บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี 6)
(ส่งพร้อมบันทึกสานักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๓ (ก.ต.)/
ลงวันที่

มกราคม ๒๕61)

ชั้น 3 สับเปลี่ยนตาแหน่ง
๑. นายพิเชษฐ โตประสิทธิ์ (2153)
๒. นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท (2156)
๓. นายเฉลิมเดช เพิ่มความเจริญ (2385)
๔. น.ส.ศิริลกั ษณ์ อรุณประดิษฐ์กุล (2625)
๕. นายสมภพ พูลเพียร (2678)
๖. นางษมาภรณ์ ปัณฑรางกูร (2796)
๗. นายเพิ่มพร ดารงเกียรติ (3025)
๘. นายสมควร จารุธารง (3081)
๙. น.ส.ศศิธร ศรุติองั กูร (3098)
๑๐. น.ส.กอบพร พัฒนอมร (3106)
๑๑. นางลลิตา อิศโรทัยกุล กลัดวัง (3108)
๑๒. นายสุรเดช บินรามัน (3119)
๑๓. นายสุพิศ ชายเกตุ (3122)
๑๔. นายกมลสิทธิ์ รอดภาษา (3142)
๑๕. นางพรพรรษา ทองแก้ว (3168)
๑๖. น.ส.ธัญญานุช ตันติกุล (3179)
๑๗. น.ส.บุษราภรณ์ ดอนชวนชม (3180)
๑๘. นางเพชรินทร์ฉตั ร ศรีนวล (3186)
๑๙. นายวาริช เจียมใจ (3189)
๒๐. นายศรัณย์รัฐ ศรัณยสุนทร (3190)
๒๑. น.ส.ธนาพร ร่มรื่น (3195)
๒๒. นายรภัสชล ยุติวิชญ์ (3196)
๒๓. นายพงษ์สันต์ หินนาค (3197)
๒๔. นายเจนวิทย์ ดับโศรก (3198)
๒๕. น.ส.ไปรยา เจริญประกอบ (3203)
๒๖. นายปฏิภาณ กาพย์ไชย (3204)
๒๗. นายไพโรจน์ สุวรรณรัตน์ (3205)
๒๘. น.ส.อรณิชา ลิ่มอุสันโน (3206)
๒๙. นายวนวัชร์ นิติวัชรภานนทน์ (3207)

