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คําสั่งสํานักงานศาลยุตธิ รรม
ที่ 302/๒5611น
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 และอยู*ระหว*างดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล%าโปรดกระหม*อมแต*งตั้ง เพื่อมิให%เป5นการขัดข%องแก*ราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติระเบียบข%าราชการฝ:ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ ประธานศาลฎีกา
มีคําสั่งให%ข%าราชการตุลาการไปช*วยทํางานชั่วคราวโดยได%รับความยินยอมแล%ว ดังต*อไปนี้
๑. นายประยูร ณ ระนอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งประธานแผนกคดีคําสั่งคําร%องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
๒. นายสุรทิน สาเรือง ผู%พิพากษาศาลฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะในศาลฎีกา
๓. นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลยC รองประธานศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลฎีกา
๔. นายเรวัตร สกุลคล%อย ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งรองประธานศาลอุทธรณC
๕. นายสันติชัย วัฒนวิกยCกรรมC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณC
๖. นายสุชาติ สุนทรีเกษม ผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๗ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอุทธรณC
๗. นายวิโรจนC ตั้งสุภากิจ ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๗
๘. นายปIญญาวุธ วิสุทธิ ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
รองอธิบดีผู%พิพากษาศาลแรงงานกลาง
๙. นายกิตติพจนC เตชะพิพัฒนCชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษา
ภาค 7 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งรองอธิบดีผู%พิพากษาภาค 6
๑๐. นายสุระ อนันตCสุขเสรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๑
๑๑. นายวีรศักดิ์ ขจีจิตตC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา ซึ่งช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่
1180 /2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาล
ประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค 1
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-๒๑๒. นายกอบเดช วรสิงหC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗
๑๓. นายกิตติศักดิ์ กิจชระภูมิ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษา
ภาค ๗ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค ๗
๑๔. นายชัยยุทธ วัชรานนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษา
ภาค ๙ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค ๙
๑๕. นายวรวิทยC จิรายุกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค ๙ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๙
๑๖. นายกันตธรณC กันตธนาธรณC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค ๑
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๗
๑๗. นายอดุล สังขCทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๖
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๑๘. นายสุวีวัฒนC ประมงคC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๑๙. นายสหวิทยC ธรรมสานุกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษา
ภาค ๖ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖
๒๐. นายสมภพ บัวยั่งยืน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๒๑. นายศุภชัย นารถพจนานนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษา
ภาค ๙ ช*วยทํางานชัว่ คราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๘
๒๒. นางสาวนิรชา พานิชอัตรา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๕
๒๓. นายสมชัย ชัยวงษC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๓
ช*วยทํางานชัว่ คราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค ๓
๒๔. นางวิรา ณ พิกลุ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชัว่ คราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๒๕. นายชาญชัย ณ พิกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๒๖. นายถิรพันธC สุวรรณโรจนC ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๖ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๖
๒๗. นายมนตCชัย ชนินทรลีลา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๒๘. นางนฤมล สันติสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๕
ช*วยทํางานชัว่ คราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๗
๒๙. นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งรองเลขานุการศาลฎีกา
/30. นางสาวอรนุช ...

-๓๓๐. นางสาวอรนุช อาชาทองสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค ๗
๓๑. นายนนทวัฒนC โชติพิมาย ผูพ% ิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางานชัว่ คราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗
๓๒. นายอุทัย ทวีโชติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๓๓. นายวิกรม ดีเสมอ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๗
๓๔. นายพิพัฒนC ขําขะจิตรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๓๕. นายสุดสาคร เวชยชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๓๖. นายพัฒนา ศิลปอนันตC ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๓๗. นายไพบูลยC ศรีธูป ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค ๖ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๖
๓๘. นายวราพงศC รุ*งจิรารัตนC ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๖ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๖
๓๙. นายสันติ ชูกิจทรัพยCไพศาล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๕ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๔๐. นายสมศักดิ์ เลิศนิมิตกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๔๑. นายอนุสรณC สมทิพยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗
๔๒. นายประโยชนC ดีสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๔๓. นางอมฤตา ไพรภิมุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๔๔. นายอวิรุทธC ชาญชัยกิตติกร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลล%มละลายกลาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๔๕. นายมาโนช รัตนนาคะ ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๕ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
๔๖. นางผ*องพรรณ ปTUนพิลา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ดํารงตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
๔๗. นายวันชัย เวชพาณิชยCกิจกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
/48. นางฉวีวรรณ …

-๔๔๘. นางฉวีวรรณ วิมล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค 6 ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1131/2559
ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๔๙. นายสุชาติ ธนะสินวิริยะกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๕
๕๐. นายไกรสร โสมจันทรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗
๕๑. นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๕๒. นายนพปฎล เมืองรักษC ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๕๓. นางสาววาสนา บุญทรงสันติกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลล%มละลายกลาง
๕๔. นายพรณรงคC ศรีตระกูล ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๔ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๔
๕๕. นายทวีศักดิ์ ทัศนชัยสิทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๒
๕๖. นางวันเพ็ญ กีรติกฤติยานนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๕๗. นายนรินทรC เลิศจรรยารักษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาค ๑ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลล%มละลายกลาง
๕๘. นายสญชัย กีรติกฤติยานนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๕๙. นายจักรวาล ทนกล%า ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาค ๔ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๔
๖๐. นายสุนทร คงศรีชาย ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๘
๖๑. นายอนนทC เศรษฐชวาลวงษC ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๖๒. นายกิตติพงษC กลิ่นขจร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗
๖๓. นายเจตนC รอดอ*อน ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๔
๖๔. นายรักกิจ วิริยะประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
/65. นางสาวอัมพร …

-๕๖๕. นางสาวอัมพร อู*ทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาค ๖ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๖
๖๖. นายสุรัชฎC เตชัสวงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลล%มละลายกลาง
๖๗. นางนฤมล พงษCสุวรรณ ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๕ ดํารงตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะในศาลอาญา
๖๘. นางสาวกชมน ทรงพิทักษCกุล ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๒
๖๙. นายวิทยา วิมลสุรนาถ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค ๑ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๗๐. นายสิงหCพิทักษC ละมูลมอญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
๗๑. นายชาญพงศCสัณหC จันทรCดอก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
๗๒. นายโช บุญสม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๔
๗๓. นายวิญZู พิชัย ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๗๔. นางณัชชา พาณิชวราหC ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๗๕. นายมนตรี โรจนCวัฒนบูลยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๓
๗๖. นายยอดชาย ชอบทางศิลป[ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งธนบุรี
๗๗. นายวัฒนา อรรถารส ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๗๘. นายถาวร พงศCตระกูลนนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๗
๗๙. นางสาวสุวรรณา นิ่มพงษCศักดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๘๐. นายธีระชัย กระแสทรง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๘๑. นายวุฒิพงษC แจ*มกระจาย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๘๒. นายทรงพล อยู*สําราญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
/83. นายทวีศักดิ์ …

