(สําเนา)
คําสั่งสํานักงานศาลยุตธิ รรม
ที่ 1137/๒๕61
เรื่อง ให$ข$าราชการตุลาการไปช)วยทํางานชัว่ คราว
โดยที่ค ณะกรรมการตุล าการศาลยุติธ รรมได$มีม ติแ ต)ง ตั้ง ข$า ราชการตุล าการให$ไ ป
ดํารงตําแหน)งที่ว)างและแทนกัน และอยู)ระหว)างดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล$าโปรดกระหม)อมแต)งตั้ง เพื่อมิให$เป4นการขัดข$องแก)ราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการฝ9ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 21 ประธานศาลฎีกา
มีคําสั่งให$ข$าราชการตุลาการไปช)วยทํางานชั่วคราวโดยได$รับความยินยอมแล$ว ดังต)อไปนี้
๑. นางอุบลรัต น@ ลุยวิกกัย รองประธานศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่ว คราวในตําแหน)ง
ประธานศาลอุทธรณ@
๒. นายสุร พัน ธุ@ ละอองมณี ประธานแผนกคดีท รัพ ย@สิน ทางปBญ ญาและการค$า
ระหว)างประเทศในศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองประธานศาลฎีกา
๓. นายชัยยุทธ ศรีจํานงค@ ประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองประธานศาลฎีกา
๔. นายธีระพงศ@ จิระภาค ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองประธานศาลฎีกา
๕. นางสาวบุญ มี ฐิต ะศิริ ประธานแผนกคดีเ ยาวชนและครอบครัว ในศาลฎีก า
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองประธานศาลฎีกา
๖. นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลฎีกา
๗. นายประทีป ดุลพินิจธรรมา ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา
๘. นายนพพร โพธิรังสิยากร ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีทรัพย@สินทางปBญญาและการค$าระหว)างประเทศในศาลฎีกา
๙. นายอดิศักดิ์ ปBต รวลี ผู$พิพากษาหัว หน$าคณะในศาลฎีกา ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา
๑๐. นายอนันต@ วงษ@ประภารัตน@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีพาณิชย@และเศรษฐกิจในศาลฎีกา
๑๑. นายโสฬส สุวรรณเนตร@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีอาญาของผู$ดํารงตําแหน)งทางการเมืองในศาลฎีกา
๑๒. นายวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

-2/13. นายจินดา …
๑๓. นายจินดา ปBณฑะโชติ ประธานศาลอุทธรณ@ภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
๑๔. นายธงชัย เสนามนตรี ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล$อมในศาลฎีกา
๑๕. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีคําสั่งคําร$องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
๑๖. นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลปT ประธานศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๑๗. นางนุจรินทร@ จันทร@พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๑๘. นายสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๑๙. นายลาชิต ไชยอนงค@ ประธานศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ประธานศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๐. นายไมตรี สุเ ทพากุล ผู$พิพ ากษาศาลฎีก า ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ประธานศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๒๑. นายวัฒนา วิทยกุล ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษา
หัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๒๒. นายวีรวิทย@ สายสมบัติ ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษา
หัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๒๓. นายปกรณ@ สุวรรณพรหมา ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ประธานศาลอุทธรณ@ภาค 2
๒๔. นายรัถยา สัตยาบัน ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งประธาน
ศาลอุทธรณ@ภาค 9
๒๕. นายธีระ เบญจรัศมีโรจน@ ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๒๖. นายกิจชัย จิต ธารารักษ@ ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๒๗. นายอธิคม อินทุภูติ ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษา
หัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๒๘. นายรังสรรค@ กุลาเลิศ ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษา
หัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๒๙. นายจรูญ ชีวิตโสภณ อธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)ง ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ประธานศาลอุทธรณ@ภาค 6
๓๐. นายภานุวัฒ น@ ศุภะพัน ธุ@ ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๓๑. นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ ผู$พิพ ากษาศาลฎีก า ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา
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๓๒. นายสุภัทร@ สุทธิมนัส ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษา
หัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๓๓. นายสุพจน@ กิตติรักษนนท@ ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๓๔. นายบุญไชย ธนาพันธ@สิน ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๓๕. นายอาเล็ก จรรยาทรัพย@กิจ ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๓๖. นายชัยรัตน@ ศิลาลาย ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษา
หัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๓๗. นายธนาพนธ@ ชวรุ)ง ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษา
หัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๓๘. นายสมพงษ@ เหมวิมล ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษา
หัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๓๙. นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลฎีกา
๔๐. นายโอภาส อนันตสมบูรณ@ อธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งกรุงเทพใต$ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)ง
๔๑. นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ@ อธิบดีผู$พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๒. นายวัชรินทร@ สุขเกื้อ อธิบดีผู$พิพากษาภาค 1 ช)วยทํางานชั่ว คราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๓. นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๔. นายเทพ อิงคสิทธิ์ อธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
อธิบดีผู$พิพากษาภาค 1
๔๕. นายสิท ธิศักดิ์ วนะชกิจ ผู$พิพ ากษาศาลฎีก า ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตําแหน)ง
อธิบดีผู$พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๔๖. นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ@ ผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
อธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งกรุงเทพใต$
๔๗. นายทัศน@พงษ@ เหล)ารักวงศ@ อธิบดีผู$พิพากษาภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๘. นายสุทิน นาคพงศ@ อธิบดีผู$พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
อธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งธนบุรี
๔๙. นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ@ อธิบดีผู$พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๐. นางสาวนันทวัน เจริญชาศรี อธิบดีผู$พิพากษาศาลแรงงานภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
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๕๑. นายสุรพล เอี่ยมอธิคม รองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๒. นางสาวสิริกานต@ มีจุล ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๓. นายสันติ วงศ@รัตนานนท@ รองประธานศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๔. นายสุนทร เฟZ[องวิวัฒน@ รองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๕. นายกิต ติพงษ@ ศิริโ รจน@ รองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 9 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๖. นายพิชัย เพ็ง ผ)อง รองประธานศาลอุท ธรณ@ ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๗. นายสรศัก ดิ์ จัน เกษม รองประธานศาลอุท ธรณ@ภ าค 7 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๘. นายจรัญ เนาวพนานนท@ อธิบดีผู$พิพากษาภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๙. นายกษิด ิศ มงคลศิริภัท รา ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 1
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๖๐. นายศิริชัย ศิริชื่น วิจิต ร ประธานแผนกคดีสิ่ง แวดล$อ มในศาลอุท ธรณ@ภ าค 9
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาภาค 7
๖๑. นายเรวัตร สกุลคล$อย รองประธานศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลฎีกา
๖๒. นายจรัญ รัตตมณี ประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๖๓. นายกมล ธีร เวชพลกุล รองประธานศาลอุท ธรณ@ค ดีชํานัญ พิเ ศษ ช)วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๖๔. นางวยุรี วัฒนวรลักษณ@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๖๕. นายธนิต รัต นะผล ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลฎีกา
๖๖. นายสันติชัย วัฒนวิกย@กรรม@ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๖๗. นายรักเกียรติ วัฒนพงษ@ รองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๖๘. นางปวีณณา ศรีวงษ@ รองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลฎีกา
๖๙. นายวิ นั ย เรื องศรี รองประธานศาลอุ ทธรณ@ คดี ชํ านั ญพิ เศษ ช) วยทํางานชั่ วคราวใน
ตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา

-5/70. นายสิทธิโชติ …
๗๐. นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ รองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๗๑. นายอาคม รุ)งแจ$ง รองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลฎีกา
๗๒. นายสมบูรณ@ วัฒนพรมงคล รองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๗๓. นายฉกาจกิต พัฒ นานุพ งษ@ ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 9
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๗๔. นางวราภรณ@ สหั ส โพธิ์ ประธานแผนกคดี เ ลื อ กตั้ ง ในศาลอุ ท ธรณ@ ภ าค 9
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลฎีกา
๗๕. นายจักรกฤษณ@ อนันต@สุชาติกุล ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ@ภาค 7
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 7
๗๖. นายชูเ กีย รติ ดิล กแพทย@ รองประธานศาลอุท ธรณ@ค ดีชํา นัญ พิเ ศษ ช)ว ย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
๗๗. นางศรี วิ ไ ล ธรรมดุ ษ ฎี ประธานแผนกคดี ผู$ บ ริ โ ภคในศาลอุ ท ธรณ@ ภ าค 7
ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง รองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 7