พ.สิงห์บุรี
- พ.สมุทรสงคราม
พ.สมุทรสงคราม
- พ.เยาวชน ฯ นครนายก
พ.หนองคาย
- พ.เยาวชน ฯ สุราษฎร์ธานี
พ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง - พ.สานักงานศาลยุติธรรม
พ.พิษณุโลก
- พ.เยาวชน ฯ ขอนแก่น
พ.เชียงราย
- พ.เยาวชน ฯ พะเยา
พ.เยาวชนฯ นราธิวาส
- พ.เยาวชน ฯ ปัตตานี
พ.ยะลา
- พ.เยาวชน ฯ นราธิวาส
พ.อาญา
- พ.แขวงพระนครเหนือ
พ.นครปฐม
- พ.ปทุมธานี
พ.นนทบุรี
- พ.ปทุมธานี
พ.แขวงพระนครใต้
- พ.แขวงธนบุรี
พ.ปัตตานี
- พ.เยาวชน ฯ นราธิวาส
พ.แขวงดอนเมือง
- พ.ปทุมธานี
พ.นนทบุรี
- พ.ปทุมธานี
พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา - พ.แขวงลาปาง
พ.ฮอด
- พ.เยาวชน ฯ ลาพูน
พ.สตูล
- พ.เยาวชน ฯ พัทลุง
พ.นางรอง
- พ.แขวงพยัคฆภูมิพิสัย
พ.น่าน
- พ.เยาวชน ฯ เชียงราย
พ.เยาวชน ฯ พังงา
- พ.แขวงทุ่งสง
พ.เยาวชนฯ สมุทรสาคร
- พ.แขวงพัทยา
พ.ปัตตานี
- พ.นาทวี
พ.เยาวชนฯ อยุธยา
- พ.เยาวชน ฯ นครราชสีมา
พ.เยาวชนฯ ลพบุรี
- พ.นาทวี
พ.แขวงขอนแก่น
- พ.เยาวชน ฯ หนองบัวลาภู
พ.อ่างทอง
- พ.เยาวชน ฯ สุพรรณบุรี
พ.สตูล
- พ.เยาวชน ฯ ชุมพร
พ.เยาวชน ฯ ระยอง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 2
/30. นางเฟื่องฟ้า …
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นางเฟื่องฟ้า คงเกลี้ยง (3211)
พ.นครนายก
- พ.เยาวชน ฯ ฉะเชิงเทรา
นายวิชญ์วสิฐ หัสดีพงษ์ (3214)
พ.ราชบุรี
- พ.เยาวชน ฯ นครปฐม
นายภมร อนันตชัย (3217)
พ.ลพบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สุพรรณบุรี
นายนันทศักดิ์ บัวงาม (3219)
พ.แขวงพระนครใต้
- พ.เยาวชน ฯ ยโสธร
นายณัชฐปกรณ์ เจริญรัตนวานนท์ (3220) พ.แขวงขอนแก่น
- พ.เยาวชน ฯ กาฬสินธุ์
นายฉันทพัฒน์ อุไรกุล (3222)
เลขาฯ ศาลยุตธิ รรมประจาภาค 9 - พ.นาทวี
นายณรงค์ศักดิ์ จักสี (3223)
พ.แม่สะเรียง
- พ.เยาวชน ฯ ลาปาง
นางวฤตดา เหมะรักษ์ (3230)
รองเลขาฯ อุทธรณ์ภาค 8 - พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 8
น.ส.ฐิตินนั ท์ มงคลพิทักษ์สขุ (3231) พ.สิงห์บุรี
- พ.เยาวชน ฯ ลพบุรี
น.ส.น้าผึง้ แสนทวี (3232)
พ.ประจวบคีรขี ันธ์
- พ.แขวงสุราษฎร์ธานี
นายสง่า วงศ์กาไสย (3233)
พ.อุดรธานี
- พ.พิมาย
นายปรีชา อ่อนน้อม (3235)
พ.เพชรบุรี
- พ.เยาวชน ฯ อยุธยา
นายสิฏฐ์ ปินตา (3237)
พ.ตาก
- พ.เยาวชน ฯ กาแพงเพชร
นายอรุณ ดีวงั พล (3239)
พ.ชุมแพ
- พ.แขวงนครไทย
น.ส.นภัสถา ทัศนวัฒน์ (3243)
พ.แขวงดอนเมือง
- พ.แพ่ง
นายวิมลชัย ส้มเขียวหวาน (3245)
พ.ปากพนัง
- พ.แขวงนครศรีธรรมราช
นายประมวล ศิรา (3251)
พ.อยุธยา
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
นายธเนศ สุตพันธ์ (3252)
พ.เยาวชนฯ บึงกาฬ
- พ.เยาวชน ฯ มหาสารคาม
น.ส.มนัสนันท์ สุวรรณศรีนนท์ (3254) พ.สุพรรณบุรี
- พ.ปทุมธานี
นายธวัช โพธิ์เจริญ (3256)
พ.สกลนคร
- พ.เยาวชน ฯ เลย
น.ส.เพ็ญพรรณ นิยมทอง (3258)
พ.แขวงสุพรรณบุรี
- พ.แขวงอยุธยา
นายเสกสรร อาภาไพ (3269)
พ.แขวงดุสติ
- พ.แขวงดอนเมือง
น.ส.สุธนิ ี สมณะ (3271)
พ.นครปฐม
- พ.เยาวชน ฯ อยุธยา
นายขวัญชัย บัวโทน (3274)
พ.จันทบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สระแก้ว
นายอาคม สิงหเดชา (3278)
พ.เยาวชน ฯ นราธิวาส
- พ.นราธิวาส
น.ส.สุนาฏ หาญเพียรพงศ์ (3279)
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- เลขา ฯ แรงงานกลาง
นายชัยรัตน์ วงศ์ศรีชัยโรจน์ (3280) พ.เพชรบุรี
- พ.ทองผาภูมิ
นายประจวบ ลอบลัด (3284)
พ.กบินทร์บุรี
- พ.นครนายก
นายณรงค์ ขันธ์ดวง (3290)
พ.แขวงอุดรธานี
- พ.แขวงขอนแก่น
นายตรียศ ศรีเอี่ยมสะอาด (3293)
เลขา ฯ ศาลยุตธิ รรมประจา - พ.เยาวชน ฯ นครปฐม
ภาค 7
นายจีรวัต สิทธิคงศักดิ์ (3294)
พ.ธัญบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สระบุรี
นายศักดิ์ชัย ยอดศรี (3301)
พ.ยะลา
- พ.แขวงสุราษฎร์ธานี
นายสุทธิธรรม รัตนแสนยานุภาพ (3303) เลขาฯ อาญาคดีทุจริตภาค 8 - พ.แขวงธนบุรี
/63. นางธรณิศร …
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นางธรณิศร คชินทร์ กิตติวุฒิศกั ดิ์ (3304) พ.ปากพนัง
น.ส.สิริพรรณ กองแก้ว (3306)
พ.กาญจนบุรี
น.ส.ญาณาภัค มันตารัตน์ (3309)
พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
น.ส.ภัทรา ภาคย์ประเสริฐ (3315)
พ.สุพรรณบุรี
นายพิเชฐ ศรมยุรา (3317)
พ.เพชรบุรี
นายชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล (3319) พ.ธัญบุรี
น.ส.ฐิติมา เจริญศรีทอง (3320)
พ.นครปฐม
นางปภาดา หงษ์กาญจนพงษ์ (3323) พ.แพ่ง
น.ส.อร ชวลิตนิธกิ ุล (3325)
พ.แขวงธนบุรี
น.ส.สุทจิ์ธิฎา สุทธิพงศ์คณาสัย (3326) พ.ปากพนัง
นางพาณิภัค เขมนิจกุล (3329)
พ.แขวงธนบุรี
นายพิเชษฐ บั้งเงิน (3332)
พ.เชียงใหม่
นายนิชฌาน หัสรังค์ (3337)
พ.ลาพูน
นายวิสุทธิ์ บุญโญภาส (3338)
พ.นครปฐม
นายณัฐพล จิรกอบสกุล (3339)
พ.สมุทรปราการ
นางพัชราภา อินทรกาแหง (3340)
พ.เชียงราย
นายวัชรพล สุนทระศานติก (3343) พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
นายศุภฤกษ์ ศุกรเสพย์ (3345)
พ.ชัยนาท
น.ส.จตุพร โค้วคาศัย (3348)
พ.แขวงธนบุรี
นางนภสสร ชมศร (3349)
พ.ร้อยเอ็ด
นายโพชฌงค์ พรหมขันธ์ (3351)
พ.ตาก
นายสุธี กิติทัศนาสรชัย (3355)
พ.อุทัยธานี
นายสุพจน์ คงธนโฆษิตกุล (3356)
พ.แขวงอุดรธานี
นายวิริยะ อรุณเพชรฤทัย (3361)
พ.สมุทรสาคร
น.ส.ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ (3362)
พ.อาญา
นายสมบัติ เชาวนพูนผล (3363)
พ.ลาพูน
นายนาวิน มณีจันทร์ (3366)
พ.แขวงดุสติ
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๙๕.
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นายธนภัทร ศรุตานนท์ (3368)
น.ส.มานิกา สุริยมานพ (3369)
นายองอาจ เทียนหิรัญ (3370)
นายวินิจ ประเทืองสถบดี (3376)
น.ส.ณัฏฐ์ ฉัตรเล็ก (3379)
นายสุรศักดิ์ ชูผล (3380)
นายอภิราม จันทรจรัส (3382)

พ.ฉะเชิงเทรา
พ.สุพรรณบุรี
พ.บุรีรัมย์
พ.สมุทรปราการ
พ.เยาวชน ฯ ลาพูน
พ.พะเยา
พ.เทิง

- เลขา ฯ อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 8
- พ.สิงห์บุรี
- พ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
- พ.เยาวชน ฯ อุบลราชธานี
- พ.เชียงราย
- พ.เยาวชน ฯ ชลบุรี
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.นครนายก
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรปราการ
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.ฮอด
- พ.เยาวชน ฯ เชียงใหม่
- พ.อุบลราชธานี
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.เทิง
- พ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
- พ.แขวงสุพรรณบุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.แขวงอุดรธานี
- พ.เยาวชน ฯ อุตรดิตถ์
- รองเลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 6
- พ.เยาวชน ฯ อุดรธานี
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.ล้มละลายกลาง
- พ.เยาวชน ฯ ตาก
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 5
- พ.แขวงดอนเมือง
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
- พ.แขวงอุดรธานี
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.ลาปาง
- พ.เดชอุดม
- พ.เยาวชน ฯ น่าน
/97. นายธงไท …

