(สําเนา)

(สําเนา)
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตงตั้งขาราชการตุลาการ
-------------------มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ ง ขาราชการตุ ล าการ
ใหดํารงตําแหนงในศาลตาง ๆ จํานวน ๗๘ ราย ดังนี้
๑. นายธนฤกษ- นิติเศรณี รองประธานศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ประธานศาลอุทธรณ๒. นางอุบลรัตน- ลุยวิกกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
รองประธานศาลฎีกา
๓. นายธนสิทธิ์ นิลกําแหง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
รองประธานศาลฎีกา
๔. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ- ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
รองประธานศาลฎีกา
๕. นายโสภณ โรจน- อ นนท- ประธานแผนกคดี อ าญาของผู ดํา รงตํา แหนง
ทางการเมืองในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง รองประธานศาลฎีกา
๖. นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
รองประธานศาลฎีกา
๗. นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแกว ประธานแผนกคดีผูบริโภคในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
รองประธานศาลฎีกา
๘. นายพิ ศ ล พิ รุ ณ ประธานแผนกคดี เ ยาวชนและครอบครั ว ในศาลฎี ก า
ดํารงตําแหนง ประธานแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา
๙. นายนิพนธ- ใจสําราญ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกา
๑๐. นายสุนทร ทรงฤกษ- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา
๑๑. นายสูบุญ วุฒิวงศ- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ประธาน
แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
๑๒. นายสุรพันธุ- ละอองมณี ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
ประธานแผนกคดีทรัพย-สินทางปCญญาและการคาระหวางประเทศในศาลฎีกา
/๑๓. นายทวี ...

-๒๑๓. นายทวี ประจวบลาภ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
ประธานแผนกคดีพาณิชย-และเศรษฐกิจในศาลฎีกา
๑๔. นายชัยยุทธ ศรีจํานงค- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
ประธานแผนกคดีผูบริโภคในศาลฎีกา
๑๕. นายธีระพงศ- จิระภาค ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา
๑๖. นางสาวบุญมี ฐิตะศิริ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา
๑๗. นายฉัตรไชย จันทร-พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๑ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
๑๘. นายอดิ ศั ก ดิ์ ปC ต รวลี ประธานศาลอุ ท ธรณ- ภ าค ๙ ดํา รงตํา แหนง
ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลฎี ก า
๑๙. นายอนันต- วงษ-ประภารัตน- ประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๗ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
๒๐. นายโสฬส สุ ว รรณเนตร- ประธานศาลอุ ท ธรณ- ภ าค ๘ ดํา รงตํา แหนง
ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลฎี ก า
๒๑. นายจินดา ปCณฑะโชติ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
ประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๙
๒๒. นายธงชัย เสนามนตรี ประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๔ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะในศาลฎีกา
๒๓. นายประมวญ รัก ศิล ธรรม ประธานศาลอุท ธรณ-ภ าค ๓ ดํา รงตํา แหนง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
๒๔. นางสาวปJยกุล บุญเพิ่ม ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
ประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๑
๒๕. นายพศวัจณ- กนกนาก ประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๖ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะในศาลฎีกา
๒๖. นายเสรี เพศประเสริฐ ผู พิพ ากษาศาลฎีก า ดํา รงตํา แหนง ผู พิพ ากษา
หัวหนาคณะในศาลฎีกา
๒๗. นางนุจรินทร- จันทร-พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๕ ดํารงตําแหนง
ประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๗
/๒๘. นายทวีศักดิ์ ...

-๓๒๘. นายทวี ศั ก ดิ์ ทองภั ก ดี ผู พิ พ ากษาศาลฎี ก า ดํา รงตํา แหนง ประธาน
ศาลอุ ท ธรณ- ภ าค ๘
๒๙. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท- ผูพิพากษาศาลฎีก า ดํา รงตํา แหนง ประธาน
ศาลอุทธรณ-ภาค ๕
๓๐. นายจั ก ษ- ชั ย เยพิ ทั ก ษ- ผู พิ พ ากษาศาลฎี ก า ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษา
หั ว หนาคณะในศาลฎี ก า
๓๑. นายแรงรณ ปริ พ นธ- พ จนพิ สุ ท ธิ์ ผู พิ พ ากษาศาลฎี ก า ดํา รงตํา แหนง
ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลฎี ก า
๓๒. นายสมจิ ต ร- ทองศรี ผู พิ พ ากษาศาลฎี ก า ดํา รงตํา แหนง ผู พิ พ ากษา
หั ว หนาคณะในศาลฎี ก า
๓๓. นายเกียรติพงศ- อมาตยกุล ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ประธาน
ศาลอุทธรณ-ภาค ๔
๓๔. นายณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
หัวหนาคณะในศาลฎีกา
๓๕. นายวรงค- พ ร จิ ร ะภาค อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาศาลแพง ดํา รงตํา แหนง
ผู พิ พ ากษาหั ว หนาคณะในศาลฎี ก า
๓๖. นายพัน ธุ-เ ลิศ บุญ เลี้ย ง ผู พิพ ากษาศาลฎีก า ดํา รงตํา แหนง ผู พิพ ากษา
หัวหนาคณะในศาลฎีกา
๓๗. นายรังสรรค- ดวงพัตรา ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํา รงตํา แหนง ผู พิพ ากษา
หัวหนาคณะในศาลฎีกา
๓๘. นายพิศิฏฐ- สุดลาภา ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ประธานศาลอุทธรณภาค ๓
๓๙. นายปกรณ- วงศาโรจน- ผู พิพ ากษาศาลฎีก า ดํา รงตํา แหนง ผู พิพ ากษา
หัวหนาคณะในศาลฎีกา
๔๐. นายลาชิต ไชยอนงค- ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ประธานศาลอุทธรณภาค ๖
๔๑. นายกิจชัย จิตธารารักษ- อธิบดีผูพิพากษาศาลลมละลายกลาง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๔๒. นายจรูญ ชีวิตโสภณ อธิบดีผูพิพากษาศาลแพงกรุงเทพใต ดํารงตําแหนง
อธิบดีผูพิพากษาศาลแพง
/๔๓. นายสมศักดิ์ ...