๗๘. นายชัยพัฒน@ ชินวงศ@ ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@
๗๙. นายสมศัก ดิ์ ขวัญ แก$ว ประธานแผนกคดีสิ่ง แวดล$อ มในศาลอุท ธรณ@ภ าค 1
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาภาค 8
๘๐. นายพงษ@ศักดิ์ กิติสมเกียรติ รองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 3
๘๑. นางชนากานต@ ธีรเวชพลกุล รองประธานศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ ช)วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 9
๘๒. นายบุญ ทอง ปลื้ม วรสวัส ดิ์ ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 6
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 7
๘๓. นายวิ ช าญ กาญจนะ ประธานแผนกคดี ผู$ บ ริ โ ภคในศาลอุ ท ธรณ@ ภ าค 9
ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ@ภาค 7
๘๔. นายชาญณรงค@ ปราณีจิตต@ ประธานแผนกคดีค$ามนุษย@ในศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@
๘๕. นางสาววิไล จิวังกูร ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาภาค 6
๘๖. นายเดชวิมล สุม าวงศ@ รองประธานศาลอุท ธรณ@ภ าค 5 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 4
๘๗. นายประเวศ สุธ รรมชัย รองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 4
๘๘. นายอดิ ศั ก ดิ์ ตั น ติ ว งศ@ ประธานแผนกคดี เ ลื อ กตั้ ง ในศาลอุ ท ธรณ@ ภ าค 5
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล$อมในศาลอุทธรณ@ภาค 4

-6/89. นางมัณทรี …
๘๙. นางมัณทรี อุชชิน ประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@ภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 5
๙๐. นายจําแลง กุลเจริญ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ@ภาค 5
๙๑. นายวิชาญ ศิริเศรษฐ@ ประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@
๙๒. นายวีรภัทร ไพบูลย@วัฒนกิจ รองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@ภาค 7
๙๓. นางสาวอรพิน พรแสงจัน ทร@ ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 7
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@
๙๔. นายจาตุร งค@ สรนุวัต ร รองประธานศาลอุท ธรณ@ภ าค 6 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
๙๕. นางอุไ รลัก ษณ@ ลีธ รรมชโย ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 2
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@
๙๖. นางจิราวรรณ สุญาณวนิชกุล ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 1
๙๗. นายภิญโญ แสงภู) ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 1
๙๘. นายศุภ มิต ร บุญ ประสงค@ ประธานแผนกคดีผู$บ ริโ ภคในศาลอุท ธรณ@ภ าค 4
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 3
๙๙. นายสนิท ตระกูลพรายงาม รองประธานศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ ช)วยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๐๐. นางพัช ร@ภ รณ@ อนุวุฒ ิน าวิน ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 7
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@
๑๐๑. นายวิ ท ยา ยิ่ ง วิ ริ ย ะ ประธานแผนกคดี สิ่ ง แวดล$ อ มในศาลอุ ท ธรณ@ ภ าค 4
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@ภาค 5
๑๐๒. นายก) อ พงศ@ สุ ว รรณจู ฑ ะ ผู$ พิ พ ากษาหั ว หน$ า คณะในศาลอุ ท ธรณ@ ภ าค 9
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล$อมในศาลอุทธรณ@ภาค 9
๑๐๓. นายประสงค@ จรูญ รัต นา ประธานแผนกคดีสิ่ง แวดล$อ มในศาลอุท ธรณ@ภ าค 3
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@ภาค 4
๑๐๔. นายพงษ@รัตน@ เครือกลิ่น ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ ช)วย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๑๐๕. นายไชยยศ วรนันท@ศิริ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ ช)ว ย
ทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๑๐๖. นายวินิตย@ ศรีภิญโญ ประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@ภาค 9
๑๐๗. นายศิริชัย คุณจักร อธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 2

-7/108. นายพอพันธุ@ …
๑๐๘. นายพอพัน ธุ@ คิด จิต ต@ ประธานแผนกคดีสิ่ง แวดล$อ มในศาลอุท ธรณ@ภ าค 2
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ@ภาค 9
๑๐๙. นายกงจักร@ โพธิ์พร$อม ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@
๑๑๐. นายธีรวัฒน@ ไตรวารี ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@
๑๑๑. นายทวีศักดิ์ อุน นาทรรัต นกุล ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 6
๑๑๒. นายนพดล คชรินทร@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ@
๑๑๓. นายศิริชัย ศิริกุล รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ@
๑๑๔. นายบุญ ชัย กริช ชาญชัย ประธานแผนกคดีผู$บ ริโ ภคในศาลอุท ธรณ@ภ าค 3
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 3
๑๑๕. นายขจรศัก ดิ์ บุญ เกษม ประธานแผนกคดีสิ่ง แวดล$อ มในศาลอุท ธรณ@ภ าค 6
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล$อมในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๑๖. นายพงษ@ธร จันทร@อุดม อธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@ภาค 2
๑๑๗. นายวีระพงศ@ สุดาวงศ@ อธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๑๘. นายกมล คําเพ็ญ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีค$ามนุษย@ในศาลอุทธรณ@
