไปช(ว ยทํางานชั่ว คราว
โดยได#รับความยินยอมแล#ว ดังต(อไปนี้
๑. นายอิทธิพล โสขุมา เลขานุการศาลอุทธรณ;ภาค 6 ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(ง
เลขานุการศาลอุทธรณ;ภาค 1
๒. นายอภิช า เหลือ งเรือ ง ผู#พิพ ากษาหัว หน#า คณะในศาลอาญาคดีทุจ ริต และ
ประพฤติมิชอบกลาง ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(งเลขานุการศาลอุทธรณ;ภาค 6
๓. นายฉันชาย โรจนสโรช เลขานุการศาลแพ(ง ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(ง
ผู#พิพากษาศาลชั้นต#นประจํากองผู#ช(วยผู#พิพากษาศาลฎีกา
๔. นายมนตรี รัตนทวีโสภณ เลขานุการศาลอาญา ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(ง
ผู#พิพากษาศาลชั้นต#นประจํากองผู#ช(วยผู#พิพากษาศาลอุทธรณ;ภาค 7
๕. นายวรวิทย; ทองมาลา ผู#พิพากษาศาลชั้นต#นประจํากองผู#ช(วยผู#พิพากษาศาลอุทธรณ;
ภาค 7 ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(งเลขานุการศาลทรัพย;สินทางปBญญาและการค#าระหว(างประเทศกลาง
๖. นายรัฐการ สัมพันธ; ผู#พิพากษาศาลชั้นต#นประจํากองผู#ช(วยผู#พิพากษาศาลอุทธรณ;
ภาค 5 ช(วยทํางานชัว่ คราวในตําแหน(งรองเลขานุการศาลอุทธรณ;ภาค 8
๗. นายกฤษณ;นพพร ศิริรักษ; รองเลขานุการศาลอุทธรณ;ภาค 9 ช(วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน(งผู#พิพากษาศาลชัน้ ต#นประจํากองผู#ชว( ยผู#พิพากษาศาลอุทธรณ;ภาค 9
๘. นายศจินทร; อิงคภาคย; เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 4 ช(วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน(งผู#พิพากษาหัวหน#าคณะชั้นต#นในศาลแขวงขอนแก(น
๙. นายวรา ริว้ ทอง เลขานุการศาลแรงงานภาค 3 ช(วยทํางานชัว่ คราวในตําแหน(ง
เลขานุการศาลยุตธิ รรมประจําภาค 3
๑๐. นายเสริมสิทธิ์ สิริเจริญสุข เลขานุการศาลทรัพย;สินทางปBญญาและการค#าระหว(าง
ประเทศกลาง ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(งผู#พิพากษาศาลทรัพย;สินทางปBญญาและการค#าระหว(าง
ประเทศกลาง
๑๑. นางราณี เหล(าพัฒนา ผู#พิพากษาหัวหน#าคณะชั้นต#นในแขวงนนทบุรี ช(วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน(งเลขานุการศาลอาญาธนบุรี
๑๒. นายอําพล บุญประภากร ผู#พิพากษาหัวหน#าคณะชั้น ต#นในศาลจังหวัดราชบุรี
ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(งเลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 7
๑๓. นายจิรพจน; ไทยเล็ก เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 3 ช(วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน(งเลขานุการศาลแรงงานภาค 1
๑๔. นายพรเทพ รัศมี เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 1
ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(งผู#พิพากษาศาลชั้นต#นประจํากองผู#ช(วยผู#พิพากษาศาลอุทธรณ;ภาค 1
/15. นางสาวสุนันทา …

-2๑๕. นางสาวสุนันทา เธียรถาวร รองเลขานุการศาลอุทธรณ;ภาค 5 ช(วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน(งผู#พิพากษาศาลชั้นต#นประจํากองผู#ช(วยผู#พิพากษาศาลอุทธรณ;ภาค 5
๑๖. นายชัยวัฒน; ศิริวัฒนกุล ผูพ# ิพากษาหัวหน#าคณะชั้นต#นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(งรองเลขานุการศาลอุทธรณ;ภาค 9
๑๗. นายพีระ พวงมาลา เลขานุการศาลแพ(งธนบุรี ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(ง
ผู#พิพากษาศาลชั้นต#นประจํากองผู#ช(วยผู#พิพากษาศาลอุทธรณ;ภาค 9
๑๘. นายพัชรพงศ; สอนใจ ผู#พิพ ากษาหัว หน#าคณะชั้น ต#นในศาลจัง หวัด อุด รธานี
ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7
๑๙. นางสาวเกสสุดา มุสิกะปาน เลขานุการศาลแรงงานภาค 1 ช(วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน(งผู#พิพากษาศาลชั้นต#นประจํากองผู#ช(วยผู#พิพากษาศาลอุทธรณ;ภาค 6
๒๐. นางสาวปTยะธิดา อุปพงษ; ผู#พิพากษาหัวหน#าคณะชั้นต#นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(งเลขานุการศาลแรงงานภาค 3
๒๑. นายเดชา อุบลพงษ; เลขานุการศาลแพ(งกรุงเทพใต# ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(ง
เลขานุการศาลแพ(ง
๒๒. นางสาวนฤภร จัน ทรักษ; ผู#พิพ ากษาหัว หน#า คณะชั้น ต#น ในศาลจัง หวัด พัทลุง
ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(งเลขานุการศาลแรงงานภาค 9
๒๓. นายอัศวิน ครุฑปราการ ผู#พิพากษาหัวหน#าคณะชั้นต#นในศาลจังหวัดสระแก#ว
ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
๒๔. นายธนิต บุญอนันต; ผู#พิพากษาหัวหน#าคณะชั้นต#นในศาลจังหวัดกาฬสินธุ; ช(วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน(งเลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 4
๒๕. นายรัฐวิชญ; อนันตวิทยานนท; ผู#พิพากษาศาลอาญา ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(ง
เลขานุการศาลแพ(งกรุงเทพใต#
๒๖. นายชนุดม ปTติฤกษ; เลขานุการศาลอาญาธนบุรี ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(ง
เลขานุการศาลอาญา
๒๗. นายประมุข ทัศนปริชญานนท; ผู#พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช(วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน(งเลขานุการศาลแพ(งธนบุรี
๒๘. นายชูเกียรติ เหมือนชู ผู#พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช(วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน(งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
๒๙. นางวฤตดา เหมะรักษ; รองเลขานุการศาลอุทธรณ;ภาค 8 ช(วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน(งผู#พิพากษาศาลชั้นต#นประจํากองผู#ช(วยผู#พิพากษาศาลอุทธรณ;ภาค 8
๓๐. นายตรียศ ศรีเอี่ยมสะอาด เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 7 ช(วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน(งผู#พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
๓๑. นายนาวิน มณีจันทร; ผู#พิพากษาศาลแขวงดุสิต ช(วยทํางานชั่วคราวในตําแหน(ง
รองเลขานุการศาลอุทธรณ;ภาค 5
ทั้งนี้ ตั้งแต(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 เปWนต#นไป โดยให#เปWนการปฏิบัติราชการ
ประจําจนกว(าจะมีคําสัง่ เปลีย่ นแปลง
สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕60
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) อารียา จําปางาม
(นางสาวอารียา จําปางาม)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

(ลงชือ่ ) วีระพล ตัง้ สุวรรณ
(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา

อารียา : ร$าง/พิมพ&
นงเยาว& : ตรวจ