-๖๘๓. นายทวีศักดิ์ ไกรยา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
๘๔. นายสมชาย จันทรCนาค ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๘๕. นายภูรีทัศนC สุขสมถิ่น ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๘๖. นายปริญญา สิตะโปสะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๓
๘๗. นายวชิระ ทนินซ%อน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรม
ที่ 1179/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะ
ในศาลอาญาธนบุรี
๘๘. นายณัฐกิตติ์ มฤคินทรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค ๑
๘๙. นายวสันตC ศรีอันประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๙๐. นายกิตติ โตมร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๙๑. นายศรีณัฐ พสุนธราธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
๙๒. นางสาวรศนา เศรณีปราการ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๙๓. นางปรียาภรณC มั่นน%อย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๙๔. นายสุทัต บินรามัน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๙๕. นายสมโชค มีมะแม ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๙๖. นายวิชล วิมุตติสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๙๗. นางสาวศิริพร นันทCนฤมิตร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๙๘. นายวิสุทธิ์ อํานวยกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๙
๙๙. นางภัทรา พุทธสถิตยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๑๐๐. นายเกริกเกียรติ พุทธสถิต ยC ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะในศาลอาญากรุง เทพใต%
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
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-๗๑๐๑. นางสาวสุป ราณี สุว รรณกุล ผู%พิพ ากษาหัว หน%า คณะในศาลแพ*ง กรุง เทพใต%
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๐๒. นายพิชิต รงคพิชญC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาธนบุรี
๑๐๓. นางชิดชนก วังศานุตร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๑๐๔. นายประสิทธิผล ปทุมลักษณC ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะในศาลแพ*ง กรุง เทพใต%
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๐๕. นางสาวเพียงจิตตC คล%ายสวน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๑๐๖. นายภราดร อาสาสรรพกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๐๗. นางสาวกรองแก%ว ถนอมรอด ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๑๐๘. นายนพรัตนC สนั่นพานิชกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๑๐๙. นายศิระ โกสิยารักษC ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๑๐. นายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๑๑๑. นายสมเกียรติ ฑีฆาอุตมากร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๑๒. นางอัจฉรา จรรยามั่น ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๑๓. นายกําพล รุ*งรัตนC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลล%มละลายกลาง
๑๑๔. นางประวัณยา บุนนาค ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๓
๑๑๕. นายณัฐปกรณC พิชญปIญญาธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๑
๑๑๖. นายพรเทพ พิศาลเมธี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๑๑๗. นายวรพจนC เวียงจันทรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี
๑๑๘. นายตรัสรC บวรวัฒ นานนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๑
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-๘๑๑๙. นางดวงสมร มนตรีกุล ณ อยุธ ยา ผู%ช*ว ยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ช*ว ยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง
๑๒๐. นายกิตติพงษC ฐาปนพันธCนิติกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๒๑. นายจุมพล รัตธนภาส ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๒๒. นายจุฬา อินอิว ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๒๓. นางสุรางคC เจียรณCมงคล ชนินทรลีลา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปทุมธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๒๔. นายเฉลิมธันวC สุขะปุณณพันธC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลล%มละลายกลาง
๑๒๕. นายทรงฤทธิ์ โพธิ์ศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๒๖. นายเจตนCพัฒนC วารีเจริญชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๒๗. นายอานนทC วิบูลยCสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงดอนเมือง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค ๒
๑๒๘. นายวรกฤต วรรณรัตนC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๒๙. นางปIทมา ทุมมา จรรยาพูน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงดุสิต ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๑๓๐. นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหัวหิน ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๓๑. นายลือเดช ทับทิมพรรณC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๓๒. นายวสันตC เสี่ยงบุญ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๓๓. นายปณัฐ สมบูรณสิน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๓๔. นายชาติชาย สุขไสย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๓๕. นายเชาวนC ถวัลยCธัญญา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดจันทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู%พิพากษาภาค ๙
๑๓๖. นายพัฐวิศ สังขCวงษา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
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-๙๑๓๗. นางสุธาสินี กําเงิน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงปทุมวัน ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๑๓๘. นายอนันตC ลิขิตธนสมบัติ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๓๙. นางวิภารัตนC ปราบปราม สุขสุวรรณC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๔๐. นางสาวรพีพร วัฒนะชีวะกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๑๔๑. นางสาวศิริพร ปาริยะวุทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๑๔๒. นางสาวสิริรําไพ พวงเสรี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๔๓. นางฉันทนา วาพันสุ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๔๔. นางอัญชลี อริยะนันทกะ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๔๕. นายอนุสิทธิ์ ไตรรงคCทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๔๖. นางสาวพรทิพยC สุทธิอรรถศิลป[ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๔๗. นายสมชาย พฤกษCชัยกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๑๔๘. นายมานพ จรัสจรรยาวงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๔๙. นายนนทC ทันตพงษC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๓
๑๕๐. นางสุพัตรา สืบสม อนันตพงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๕๑. นายวิพัศวัชร พึ่งชลารักษC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๑๕๒. นายธีรวัฒนC กล%าการรบ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๕๓. นายสุรศักดิ์ วิศิษฎCสมบัติ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๑๕๔. นางชื่น อารี ชุ*มจิต ร ผู%พิพากษาหัว หน%าศาลจัง หวัด ตรัง ช*ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
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- ๑๐ ๑๕๕. นายไพโรจนC อุชชิน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๕๖. นายวิสุทธิ์ จินดาดํารงเวช ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๖
๑๕๗. นายชูวงศา ประดับสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญา
๑๕๘. นายชยกมล เกษมสันตC ณ อยุธยา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครสวรรคC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๑๕๙. นายบุญเลิศ ศิลปกิจวงษCกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
จันทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต%
๑๖๐. นายปราโมทยC ศรีสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๖๑. นายทรงฤทธิ์ พินิจการวัฒนCกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงปทุมวัน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๖๒. นายทวีเกียรติ ดุริยะประพันธC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๖๓. นายกิตติ บุญธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเพชรบูรณC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๖๔. นายพัฒนา วงษCเมตตา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๖๕. นางเป_Uยมพร%อม สุขภิมนตรี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ปทุมธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานภาค ๑
๑๖๖. นายสมคะเน แสงสว*าง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๖๗. นายสนั่น สร%อยผา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครนายก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๖๘. นายสถาบัน บุญเติม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๖๙. นายวิฑูร วิมลเศรษฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจัง หวัด เลย ช*ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๔
๑๗๐. นายธัญญวรรตรC วงศCรัตนC ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๗ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๗๑. นายวิชาญ ศรีสิงหC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุตรดิตถC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๗๒. นายปรีชา พันธไชย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชุมแพ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
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- ๑๑ ๑๗๓. นายชาตรี รักขCกฤตยา ผู%พิพากษาหัว หน%าศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๗๔. นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๗๕. นายพรพล เลาวกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๗๖. นายไตรรัตนC เกื้อสกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชัยนาท ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๗๗. นายอยุทธC จามิกรณC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๗๘. นายมุนี คล%ายสังขC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๗๙. นายทิวากร พนาวัลยCสมบัติ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหล*มสัก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๘๐. นายศักดิ์เทวินทรC โมราชาติ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดภูเขียว ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๘๑. นายบัณฑิต ถึงลาภ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงเวียงป:าเป`า ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๘๒. นางเจิดจันทรC แก%วอําไพ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๘
๑๘๓. นางสาวสมรศรี ตีระวัฒนานนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๘๔. นางสาวพรรณิภา วิชิตะกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๘๕. นายสัมฤทธิ์ ทินบุตร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*ง
๑๘๖. นายสุกิจ ศรีสุวรรณ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเชียงคํา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๘๗. นางสาวเสาวภาคยC วงศCไวทยากูร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๘๘. นายนที พิบูลยCวรกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๓
๑๘๙. นายภัทรภณ ขวัญเมือง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหนองคาย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๙๐. นางสาวบังเอิญ เนียมศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครไทย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
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- ๑๒ ๑๙๑. นายสหรัฐ สิริวัฒนC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๙๒. นายธรรมปรมัตถC ภูสีน%อยปริตร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
กาฬสินธุC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๙๓. นายธีรธร จุฑาทิพยCชาติกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพล ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๙๔. นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๙๕. นายสรพงษC ตรีธนะ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดราชบุรี
๑๙๖. นายเมธี เลขานุกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๙๗. นายจักรพงศC นรแมนสรวง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๙๘. นายเกรียงไกร ศรีสังขC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงธนบุรี
๑๙๙. นายสุรเชษฐCวริศ มหัทธนะกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดฝาง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดลําปาง
๒๐๐. นายสาโรจนC เอี่ยมองคC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปราจีนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๐๑. นายพิพัฒนC แก%วอําไพ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสงขลา
๒๐๒. นายธวัชชัย พานิชยCสกุลชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดจันทบุรี
๒๐๓. นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันตC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดฮอด ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๒๐๔. นางประไพ เอื้อไพจิตร คงใหม* ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเบตง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครปฐม
๒๐๕. นายนทดล กิติกัมรา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเพชรบุรี
๒๐๖. นางรัชนีกร บุญพิทักษC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๐๗. นายสมหวัง กองใจ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดระยอง
๒๐๘. นายประเสริฐ โหล*วประดิษฐC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงดอนเมือง
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- ๑๓ ๒๐๙. นายนันทวุธ แจ*มจิรารักษC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดขอนแก*น
๒๑๐. นายธีรพงศC วงศCสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๒๑๑. นายพัลลอง มั่นดี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๑๒. นายสาโรจนC จิตตCศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสระบุรี
๒๑๓. นางจริยา เฉลิมเผ*า ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพระนครเหนือ
๒๑๔. นายบุญทํา รุ*งเรือง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหัวหิน
๒๑๕. นางสุนทรี วิไลสรการ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพระนครใต%
๒๑๖. นางพนิดา อรรคเศรษฐัง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๒๑๗. นายปกครอง เปรมดิษฐกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพิษณุโลก
๒๑๘. นายจิรวัฒนC จันทรCแรม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดมุกดาหาร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๒๑๙. นางปวีณา แสงสว*าง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชลบุรี
๒๒๐. นายสุรพันธุC บุญช*วย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหลังสวน ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดตรัง
๒๒๑. นายตระการ สุรมณี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงดุสิต
๒๒๒. นายภาคภูมิ ปTยะตระภูมิ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุโขทัย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครสวรรคC
๒๒๓. นายวัชรินทรC ภู*นริศ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเทิง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒๔. นายศุภกร สันฐาน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเชียงราย
๒๒๕. นางสาวอําพรรัตนC พงษCพรม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อ*างทอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสระบุรี
๒๒๖. นายณภัทร คุ%มตลอด ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร%อยเอ็ด
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- ๑๔ ๒๒๗. นายปราโมทยC ฉิมพินิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดลําพูน
๒๒๘. นางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุราษฎรCธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๒๙. นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๓๐. นายอุทิศ เพ็ชรใต% ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๓๑. นายทินกร พูนเม็ง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหนองคาย
๒๓๒. นายนฤพาน สุรําไพ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงหCบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
๒๓๓. นายจีระวงศC เชาวนCวรนันทC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสุราษฎรCธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธC
๒๓๔. นางขวัญหล%า เพชรทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
๒๓๕. นายเกษม ศุภสิทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพัทยา
๒๓๖. นายณรงคC พรหมอยู* ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครปฐม
๒๓๗. นายไพบูลยC ผดุงสงฆC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๒๓๘. นายธิติพันธC ฉายบาง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
๒๓๙. นางสาวปาริชาติ พันธุCพานิช ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
๒๔๐. นายรุ*งอรุณ ชนะวีรวรรณ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพังงา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงอุดรธานี
๒๔๑. นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจนC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสกลนคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชัยนาท
๒๔๒. นางธีราพจนC ทองศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนนทบุรี
๒๔๓. นายปรีชา พวงสมบัติ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแพร*
๒๔๔. นายวิริยะ ภูมิจํานงคC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
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- ๑๕ ๒๔๕. นายสุวิทยC พิพัฒนชัยพงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดทุ*งสง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชัยภูมิ
๒๔๖. นางธิดารัตนC วัชโรทัย ธรรมวิชิต ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม*
๒๔๗. นายปฐม สมบูรณC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครนายก
๒๔๘. นายประสาท เสริมศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเชียงคํา
๒๔๙. นายธนเสฏฐC ฤทธิธาดาชินพงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดตะกั่วป:า ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงเวียงป:าเป`า และผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเชียงราย
อีกตําแหน*งหนึ่ง
๒๕๐. นายบุญธรรม วิเศษลา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดมุกดาหาร
๒๕๑. นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเบตง และผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดยะลา อีกตําแหน*งหนึ่ง
๒๕๒. นายสมชาย ฉลาดธัญญกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุรินทรC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดลพบุรี
๒๕๓. นายธวัชชัย แสงอรุณ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสุรินทรC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดตราด
๒๕๔. นายสุวัชร อุษณาวัฒนC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
๒๕๕. นายคันฉัตร พลรัตนC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงเชียงใหม*
๒๕๖. นางสาวสุชาดา โมกขมรรคกุล ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๑ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๒๕๗. นายวัฒนศักดิ์ ผิวขาว ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก%ว
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงหCบุรี
๒๕๘. นายมนัญชัย วรรณิกเวช ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดยโสธร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
๒๕๙. นางสาวสรัณยา เปรื่องวงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
พะเยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
๒๖๐. นายวีระ มหธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอํานาจเจริญ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๖๑. นายสิรเชษฐC สิรเชษฐCโกศล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อํานาจเจริญ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
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- ๑๖ ๒๖๒. นายประสงคC ชุ*มจิตร ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงราชบุรี
๒๖๓. นายธนทัต แท*งทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอ*างทอง
๒๖๔. นายสมควร รักพินิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแม*สอด ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครไทย และผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพิษณุโลก อีกตําแหน*งหนึ่ง
๒๖๕. นายพิมุข เพชรชัด ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงลพบุรี
๒๖๖. นายวันชัย รัตนสุรการยC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเกาะสมุย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดภูเก็ต
๒๖๗. นายวชิรวิทยC พันธุCสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดรัตนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดมหาสารคาม
อีกตําแหน*งหนึ่ง
๒๖๘. นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สุโขทัย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
๒๖๙. นางภัทรพร วงษCเมตตา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
๒๗๐. นายสินาท มณีบางกา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
๒๗๑. นางชุลีภรณC เฟdUองฟุ`ง ตรียุทธนากุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสตูล ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงนครราชสีมา
๒๗๒. นายประยงคC ศรีมันตะ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเลย
๒๗๓. นายณัฐนันทC ดุจดําเกิง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงทุ*งสง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดทุ*งสง
๒๗๔. นายศิรวรรธนC คูตระกูล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร%อยเอ็ด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพัทยา
๒๗๕. นายชัยชะรัตนC ชูแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดไชยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๒๗๖. นายณรงคC สมานเดชา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปIตตานี
๒๗๗. นางสาวอัจฉรพรรณ ภาศิริวงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดบุรีรัมยC ซึ่งช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค 3 ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1534/2560
ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแพ*งกรุงเทพใต%
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- ๑๗ ๒๗๘. นายวราวุธ พลอยเจริญวงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชัยบาดาล ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปราจีนบุรี
๒๗๙. นายประเสริฐ เผือดโพธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเพชรบูรณC
๒๘๐. นายกฤษดา ทุ*งโชคชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ*างทอง
๒๘๑. นายสุวีรC ตรียุทธนากุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๒๘๒. นางสาวเปรมรัตนC วิจารณาญาณ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจัง หวัด สว*างแดนดิน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
๒๘๓. นายคมวัชร เอี้ยงอ*อง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกันทรลักษC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดยโสธร
๒๘๔. นายสัง สิทธิ์ นริน ทรางกูร ณ อยุธ ยา ผู%พิพากษาหัว หน%าศาลจัง หวัด เดชอุด ม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสมุทรปราการ
๒๘๕. นายสมเกียรติ รัศมีภูผา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสมุทรสงคราม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๘๖. นายสมพร สมุทรคุณ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมยC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชัยบาดาล
๒๘๗. นายรัฐวิชญC อริยพัชญCพล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
๒๘๘. นายธนทร ผดุงธิติฐC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทรC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนครพนม
๒๘๙. นายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกระบี่
๒๙๐. นายทวีศักดิ์ นคนันทC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุทัยธานี
๒๙๑. นางพิลาสลักษณC รัตนพันธุC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี
๒๙๒. นายประสิทธิ์ รวมสิน ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงขอนแก*น
๒๙๓. นายชัยรักษC จยาวรรณ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธC
๒๙๔. นายวรวัฒนC กุสลางกูรวัฒนC ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
แม*ฮ*องสอน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
๒๙๕. นายคมสัน ภูมิภัคเมธากุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปากพนัง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
/296. นายเสกสรร …

- ๑๘ ๒๙๖. นายเสกสรร ชาญวิธะเสนา ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปIตตานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๒๙๗. นางนุชนภางคC ศิริอัสสกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๙๘. นายธเนศ ชาลี ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงปทุมวัน
๒๙๙. นางจิตรภาณี นราวีรวุฒิ ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสวรรคโลก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงพิษณุโลก
๓๐๐. นายสัณพัชญ รัตนเมกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
๓๐๑. นายเทิดทูล ภาสะฐิติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเดชอุดม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
๓๐๒. นางปรียนันทC กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสุราษฎรCธานี
๓๐๓. นางสิริรัชศC เมตตามิตรพงศC ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลอุทธรณCภาค ๑ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๑
๓๐๔. นายศิริชัย สุวรรณแสน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกันทรลักษC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๓๐๕. นายเจตนC คุ%มคงอมร ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสระแก%ว
๓๐๖. นายวันชัย โสภาโชติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลแรงงานกลาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเดชอุดม
๓๐๗. นายพิทักษC พันธุCวัฒนะสิงหC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสิงหCบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพล
๓๐๘. นายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๓๐๙. นายโชคชัย รัตกิจนากร ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๓๑๐. นายวัฒนา เอี่ยมอธิคม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุโขทัย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร
๓๑๑. นายฉัตรชัย รุจิตานนทC ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรCธานี
๓๑๒. นางสาวอุษณี กระแจะจวง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุรินทรC
๓๑๓. นายเวทยC พัฒนชัยวงษCคูณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหล*มสัก
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- ๑๙ ๓๑๔. นายภาสวร ตรงจิตซื่อสกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองคาย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพะเยา
๓๑๕. นายณัทกร ธรรมาวุฒิกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่ง ชัน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
๓๑๖. นางสาวพัชรี ปรีชะนิด ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกบินทรCบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสกลนคร
๓๑๗. นายเผ*าพันธC ชอบน้ําตาล รองเลขานุการศาลอุทธรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดบุรีรัมยC
๓๑๘. นายเอกพงษC ช%อนสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด ชลบุรี
ซึ่ง ช*ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน*ง ผู%พิพ ากษาหัว หน%า คณะชั้น ต%น ในศาลจัง หวัด ภูเ ก็ต ตามคํา สั่ง
สํา นัก งานศาลยุต ิธ รรมที่
/2561 ลงวัน ที่ มีน าคม 2561 ไปช*วยทํางานชั่ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงภูเก็ต
๓๑๙. นายฉันชาย โรจนสโรช เลขานุการศาลแพ*ง ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1178/2560
ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกาฬสินธุC
๓๒๐. นางสาวดวงพร ภู*เกิด ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสีคิ้ว
๓๒๑. นางวรัญชCธิตา สิรเชษฐCโกศล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุทัยธานี
๓๒๒. นายชนะกิจ ศิริสาธิตกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสตูล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดไชยา
๓๒๓. นายกฤษฏิ์ภีมพศ ตีระรัตนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดยะลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
๓๒๔. นายอนุรักษC เปลวเฟdUอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแม*สอด และผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตาก อีกตําแหน*งหนึ่ง
๓๒๕. นางสาวเบญจมาศ กองทรัพยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
๓๒๖. นายสุวัฒชัย สิงหCคํา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
๓๒๗. นายศรจิตร สอนศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสงขลา
๓๒๘. นายดวงแก%ว เทียนกระจ*าง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดจันทบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณC
๓๒๙. นายอําพล ใจแผ%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปากพนัง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดตะกั่วป:า และผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพังงา อีกตําแหน*งหนึ่ง
/330. นายราชัญ …