๑๑๙. นายณรงค@ กลั่นวารินทร@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๑๒๐. นายธัชพงศ@ วิสุทธิสังวร ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ@ภาค 8
๑๒๑. นายปริญญา อิทธิวิกุล ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@
๑๒๒. นายสุวิทย@ พรพานิช รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองประธานศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๑๒๓. นายปราช ตัณฑศรี ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4
๑๒๔. นายกีรติ เชียงปวน ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
๑๒๕. นางเศรณี ศิริมังคละ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล$อมในศาลอุทธรณ@ภาค 2
๑๒๖. นายสรชั ย จตุรภัทรวงศ@ ผู$ พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํ างาน
ชั่วคราวในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

-8/127. นายนพเรศ …
๑๒๗. นายนพเรศ พันธุ@นรา ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@ภาค 6
๑๒๘. นายบดินทร@ ตรีรานุรัตน@ อธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๒๙. นางสาวนัยนาวุธ จัน ทร@จํา เริญ ผู$พิพากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 3
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล$อมในศาลอุทธรณ@ภาค 3
๑๓๐. นายณรงค@ สุธรรมโกศล ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาศาลแรงงานภาค 1
๑๓๑. นายวิรัตน@ รีชัยพิชิตกุล ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 3
๑๓๒. นายทวีนัส พรรณพงาพัน ธุ@ ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 1
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 9
๑๓๓. นายนํา กรุยรุ)งโรจน@ อธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
๑๓๔. นายปรเมษฐ@ โตวิวัฒน@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@ภาค 3
๑๓๕. นายสุพัฒ น@ พงษ@ทัด ศิริกุล ผู $พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 6
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
๑๓๖. นางจุฑ ามาศ วงศ@ศิว ะวิล าส ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 5
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 6
๑๓๗. นายสถาพร วงศ@ต ระกูล รัก ษา ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 1
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาศาลแรงงานภาค 3
๑๓๘. นายจรัญ ฉางแก$ว ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@
๑๓๙. นายวิเศษ นิ่มกุล ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4
๑๔๐. นายเพิ่ ม ศั ก ดิ์ สายสี ท อง ผู$ พิ พ ากษาหั ว หน$ า คณะในศาลอุ ท ธรณ@ ภ าค 8
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาภาค 9
๑๔๑. นายนรินทร@ ตงศิริ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 3
๑๔๒. นางสาวอารีรัตน@ วงศ@ศักดิ์มณี ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 9
๑๔๓. นายวีร ะชาติ กุล อัศ ยะศิริ ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 6
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 5
๑๔๔. นายไกรรัต น@ วีร พัฒ นาสุว รรณ ผู$พิพากษาหัว หน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8
๑๔๕. นายกี รติ วรพุ ทธพงศ@ ผู$ พิ พากษาหั วหน$ าคณะในศาลอุ ทธรณ@ ภาค 6 ช) วยทํ างาน
ชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@

-9/146. นางป^ยนุช …
๑๔๖. นางป^ยนุช จรูญรัตนา ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4
๑๔๗. นายประดิษ ฐ@ จิต ต@จํ า นงค@ ผู $พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 3
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 7
๑๔๘. นางกีร ติ ตั้ง ธรรม ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ค ดีชํา นัญ พิเ ศษ
ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง รองประธานศาลอุทธรณ@คดีชํา นัญ พิเศษ
๑๔๙. นายสายัณห@ ศรีดวม ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 7
๑๕๐. นายธีร ะพงศ@ เพ็ญ ตระการ ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 2
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 9
๑๕๑. นายสัมพันธ@ บุนนาค ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 7
๑๕๒. นายศตวรรษ ทาแก$ว ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 9
๑๕๓. นายยอน พลาบดีวัฒน ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 6
๑๕๔. นายจุมพล ชูวงษ@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล$อมในศาลอุทธรณ@ภาค 6
๑๕๕. นางมาลิน ภู)พงศ@ จุลมนต@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 5
๑๕๖. นายลิขิต รัต นประภาพรรณ ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 3
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 6
๑๕๗. นางสาวภัท รพร จัก รางกูร ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 3
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๕๘. นายนิ ว ิ ษ ฐชั ย สํา เนาพั น ธุ@ ผู$ พิ พ ากษาหั ว หน$ า คณะในศาลอุ ท ธรณ@ ภ าค 3
ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง รองประธานแผนกคดียาเสพติด ในศาลอุทธรณ@