๔
๙๗. นายธงไท รัมมะศักดิ์ (3385)
พ.เยาวชน ฯ ราชบุรี
๙๘. นายอาทิตย์ กิจชระภูมิ (3389)
พ.กาญจนบุรี
๙๙. น.ส.ณัฐทญา วิสัยจร (3391)
พ.สุพรรณบุรี
๑๐๐. นายจุฑา จันทร์จารุวฒ
ั น์ (3392)
พ.เยาวชนฯ อานาจเจริญ
๑๐๑. นายอนิวัตร บัวบาล (3394)
พ.พัทลุง
๑๐๒. น.ส.สิรนิ ารถ วัฒนเมธียานนท์ (3400) พ.พิมาย
๑๐๓. น.ส.ณัฎฐิณี ตุวานนท์ เทียนหิรญ
ั (3402 ) พ.บุรีรมั ย์
๑๐๔. นางวรากร กิจเจริญ ศรีประเสริฐ (3407) พ.กาฬสินธุ์
๑๐๕. นายวิทยา จันทร์สวุ รรณ (3412)
พ.นครศรีธรรมราช
๑๐๖. นายชาญชัย เหล่าอารยะ (3421)
พ.เยาวชน ฯ ระยอง
๑๐๗. น.ส.ณัฐฉัตร ปัญญ์เอกวงศ์ (3427)
๑๐๘. น.ส.เฉลิมขวัญ เหรียญวิจติ ร (3435)
๑๐๙. นายนเรศน์ คูวิจติ รสุวรรณ (3437)
๑๑๐. น.ส.ลีลานุช ภูชฎาภิรมย์ (3438)
๑๑๑. น.ส.หทยา กุลชัยรัตนา (3452)
๑๑๒. น.ส.บัทมา กันตสุข (3463)
๑๑๓. น.ส.ชาลินี นวกุล (3465)
๑๑๔. น.ส.ณัฐกมน ปัญญาดี (3472)
๑๑๕. นายไพศาล มานะทวีวัฒน์ (3473)
๑๑๖. นายชุมพล จันทศร (3474)
๑๑๗. นายสมชาย ฝั้นปันวงค์ (3475)
๑๑๘. นายอุทัย ปล้องใหม่ (3480)
๑๑๙. นายธรรมนูญ โพธิยาสานนท์ (3481)

พ.นนทบุรี
พ.บุรีรัมย์
พ.ฉะเชิงเทรา
พ.มุกดาหาร
พ.แขวงนนทบุรี
พ.แขวงทุ่งสง
พ.แขวงพระนครเหนือ
พ.น่าน
พ.ฉะเชิงเทรา
พ.อุทัยธานี
พ.เชียงใหม่
พ.ทุ่งสง
รองเลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 6

๑๒๐. นายสัณห์พิชญ์ ลิขิตกายแก้ว (3483)
๑๒๑. นายมนต์รกั พันธพืช (3486)
๑๒๒. น.ส.ชิตาพันธุ์ ปุรณะพรรค์ (3489)
๑๒๓. นายณัฐวัฒน์ ขันติธรางกูร (3490)
๑๒๔. นายปวเมษ คล้ายสมบัติ (3498)
๑๒๕. นายณัษฐพงศ์ อินทสาแล (3499)
๑๒๖. นายยุทธนา แสนจันทร์ (3502)
๑๒๗. นายเกรียงไกร สาริกา (3503)
๑๒๘. น.ส.อภิศรา ชัยรักษ์ (3505)
๑๒๙. นายสากล บุตรสาราญ (3507)

พ.กาญจนบุรี
พ.แขวงสุราษฎร์ธานี
พ.แม่ฮ่องสอน
พ.ลาปาง
พ.ตะกัว่ ป่า
พ.นครปฐม
พ.ชุมแพ
พ.อานาจเจริญ
พ.ลาปาง
พ.พล

- พ.นครนายก
- เลขา ฯ แรงงานภาค 7
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.อานาจเจริญ
- พ.นาทวี
- พ.เยาวชน ฯ ขอนแก่น
- พ.แขวงอุดรธานี
- พ.เพชรบุรี
- พ.ปากพนัง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 2
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.ชัยภูมิ
- พ.เยาวชน ฯ ระยอง
- พ.แขวงขอนแก่น
- พ.แขวงดอนเมือง
- พ.ปากพนัง
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.เยาวชน ฯ ตราด
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรปราการ
- พ.เยาวชน ฯ นครสวรรค์
- พ.ลาพูน
- พ.ตรัง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 6
- พ.เยาวชน ฯ ราชบุรี
- พ.เยาวชน ฯ กระบี่
- พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.ตาก
- พ.ระนอง
- พ.แขวงดุสติ
- พ.เยาวชน ฯ หนองคาย
- พ.เยาวชน ฯ มุกดาหาร
- พ.ลาพูน
- พ.แขวงขอนแก่น
/130. น.ส.วราภรณ์ …

๕
๑๓๐. น.ส.วราภรณ์ จานโอ (3508)
๑๓๑. นายจตุพล โลหะนาเจริญ (3510)
๑๓๒. นายไพโรจน์ แบนมาก (3512)
๑๓๓. นายจตุพล แก้วรุ่งฟ้า (3518)
๑๓๔. นางวราภรณ์ คีรวี ิเชียร (3522)
๑๓๕. นายชาคริต ศรีแก้วณวรรณ์ (3523)
๑๓๖. นายภูชิชย์ จิตรบุญ (3525)
๑๓๗. นายบุญชนะ พึ่งทอง (3531)
๑๓๘. นายณรงค์ สีลาผอง (3532)
๑๓๙. นายธนู พุ่มพวง (3533)
๑๔๐. นายสกล ดาวกระจาย (3534)
๑๔๑. นายวโรดม ศิริมณีธรรม (3540)

พ.ชัยนาท
พ.แขวงพระนครเหนือ
พ.แขวงพัทยา
พ.แขวงนครศรีธรรมราช
พ.ระยอง
พ.อุตรดิตถ์
พ.แขวงสระบุรี
พ.พะเยา
พ.ชลบุรี
พ.กาแพงเพชร
พ.ฉะเชิงเทรา
พ.แขวงนครสวรรค์