- ๒๐ ๓๓๐. นายราชัญ กวีกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสว*างแดนดิน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๓๓๑. นายเอนก เวชศาสตรC ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด นครปฐม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทรC
๓๓๒. นายนคร ธีรฉัตรวัฒนC ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร*
๓๓๓. นางนงนุช ตะวันพิทักษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
๓๓๔. นางสาวนภาวรรณ ขุนอักษร ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดพังงา
๓๓๕. นายธีระศาสตรC มงคลภัทรสุข ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสุโขทัย
๓๓๖. นายธีรพล พรแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเบตง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
๓๓๗. นายนรินทรC เนื่องจํานงคC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตราด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
๓๓๘. นายไพโรจนC สังขCน%อย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
๓๓๙. นายสมคิด ใจกระเสน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดอุตรดิตถC
๓๔๐. นายชัยวัฒนC เตชะภาสรนันทนC ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
๓๔๑. นายนรา เมธาธราธิป รองเลขานุการศาลอุทธรณCภาค ๔ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดชุมแพ
๓๔๒. นายพิชิต ลิ้มวานิชยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมยC
๓๔๓. นายพลวัฒนC อมราสิงหC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิษณุโลก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
๓๔๔. นายเวชสิทธิ์ อนุชิตวงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
๓๔๕. นางสาวลัดดาวัลยC กูลเกตุวงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตะกั่วป:า
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดปากพนัง
๓๔๖. นายถานันทรC จันทรCธาดารัตนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๔๗. นายศุภโชค ก*อเกื้อ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทุ*งสง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสตูล
/348. นายอภิชาติ …

- ๒๑ ๓๔๘. นายอภิชาติ ไตรทิพยานนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนาทวี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงทุ*งสง
๓๔๙. นายจงมาด อักษรเสนาะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก%ว
๓๕๐. นายสมพงษC ศตภิษัช ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด กาญจนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลแขวงสุรินทรC
๓๕๑. นางสุรัชดา เตชะภาสรนันทนC ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๓๕๒. นายสมพร ฮี้เกษม เลขานุการศาลแรงงานภาค ๖ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสวรรคโลก
๓๕๓. นายพิทักฐC รัตนเดชากร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดแพร* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน
๓๕๔. นายอนันตC ปIทมาคม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
๓๕๕. นายประยุทธ ไชยพิณ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุC
๓๕๖. นายชัยรัตนC จันทะอุ*มเหม%า ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อํานาจเจริญ
๓๕๗. นายองอาจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดฮอด
๓๕๘. นายธีรวรรธนC บั้งทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดปIตตานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดภูเขียว
๓๕๙. นายไกษร ไชยวงษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดฝาง และผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม* อีกตําแหน*งหนึ่ง
๓๖๐. นายมนตรี รัตนทวีโสภณ เลขานุการศาลอาญา ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค 7 ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่
1178/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาล
จังหวัดเทิง
๓๖๑. นางหฤทัย มีอุดร ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
ภาค ๗ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๗
๓๖๒. นายจิรภัทร จันทรา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเวียงสระ
๓๖๓. นางแก%วน%อย อนุชิตวงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดรัตนบุรี
๓๖๔. นายพิเชฐ ทองช*วย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
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- ๒๒ ๓๖๕. นายพายัพ สนองไทย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด นครนายก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดกันทรลักษC
๓๖๖. นายวีระพงษC ไพศาลธนวัฒนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดสว*างแดนดิน
๓๖๗. นางสาวศิริรัตนC สีนวล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด พิษณุโ ลก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถC
๓๖๘. นายสุวัจนC ฉนานุกูล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหัวหิน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดหลังสวน
๓๖๙. นางสายธาร พานแก%ว มักผล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
๓๗๐. นายอนุวัฒ นC พนาโยธากุล ผู%พิพ ากษาหัว หน%า คณะชั้น ต%น ในศาลจัง หวัด ตรัง
ช*ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน*ง ผู%พิพากษาหัว หน%าศาลแขวงนครศรีธ รรมราช
๓๗๑. นางมาลี ศิรามาศ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
ภาค ๗ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
๓๗๒. นายอนิรุจ ใจเที่ยง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุพรรณบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
๓๗๓. นางมาริสา รัฐปIตยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๓๗๔. นายเกรียงไกร วัชรพันธุC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดเกาะสมุย และผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดสุราษฎรCธานี อีกตําแหน*งหนึ่ง
๓๗๕. นายชัชวาลยC ไชยนาแพง ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด ชลบุรี
ช*ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน*ง ผู%พิพากษาหัว หน%าศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด แม*ฮ*องสอน
๓๗๖. นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนราธิวาส
๓๗๗. นายสมบัติ บุญหิรัญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลจังหวัดนาทวี
๓๗๘. นายวิศุทธิ์เกียรติ จาดภักดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพิษณุโลก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๓๗๙. นายประทีป ชูคลี่ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๓๘๐. นายสุภักดิ์ จันทรCพุ*ม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนาทวี
๓๘๑. นายมณเฑียร ตีรอรุณศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสิงหCบุรี
/382. นายสมมาตร …

- ๒๓ ๓๘๒. นายสมมาตร ฑีฆาอุตมากร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
๓๘๓. นายอํานาจ เพียรไทย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร*
๓๘๔. นางสาวภูษิตา หล%าหลี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปIตตานี
๓๘๕. นายทศพรรณ คงเพียรธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสิงหCบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
๓๘๖. นายวิทวัส ทีปประพันธCณี ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด ลําพูน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม*
๓๘๗. นายยงทวี กะวิกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงขอนแก*น ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
๓๘๘. นายยศวัฒนC กะระโสภณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๘๙. นายกิตติพงศC ทองปุย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
๓๙๐. นายบัณฑิต มุ*งปIUนกลาง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนาทวี
๓๙๑. นายจงจิต เพชรจันทรCกัน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหลังสวน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
๓๙๒. นายพรเทพ ชาญกิจการยนตC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงปทุมวัน
๓๙๓. นายบุญธรรม ตุกชูแสง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดขอนแก*น
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุC
๓๙๔. นายพิพัฒนC เจริญวัฒนา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครไทย และผู%พิพากษาหัวหน%า
คณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิษณุโลก อีกตําแหน*งหนึ่ง
๓๙๕. นายพรเทพ โรจนวิภาต ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๓๙๖. นายวันชัย แก%วพรหม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดไชยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
๓๙๗. นายภิทเวทยC ดลอารมยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ช*ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน*ง ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
สมุทรสาคร
๓๙๘. นางสาวปทิตตา สิริภาพโสภณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๙๙. นางวนิตดา พิชิตมงคล ทองช*วย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
/400. นายปริญญา …

- ๒๔ ๔๐๐. นายปริญญา วิชาโคตร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเลย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย
๔๐๑. นายชุมพล ไชยชมภู ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน
๔๐๒. นางสาวอภิณหCพร เพชรวรวิวัฒนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
ช*ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน*ง ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
ประจวบคีรีขันธC
๔๐๓. นายเกียรติศักดิ์ พุ*มเจริญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
๔๐๔. นายปราโมทยC สุทธิกิจจานนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๔๐๕. นายชัยรัตนC สิทธิวิรัชธรรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุตรดิตถC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพิษณุโลก
๔๐๖. นายมนู มนูสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
๔๐๗. นายวัฒนา พานนนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมแพ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก*น
๔๐๘. นายประดิษฐC อัครทวีทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดบึงกาฬ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดร%อยเอ็ด
๔๐๙. นางวรรณภร ลิ้มเฉลิมฉัตร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
๔๑๐. นายวินัย พวงดอกไม% ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุทัยธานี
๔๑๑. นางอารียC กิติสุธ าธรรม ผู%พิพากษาศาลชั้น ต%น ประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่
822/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะ
ชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๔๑๒. นางสาววาสินี พรรคทองสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครนายก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดราชบุรี
๔๑๓. นายธวัช เรนเรือง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนาทวี
๔๑๔. นายสุริยา คชเวช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหลังสวน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
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- ๒๕ ๔๑๕. นายยงยุทธ โสพิลา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๔๑๖. นายกุฎาคาร คําจันทรCลา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเดชอุดม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา
๔๑๗. นายวรุณ ชํานาญศรีเพ็ชร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก%ว
๔๑๘. นายอภิสิทธิ์ ศิลาวิลาศภักดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
๔๑๙. นายวิโรจนC เชาวนุรัตนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงราชบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
๔๒๐. นายจรัสพงศC จักขุทิพยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดุสิต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๔๒๑. นายวิทยา วีรชัยพงษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงคํา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถC
๔๒๒. นายสมฤกษC โรจนสุพจนC ผู%พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแรงงานกลาง
๔๒๓. นายพิษณุ ทิพยCรอด ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
๔๒๔. นางชญากุญชC เพชรทองภูนพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเบตง และผู%พิพากษาหัวหน%า
คณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา อีกตําแหน*งหนึ่ง
๔๒๕. นายนิรันดรC ควรรักษCเจริญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔๒๖. นางกรกช ว*องไว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
๔๒๗. นายประสงคC บุญวิจิตรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
๔๒๘. นายประทักษC หัสดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช*วยทํางานชัว่ คราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชัน้ ต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
๔๒๙. นายธรัชตC จีระตระกูล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม
๔๓๐. นายประหยัด แดงบรรจง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๔๓๑. นางราณี สุวรรณบุบผา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปIตตานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๔๓๒. นายต*อพงษC พงษCเสรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี
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- ๒๖ ๔๓๓. นายนิวัฒวC โทรวัฒนา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุโขทัย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณC
๔๓๔. นางสาวนลิน ญาณศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุพรรณบุรี
๔๓๕. นางพรหมพร มูลศาสตรC จารุวาที ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่
822/2560 ลงวันที่ 30 มิถุยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%า
คณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๔๓๖. นายประชารัฐ ราศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
๔๓๗. นางนันทวัน เจริญศักดิ์ เกษมสมพร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดน*าน
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
๔๓๘. นายอดุลยC ญาณกิต ติ์กูร ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด สุโ ขทัย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพิษณุโลก
๔๓๙. นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๔๔๐. นางสาวดาสินี มาลัยพงษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต%
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปทุมธานี
๔๔๑. นายสงคราม วัฒนะรัตนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสิงหCบุรี
๔๔๒. นายนคร มิ่งมงคล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดุสิต
๔๔๓. นางศรินดา เกียรติศิริโรจนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงเชียงใหม*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม*
๔๔๔. นายธวัช พงศCสุธางคC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนาทวี
๔๔๕. นายทรงชัย รัตนปริญญานนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๔๔๖. นายสุจิต ปIญญาพฤกษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงคํา
๔๔๗. นายทรงชัย ทิพยผลาผลกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๔๔๘. นายคเชนทรC ไชยสิทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยบาดาล
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
๔๔๙. นางชมพูนุท สาตรวาหา ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด ราชบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
๔๕๐. นายรัตนC จeวงพานิช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
๔๕๑. นายจตุรงคC บุรมัธนานนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี
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- ๒๗ ๔๕๒. นายทวีวัฒนC โสวรัตนพงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง
๔๕๓. นายอํานาจ อาดํา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๔๕๔. นายรังสรรคC พิบูลยCกิจสกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดอนเมือง
๔๕๕. นายบุญจวน พานิช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทุ*งสง
๔๕๖. นายศักดิพัฒนC โลหะขจรพันธC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๔๕๗. นายพิทักษC ท%วมใจดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุโขทัย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร
๔๕๘. นายดํารง เรืองขจร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดน*าน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี
๔๕๙. นายทรงวิทยC ทรงกําพล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก*น
๔๖๐. นายสมศักดิ์ แก%วเจริญไพศาล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
๔๖๑. นายนิวัฒนC ปTUนสุวรรณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทรC
๔๖๒. นายไพโรจนC ธนกิจโกเศรษฐC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครปฐม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม
๔๖๓. นางสาวสุนันทา ธนสารสมบัติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบูรณC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพิษณุโลก
๔๖๔. นายธเนตร อินทปIตยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครสวรรคC
๔๖๕. นายเสกสรรคC ศิลปวิสุทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดไชยา
๔๖๖. นายสุพจนC หนูเกลี้ยง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๔๖๗. นายศุกรCพิชัย รัตนนันทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงดอนเมือง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี
๔๖๘. นางสาวนงนภา กรธีระภัทรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงขอนแก*น
๔๖๙. นายถิรายุ สุวรรณรัตนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต%
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- ๒๘ ๔๗๐. นายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
๔๗๑. นายอดิศักดิ์ กิจสดใส ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๔๗๒. นายวัชระ จิรัฐิติเจริญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพะเยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตาก
๔๗๓. นางสาวอัญชนา คุ%มกัน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๔๗๔. นายสันติ เกิดผล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ตามคําสั่งสํานักงาน
ศาลยุติธรรมที่ 1179/2560 ลงวันที่ 185 กันยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงลพบุรี
๔๗๕. นายภูวไนย พุฒแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพังงา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตะกั่วป:า และผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%น
ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา อีกตําแหน*งหนึ่ง
๔๗๖. นายชยรัตนC ศักดิ์โกศล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๔๗๗. นายประสาน มุสิกศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม
๔๗๘. นายนริศ วงศCตระกูล ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งรองเลขานุการศาลอุทธรณC และผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วย
ผู%พิพากษาศาลอุทธรณC อีกตําแหน*งหนึ่ง
๔๗๙. นายวชิระ โฆษิตวัฒนะกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๔๘๐. นายภัค นวลมีชื่อ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงราชบุรี
๔๘๑. นางสาวกนกวรรณ รามแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดไชยา
๔๘๒. นายโสต สุตานันทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสวรรคโลก
๔๘๓. นายอภิชาต บัวเล็ก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงเชียงใหม*
๔๘๔. นายชกาจ วรรณไพบูลยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดขอนแก*น
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๔๘๕. นางสาวเมลานี โล*หCพัฒนานนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปIตตานี
๔๘๖. นางพัชรา ลิ้มอําไพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
/487. นายชุมพล …