๑๕๙. นายสิทธิชัย พูนเกษม ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ@
๑๖๐. นางอุบ ลรัต น@ ลีพัฒ นากิจ ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 8
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๖๑. นายป_ติ นาถะภักติ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ@
๑๖๒. นายตุล ยวัต พรหมพัน ธ@ใ จ ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอุท ธรณ@ภ าค 8
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งประธานแผนกคดีผู$บริโภคในศาลอุทธรณ@ภาค 8
๑๖๓. นายวิช าญ พึ่ง ประสิท ธิ์ ผู$พิพ ากษาศาลอุท ธรณ@ภ าค 1 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตํา แหน)ง ผู$พิพากษาหัว หน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 8
๑๖๔. นายสัญญา ภูริภักดี ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัว หน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4
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๑๖๕. นายยอดชาย วี ร ะพงศ@ ผู$ พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ@ ภ าค 5 ช) ว ยทํา งานชั่ ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 5
๑๖๖. นายอนุรักษ@ สง)าอารีย@กูล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๖๗. นายรุ)งศักดิ์ วงศ@กระสัน ต@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๖๘. นายธรรมนิตย@ ตันติยวรงค@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 3
๑๖๙. นายเลิศพงศ@ อิน ทรหอม ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภ าค 7 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๗๐. นายชุมพล อรรถเสถียร ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 2
๑๗๑. นายสมควร ศิริยุทธ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๗๒. นายนนท@ ชัยปกรณ@ ผู$พิพ ากษาศาลอุท ธรณ@ ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๗๓. นายอาทิตย@ ออกเวหา ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๗๔. นายพรหมมาศ ภู)แ ส ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@
๑๗๕. นายสถาพร วิสาพรหม ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๑๗๖. นายเฉลิมชัย จิน ะปริวัต อาภรณ@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๑๗๗. นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๑๗๘. นายพรชัย พุ)มกําพล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๗๙. นางอัจฉรา วริวงศ@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 2
๑๘๐. นายสอนชัย สิราริยกุล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 1
๑๘๑. นายเดชา สร$อ ยสุว รรณ ผู$พิพ ากษาศาลอุท ธรณ@ภ าค 9 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 6
๑๘๒. นายชาตรี หาญไพโรจน@ ผู$พิพ ากษาศาลอุท ธรณ@ภ าค 5 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๑๘๓. นางยุพา วงศ@ทองทิว ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 3
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๑๘๔. นายธีระศักดิ์ วริวงศ@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 2
๑๘๕. นายสิทธิพร บุญยฤทธิ์ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 3
๑๘๖. นายอํานวย โอภาพันธ@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 3
๑๘๗. นางอัจฉรา นาถะภักติ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 3
๑๘๘. นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๑๘๙. นายอายุวัชญ@ วิทูรวัชรเวธน@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 6
๑๙๐. นายณรงค@ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 6
๑๙๑. นางวาสนา อัจฉรานุวัฒน@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 2
๑๙๒. นายวิวัฒน@ สุวัณณะสังข@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@
๑๙๓. นายศรศักดิ์ กุลจิตติบวร ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 2
๑๙๔. นายศุภร พิชิตวงศ@เลิศ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4
๑๙๕. นางนันทิกา จิวัธยากูล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4
๑๙๖. นายสาธุ เพ็ชรไชย ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4
๑๙๗. นายธรรมนูญ สิงห@สาย ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4
๑๙๘. นายธีรพงศ@ อุ)นชัย ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษา
หัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4
๑๙๙. นายองอาจ แน)นหนา ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 4
๒๐๐. นายเจษฎา สรณวิช ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 8
๒๐๑. นายธนกฤต กมลวัทน@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 8
๒๐๒. นายอานัด อุเบกขานุกุล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 8
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๒๐๓. นายสุชาติ เตชะสวัสดิ์วิทย@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๒๐๔. นายป^ยะวรรณ สุประดิษฐ@ ณ อยุธยา ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 8
๒๐๕. นายวรวิทย@ ฤทธิทิศ ผู$พิพากษาศาลอุท ธรณ@ ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 8
๒๐๖. นางสาวรจิต แสงสุก ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 8