๑๔๒. นายธีระวัฒน์ มิ่งเชือ้ (3545)
๑๔๓. นายสามารถ ชูมาก (3546)
๑๔๔. นายจรัญ แก่นมาศ (3548)
๑๔๕. น.ส.จุฑาวิรณ
ิ ี อาริยะวีรากูล (3550)
๑๔๖. นายวันชัย วรนุชกุล (3553)
๑๔๗. นายณัฏฐ์พัฒธร ยาวิเริง (3554)
๑๔๘. นายณรงค์ บุญมีเย็น (3560)
๑๔๙. น.ส.สายใจ เอื้ออรชรพงศ์ (3562)
๑๕๐. นายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ (3564)
๑๕๑. นายนิรนั ดร์ เนติไชยพันธ์ (3565)
๑๕๒. นายปิติ โพธิวิจติ ร (3570)
๑๕๓. น.ส.พิญดา เลิศกิตติกุล (3571)
๑๕๔. นายเอกลักษณ์ เหลืองอาพล (3575)
๑๕๕. นายถาวร เกษมะณี (3579)
๑๕๖. นายนวกฤด จงชาณสิทโธ (3581)
๑๕๗. นายอัครณัฏฐ์ รัตนตรัยเจริญ (3585)
๑๕๘. นายดุสติ ฉิมพันธุ์ทวีสทุ ธิ์ (3587)
๑๕๙. นางภิญรดา ศรีแก้วณวรรณ์ (3589)
๑๖๐. นายชัยเลิศ ลีลาเกรียงศักดิ์ (3593)
๑๖๑. นายนิธิ เมทินวี งศ์ (3594)
๑๖๒. น.ส.พัชรินทร์ บรรเทา (3595)
๑๖๓. นางอติกา รัตนคามินี (3597)

พ.หนองบัวลาภู
พ.นางรอง
พ.นาทวี
พ.ฉะเชิงเทรา
พ.อยุธยา
พ.เชียงราย
พ.มหาสารคาม
พ.อานาจเจริญ
พ.รัตนบุรี
พ.พิษณุโลก
พ.แพ่ง
พ.สมุทรสาคร
พ.แขวงอุดรธานี
พ.เยาวชนฯ สกลนคร
พ.ฉะเชิงเทรา
พ.อาญา
พ.แขวงพัทยา
พ.อุตรดิตถ์
พ.สระบุรี
พ.ชลบุรี
พ.ร้อยเอ็ด
พ.ตรัง

- พ.เยาวชน ฯ ปราจีนบุรี
- พ.หนองคาย
- พ.เยาวชน ฯ ระยอง
- พ.ปากพนัง
- พ.แขวงดุสติ
- พ.ตาก
- .พ.กบินทร์บุรี
- พ.เชียงคา
- พ.แขวงอยุธยา
- พ.เยาวชน ฯ เชียงใหม่
- พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
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- พ.เยาวชน ฯ พิจติ ร
- พ.เยาวชน ฯ บุรรี ัมย์
- พ.ยะลา
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.แขวงชลบุรี
- พ.พะเยา
- พ.เยาวชน ฯ อานาจเจริญ
- พ.เยาวชน ฯ สกลนคร
- พ.ปทุมธานี
- พ.เชียงใหม่
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.แขวงสุรินทร์
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.ธัญบุรี
- พ.พัทยา
- พ.ตาก
- พ.อยุธยา
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.มหาสารคาม
- พ.แขวงนครศรีธรรมราช
/164. นายวิชญา …

๖
๑๖๔. นายวิชญา ตียะไพบูลย์สนิ (3601)
๑๖๕. นายหิรญ
ั อัศววงศ์เกษม (3602)
๑๖๖. น.ส.อรพรรณ ลีนะเปสนันท์ (3605)
๑๖๗. น.ส.ภัทรกันย์ ตัญจนะ (3606)
๑๖๘. น.ส.วรรณวิภา โสมานันท์ (3607)
๑๖๙. นายนครินทร์ ปกรณ์วณิชชา (3608)
๑๗๐. นายโกวิท หนูโยม (3609)

พ.ร้อยเอ็ด
พ.ลาปาง
พ.แขวงพระนครเหนือ
พ.เลย
พ.แขวงสระบุรี
พ.เชียงราย
พ.ชลบุรี

- พ.มหาสารคาม
- พ.เพชรบุรี
- พ.แพ่ง
- พ.พิจิตร
- พ.สระบุรี
- พ.เชียงใหม่
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 2
๑๗๑. นายสุภิตย์ เกลี้ยงสง (3611)
พ.แขวงทุ่งสง
- พ.นครศรีธรรมราช
๑๗๒. นายณัฐพงษ์ ตั้งสากล (3612)
พ.นนทบุรี
- พ.ปทุมธานี
๑๗๓. น.ส.ปัญญารัตน์ มีผล (3613)
พ.แขวงอยุธยา
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
๑๗๔. นายชยนันท์ กิจโอสถ (3615)
พ.ชัยนาท
- พ.ลาปาง
๑๗๕. น.ส.กาญจน์ธีรา ติวิทย์ศริ ิกลุ (3617) พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.ล้มละลายกลาง
๑๗๖. น.ส.วราลี เจริญเลิศวิลาศ (3622)
พ.แขวงลพบุรี
- พ.ลพบุรี
๑๗๗. น.ส.ศุภิสรา ศิรเิ พ็ญพงศ์ (3624)
พ.สมุทรสาคร
- พ.นนทบุรี
๑๗๘. นายสากล รัตนคามินี (3625)
พ.ตรัง
- พ.แขวงนครศรีธรรมราช
๑๗๙. นายมนูญ แสงงาม (3628)
พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.อาญา
๑๘๐. นายพงษ์นรินทร์ ศรีประเสริฐ (3633) พ.กาฬสินธุ์
- พ.เพชรบุรี
๑๘๑. นางอภิวดี เหลืองรุ่งโรจน์ (3634)
พ.สมุทรปราการ
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๘๒. น.ส.วรรณสิริ ศรีชัยเพชร (3635)
พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.อาญา
๑๘๓. น.ส.มาริสา เล่าศรีวรกต (3637)
พ.พัทยา
- พ.อาญา
๑๘๔. น.ส.ปณตพร ชโลธร (3638)
พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา - พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
๑๘๕. นายนิธิ เหลืองรุง่ โรจน์ (3639)
พ.สมุทรปราการ
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๘๖. นายอมรชัย ศิริถาพร (3640)
พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา - พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ
๑๘๗. น.ส.ณัฐสิริ ตันเจริญวงศ์ (3642)
พ.เชียงราย
- พ.เชียงใหม่
๑๘๘. น.ส.วรมน รามางกูร (3644)
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
๑๘๙. นายสุดปิติ วรรธนะหทัย (3645)
พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.สานักงานศาลยุติธรรม
๑๙๐. นางประกายพร รัตนนาคะ ดารงชีพ (3647) พ.แขวงสระบุรี
- พ.ล้มละลายกลาง
๑๙๑. นางพลินี สิริพัฒนดิลก (3650)
พ.อยุธยา
- พ.นนทบุรี
๑๙๒. น.ส.ไพพร อัมพรกลิ่นแก้ว (3651)
พ.เลย
- พ.ประจวบคีรขี ันธ์
๑๙๓. น.ส.อิสรินกาญจน์ เรืองจิรากุล (3652) พ.นครปฐม
- พ.แขวงปทุมวัน
๑๙๔. น.ส.ศศิธร แสงจันทร์ (3654)
พ.บุรีรัมย์
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
๑๙๕. นางบวรวรรณ อาพรสุต (3656)
พ.สมุทรสาคร
- พ.แขวงดุสติ
๑๙๖. นายนนทัชต์ ผลเนืองมา (3659)
พ.เยาวชน ฯ สระบุรี
- พ.แขวงสุรินทร์
/197. น.ส.ปณิตา …