- ๒๙ ๔๘๗. นายชุมพล ชีวินไกรสร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๔๘๘. นายไพบูลยC อินทรCรักษา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครปฐม
๔๘๙. นางกาญจนา บุญจันทรC ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
ภาค ๕ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งรองเลขานุการศาลอุทธรณCภาค ๕ และผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากอง
ผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค 5 อีกตําแหน*งหนึ่ง
๔๙๐. นายสุดใจ อ*อนคง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุโขทัย
๔๙๑. นายวัฒนา ชินรัตนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงขอนแก*น ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพล
๔๙๒. นายอมร แสงไชย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงเชียงใหม*
๔๙๓. นายอวิน บุณยประสพ ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด สกลนคร
ช*ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน*ง ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
นครราชสีมา
๔๙๔. นายวินัย หนูโท ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปIตตานี
๔๙๕. นายชัชวาลยC กันฉาย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงลพบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี
๔๙๖. นายยอดชาย อภัยสันติพงษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
๔๙๗. นายเสรี มักผล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยบาดาล ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๔๙๘. นายดํารงคC บํารุงศิลป[ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก
๔๙๙. นายทวีศักดิ์ ภักดีโต ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
ภาค ๖ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๕
๕๐๐. นายวีระ สากุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยนาท ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงลพบุรี
๕๐๑. นางพรชญา ภักดีโต ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
ภาค ๖ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๕
๕๐๒. นายสรายุทธ อุดมพร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพล ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
๕๐๓. นายวิรัตนC เล%าประดิษฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก
/504. นายยุทธ …

- ๓๐ ๕๐๔. นายยุทธ ศิริบุญรักษา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดชัยนาท ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงลําปาง
๕๐๕. นายดิษพล รัตนโสภณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๕๐๖. นายอดุลยCศักดิ์ โชติชูช*วง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุราษฎรCธานี
๕๐๗. นายพิเชษฐ โตประสิทธิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสิงหCบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
๕๐๘. นายสมบูรณC ไวนฤนาท ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
๕๐๙. นายทวีป ฟIกเทพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระโขนง
๕๑๐. นายเสริมสิทธิ์ สิริเจริญสุข เลขานุการศาลทรัพยCสินทางปIญญาและการค%าระหว*าง
ประเทศกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต%
๕๑๑. นายธีรรัฐ ไชยวุฒิ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครไทย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
๕๑๒. นายไชยวุฒิ หวังอาษา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครใต%
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
๕๑๓. นายพินิจ บุญประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฝาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา
๕๑๔. นางถนอมขวัญ วัชรบุศราคํา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยะลา
๕๑๕. นายณภัทร จริยาธรรมเจริญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบูรณC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงลําปาง
๕๑๖. นายเมฆินทรC วงศCพระลับ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
๕๑๗. นายวุฒิพงศC วงษCศรีแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
๕๑๘. นายประยูร กิ่งไทร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
๕๑๙. นายวันเดิม สู*ทรัพยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรคC
๕๒๐. นายธีระยุทธ จินา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
๕๒๑. นายจีรวุฒิ มหาจินดามณีกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยนาท
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
/522. นางสาวรุ*งทิพยC …

- ๓๑ ๕๒๒. นางสาวรุ*งทิพยC เจริญพงศCอนันตC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๕๒๓. นายฤกษCชัย เพชรมุนี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
๕๒๔. นายณรงคCฤทธิ์ โหรสกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกบินทรCบุรี
๕๒๕. นายสุภ อมรศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๕๒๖. นายณัฐพงษC โตfะทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยนาท
๕๒๗. นายปรินทร อ*อนน%อม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก
๕๒๘. นายรุ*งโรจนC สมบูรณCสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๕๒๙. นางสาวจินดาพร เมืองอ่ํา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงลพบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครนายก
๕๓๐. นางสาววรารัตนC ปาณิกบุตร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบูรณC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดหนองบัวลําภู
๕๓๑. นางภาวินี บุณยประสพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสกลนคร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครราชสีมา
๕๓๒. นายชาญ ปTณฑะสิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๕๓๓. นายณัษฐพงษC พรหมมินทรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวง
พยัคฆภูมิพิสัย และผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม อีกตําแหน*งหนึ่ง
๕๓๔. นายนําโชค สุขสายชล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
๕๓๕. นายสุรเกียรติ กุลดํารงคC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจัง หวัด จัน ทบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกบินทรCบุรี
๕๓๖. นางสาววาสนา การะเกด ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
ภาค ๒ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๕๓๗. นายมงโคตร เมาลี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ
๕๓๘. นายประทวน ปราบพาล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครราชสีมา
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- ๓๒ ๕๓๙. นายเทอดพงศC จามน%อยพรหม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๕๔๐. นางสาวพูลศรี ประทุมมณี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเทิง
๕๔๑. นางสาวจุฑาภรณC อาขารักษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตาก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุทัยธานี
๕๔๒. นายสันติ เจียรละมุน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
๕๔๓. นายสุธี สระบัว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๕๔๔. นายเสวียง แก%วทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพิษณุโลก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง
๕๔๕. นายประพันธC กลีบบัว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงธนบุรี
๕๔๖. นายวรชาติ เกลี้ยงแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเวียงสระ
๕๔๗. นางศราพร วงษCพิทักษCโรจนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครราชสีมา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนางรอง
๕๔๘. นางสาวสุภัทรา กรอุไร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง
๕๔๙. นายสมพงษC จันทรCประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุทัยธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยนาท
๕๕๐. นายรัตนโชติ แสนภักดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมแพ
๕๕๑. นายวัลลภ แก%วลอยมา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๕๕๒. นางสาววราภรณC คริศณุ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๕๕๓. นายสมเกียรติ เส็งประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองคาย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดขอนแก*น
๕๕๔. นายสุวนัย ตุลยภักดิ์ ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลแขวงสุร าษฎรCธ านี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหลังสวน
๕๕๕. นางสุธิดา คูหะสุวรรณ ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด เชียงราย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน
๕๕๖. นายอาทิตยC สอนไทย ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด ชัยบาดาล
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
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- ๓๓ ๕๕๗. นางศิริพร พวงสําลี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง
๕๕๘. นายทรงพล ขาวผ*อง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปIตตานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส
๕๕๙. นายภิญณชาตกC คูหากาญจนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตราด
๕๖๐. นายวัชระ เอี่ยมอธิคม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕๖๑. นางจันทพร นาคพันธุC ขมะวรรณ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลอุทธรณCภาค ๑ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลอุทธรณCภาค ๗
๕๖๒. นายทองพูน ตันอมาตยรัตนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนนทบุรี
๕๖๓. นางสาวโกมลลดา ไกรสิงหC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระบุรี
๕๖๔. นางพงารัตนC มาประณีต ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๕๖๕. นายประเสริฐ ช*อดอก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดปากพนัง
๕๖๖. นางพรพิมล เรืองกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๕๖๗. นายสุเนติ คงเทพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรCธานี
๕๖๘. นายนรากร กันทะคํา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุตรดิตถC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิษณุโลก
๕๖๙. นางอําไพ อรัญนารถ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนนทบุรี
๕๗๐. นายสมชาย อติกรจุฑาศิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดราชบุรี
๕๗๑. นายไกรวิช จามรมาน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําพูน
๕๗๒. นายเฉลิมเดช เพิ่มความเจริญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองคาย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรCธานี
๕๗๓. นายอัครพันธC สัปปพันธC ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๕๗๔. นายพิชัย พงษCพาณิชยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดขอนแก*น
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- ๓๔ ๕๗๕. นายสันติสุข ทิพยCสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สุราษฎรCธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุรินทรC
๕๗๖. นายสําฤทธิ์ ราชสมณะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนางรอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕๗๗. นางสาวรัชนี วิเศษชาติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบูรณC
๕๗๘. นายสิทธิเดช สิง หCบุร ะอุด ม ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด เลย
ช*ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน*ง ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด พิษณุโ ลก
๕๗๙. นายเขมจิตร ภาคอัต ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสระบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง
๕๘๐. นายสหรัฐ กิติ ศุภการ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดประจวบคีรีขันธC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดราชบุรี
๕๘๑. นายเรวันตC แก*นภักดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุดรธานี
๕๘๒. นายอรรณพ เขาแก%วผลึก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๕๘๓. นายสําเร็จ พงศCวงประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัด สตูล
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพังงา
๕๘๔. นายสรพงคC ไกรสุวรรณC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๒
๕๘๕. นางสาวดนยา ตังธนกานนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
๕๘๖. นายมงคล สงปรางคC เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๒ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงชลบุรี
๕๘๗. นายนิพนธC เกิดปIgน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสระบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดราชบุรี
๕๘๘. นายประเสริฐ ปลั่งศรีนนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๕๘๙. นายปเนต สุระประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๕๙๐. นางสุกัญญา สมุทวณิช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงชลบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๕๙๑. นายสมศักดิ์ ศรียาภัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดหนองคาย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองคาย
๕๙๒. นายสมพิศ เพ็งงาน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งรองเลขานุการศาลอุทธรณCภาค ๔ และผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลอุทธรณCภาค 4 อีกตําแหน*งหนึ่ง
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- ๓๕ ๕๙๓. นางสาวเฉลิมพร ดีพันธุC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง
๕๙๔. นางสุวิพันธC สุระประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๕๙๕. นางมะลิวรรณ วิภาดาพรพงษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง
๕๙๖. นายสงวนศักดิ์ กิมเอ็ง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
๕๙๗. นายกรณC ปTUนวิรุฬหC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๕๙๘. นายประเสริฐ บิลมาศ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตรัง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพังงา
๕๙๙. นายพิสิษฐC เจริญสุข ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงชลบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๖๐๐. นายสมนึก ปIททุม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครราชสีมา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๖๐๑. นายปริญญา อุไรวิลาศ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงชลบุรี
๖๐๒. นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธุCชู เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๘ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหลังสวน
๖๐๓. นายบัณฑิต ธรรมแสง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๖๐๔. นายปรัชญา ปานปIgน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖๐๕. นายวินัย ศักดาไกร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๖๐๖. นายสยมพร วงศCพยัคฆC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๖๐๗. นางสาวภคภัค วัณนาวิบูล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๖๐๘. นายชัยยุทธ เตชะกุลปราณี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๖๐๙. นายนิพนธC หน*อแก%ว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๖๑๐. นายบุณยฤทธิ อังศุกุลภัทร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
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- ๓๖ ๖๑๑. นางวันทนา อินทปIตยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครสวรรคC
๖๑๒. นายพิทักษC แสงสายัณหC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา
๖๑๓. นางกาญจนา เสนะเกตุ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๗
๖๑๔. นายณัฏฐCพงษC สมศักดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๖๑๕. นางอัมพวัน ตันยาภิรมยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๖๑๖. นางวารุณี ลีละวัฒนพันธC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๖๑๗. นายสุวรรณC นามตะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยบาดาล
๖๑๘. นายธเนศ ไชยหมาน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๖๑๙. นายเอกรินทรC หนุนภักดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๖๒๐. นางนิธิวดี โมกขมรรคกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิจิตร
๖๒๑. นางสาวปริศนา สมศักดิ์โยธิน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง
๖๒๒. นางสาวยุวดี ศรีสัตยาชน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๖๒๓. นายพรชัย พรพศวัต ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครสวรรคC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครสวรรคC
๖๒๔. นายพิฑัฒ กองใจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๖๒๕. นายชัยวัฒนC ศิริวัฒนกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งรองเลขานุการศาลอุทธรณCภาค 9 ตามคําสั่งสํานักงาน
ศาลยุติธรรมที่ 1178/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระบุรี
๖๒๖. นางวัลลิกา เนติบันลือฤทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๖๒๗. นายปTยะพล สําเริง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๖๒๘. นางเพ็ญจันทรC แจ*มมาก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครสวรรคC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง
/629. นายชยภัทร …

- ๓๗ ๖๒๙. นายชยภัทร แสงระยับ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพระนครเหนือ
๖๓๐. นางออมฤดี ชั้นไพบูลยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดจันทบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสระบุรี
๖๓๑. นายปองศักดิ์ นันทเสน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพะเยา
๖๓๒. นางสาวนฤมล สัตยาประเสริฐ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครสวรรคC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอ*างทอง
๖๓๓. นายอธิคม ถนัดกตัญZู ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงนครสวรรคC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพิจิตร
๖๓๔. นางเนตินาฎ คงทอง ธรรมCญาณเนตรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๖๓๕. นายอุดม มีแสง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
๖๓๖. นายนิวัฒ ทั่งทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระนอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสระบุรี
๖๓๗. นายสมยศ อรุณศรีโสภณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมีนบุรี
๖๓๘. นายจามร โสมานันทC ผู%พิพากษาศาลล%มละลายกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๖๓๙. นางสาวอลิสา แสงวิรุณ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระบุรี
๖๔๐. นายกฤษณC เจริญธุระกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
๖๔๑. นายสมเดช เอี่ยมวิเชียรเจริญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
๖๔๒. นางสาวชลทิชา แข็งสาริกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยโสธร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๖๔๓. นายวัชระ ธีระเจตกูล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๖๔๔. นายสัคโสภณ ขาวสิทธิวงษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
๖๔๕. นายพีระ พวงมาลา เลขานุการศาลแพ*งธนบุรี ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค 9 ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่
1178/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%า
คณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
/646. นางสาวจันทนา …