-๔๔๓. นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผูพิพากษาภาค ๗ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลฎีกา
๔๔. นายสุภัทร- สุทธิมนัส อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลฎีกา
๔๕. นายสุพจน- กิตติรักษนนท- อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๔๖. นายสมพงษ- เหมวิมล อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๔๗. นายบุญชู ทัศนประพันธ- อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาธนบุรี ดํารงตําแหนง
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา
๔๘. นายโอภาส อนันตสมบูรณ- อธิบดีผูพิพากษาศาลแพงธนบุรี ดํารงตําแหนง
อธิบดีผูพิพากษาศาลแพงกรุงเทพใต
๔๙. นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผูพิพากษาภาค ๓ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลฎีกา
๕๐. นายชลิ ศ ร- สวั ส ดิ ทั ต ผู พิ พ ากษาศาลฎี ก า ดํา รงตํา แหนง อธิ บ ดี
ผู พิ พ ากษาศาลอาญากรุ ง เทพใต
๕๑. นายวิวัธน ทองลงยา ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลฎีกา
ประจําสํานักงานศาลยุติธรรม
๕๒. นายปรัช ญา โกไศยกานนท- อธิบ ดีผู พิพ ากษาศาลทรัพ ย-สิน ทางปCญ ญา
และการคาระหวางประเทศกลาง ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลฎีกา
๕๓. นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผูพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ดํารงตําแหนง
อธิบดีผูพิพากษาศาลแพงธนบุรี
๕๔. นายยงยุทธ แสงรุงเรือง อธิบดีผูพิพากษาภาค ๒ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลฎีกา
๕๕. นายโชติวัฒน- เหลืองประเสริฐ ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง อธิบดี
ผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง
๕๖. นายเทพ อิงคสิทธิ์ ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง อธิบดีผูพิพากษา
ศาลอาญาธนบุรี
๕๗. นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ- อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลฎีกา
/๕๘. นายพิสุทธิ์ ...

-๕๕๘. นายพิสุทธิ์ ศรีขจร ผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง อธิบดีผูพิพากษา
ศาลลมละลายกลาง
๕๙. นายชวลิต ลีฬหาวงศ- อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาค ๘ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๖๐. นายอนุ วั ต ร มุ ทิ ก ากร อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาภาค ๔ ดํา รงตํา แหนง อธิ บ ดี
ผู พิ พ ากษาศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกลาง
๖๑. นายชลิต กฐินะสมิต รองประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๘ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลฎีกา
๖๒. นายชัยชนะ ตัญจพัฒน-กุล รองประธานศาลอุทธรณ- ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลฎีกา
๖๓. นางเสมอดาว เดชาติวงศ- ณ อยุธยา ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๖๔. นายเธียรดนัย ธรรมดุษฎี รองประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๒ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๖๕. นายสันต-ชัย ลอมณีนพรัตน- รองประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๗ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๖๖. นายทั ศ น- พ งษ- เหลารั ก วงศ- อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาภาค ๖ ดํา รงตํา แหนง
อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาภาค ๗
๖๗. นายประสิทธิ์ ศักดิ์ศรีมณีกูล รองประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๑ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๖๘. นายศิริชัย จันทร-สวาง รองประธานศาลอุท ธรณ-ภ าค ๙ ดํา รงตํา แหนง
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๖๙. นางกาญจนา ชัย คงดี ผู พิพ ากษาหัว หนาคณะในศาลอุท ธรณ-ภ าค ๑
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลฎีกา
๗๐. นายวิบูลย- แสงชมภู รองประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๗ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษา
ศาลฎีกา
๗๑. นายสุ ทิ น นาคพงศ- รองประธานศาลอุ ท ธรณ- ดํา รงตํา แหนง อธิ บ ดี
ผู พิ พ ากษาศาลภาษี อ ากรกลาง
๗๒. นายสมเกียรติ ตั้งสกุล รองประธานศาลอุท ธรณ-ภ าค ๑ ดํา รงตํา แหนง
ผูพิพากษาศาลฎีกา
/๗๓. นางอโนชา ...

-๖๗๓. นางอโนชา ชีวิตโสภณ รองประธานศาลอุทธรณ-คดีชํานัญพิเศษ ดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๗๔. นางสุวิชา นาควัชระ รองประธานศาลอุทธรณ-ภาค ๑ ดํารงตําแหนง อธิบดี
ผูพิพากษาศาลทรัพย-สินทางปCญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
๗๕. นางอารีย- เตชะหรูวิจิตร ประธานแผนกคดีผูบริโภคในศาลอุทธรณ-ภาค ๗
ดํารงตําแหนง อธิบดีผูพิพากษาภาค ๕
๗๖. นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ- ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ-ภาค ๗
ดํารงตําแหนง อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาค ๑
๗๗. นางพนมวรรณ ทองวิทูโกมาลย- ประธานแผนกคดีผูบริโภคในศาลอุทธรณภาค ๙ ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลฎีกา
๗๘. นายอําพันธ- สมบัติสถาพรกุล ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ-ภาค ๗
ดํารงตําแหนง ผูพิพากษาศาลฎีกา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปMนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ( จันทร(โอชา
นายกรัฐมนตรี

สําเนาถูกตอง
จันจิรา โปธา
( นางสาวจันจิรา โปธา )
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ไพรินทร์ : ร่าง/พิมพ์
ขวัญแก้ว : ตรวจ