๗
๑๙๗. น.ส.ปณิตา เทียมสอาด (3663)
พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
๑๙๘. น.ส.สาส์นสุรีย์ ลือสกุล (3666)
พ.มุกดาหาร
๑๙๙. น.ส.สุพัตรา ชาญชิตโสภณ (3667) พ.อุบลราชธานี
๒๐๐. นายธวัชชัย สุกรินทร์ (3669)
พ.เลย
๒๐๑. น.ส.สุทธิณี กุลธีระวิทย์ (3670)
พ.ชัยภูมิ
๒๐๒. น.ส.วรรณวิภา เชาวภานันท์ (3672) พ.สมุทรสาคร
๒๐๓. น.ส.ธัญลักษณ์ กมลมุนีโชติ (3673) พ.แขวงสมุทรปราการ
๒๐๔. น.ส.อุมาพร สุขวุฒไิ ชย (3676)
พ.พัทยา
๒๐๕. น.ส.ภัทรมน ขาวทอง (3677)
พ.แขวงลพบุรี
๒๐๖. น.ส.ธนิศรา รอดช้างเผือก (3678)
พ.แขวงลพบุรี
๒๐๗. น.ส.อโนชา วิชติ ะกุล (3679)
พ.หนองคาย
๒๐๘. น.ส.ปุณธิกาญจน์ ตั้งเจริญ (3684)
พ.อุบลราชธานี
๒๐๙. นายภวิศร์ เชาวลิตถวิล (3688)
พ.อุดรธานี
๒๑๐. น.ส.ยุวดี โชคถาวร (3692)
พ.ภูเก็ต
๒๑๑. น.ส.พนิดา พงศ์สุวรรณ (3694)
พ.ตรัง
๒๑๒. นายคมสัน อ้นโตน (3698)
พ.หลังสวน
๒๑๓. น.ส.นิออน ลี (3702)
พ.แขวงพัทยา
๒๑๔. นางภัทรธร เชาวลิตถวิล นากลาง (3705) พ.อุดรธานี
๒๑๕. นายสุรเชนทร์ วงค์พิพันธ์ (3706)
พ.นราธิวาส
๒๑๖. นายณัฐกร จันทร์หอม (3707)
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
๒๑๗. น.ส.อนัญญา ทองดารงชัย (3708)
พ.อยุธยา

- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.เยาวชน ฯ สกลนคร
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.แขวงอุดรธานี
- พ.แขวงลพบุรี
- พ.แขวงปทุมวัน
- พ.สมุทรสาคร
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.นนทบุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.เยาวชน ฯ สตูล
- พ.ปัตตานี
- พ.ชลบุรี
- พ.นนทบุรี
- พ.นาทวี
- พ.นครปฐม
- พ.สานักงานศาลยุติธรรม

ชั้น 2 สับเปลี่ยนตาแหน่ง
๑. นายขจรเดช ดิเรกสุนทร (3709) พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
๒. น.ส.วรทิพย์ นิมิตชัยธรรม (3710) พ.ร้อยเอ็ด
๓. น.ส.ปุณยวีร์ ประจวบลาภ (3713) พ.กาฬสินธุ์
๔. น.ส.วราภรณ์ ฟุ้งธรรมสาร (3714) พ.เชียงราย
๕. น.ส.พรรณธวัช มวญนรา (3715) พ.อุบลราชธานี
๖. นายชลธี วัฒนเวชวิจติ ร (3716) พ.ร้อยเอ็ด
๗. น.ส.บงกช เสมาทอง (3720)
พ.ยโสธร
๘. น.ส.วรรณวรัตม์ ไทยอาภรณ์ (3722) พ.เพชรบุรี
๙. นายจิรวัฒน์ จันทร์สงแก้ว (3724) พ.ประจวบคีรขี ันธ์
๑๐. นายประชาชน จินันทุยา (3726) พ.อยุธยา
๑๑. น.ส.ฉัตรวรุณ ดารงพงษ์ (3737) พ.เยาวชน ฯ อุดรธานี
๑๒. นายวีระยุทธ แสงไกร (3741)
พ.แขวงนครสวรรค์

- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.ร้อยเอ็ด
- พ.ชลบุรี
- พ.ลาพูน
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.สิงห์บุรี
- พ.พิมาย
- พ.เยาวชน ฯ นครสวรรค์
- พ.ล้มละลายกลาง
- พ.สมุทรสาคร
- พ.นครปฐม
/13. นายฉลาด…

๘
๑๓. นายฉลาด ทานาวิน (3743)
พ.สว่างแดนดิน
๑๔. นายมงคล ภูฆัง (3746)
พ.เยาวชนฯ พิจติ ร
๑๕. นายพิพัฒน์ วุฒิชัยสารานนท์ (3750) พ.ชั้นต้นประจากอง
ผช.อุทธรณ์ภาค 8
๑๖. นายวีระภัทร์ แก้วนอกเขา (3760) พ.สมุทรปราการ
๑๗. นายโฆษฤทธิ์ นาสมใจ (3761)
พ.เชียงใหม่
๑๘. น.ส.ศรินลักษณ์ เกียรติยศเจริญ (3762) พ.เพชรบูรณ์
๑๙. นายนิธิภัทร์ สถาปนสุต (3763)
พ.สมุทรปราการ
๒๐. น.ส.วัชรี ธนผลเลิศ (3764)
พ.สมุทรปราการ
๒๑. นายพลพิพัฒน์ วรชินาคมน์ (3766) พ.เยาวชนฯ อุบลราชธานี
๒๒. นางวีรยา ศรีแก้ว (3768)
พ.กาฬสินธุ์
๒๓. นายสุธรรม สุธัมนาถพงษ์ (3769) พ.ระยอง
๒๔. นางเสาวภาคย์ บุญทอง (3773) พ.ชัยภูมิ
๒๕. นายภูมินทร์ เมธาจิตติพันธ์ (3774) พ.ชัยภูมิ
๒๖. นายวัสสิก ศรีแก้ว (3778)
พ.กาฬสินธุ์
๒๗. น.ส.ประพาฬรัศมี ประยูรหงษ์ (3782) พ.สระบุรี
๒๘. นายทนายรัฐ กุลบุปผา (3785)
พ.สมุทรปราการ
๒๙. น.ส.อารยา ธีรการุณวงศ์ (3788) พ.ราชบุรี
๓๐. น.ส.อรกานต์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์ (3789) พ.เชียงใหม่
๓๑. น.ส.นิชญา ปราณีจิตต์ (3790)
พ.นครสวรรค์
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.