- ๓๘ ๖๔๖. นางสาวจันทนา วัชรเสถียร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๖๔๗. นางศศิอนงคC จงกลนี ปรางทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชลบุรี
๖๔๘. นายปฐม บุญหนุน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดระนอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระนอง
๖๔๙. นางสาวมณี สุขผล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยโสธร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๖๕๐. นายชัยสิทธิ์ เงินจันทรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอํานาจเจริญ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดรัตนบุรี
๖๕๑. นางสาวกฤษณา ชัยวิเศษ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๖๕๒. นายฐปนรรฆณC พยุง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสตูล
๖๕๓. นางสาวพรทิพยC มโนมัยวจี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนางรอง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๖๕๔. นายนริศ มีสมบูรณC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหล*มสัก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
๖๕๕. นายสมเกียรติ ลิ้มเทียมเจริญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตาก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพัทยา
๖๕๖. นายอาทิตยC เกียรติศิริโรจนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๖๕๗. นายเบญจพล ใจเสงี่ยม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบูรณC
๖๕๘. นายเทิดศักดิ์ บุณยไวโรจนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดชุมพร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๖๕๙. นางสาวจิตเมตตC เพ็ญธิสาร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*สอด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน
๖๖๐. นายสนธิชัย จันทรCพานิช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตาก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคC
๖๖๑. นายศุภกร โกจารยCศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๖๖๒. นายชูศักดิ์ ด%วงหอม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๖๖๓. นางสาวจุฑารัตนC สันติเสวี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
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- ๓๙ ๖๖๔. นางกาญจนา งามญาติ เศวตนัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพัทยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๖๖๕. นายศิริวัฒนC นาคเจริญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุรินทรC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุรินทรC
๖๖๖. นายณพดล อินทวิสัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๖๖๗. นายธํารงคC พูดดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
พัทลุง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดน*าน
๖๖๘. นายสุจินตC นกงาม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสมุทรปราการ
๖๖๙. นายกิตติพงศC อิทธิกุสุมาลยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพัทยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๑
๖๗๐. นายศุภัคชัย เอมอ*อน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
๖๗๑. นายวีรยุทธ แสงดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๖๗๒. นายธนะรัตนC ศิริพัฒนโกศล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๖๗๓. นายกฤษฎา พณิชยกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๖๗๔. นายสมภพ พูลเพียร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก*น
๖๗๕. นายเกรียงไกร วิกร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๖๗๖. นางกาญจนา ยาจิตรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๖๗๗. นายณพล มีนาภา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๖๗๘. นายบรรดาล ดังขุนทด ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม*
๖๗๙. นายชูเกียรติ เจียมสิริ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมุกดาหาร
๖๘๐. นายภิญโญ เจือจันทรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
๖๘๑. นางสุธัญญา คุ%มวงษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๖๘๒. นายกิตติ ตรีขจรเกียรติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
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- ๔๐ ๖๘๓. นายเอนก ศรีมุกขC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๖๘๔. นายพรมมา คณะพันธC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงอุดรธานี
๖๘๕. นายอํานาจ สิงหCสม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบูรณC
๖๘๖. นายธวัช บัวพิทักษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบึงกาฬ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๖๘๗. นางสาวภัทรวรรณ ทรงกําพล เลขานุการศาลแรงงานภาค ๗ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๖๘๘. นายทวัตรC ทัศนา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุตรดิตถC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหล*มสัก
๖๘๙. นางเวนิสา เจือจันทรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
๖๙๐. นายคมสัน ทองชม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหัวหิน
๖๙๑. นายชัชชัย ทัดศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกันทรลักษC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๖๙๒. นางสาวสิริภัทร ผามะนาว ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพังงา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๖๙๓. นายเปรมศักยC ศรีนวล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเทิง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฝาง และผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นใน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม* อีกตําแหน*งหนึ่ง
๖๙๔. นายพิเนศวC อัสวัสเรืองกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๖๙๕. นางอนิสรา จารุอรอุไร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสวรรคโลก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุโขทัย
๖๙๖. นางเอมอร แดงบรรจง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๖๙๗. นางสาวกัญญาณัฐ เภรีฤกษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสวรรคโลก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุโขทัย
๖๙๘. นายสมพร อิสระพงศCไพศาล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยบาดาล
๖๙๙. นางนิตยา จินดาดํารงเวช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตาก
๗๐๐. นายผาสุก เจริญเกียรติ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
/701. นายรชต …

- ๔๑ ๗๐๑. นายรชต อ*องวิบูล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเกาะสมุย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงภูเก็ต
๗๐๒. นายทศพร สุนทรสีมะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดน*าน
๗๐๓. นายวงศนันทC วิวัฒนCวานิช ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพัทยา
๗๐๔. นายเอกสิทธิ์ จารุวัฒนCจีรังกร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง
๗๐๕. นายอารัญ วาริชา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๗๐๖. นายวันชัย เพียรวิทยาพันธุC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๗๐๗. นายวีรวุฒิ ไกยนารถ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
๗๐๘. นางสมควร ดวงจง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสวรรคโลก
๗๐๙. นายทัดเทพ จุทอง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗๑๐. นายเอกชาต นรจีน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดรัตนบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยบาดาล
๗๑๑. นายพัฒนพงษC นวลศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงภูเก็ต
๗๑๒. นายณรงคC ทองอําไพ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว
๗๑๓. นางสาวอลิสา ธีระนนทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเพชรบุรี
๗๑๔. นายชัยวัฒนC เจริญรัตนCวุฒิกาล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๗๑๕. นายโกสินทรC หล*อนกลาง ผู%พิพากษาหัว หน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด พัทยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๗๑๖. นายล%อม ตั้งวงคC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหัวหิน
๗๑๗. นายอนันทC เลิศฤทธิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว
๗๑๘. นายสุเทพ จันทรCเทศ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุโขทัย
/719. นางสาวอิศศรี …

- ๔๒ ๗๑๙. นางสาวอิศศรี สุทธิบดี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๗
๗๒๐. นายประภาส สุวรรณจิตอารียC ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๗๒๑. นางษมาภรณC ปIณฑรางกูร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
๗๒๒. นายนรเทพ สอนเผือก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้น ต%นในศาลจัง หวัด นครพนม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสกลนคร
๗๒๓. นายจิรายุ มกราพันธุC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๗๒๔. นายอายุกร บุญอากาศ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว
๗๒๕. นายสามารถ บุตรศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*สอด และตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก อีกตําแหน*งหนึ่ง
๗๒๖. นายวริทธิ์ จิตรเพียรค%า ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองคาย
๗๒๗. นายพิพัฒนC พรพิริยะกุลชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๗๒๘. นางสาวสินีนิตยC วิพัฒนานันทกุล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัด
อุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครสวรรคC
๗๒๙. นางอังคนา ฉันทจิตตC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปIตตานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งเลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๙
๗๓๐. นายสุกิจ นาคะ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพัทยา
๗๓๑. นางพรรณนภา กาศโอสถ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๗๓๒. นายพีรรณ พรวิเศษ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๗๓๓. นายวิเชียร พัฒนาไพศาล ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๗๓๔. นายวัชระ เนติวาณิชยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๗๓๕. นายจารุชัย สุขพันธุCถาวร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๗๓๖. นายนิติพงษC ยงพาณิชยC ผู%พิพากษาศาลแพ*ง ช*วยทํา งานชั่ว คราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
/737. นางสาวสุธาทิพ ...

- ๔๓ ๗๓๗. นางสาวสุธาทิพ ยุทธโยธิน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๗๓๘. นางสาวนวมลลC ไวยาวัจมัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงพัทยา
๗๓๙. นางสาวภรณี รักชาติ จิตรวิบูลยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัด
สุราษฎรCธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา
๗๔๐. นางสาวนฤมล สุขสวัสดิ์ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดจันทบุรี
๗๔๑. นายวรดนัย พันธุสังขC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดธัญบุรี
๗๔๒. นางสาวอังคณา สินเกษม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัด ระยอง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๗๔๓. นายสืบสาย บริรักษC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๗๔๔. นางสาวสุนิธยา แจ*มจันทรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๗๔๕. นายนันทวัฒนC ลิ้มธัญลักษณC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร*
๗๔๖. นายเกริก ตรีนุชกร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
๗๔๗. นายวิริยะ บูชาเกียรติ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย
๗๔๘. นายสรรชัย รุ*งโรจนCชนาทิพยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๗๔๙. นายธนวัฒนC ตันฉ%อง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๗๕๐. นางสาวจุฬาลักษณC ตันติกุลานันทC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๗๕๑. นายอิศรา อ*อนละออ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน
๗๕๒. นายเจนรบ นครสุต ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทุ*งสง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงภูเก็ต
๗๕๓. นายภูริวิชญC ยาหิรัญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ตามคําสั่ง
สํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1179/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว
/754. นายไตรสิทธิ์ …

- ๔๔ ๗๕๔. นายไตรสิทธิ์ วิสูตรธนาวิทยC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๗๕๕. นายเมธา จันทรCชื่น ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุรินทรC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร*
๗๕๖. นางจิราภรณC ชูขวัญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๗๕๗. นายนิติธร ภาระจํา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบึงกาฬ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร*
๗๕๘. นายรัตตัญZู จิรทวีวงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดจันทบุรี
๗๕๙. นางพัชรินทรC ศรีแสนยง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมุกดาหาร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๗๖๐. นางสาวทรงพร สัตยาอภิธาน ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสระแก%ว
๗๖๑. นายภูษิต คงเมือง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๗๖๒. นายศรสิทธิ์ เหลืองคุณวัฒนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๗๖๓. นายชัยวัฒนC ยัพวัฒนพันธC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๗๖๔. นายเทพธวัช รุจิราภา ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๗๖๕. นายศิริชัย พลการ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดจันทบุรี
๗๖๖. นายสุธรรม เนาถาวร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดจันทบุรี
๗๖๗. นายเอกชัย นุชิต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหล*มสัก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC
๗๖๘. นายดุลประภัสสรC มุลพรม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมุกดาหาร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว
๗๖๙. นายสุภรัตนC ชูขวัญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๗๗๐. นายธรรมรัตนC เทียนวรรณกิจ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมุกดาหาร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๗๗๑. นางสาวศัสยมน ศิระวุฒิ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
๗๗๒. นางสาวดิษฐการ พงษCเสนียC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง
/773. นายชนานิติ …

- ๔๕ ๗๗๓. นายชนานิติ วุฒิชัย ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยC
๗๗๔. นายวิญญา พลศรี ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทุ*งสง
๗๗๕. นายยิ่งยศ สินะสนธิ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*สอด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๗๗๖. นายสัญญา ศรีภิญโญ ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแพร* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๗๗๗. นางสาวแสงอรุณ สุขกรีด ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๗๗๘. นายวิศณุกร แทนรินทรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลแขวงสุรินทรC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเขียว
๗๗๙. นายภูมิกิติ พิมพCพันธุC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๗๘๐. นายไพศาล ลูกจันทรC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๗๘๑. นายวิรชาติ สิทธิสาร ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร
๗๘๒. นายประสิทธิ์ ดีกระโทก ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๗๘๓. นายชุมพล ดาวแจ*ม ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๗๘๔. นายอภิชาติ ฉิมเรือง ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี
๗๘๕. นายวัชระ สุวรรณลิขิต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกระบี่
๗๘๖. นายมงคล คําเวียง ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๗๘๗. นางรัตนา เหลืองคุณวัฒนC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครราชสีมา
๗๘๘. นายโชค วิจิตรสาระวงศC ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกันทรลักษC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๗๘๙. นายบรรเทิง แต%มแก%ว ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดทุ*งสง
๗๙๐. นายนิกร จันทรCสุข ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
/791. นายคงสิทธิ์ …

- ๔๖ ๗๙๑. นายคงสิทธิ์ รักขิตกูล ผู%พิพากษาศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๗๙๒. นายวิมล ถาวรขจรศิริ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจัง หวัด นครปฐม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี
๗๙๓. นายทวีสิทธิ์ สํารวมจิตรC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๗๙๔. นายพฤทธิ์ สันวงคC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๘
๗๙๕. นางสาวณัฐพร เดชาวุธ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา
๗๙๖. นายพฤฒิ บริรักษCวาณิชยC ผู%พิพากษาศาลแขวงนครไทย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC
๗๙๗. นายประหยัด มีมงคล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๗๙๘. นายพฤฒิพงษC เลิศชัยมงคล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๗๙๙. นายเจษฎา ชุมเป_ย ผู%พิพากษาศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๘๐๐. นายพงศCภัทร อะสีติรัตนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๘๐๑. นายรัชพล คําเผ*า ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทยา
๘๐๒. นายปIญจชัย เพ็ญประชุม ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก*น
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๘๐๓. นายฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุตรดิตถC
๘๐๔. นางจุลธิดา จงกลนี บุญโญภาส ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๘๐๕. นายกมล ยืนยงวัฒนากูล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๘๐๖. นางสาวมาลัย ธรรมโชตัง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๘๐๗. นายยศ ไผ*หยกงาม ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี
๘๐๘. นางสาวปTยนุช ศรุติพันธC ผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
/809. นางสุดสงวน …

- ๔๗ ๘๐๙. นางสุดสงวน ตรีขจรเกียรติ ผู%พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๘๑๐. นายปรีชญา โรจนนิมิต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๘๑๑. นายอติรุจ ตันบุญเจริญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกันทรลักษC
๘๑๒. นายสมชัย เมธากวินโสภณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง
๘๑๓. นางสาวสุพจี รุ*งโรจนC ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา ซึ่งช*วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1699/2560
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาล
จังหวัดอุดรธานี
๘๑๔. นางสาวสุนิศา ตันติพุทธ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี
๘๑๕. นายวรเกียรติ นวลสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต
๘๑๖. นายเพิ่มพร ดํารงเกียรติ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปIตตานี
๘๑๗. นายอุเทน บัวอ*อน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง
๘๑๘. นายปกรณC ยิ่งวรการ ผู%พิพากษาศาลแขวงพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๘๑๙. นางสาวจุฑาวรรณ สุทธิรัตนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต
๘๒๐. นางสาวสุวณัญฐC ไม%สูงดี ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๘๒๑. นายชยทัศ ชินสรนันทC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๘๒๒. นางสาวประพิณ ประดิษฐากร ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่
1180/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%า
คณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๘๒๓. นางสาวธัญญา ปรมานุศิษฏC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๘๒๔. นางสาวศรัณยCศรี สมบุญญฤทธิ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลอาญา
/825. นายธนัสถC…

- ๔๘ ๘๒๕. นายธนัสถC สุวัฒนมหาตมC ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี
๘๒๖. นายเอกลักษณC ลิ้มศิริลักษณC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตาก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี
๘๒๗. นางปราณี รุ*งอภิญญา พรรคสุพรรณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกระบี่
๘๒๘. นายเบญจพล สาธิตสมิตพงษC ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกระบี่
๘๒๙. นายดิลก พนอําพน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๘๓๐. นางศิริยา มหาทรัพยCไพบูลยC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง
๘๓๑. นางพิณเพ็ญ ธีระวัฒนC ทวีนุช ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสกลนคร
๘๓๒. นายสมฤกษC สําลีอ*อน ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง
๘๓๓. นางศิริวรรณ เชียงทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร
๘๓๔. นายชนันทCชัย ภัทรสกล ผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชุมพร
๘๓๕. นางสาวภาธิณี บูรณะกิจไพบูลยC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดตรัง
๘๓๖. นายพงศCพัฒนC ตาชูชาติ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทรC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๘๓๗. นายฉัตรชวงศC ศรีพวาทกุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๘๓๘. นางนรินทร มณีนิล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๘๓๙. นายเวสารัช ปราโมช ณ อยุธยา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๘๔๐. นายสิทธิพร ธีระโกศล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
เลขานุการศาลแรงงานภาค ๖ และผู%พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 อีกตําแหน*งหนึ่ง
๘๔๑. นางกองกนก โกศัลลกูฏ สุขพันธุCถาวร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๘๔๒. นายพงษธร เศรษฐถาวร ผู%พิพากษาศาลแขวงลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุดรธานี
/843. นางปTยะลักษณC …

- ๔๙ ๘๔๓. นางปTยะลักษณC บุญญกูล สมดี ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรคC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๖
๘๔๔. นางสาวชาริณี โค%วธนพานิช ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองคาย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต
๘๔๕. นางสาวปรียานาถ เผือกสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลฎีกา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต
๘๔๖. นายทวีวัฒนC ภูมิกาศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๘๔๗. นายสยาม วุฒิสาร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิมาย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๘๔๘. นายสมควร จารุธํารง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดยะลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๘๔๙. นางสาวอรณี ชาญศักดิ์วานิช ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๘๕๐. นางสาวสุนทรี กลึงกระจ*าง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๘๕๑. นางสาววิรียาพร งามนิล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดภูเก็ต
๘๕๒. นางสาวนภาพร สันตสว*าง ผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต% ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๘๕๓. นายสมเกียรติ แก%วมาลี ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยC
๘๕๔. นางสาวศศิธร ศรุติอังกูร ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๘๕๕. นางวราภรณC มากธนะรุ*ง ว*องเมทินี ผู%พิพากษาศาลทรัพยCสินทางปIญญาและการค%า
ระหว*างประเทศกลาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๘๕๖. นายชาติธรรม ประสงคCจรรยา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยโสธร
๘๕๗. นายปTยะพงษC ทองดี ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด นครนายก
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยC
๘๕๘. นางสาวกอบพร พัฒนอมร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๘๕๙. นายวีระพงษC กล*อมมิตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๘๖๐. นางลลิตา อิศโรทัยกุล กลัดวัง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
/861. นายคมสันตC …

- ๕๐ ๘๖๑. นายคมสันตC ยวงเดชกล%า ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดชัยภูมิ
๘๖๒. นายสมพงษC พุทธฤทธิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงคํา ช*วยทํางานชั่ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุตรดิตถC
๘๖๓. นายอัคคนันทC วิไลรัตนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี ช*ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๘๖๔. นายธีร ะโชติ ยอดไกรศรี ผู%พิพากษาศาลจัง หวัด มีน บุรี ช*ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย
๘๖๕. นายกิต ติศักดิ์ ดิษฐแก%ว ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด ภูเก็ต
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยC
๘๖๖. นางสาวรัตตัญญา ไชยโคตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม
๘๖๗. นางสาวชลีทร รื่นทิม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดน*าน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๘๖๘. นายสุรเดช บินรามัน ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๘๖๙. นายพิทักษC ขําขนิษฐ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๘๗๐. นายสุพิศ ชายเกตุ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปIตตานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๘๗๑. นายเชาวนัฐ บุญลาภ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกันทรลักษC
๘๗๒. นางสาวสุวรรณี ปาลบุตร ผู%พิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง
๘๗๓. นายสมศักดิ์ สุนทราภิรมยC ผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๘๗๔. นายศุภชัย ประไพนพ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งเลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๒
๘๗๕. นายเป_Uยมศักดิ์ พัชรเมธา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๘๗๖. นางสาวมงคลทิพยC อักษรนันทนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหล*มสัก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบึงกาฬ
๘๗๗. นายภาคภูมิ ตรีพานิชยC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๘๗๘. นายก%องภพ สถาวราวงศC ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
/879. นายธีระยุทธ …

- ๕๑ ๘๗๙. นายธีระยุทธ ผาฮุย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหาร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม
๘๘๐. นางปาริชาติ โพธิวังตระกูล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม*
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC
๘๘๑. นางกีรพัฒนC พันธCสถิตยC สอนเผือก ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหาร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมุกดาหาร
๘๘๒. นายสมบัติ วรานนทCวนิช ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก*น
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC
๘๘๓. นายวันชัย ชูทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเกาะสมุย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเกาะสมุย และผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดสุราษฎรCธานี อีกตําแหน*งหนึ่ง
๘๘๔. นายกมลสิทธิ์ รอดภาษา ผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๘๘๕. นายวันชัย นาสมจิตร ผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมหาสารคาม
๘๘๖. นายบุญ ผิวบาง ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสว*างแดนดิน
๘๘๗. นายทรงฤทธิ์ หลานท%าว ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC
๘๘๘. นายสราวุฒิ บุญญกูล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกบินทรCบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเลย
๘๘๙. นายดนุพร คีรีกิจขจร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบุรีรัมยC
๘๙๐. นายอรรณพ รัตนสุภา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา
๘๙๑. นางกิ่งดาว ศักดิ์สิทธิศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดมุกดาหาร
๘๙๒. นายวิสูตร เจนสุทธิประเสริฐ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC
๘๙๓. นางสาวสุนิษา บรรเทา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกันทรลักษC
๘๙๔. นายธนิทธิ์พล ท*าพริก ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเดชอุดม
๘๙๕. นายศดิศ ไชยโย ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม
๘๙๖. นางอุทัยวรรณ ติปะวาโร ผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดยโสธร
/897. นายชัยชาญ …

- ๕๒ ๘๙๗. นายชัยชาญ อยู*ชุ*ม ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดสงขลา
๘๙๘. นายติมศักดิ์ บุญอากาศ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก%ว
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนางรอง
๘๙๙. นายกัมปนาท อาริยกุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๙๐๐. นายอุเทน ยืนยัน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง
๙๐๑. นายสายัณหC ศรีนวล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดพัทลุง
๙๐๒. นายนิติรัฐ นาสมใจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหล*มสัก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดบึงกาฬ
๙๐๓. นายสิรภพ วีระวานิช ผู%พิพากษาศาลทรัพยCสินทางปIญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๙๐๔. นางพรพรรษา ทองแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๙๐๕. นายอุกฤษฎC ศรีอ่ําดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๙๐๖. นายอัฐษฎา วิลัยพิทยC ผู%พิพากษาศาลแขวงชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดกาฬสินธุC
๙๐๗. นางสาวนิภาพัฒนC วงศCวัฒนะเดช ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดแม*สอด และตําแหน*งผู%พิพากษา
หัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก อีกตําแหน*งหนึ่ง
๙๐๘. นายประกอบ รอดนวล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคC ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
๙๐๙. นางสาววรีวรรณC ศิริคีรีมาศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดนครพนม
๙๑๐. นางสาวสมชนก เกษมบุญชัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเชียงราย
๙๑๑. นายกิตติภัฏ โหรชัยยะ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน*าน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาหัวหน%าคณะชั้นต%นในศาลจังหวัดเดชอุดม
๙๑๒. นางสาวธัญญานุช ตันติกุล ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC ตามคําสั่ง
สํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1180/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงลําปาง
๙๑๓. นางสาวบุษราภรณC ดอนชวนชม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฮอด ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน
/914. นางเพชรินทรCฉตั ร …

- ๕๓ ๙๑๔. นางเพชรินทรCฉัตร ศรีนวล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสตูล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
๙๑๕. นายวาริช เจียมใจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม อีกตําแหน*งหนึ่ง
๙๑๖. นายศรัณยCรัฐ ศรัณยสุนทร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดน*าน ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
๙๑๗. นายภาคภูมิ สุสานนทC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงสงขลา
๙๑๘. นางสาวธนาพร ร*มรื่น ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงทุ*งสง
๙๑๙. นายรภัสชล ยุติวิชญC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพัทยา
๙๒๐. นายพงษCสันตC หินนาค ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปIตตานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๙๒๑. นายเจนวิทยC ดับโศรก ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๙๒๒. นางสาวไปรยา เจริญประกอบ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๙๒๓. นายปฏิภาณ กาพยCไชย ผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู
๙๒๔. นายไพโรจนC สุวรรณรัตนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอ*างทอง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
๙๒๕. นางสาวอรณิชา ลิ่มอุสันโน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสตูล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
๙๒๖. นายวนวัชรC นิติวัชรภานนทนC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๒
๙๒๗. นางเฟdUองฟ`า คงเกลี้ยง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
๙๒๘. นายวิชญCวสิฐ หัสดีพงษC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
๙๒๙. นายภมร อนันตชัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
๙๓๐. นายนันทศักดิ์ บัวงาม ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต% ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
๙๓๑. นายณัชฐปกรณC เจริญรัตนวานนทC ผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุC
/932. นายฉันทพัฒนC …

- ๕๔ ๙๓๒. นายฉันทพัฒนC อุไรกุล เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค ๙ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๙๓๓. นายณรงคCศักดิ์ จักสี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแม*สะเรียง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
๙๓๔. นางสาวฐิตินันทC มงคลพิทักษCสุข ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสิงหCบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
๙๓๕. นางสาวน้ําผึ้ง แสนทวี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสุราษฎรCธานี
๙๓๖. นายสง*า วงศCกาไสย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิมาย
๙๓๗. นายปรีชา อ*อนน%อม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙๓๘. นายอรุณ ดีวังพล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนครไทย และตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก อีกตําแหน*งหนึ่ง
๙๓๙. นางสาวนภัสถา ทัศนวัฒนC ผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแพ*ง
๙๔๐. นายวิมลชัย ส%มเขียวหวาน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๙๔๑. นายประมวล ศิรา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
๙๔๒. นายธเนศ สุตพันธC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
๙๔๓. นางสาวมนัสนันทC สุวรรณศรีนนทC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๙๔๔. นายธวัช โพธิ์เจริญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
๙๔๕. นางสาวเพ็ญพรรณ นิยมทอง ผู%พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๙๔๖. นายเสกสรร อําภาไพ ผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง
๙๔๗. นางสาวสุธินี สมณะ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙๔๘. นายขวัญชัย บัวโทน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก%ว
๙๔๙. นายอาคม สิงหเดชา ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส
/950. นายชัยรัตนC …

- ๕๕ ๙๕๐. นายชัยรัตนC วงศCศรีชัยโรจนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
อีกตําแหน*งหนึ่ง
๙๕๑. นายประจวบ ลอบลัด ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกบินทรCบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก
๙๕๒. นายณรงคC ขันธCดวง ผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น
๙๕๓. นายจีรวัต สิทธิคงศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
๙๕๔. นายศักดิ์ชัย ยอดศรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดยะลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงสุราษฎรCธานี
๙๕๕. นายสุทธิธรรม รัตนแสนยานุภาพ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค ๘ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๙๕๖. นางธรณิศร คชินทรC กิตติวุฒิศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ และผู%พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค ๘ อีกตําแหน*งหนึ่ง
๙๕๗. นางสาวสิริพรรณ กองแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสิงหCบุรี
๙๕๘. นางสาวภัทรา ภาคยCประเสริฐ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๙๕๙. นายพิเชฐ ศรมยุรา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
๙๖๐. นายชัยวัฒนC ธนวัฒนตระกูล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
๙๖๑. นางสาวฐิติมา เจริญศรีทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๙๖๒. นางปภาดา หงษCกาญจนพงษC ผู%พิพากษาศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก
๙๖๓. นางสาวอร ชวลิตนิธิกุล ผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๙๖๔. นางสาวสุทจิ์ธิฎา สุทธิพงศCคณาสัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
๙๖๕. นางพาณิภัค เขมนิจกุล ผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๙๖๖. นายพิเชษฐ บั้งเงิน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฮอด
/967. นายนิชฌาน ….