น.ส.ภคินี พิพิธวณิชธรรม (3791) พ.กาญจนบุรี
นายกฤษฎา สกุลศรีประเสริฐ (3793) พ.เชียงใหม่
นายนพพล เลี่ยวไพโรจน์ (3797) พ.เยาวชนฯ สุราษฎร์ธานี
น.ส.ศลิษา สมบัตศิ ิริ (3798)
พ.ราชบุรี
น.ส.นภัสกมล ตันธนวงศ์ (3799) พ.เชียงใหม่
น.ส.ตรีทิพย์ วิเศษจินดา (3802) พ.บุรีรัมย์
น.ส.ธนวรรณ นราวิริยะกุล (3803) พ.แขวงอุดรธานี
นายกอบชัย ศิริชัยพัฒนา (3805) พ.พัทยา
นายบุญครอง พรพนาทรัพย์ (3808) พ.บุรีรัมย์
น.ส.ภัทรกมล สถิรวัฒนา (3809) พ.สระบุรี
น.ส.มลวลิน เกียรติธนะบารุง (3810) พ.แขวงเชียงใหม่
นายโสฬส นิพนุติยันต์ (3811)
พ.สระบุรี
น.ส.รสดา วงศ์รตั นานนท์ (3812) พ.นครสวรรค์
น.ส.ป่านแก้ว วัฒนเวชวิจติ ร (3813) พ.อุบลราชธานี

- พ.เยาวชน ฯ บึงกาฬ
- พ.อ่างทอง
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.สมุทรสาคร
- พ.แม่ฮ่องสอน
- พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.แขวงลพบุรี
- พ.ชลบุรี
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.แขวงลพบุรี
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.อยุธยา
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
- พ.ภาษีอากรกลาง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ
- พ.สมุทรสาคร
- พ.ภาษีอากรกลาง
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.สมุทรสาคร
- พ.ลาพูน
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.นครปฐม
- พ.นครราชสีมา
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.สมุทรปราการ
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.ชลบุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
/46. น.ส.ฐปนีย์ …

๙
๔๖. น.ส.ฐปนีย์ มหบุญพาชัย (3817)

พ.แขวงนครสวรรค์

๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.

น.ส.พชรกาญจน์ เกษมชัยนันท์ (3818) พ.ร้อยเอ็ด
น.ส.ศศิเพ็ญ จันทโสภีพันธ์ (3819) พ.เลย
นายณัฐพล วชิระประสิทธิ์ (3821) พ.อุดรธานี
น.ส.พสุกานต์ พรหมสาส์น (3823) พ.พัทยา
นายทัสสญุชุ์ กุลสิทธิ์ชัยญา (3824) พ.เยาวชน ฯ นครสวรรค์
นายบุรเศรษฐ์ รุ่งรติกุลธร (3829) พ.นครสวรรค์
น.ส.พิมพ์ศศิ จันทร์สว่าง (3830) พ.เกาะสมุย
น.ส.สุรัสวดี เจียมสุวรรณ (3831) พ.กันทรลักษ์
น.ส.วรี วีรผาติวัฒน์ (3832)
พ.เยาวชน ฯ บุรรี ัมย์
น.ส.ณิศรา อุปตั ิศฤงค์ (3835)
พ.เยาวชน ฯ เลย

๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.

น.ส.อุษา พิพัฒน์บรรณกิจ (3837) พ.นครสวรรค์
นายสักกพันธุ์ จิตรจง (3840)
พ.เยาวชน ฯ สมุทรปราการ
นายฐพล ยามวินิจ (3842)
พ.เยาวชน ฯ สมุทรปราการ
นายธนัสม์ จิตมหาวงศ์ (3848)
พ.ภูเก็ต
นายณัฏฐ์ธเนศ ปรัญชัยจิรากุล (3849) พ.ภูเก็ต
นางอภิชาต์ ศิริวรรณบุศย์ เลี้ยงสกุล (3857) พ.กระบี่
นายพีระพงศ์ เภรีฤกษ์ (3858)
พ.ภูเก็ต
นายอภิรัฐ บุญทอง (3861)
พ.ชัยภูมิ
น.ส.ณัฐพร นครอินทร์ (3862)
พ.ชัยภูมิ
นายภูมิภัทร ลาภนิยม (3863)
พ.นครราชสีมา
นายสร้างสรรค์ คงทน (3864)
พ.เยาวชน ฯ พัทลุง
น.ส.วรางคณา ยวนังกูร (3865)
พ.กาฬสินธุ์
นายพงศ์พรรณ พลรัชต์พงศ์ (3867) พ.แม่สอด
นายชัชวาล บุญเกษมสันติ (3869) พ.สีคิ้ว
น.ส.พวงไข่มกุ ข์ วิภาตะวัต (3870) พ.พิษณุโลก
น.ส.มินตรา บัวทอง (3871)
พ.แขวงสุราษฎร์ธานี
นายอภิรักษ์ เขียนนอก (3874)
พ.นครราชสีมา
นายศริล วรประทีป (3876)
พ.ยโสธร
นายอนุรักษ์ รัตนโชเต (3877)
พ.แขวงสงขลา
น.ส.วรรณวิสาข์ สุทธิวารี (3878) พ.เยาวชน ฯ กาแพงเพชร
น.ส.นิรมล จันทรคามิ (3879)
พ.พล
นายสุเนตร ชัชวาลวิรุฬห์ (3880) พ.แขวงนครศรีธรรมราช

- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
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- พ.ราชบุรี
- พ.เชียงราย
- พ.นครปฐม
- พ.ธัญบุรี
- พ.สมุทรปราการ
- พ.อยุธยา
- พ.เชียงใหม่
- พ.อยุธยา
- พ.บุรีรัมย์
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ
- พ.อยุธยา
- พ.สมุทรปราการ
- พ.ชลบุรี
- พ.ชลบุรี
- พ.ชุมพร
- พ.ธัญบุรี
- พ.ชุมพร
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.นครปฐม
- พ.นครปฐม
- พ.อุทัยธานี
- พ.ชลบุรี
- พ.อุทัยธานี
- พ.สมุทรปราการ
- พ.มหาสารคาม
- พ.พิษณุโลก
- พ.แขวงสระบุรี
- พ.อานาจเจริญ
- พ.นครปฐม
- พ.จันทบุรี
- พ.แขวงภูเก็ต
- พ.ชัยนาท
/79. นายณัฐชัย …

๑๐
๗๙. นายณัฐชัย เชียรประโคน (3884) พ.แขวงสุรนิ ทร์
๘๐. น.ส.นภาศรี ถิระอริยกุล (3885) พ.เยาวชน ฯ สุรนิ ทร์
๘๑. นายนิธิโรจน์ ประภารักษ์วรากูล (3887) พ.เยาวชน ฯ ชุมพร
๘๒. นายภาคภูมิ ธัญญาวินิชกุล (3888) พ.เยาวชน ฯ สงขลา
๘๓. นางวลัยภรณ์ นวลหนูปล้อง (3889) พ.เยาวชน ฯ กระบี่
๘๔. นายเอกฤทธิ์ ลีลาเกรียงศักดิ์ (3890) พ.เพชรบูรณ์
๘๕. นายสุเพชร สารีรกั ษ์ (3891)
พ.เยาวชน ฯ มุกดาหาร
๘๖. นายพงศ์ชยุตม์ ลับเหลี่ยม (3893) พ.สีคิ้ว
๘๗. น.ส.ณัฏฐกมล ตรงจิตซื่อสกุล (3894) พ.บึงกาฬ
๘๘. น.ส.สุภาวดี วัฒนานนท์ (3895) พ.นครราชสีมา
๘๙. นายโภคิน ตรีสมุทร์ (3898)
พ.สระแก้ว
๙๐. นายธนภัทร นิติธนาภัทร (3901) พ.นครสวรรค์
๙๑. นายสุมติ ร์ ทองกล่อม (3902)
พ.สระแก้ว
๙๒. นางภัทรียา มณีรัตน์ (3903)
พ.เยาวชน ฯ กาฬสินธุ์
๙๓. นายสุรพันธ์ สุวรรณประดิษฐ์ (3904) พ.พัทยา
๙๔. น.ส.ภคินี ก่อคุณากร (3908)
พ.สงขลา
๙๕. น.ส.บุษกร เจริญเลิศ (3915)
พ.สงขลา
๙๖. น.ส.บทม์รัตน์ ธารงเวียงผึง้ (3918) พ.กาแพงเพชร
๙๗. นายไกรพล อรัญรัตน์ (3919)
พ.สุราษฎร์ธานี
๙๘. น.ส.ณัฐชยา จังโส (3920)
พ.สงขลา
๙๙. น.ส.ณัฐกฤตา อุชชิน (3921)
พ.สงขลา
๑๐๐. นายปวรรษ กมลเสรีรัตน์ (3922) พ.สงขลา
๑๐๑. น.ส.จิราพร นาสมใจ (3924)
พ.เชียงราย
๑๐๒. น.ส.แก้วตา หฤทัยพันธ์ (3925) พ.สงขลา
๑๐๓. น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ เกตุชัยมาศ (3927 ) พ.พัทยา
๑๐๔. น.ส.ศิรกิ ุล งามพรสุขสวัสดิ์ (3929) พ.พัทยา
๑๐๕. นางดวงสมณฑ์ ศิริชัยพัฒนา (3930) พ.พัทยา
๑๐๖. นายทวี ชูโต (3931)
พ.ระยอง
๑๐๗. นายครองชน มนัสวานิช (3936) พ.พัทยา
๑๐๘. นายจอมวิชญ์ จันทร์พรหมมา (3940) พ.กาแพงเพชร
๑๐๙. น.ส.ปัทมาวดี สายแก้ว (3943) พ.ภูเก็ต
๑๑๐. นายอรรณพ หล่อประดิษฐ์ (3944) พ.ภูเก็ต
๑๑๑. น.ส.อรนาถ สีประจิม (3950)
พ.ระยอง
๑๑๒. น.ส.ชลดา ประสิทธิอาภา (3953) พ.ประจวบคีรขี ันธ์