- ๕๖ ๙๖๗. นายนิชฌาน หัสรังคC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม*
๙๖๘. นายวิสุทธิ์ บุญโญภาส ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๙๖๙. นายณัฐพล จิรกอบสกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๙๗๐. นางพัชราภา อินทรกําแหง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเทิง
๙๗๑. นายศุภฤกษC ศุกรเสพยC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงสุพรรณบุรี
๙๗๒. นางสาวจตุพร โค%วคาศัย ผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๙๗๓. นางนภสสร ชมศร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
๙๗๔. นายโพชฌงคC พรหมขันธC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตาก ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถC
๙๗๕. นายสุธี กิติทัศนาสรชัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
รองเลขานุการศาลอุทธรณCภาค ๖ และผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
ภาค 6 อีกตําแหน*งหนึ่ง
๙๗๖. นายสุพจนC คงธนโฆษิตกุล ผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
๙๗๗. นายวิริยะ อรุณเพชรฤทัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
๙๗๘. นางสาวชรยา จิตตCธรรมวงศC ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลล%มละลายกลาง
๙๗๙. นายสมบัติ เชาวนพูนผล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
๙๘๐. นายนาวิน มณีจันทรC ผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
รองเลขานุการศาลอุทธรณCภาค 5 ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1178/2560 ลงวันที่ 15
กันยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลอุทธรณCภาค 5
๙๘๑. นายธนภัทร ศรุตานนทC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง
๙๘๒. นางสาวมานิกา สุริยมานพ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
๙๘๓. นายองอาจ เทียนหิรัญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
/984. นายวินิจ …

- ๕๗ ๙๘๔. นายวินิจ ประเทืองสถบดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๙๘๕. นางสาวณัฏฐC ฉัตรเล็ก ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง
๙๘๖. นายสุรศักดิ์ ชูผล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดเดชอุดม
๙๘๗. นายอภิราม จันทรจรัส ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเทิง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน*าน
๙๘๘. นายธงไท รัมมะศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครนายก
๙๘๙. นายอาทิตยC กิจชระภูมิ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งเลขานุการศาลแรงงานภาค ๗ และผู%พิพากษาศาลแรงงานภาค 7 อีกตําแหน*งหนึ่ง
๙๙๐. นางสาวณัฐทญา วิสัยจร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๙๙๑. นายจุฑา จันทรCจารุวัฒนC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
๙๙๒. นายอนิวัตร บัวบาล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๙๙๓. นางสาวสิรินารถ วัฒนเมธียานนทC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิมาย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก*น
๙๙๔. นางสาวณัฎฐิณี ตุวานนทC เทียนหิรัญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
๙๙๕. นางวรากร กิจเจริญ ศรีประเสริฐ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี
๙๙๖. นายวิทยา จันทรCสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง
๙๙๗. นายชาญชัย เหล*าอารยะ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๒
๙๙๘. นางณัฐฉัตร ปIญญCเอกวงศC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๙๙๙. นางสาวเฉลิมขวัญ เหรียญวิจิตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ
๑๐๐๐. นายนเรศนC คูวิจิตรสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
๑๐๐๑. นางสาวลีลานุช ภูชฎาภิรมยC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหาร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น
/1002. นางสาวหทยา …

- ๕๘ ๑๐๐๒. นางสาวหทยา กุลชัยรัตนา ผู%พิพากษาศาลแขวงนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงดอนเมือง
๑๐๐๓. นางบัทมา กันตสุข แสงอุไร ผู%พิพากษาศาลแขวงทุ*งสง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง
๑๐๐๔. นางสาวชาลินี นวกุล ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๐๐๕. นางสาวณัฐกมน ปIญญาดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดน*าน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
๑๐๐๖. นายไพศาล มานะทวีวัฒนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
๑๐๐๗. นายชุมพล จันทศร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนครสวรรคC
๑๐๐๘. นายสมชาย ฝIgนปIนวงคC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน
๑๐๐๙. นายอุทัย ปล%องใหม* ผู%พิพากษาศาลจังหวัดทุ*งสง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง
๑๐๑๐. นายธรรมนูญ โพธิยาสานนทC รองเลขานุการศาลอุทธรณCภาค ๖ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๖
๑๐๑๑. นายสัณหCพิชญC ลิขิตกายแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
๑๐๑๒. นายมนตCรัก พันธพืช ผู%พิพากษาศาลแขวงสุราษฎรCธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
๑๐๑๓. นางสาวชิตาพันธุC ปุรณะพรรคC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม*
๑๐๑๔. นายณัฐวัฒนC ขันติธรางกูร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดตาก
๑๐๑๕. นายปวเมษ คล%ายสมบัติ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตะกั่วป:า ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดระนอง
๑๐๑๖. นายณัษฐพงศC อินทสาแล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต
๑๐๑๗. นายยุทธนา แสนจันทรC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
๑๐๑๘. นายเกรียงไกร สาริกา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
๑๐๑๙. นางสาวอภิศรา ชัยรักษC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน
๑๐๒๐. นายสากล บุตรสําราญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงขอนแก*น
/1021. นางสาววราภรณC …

- ๕๙ ๑๐๒๑. นางสาววราภรณC จานโอ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
๑๐๒๒. นายจตุพล โลหะนําเจริญ ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองคาย
๑๐๒๓. นายไพโรจนC แบนมาก ผู%พิพากษาศาลแขวงพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
๑๐๒๔. นายจตุพล แก%วรุ*งฟ`า ผู%พิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง
๑๐๒๕. นางวราภรณC คีรีวิเชียร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1276/2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต
๑๐๒๖. นายชาคริต ศรีแก%วณวรรณC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง
๑๐๒๗. นายภูชิชยC จิตรบุญ ผู%พิพากษาศาลแขวงสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกบินทรCบุรี
๑๐๒๘. นายบุญชนะ พึ่งทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพะเยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงคํา
๑๐๒๙. นายณรงคC สีลาผอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๑๐๓๐. นายธนู พุ*มพวง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม*
๑๐๓๑. นายสกล ดาวกระจาย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๐๓๒. นายวโรดม ศิริมณีธรรม ผู%พิพากษาศาลแขวงนครสวรรคC ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๖
๑๐๓๓. นายธีระวัฒนC มิ่งเชื้อ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
๑๐๓๔. นายสามารถ ชูมาก ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมยC
๑๐๓๕. นายจรัญ แก*นมาศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดยะลา
๑๐๓๖. นางสาวจุฑาวิริณี อาริยะวีรากูล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต%
๑๐๓๗. นายวันชัย วรนุชกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงชลบุรี
๑๐๓๘. นายณัฏฐCพัฒธร ยาวิเริง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพะเยา
/1039. นายณรงคC …

- ๖๐ ๑๐๓๙. นายณรงคC บุญมีเย็น ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ
๑๐๔๐. นางสาวสายใจ เอื้ออรชรพงศC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๑๐๔๑. นายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดรัตนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๐๔๒. นายนิรันดรC เนติไชยพันธC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๐๔๓. นายปTติ โพธิวิจิตร ผู%พิพากษาศาลแพ*ง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลแขวงนนทบุรี
๑๐๔๔. นางสาวพิญดา เลิศกิตติกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๐๔๕. นายเอกลักษณC เหลืองอําพล ผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐๔๖. นายถาวร เกษมะณี ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสุรินทรC
๑๐๔๗. นายนวกฤด จงชาณสิทโธ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต%
๑๐๔๘. นายอัครณัฏฐC รัตนตรัยเจริญ ผู%พิพากษาศาลอาญา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๐๔๙. นายดุสิต ฉิมพันธุCทวีสุทธิ์ ผู%พิพากษาศาลแขวงพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๐๕๐. นางภิญรดา ศรีแก%วณวรรณC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง
๑๐๕๑. นายชัยเลิศ ลีลาเกรียงศักดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๐๕๒. นายนิธิ เมทินีวงศC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต%
๑๐๕๓. นางสาวพัชรินทรC บรรเทา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๐๕๔. นางอติกา รัตนคามินี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๑๐๕๕. นายวิชญา ตียะไพบูลยCสิน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๐๕๖. นายหิรัญ อัศววงศCเกษม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําปาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี
๑๐๕๗. นางสาวอรพรรณ ลีนะเปสนันทC ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแพ*ง
/1058. นางสาวภัทรกันยC ….

- ๖๑ ๑๐๕๘. นางสาวภัทรกันยC ตัญจนะ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเลย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร
๑๐๕๙. นางสาววรรณวิภา โสมานันทC ผู%พิพากษาศาลแขวงสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๐๖๐. นายนครินทรC ปกรณCวณิชชา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๐๖๑. นายโกวิท หนูโยม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๒
๑๐๖๒. นายสุภิตยC เกลี้ยงสง ผู%พิพากษาศาลแขวงทุ*งสง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐๖๓. นายณัฐพงษC ตั้งสากล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปทุมธานี
๑๐๖๔. นางสาวปIญญารัตนC มีผล ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๐๖๕. นายชยนันทC กิจโอสถ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตาก และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบจังหวัดตาก อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๐๖๖. นางสาวกาญจนCธีรา ติวิทยCศิริกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลล%มละลายกลาง
๑๐๖๗. นางสาววราลี เจริญเลิศวิลาศ ผู%พิพากษาศาลแขวงลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี
๑๐๖๘. นางสาวศุภิสรา ศิริเพ็ญพงศC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๐๖๙. นายสากล รัตนคามินี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๑๐๗๐. นายมนูญ แสงงาม ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลอาญา
๑๐๗๑. นายพงษCนรินทรC ศรีประเสริฐ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี
๑๐๗๒. นางอภิวดี เหลืองรุ*งโรจนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๐๗๓. นางสาววรรณสิริ ศรีชัยเพชร ผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลอาญา
๑๐๗๔. นางสาวมาริสา เล*าศรีวรกต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลอาญา
๑๐๗๕. นางสาวปณตพร ชโลธร ผู%พิพากษาศาลชั้น ต%น ประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
/1076. นายนิธิ …

- ๖๒ ๑๐๗๖. นายนิธิ เหลืองรุ*งโรจนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแพ*งกรุงเทพใต%
๑๐๗๗. นางสาวณัฐสิริ ตันเจริญวงศC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๐๗๘. นางประกายพร รัตนนาคะ ดํารงชีพ ผู%พิพากษาศาลแขวงสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลล%มละลายกลาง
๑๐๗๙. นางพลินี สิริพัฒนดิลก ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๐๘๐. นางสาวไพพร อัมพรกลิ่นแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเลย ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธC
๑๐๘๑. นางสาวอิสรินกาญจนC เรืองจิรากุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน
๑๐๘๒. นางสาวศศิธร แสงจันทรC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๐๘๓. นางบวรวรรณ อําพรสุต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงดุสิต
๑๐๘๔. นายนนทัชตC ผลเนืองมา ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสุรินทรC
๑๐๘๕. นางสาวสาสCนสุรียC ลือสกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหาร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๑๐๘๖. นางสาวสุพัตรา ชาญชิตโสภณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต%
๑๐๘๗. นายธวัชชัย สุกรินทรC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเลย ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี
๑๐๘๘. นางสาวสุทธิณี กุลธีระวิทยC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงลพบุรี
๑๐๘๙. นางสาววรรณวิภา เชาวภานันทC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน
๑๐๙๐. นางสาวธัญลักษณC กมลมุนีโชติ ผู%พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐๙๑. นางสาวอุมาพร สุขวุฒิไชย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๐๙๒. นางสาวภัทรมน ขาวทอง ผู%พิพากษาศาลแขวงลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐๙๓. นางสาวธนิศรา รอดช%างเผือก ผู%พิพากษาศาลแขวงลพบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
/1094. นางสาวอโนชา …

- ๖๓ ๑๐๙๔. นางสาวอโนชา วิชิตะกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองคาย ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๐๙๕. นางสาวปุณธิกาญจนC ตั้งเจริญ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครใต%
๑๐๙๖. นายภวิศรC เชาวลิตถวิล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๐๙๗. นางสาวยุวดี โชคถาวร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๐๙๘. นางสาวพนิดา พงศCสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตรัง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
๑๐๙๙. นายคมสัน อ%นโตน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดหลังสวน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปIตตานี
๑๑๐๐. นางสาวนิออน ลี ผู%พิพากษาศาลแขวงพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดชลบุรี
๑๑๐๑. นางภัทรธร เชาวลิตถวิล นากลาง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๑๐๒. นายสุรเชนทรC วงคCพิพันธC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี
๑๑๐๓. นายณัฐกร จันทรCหอม ผู%พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1188/2560
ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๑๐๔. นายขจรเดช ดิเรกสุนทร ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค 7
ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1180/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๑๐๕. นางสาววรทิพยC นิมิตชัยธรรม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑๐๖. นางสาวปุณยวีรC ประจวบลาภ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด
๑๑๐๗. นางสาววราภรณC ฟุ`งธรรมสาร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๑๐๘. นางสาวพรรณธวัช มวญนรา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน
๑๑๐๙. นายชลธี วัฒนเวชวิจิตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑๑๐. นางสาวบงกช เสมาทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดยโสธร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสิงหCบุรี
๑๑๑๑. นางสาววรรณวรัตมC ไทยอาภรณC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิมาย
/1112. นายจิรวัฒนC …

- ๖๔ ๑๑๑๒. นายจิรวัฒนC จันทรCสงแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนครสวรรคC
๑๑๑๓. นายประชาชน จินันทุยา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลล%มละลายกลาง
๑๑๑๔. นางสาวฉัตรวรุณ ดํารงพงษC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑๑๕. นายวีระยุทธ แสงไกร ผู%พิพากษาศาลแขวงนครสวรรคC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๑๑๖. นายฉลาด ทานาวิน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสว*างแดนดิน ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
๑๑๑๗. นายมงคล ภูฆัง ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอ*างทอง
๑๑๑๘. นายพิพัฒนC วุฒิชัยสารานนทC ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษา
ศาลอุทธรณCภาค ๘ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๑๑๙. นายวีระภัทรC แก%วนอกเขา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑๒๐. นายโฆษฤทธิ์ นาสมใจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแม*ฮ*องสอน และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม*ฮ*องสอน อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๑๒๑. นายนิธิภัทรC สถาปนสุต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงลพบุรี
๑๑๒๒. นางสาววัชรี ธนผลเลิศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๑๒๓. นายพลพิพัฒนC วรชินาคมนC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๑๒๔. นางวีรยา ศรีแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑๒๕. นายสุธรรม สุธัมนาถพงษC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๑๒๖. นางเสาวภาคยC บุญทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑๒๗. นายภูมินทรC เมธาจิตติพันธC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงลพบุรี
๑๑๒๘. นายวัสสิก ศรีแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑๒๙. นางสาวประพาฬรัศมี ประยูรหงษC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
/1130. นายทนายรัฐ …