- พ.เยาวชน ฯ สุรินทร์
- พ.หนองบัวลาภู
- พ.แขวงสระบุรี
- พ.นครปฐม
- พ.เพชรบุรี
- พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.มุกดาหาร
- พ.ราชบุรี
- พ.ยโสธร
- พ.ราชบุรี
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.พิษณุโลก
- พ.ตราด
- พ.สระบุรี
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.เวียงสระ
- พ.นครราชสีมา
- พ.อุทัยธานี
- พ.นครราชสีมา
- พ.ชัยนาท
- พ.ลาปาง
- พ.น่าน
- พ.เชียงใหม่
- พ.กบินทร์บุรี
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.แม่สะเรียง
- พ.นครราชสีมา
- พ.กาญจนบุรี
- พ.เยาวชน ฯ นครราชสีมา
- พ.จันทบุรี
- พ.อุดรธานี
- พ.อุดรธานี
- พ.สมุทรปราการ
- พ.แขวงสระบุรี
/113. น.ส.นภสร …
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น.ส.นภสร วิจักษณบดี (3954) พ.อุบลราชธานี
นายวโรตม์ สี่ทิศประเสริฐ (3955) พ.สระแก้ว
น.ส.ณัฏฐ์รดา ศรีหล่มสัก (3957) พ.อุบลราชธานี
นายชยา อัมพรกลิ่นแก้ว (3962) พ.พิจิตร
น.ส.เบญจมาภรณ์ สมทวีศลิ ป์ (3963) พ.กระบี่
นายอริยวัฒน์ พันธุม์ ณี (3964) พ.กระบี่
น.ส.อิสราภรณ์ ธีระวัฒน์สกุล (3966) พ.นครศรีธรรมราช
นายวุฒิ ศรีธีระวิศาล (3967)
พ.สระแก้ว
นายพิภากร์ เล็กบารุง (3968)
พ.ชุมพร
น.ส.พิมพ์วสี ใจสมุทร (3969)
พ.สงขลา
นายชนาวีร์ ภัทราดูลย์ (3970) พ.กระบี่
นายจักรภพ ศิริภากรกาญจน์ (3971) พ.พิจิตร
น.ส.วริษฐา มงคลศิริ (3972)
พ.กระบี่
นายชยารณ หาญตะล่อม (3974) พ.ร้อยเอ็ด
น.ส.วาทินี เจริญวัฒนสุข (3975) พ.ชุมพร
น.ส.ศานตี วงษ์ประภารัตน์ (3978) พ.ชุมพร
น.ส.นันทนัช ศิรธรานนท์ (3979) พ.ร้อยเอ็ด
น.ส.วลีรัตน์ ตามครองชัย (3985) พ.มหาสารคาม
นายสันฐิติ มงคลโสฬศ (3988) พ.มหาสารคาม
น.ส.ปสุตา ตั้งวงษ์เลิศ (3989)
พ.ชุมพร
น.ส.ณัฏฐ์ลติ า เจริญเขษมมีสุข (3991) พ.เชียงราย
นายปองพล ประยงค์ (3992)
พ.ศรีสะเกษ
น.ส.ณภัทร ปัญจพลพงศ์ (3993) พ.ศรีสะเกษ
นายณัฐพงศ์ เหลืองประเสริฐ (3998) พ.แขวงสุรนิ ทร์
นายวิริยะบัณฑิต คีรธี ีระกุล (3999) พ.ศรีสะเกษ
น.ส.พิมพ์อร พิรุณ (4000)
พ.ศรีสะเกษ
นายนราทิตย์ ไชยสีหา (4004) พ.สว่างแดนดิน
นายพีรวัส วุฒิภักดี (4006)
พ.กาแพงเพชร
นางเมลินี โฆษิตวัฒนฤกษ์ (4007) พ.ชุมพร
น.ส.ภัสส์ศา ตันติธนสิริกุล (4009) พ.นครพนม
น.ส.จิราภรณ์ ลอยเกตุ (4011) พ.นครพนม
นายวัฒนา ทองสาร (4016)
พ.ศรีสะเกษ
นายนิธิพัฒน์ เรืองวิวฒ
ั นโรจน์ (4018) พ.สีคิ้ว
น.ส.ปาลิดา ลิ้มศิริวฒ
ั น์ (4020) พ.จันทบุรี
น.ส.สมจิตร บุญสัน (4021)
พ.สงขลา

- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.สระบุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.สุราษฎร์ธานี
- พ.พล
- พ.น่าน
- พ.น่าน
- พ.สมุทรปราการ
- พ.ระยอง
- พ.สุราษฎร์ธานี
- พ.เยาวชน ฯ บุรรี ัมย์
- พ.สระบุรี
- พ.สมุทรปราการ
- พ.ประจวบคีรขี ันธ์
- พ.ประจวบคีรขี ันธ์
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.เชียงราย
- พ.สมุทรปราการ
- พ.สระบุรี
- พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.เชียงใหม่
- พ.ปราจีนบุรี
- พ.เชียงราย
- พ.เพชรบุรี
- พ.เชียงใหม่
- พ.มหาสารคาม
- พ.เพชรบุรี
- พ.แขวงพัทยา
- พ.สตูล
- พ.พะเยา
- พ.เลย
- พ.พัทยา
- พ.ชัยนาท
- พ.ทุ่งสง
/148. นายชาคริต …
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นายชาคริต อเนกพรนิรนั ดร์ (4022) พ.กาแพงเพชร
น.ส.วีณา อัครโชติกวนิชย์ (4023) พ.เยาวชนฯ นครศรีธรรมราช
น.ส.คัคนางค์ เอมราช (4024)
พ.บึงกาฬ
นายชาญฤทธิ์ เหล่าสุวรรณ (4030) พ.เวียงสระ
นายวรวุฒิ วรอิตตานนท์ (4032) พ.ระนอง
นายวัชรากร คงนิล (4033)
พ.เดชอุดม
นายสิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์ (4035) พ.เยาวชนฯ นครศรีธรรมราช
น.ส.ศิรประภา โชติกมาศ (4036) พ.ศรีสะเกษ
น.ส.นฤมล ศักดิ์สกุลไกร (4042) พ.เชียงใหม่
น.ส.ณปภัช ศรีสุวรรณ (4043) พ.เวียงสระ
นายทีปกร โกมลพันธ์พร (4051) พ.ภูเขียว
นายสุทธินันท์ บุญมณี (4057) พ.ระนอง
น.ส.มนัสนันทน์ เจริญเลิศ (4058) พ.พัทลุง
นายปัญญวัฒน์ สนใจ (4059)
พ.เวียงสระ
นายชยพิชญ์ คันธวร (4063)
พ.เวียงสระ
น.ส.วิภา ฉันทพันธุ์ (4066)
พ.ศรีสะเกษ
น.ส.ปภาวรินท์ จีนสลุต (4068) พ.กันทรลักษณ์
นายรัฐธวัช สกุลศรี (4069)
พ.เดชอุดม
น.ส.พรนภัส คีระสมบูรณ์ (4071) พ.กันทรลักษณ์
น.ส.ยิ่งรัก อัชฌานนท์ (4072)
พ.ทุ่งสง
นายชิงธง วงศ์สนุ พรัตน์ (4075) พ.ฝาง
น.ส.ฐิติกร สมจริงจงรัก (4077) พ.กันทรลักษณ์
นายธนงศักดิ์ วิเศษรจนา (4078) พ.รัตนบุรี
น.ส.ปัทมพร ทนินซ้อน (4079) พ.รัตนบุรี

- พ.เพชรบูรณ์
- พ.พัทยา
- พ.พล
- พ.หนองคาย
- พ.แขวงพัทยา
- พ.เยาวชน ฯ นครศรีธรรมราช
- พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
- พ.อุบลราชธานี
- พ.กาญจนบุรี
- พ.กาญจนบุรี
- พ.ระยอง
- พ.แขวงพัทยา
- พ.อุทัยธานี
- พ.ทุ่งสง
- พ.กาญจนบุรี
- พ.ระยอง
- พ.พัทยา
- พ.เชียงราย
- พ.พิษณุโลก
- พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
- พ.สีคิ้ว
- พ.พิษณุโลก
- พ.สุโขทัย
- พ.นครสวรรค์

ทั้งนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน ๒๕61 เป็นต้นไป
สานักงานศาลยุตธิ รรม
มกราคม ๒๕61