- ๖๕ ๑๑๓๐. นายทนายรัฐ กุลบุปผา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๑๓๑. นางสาวอารยา ธีรการุณวงศC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลทรัพยCสินทางปIญญาและการค%าระหว*างประเทศกลาง
๑๑๓๒. นางสาวอรกานตC พิพัฒนCนรเศรษฐC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
๑๑๓๓. นางสาวนิชญา ปราณีจิตตC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๓๔. นางสาวภคินี พิพิธวณิชธรรม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑๓๕. นายกฤษฎา สกุลศรีประเสริฐ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
๑๑๓๖. นายนพพล เลี่ยวไพโรจนC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรCธานี
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑๓๗. นางสาวศลิษา สมบัติศิริ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑๓๘. นางสาวนภัสกมล ตันธนวงศC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดลําพูน และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๑๓๙. นางสาวตรีทิพยC วิเศษจินดา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑๔๐. นางสาวธนวรรณ นราวิริยะกุล ผู%พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๑๔๑. นายกอบชัย ศิริชัยพัฒนา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๑๔๒. นายบุญครอง พรพนาทรัพยC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑๔๓. นางสาวภัทรกมล สถิรวัฒนา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๑๔๔. นางสาวมลวลิน เกียรติธนะบํารุง ผู%พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม* ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๑๔๕. นายโสฬส นิพนุติยันตC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี ซึ่งช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1345/2560
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ไปช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๑๔๖. นางสาวรสดา วงศCรัตนานนทC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณC
๑๑๔๗. นางสาวป:านแก%ว วัฒนเวชวิจิตร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
/1148. นางสาวฐปนียC …

- ๖๖ ๑๑๔๘. นางสาวฐปนียC มหบุญพาชัย ผู%พิพากษาศาลแขวงนครสวรรคC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCภาค ๖
๑๑๔๙. นางสาวพชรกาญจนC เกษมชัยนันทC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๑๕๐. นางสาวศศิเพ็ญ จันทโสภีพันธC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเลย ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
๑๑๕๑. นายณัฐพล วชิระประสิทธิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๑๕๒. นางสาวพสุกานตC พรหมสาสCน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๑๕๓. นายทัสสZุชุC กุลสิทธิ์ชัยญา ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรคC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๑๕๔. นายบุรเศรษฐC รุ*งรติกุลธร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑๕๕. นางสาวพิมพCศศิ จันทรCสว*าง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเกาะสมุย ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๑๕๖. นางสาวสุรัสวดี เจียมสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑๕๗. นางสาววรี วีรผาติวัฒนC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมยC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมยC
๑๑๕๘. นางสาวณิศรา อุปIติศฤงคC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลอุทธรณCคดีชํานัญพิเศษ
๑๑๕๙. นางสาวอุษา พิพัฒนCบรรณกิจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑๖๐. นายสักกพันธุC จิตรจง ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๑๖๑. นายฐพล ยามวินิจ ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๑๖๒. นายธนัสมC จิตมหาวงศC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๑๖๓. นายณัฏฐCธเนศ ปรัญชัยจิรากุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร
๑๑๖๔. นางอภิชาตC ศิริวรรณบุศยC เลี้ยงสกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดธัญบุรี
๑๑๖๕. นายพีระพงศC เภรีฤกษC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร
๑๑๖๖. นายอภิรัฐ บุญทอง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
/1167. นางสาวณัฐพร …

- ๖๗ ๑๑๖๗. นางสาวณัฐพร นครอินทรC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๑๖๘. นายภูมิภัทร ลาภนิยม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๑๖๙. นายสร%างสรรคC คงทน ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี
๑๑๗๐. นางสาววรางคณา ยวนังกูร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
๑๑๗๑. นายพงศCพรรณ พลรัชตCพงศC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดแม*สอด ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี
๑๑๗๒. นายชัชวาล บุญเกษมสันติ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๑๗๓. นางสาวพวงไข*มุกขC วิภาตะวัต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
๑๑๗๔. นางสาวมินตรา บัวทอง ผู%พิพากษาศาลแขวงสุราษฎรCธานี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๑๗๕. นายอภิรักษC เขียนนอก ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสระบุรี
๑๑๗๖. นายศริล วรประทีป ผู%พิพากษาศาลจังหวัดยโสธร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
๑๑๗๗. นายอนุรักษC รัตนโชเต ผู%พิพากษาศาลแขวงสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
๑๑๗๘. นางสาววรรณวิสาขC สุทธิวารี ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี
๑๑๗๙. นางสาวนิรมล จันทรคามิ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพล ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
๑๑๘๐. นายสุเนตร ชัชวาลวิรุฬหC ผู%พิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท
๑๑๘๑. นายณัฐชัย เชียรประโคน ผู%พิพากษาศาลแขวงสุรินทรC ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทรC
๑๑๘๒. นางสาวนภาศรี ถิระอริยกุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทรC
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๑๑๘๓. นายนิธิโรจนC ประภารักษCวรากูล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสระบุรี
๑๑๘๔. นายภาคภูมิ ธัญญาวินิชกุล ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม
/1185. นางวลัยภรณC …

- ๖๘ ๑๑๘๕. นางวลัยภรณC นวลหนูปล%อง ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี
๑๑๘๖. นายสุเพชร สารีรักษC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหาร
๑๑๘๗. นายพงศCชยุตมC ลับเหลี่ยม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๑๘๘. นางสาวณัฏฐกมล ตรงจิตซื่อสกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบึงกาฬ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดยโสธร
๑๑๘๙. นางสาวสุภาวดี วัฒนานนทC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
๑๑๙๐. นายโภคิน ตรีสมุทรC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑๙๑. นายธนภัทร นิติธนาภัทร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรคC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๑๙๒. นายสุมิตรC ทองกล*อม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดตราด
๑๑๙๓. นางภัทรียา มณีรัตนC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๑๙๔. นายสุรพันธC สุวรรณประดิษฐC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑๙๕. นางสาวภคินี ก*อคุณากร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ
๑๑๙๖. นางสาวบุษกร เจริญเลิศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๑๙๗. นางสาวบทมCรัตนC ธํารงเวียงผึ้ง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี
๑๑๙๘. นายไกรพล อรัญรัตนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๑๙๙. นางสาวณัฐชยา จังโส ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท
๑๒๐๐. นางสาวณัฐกฤตา อุชชิน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดน*าน และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน*าน อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๒๐๑. นายปวรรษ กมลเสรีรัตนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดน*าน
๑๒๐๒. นางสาวจิราพร นาสมใจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
/1203. นางสาวแก%วตา …

- ๖๙ ๑๒๐๓. นางสาวแก%วตา หฤทัยพันธC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกบินทรCบุรี
๑๒๐๔. นางสาวกัญจนCณัฏฐC เกตุชัยมาศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๒๐๕. นางสาวศิริกุล งามพรสุขสวัสดิ์ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดแม*สะเรียง
๑๒๐๖. นางดวงสมณฑC ศิริชัยพัฒนา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
๑๒๐๗. นายทวี ชูโต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษา
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๒๐๘. นายครองชน มนัสวานิช ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๑๒๐๙. นายจอมวิชญC จันทรCพรหมมา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี
๑๒๑๐. นางสาวปIทมาวดี สายแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๒๑๑. นายอรรณพ หล*อประดิษฐC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี
๑๒๑๒. นางสาวอรนาถ สีประจิม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๒๑๓. นางสาวชลดา ประสิทธิอาภา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธC ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงสระบุรี
๑๒๑๔. นางสาวนภสร วิจักษณบดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๒๑๕. นายวโรตมC สี่ทิศประเสริฐ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๒๑๖. นายชยา อัมพรกลิ่นแก%ว ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๒๑๗. นางสาวเบญจมาภรณC สมทวีศิลป[ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี
๑๒๑๘. นายอริยวัฒนC พันธุCมณี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพล
๑๒๑๙. นางสาวอิสราภรณC ธีระวัฒนCสกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ช*วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดน*าน
๑๒๒๐. นายวุฒิ ศรีธีระวิศาล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระแก%ว ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร
๑๒๒๑. นายพิภากรC เล็กบํารุง ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
/1222. นางสาวพิมพCวสี …

- ๗๐ ๑๒๒๒. นางสาวพิมพCวสี ใจสมุทร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๒๒๓. นายชนาวีรC ภัทราดูลยC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรCธานี
๑๒๒๔. นายจักรภพ ศิริภากรกาญจนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร
๑๒๒๕. นางสาววริษฐา มงคลศิริ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๒๒๖. นายชยารณ หาญตะล*อม ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๒๒๗. นางสาววาทินี เจริญวัฒนสุข ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธC
๑๒๒๘. นางสาวศานตี วงษCประภารัตนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธC
๑๒๒๙. นางสาวนันทนัช ศิรธรานนทC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดร%อยเอ็ด ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจํากองผู%ช*วยผู%พิพากษาศาลฎีกา
๑๒๓๐. นางสาววลีรัตนC ตามครองชัย ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
๑๒๓๑. นายสันฐิติ มงคลโสฬศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๑๒๓๒. นางสาวปสุตา ตั้งวงษCเลิศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
๑๒๓๓. นายปองพล ประยงคC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๒๓๔. นางสาวณภัทร ปIญจพลพงศC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมยC
๑๒๓๕. นายณัฐพงศC เหลืองประเสริฐ ผู%พิพากษาศาลแขวงสุรนิ ทรC ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
๑๒๓๖. นายวิริยะบัณฑิต คีรีธีระกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี
๑๒๓๗. นางสาวพิมพCอร พิรุณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม*
๑๒๓๘. นายนราทิตยC ไชยสีหา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสว*างแดนดิน ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๒๓๙. นายพีรวัส วุฒิภักดี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี อีกตําแหน*งหนึ่ง
/1240. นางสาวเมลินี …

- ๗๑ ๑๒๔๐. นางเมลินี โฆษิตวัฒนฤกษC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงพัทยา
๑๒๔๑. นางสาวภัสสCศา ตันติธนสิริกุล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดสตูล
๑๒๔๒. นางสาวจิราภรณC ลอยเกตุ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพะเยา และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๒๔๓. นายวัฒนา ทองสาร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีษะเกษ ช*วยทํางานชั่ว คราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเลย
๑๒๔๔. นายนิธิพัฒนC เรืองวิวัฒนโรจนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๒๔๕. นางสาวปาลิดา ลิ้มศิริวัฒนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๒๔๖. นางสาวสมจิตร บุญสัน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดทุ*งสง
๑๒๔๗. นายชาคริต อเนกพรนิรันดรC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกําแพงเพชร ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณC
๑๒๔๘. นางสาววีณา อัครโชติกวนิชยC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด
นครศรีธรรมราช ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๒๔๙. นางสาวคัคนางคC เอมราช ผู%พิพากษาศาลจังหวัดบึงกาฬ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพล
๑๒๕๐. นายชาญฤทธิ์ เหล*าสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดหนองคาย
๑๒๕๑. นายวรวุฒิ วรอิตตานนทC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระนอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพัทยา
๑๒๕๒. นายวัชรากร คงนิล ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเดชอุดม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงทุ*งสง
๑๒๕๓. นายสิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณC ผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๑๒๕๔. นางสาวศิรประภา โชติกมาศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒๕๕. นางสาวนฤมล ศักดิ์สกุลไกร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม* ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๒๕๖. นางสาวณปภัช ศรีสุวรรณ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๒๕๗. นางเหนือธิดา สุขเวช ผู%พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี
/1258. นายสุทธินันทC …

- ๗๒ ๑๒๕๘. นายสุทธินันทC บุญมณี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดระนอง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลแขวงพัทยา
๑๒๕๙. นางสาวมนัสนันทนC เจริญเลิศ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๒๖๐. นายปIญญวัฒนC สนใจ ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดทุ*งสง
๑๒๖๑. นายชยพิชญC คันธวร ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๑๒๖๒. นางสาววิภา ฉันทพันธุC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
๑๒๖๓. นางสาวปภาวรินทC จีนสลุต ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษณC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
๑๒๖๔. นายรัฐธวัช สกุลศรี ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเดชอุดม ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
๑๒๖๕. นางสาวพรนภัส คีระสมบูรณC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษณC ช*วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน*งผู%พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
๑๒๖๖. นางสาวยิ่งรัก อัชฌานนทC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดทุ*งสง ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลชั้นต%นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๑๒๖๗. นายชิงธง วงศCสุนพรัตนC ผู%พิพากษาศาลจังหวัดฝาง ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว
๑๒๖๘. นายธนงศักดิ์ วิเศษรจนา ผู%พิพากษาศาลจังหวัดรัตนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวในตําแหน*ง
ผู%พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย และผู%พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย อีกตําแหน*งหนึ่ง
๑๒๖๙. นางสาวปIทมพร ทนินซ%อน ผู%พิพากษาศาลจังหวัดรัตนบุรี ช*วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน*งผู%พิพากษาศาลแขวงนครสวรรคC
ทั้งนี้ ตั้งแต*วันที่ ๑ เมษายน ๒๕61 เป5นต%นไป โดยให%เป5นการปฏิบัติราชการประจํา
จนกว*าจะมีพระราชโองการโปรดเกล%าโปรดกระหม*อมแต*งตั้งให%ดํารงตําแหน*งใหม*
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