๒๐๗. นายตุ ล เมฆยงค@ ผู$ ช) ว ยผู$ พิ พ ากษาศาลฎี ก า ช) ว ยทํา งานชั่ ว คราวในตํา แหน) ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๒๐๘. นางสาวกรวรรณ อาธารมาศ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๒๐๙. นางบุญศริรัตน@ ศิริชัย ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่ว คราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอุทธรณ@ภาค 8
๒๑๐. นายไตรรัต น@ แก$ว ศรีน วล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๑๑. นายไชยวัฒน@ ไกรวิชญพงศ@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๑๒. นายศุทธิพงศ@ ภูสุวรรณ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๑๓. นายคมกฤช เทียนทัด ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๑๔. นายก)อเกียรติ สุพลพงษ@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 8
๒๑๕. นายศิริภูม เด)นวุฒิวรกาญจน@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๑๖. นายวิชัย วิริยะสุน ทรวงศ@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๒๑๗. นายปBญญา ด)านพัฒนามงคล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9
๒๑๘. นายศิริศักดิ์ เหมาะทอง ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๑๙. นายเย็นดี มณฑีรรัตน@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 5
๒๒๐. นายสุนทร ทิมจ$อย ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๒๑. นายนุกูลกิจ เศรษฐกิจนุกูล รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)ง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9

- 13 /222. นายพัฒนไชย …
๒๒๒. นายพัฒนไชย ยอดพยุง ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๒๓. นายชัยวัฒน@ เตชะวิจิตรชัย ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5
๒๒๔. นางสาวสมจิตต@ สุขกมลวัฒนา ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9
๒๒๕. นางป^ยนันท@ พันธุ@ชนะวาณิช ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๒๖. นายนิรัตน@ ฟูกาญจนานนท@ รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลล$มละลายกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๒๗. นายสบเกียรติ วัฒนถาวร ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๒๘. นางอรทัศน@ อุดมโชค ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๒๒๙. นายสิทธิชัย ลีลาโสภิต ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๓๐. นายสมชาย กิจนพศรี ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5
๒๓๑. นายสิทธิชัย จิรวิวัฒน@วนิช ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)วยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๓๒. นายสาโรช ทาสวัสดิ์ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๒๓๓. นายวศิน กุรุพินท@พาณิชย@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๓๔. นายฐานิต ศิริจัน ทร@สว)าง ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๓๕. นายชัยวัฒน@ วิสานนท@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
๒๓๖. นายวิทยา บุญ ชัยวัฒ นา รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญา ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๓๗. นายอมร ศิลปวิวัฒน@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๓๘. นายอุเทน วิภาณุรัตน@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
๒๓๙. นางอภิญญา แพทย@พงษ@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9
๒๔๐. นายทวีศักดิ์ จิวะวิทูรกิจ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@

- 14 /241. นายไพโรจน@ …
๒๔๑. นายไพโรจน@ โปเล็ม ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๔๒. นายสุริยา พวงจันทน@แดง ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๔๓. นายพิศิษฐ@ วิริยะพาณิชย@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๔๔. นางจันทนา ตันไชย ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๔๕. นายสุพจน@ ตันไชย ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๔๖. นายสุวิทย@ ทวีชุมพล ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๔๗. นายชวลิต ช)างสลัก ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่ว คราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๔๘. นายอุทิศ สุภาพ รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)ง ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๔๙. นายวรสิทธิ์ อภิชาติโชติ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๕๐. นายพฤกษ@ อากาศน)วม ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๕๑. นางสาววิภา ลีล าวิวัฒ น@ ผู$พิพ ากษาศาลอุท ธรณ@ภ าค 1 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๕๒. นายชิโนรส ยงเกียรติกานต@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๕๓. นายสาธิต สุทธิสัตยารักษ@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๕๔. นายชยุตม@ ประภากมล ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๕๕. นายชาตรี ซุยยังกูร ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๒๕๖. นายคําแหง เกตุมาก ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๕๗. นายสมศักดิ์ อุไ รวิชัยกุล ผู$พิพ ากษาศาลอุท ธรณ@ภ าค 1 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๕๘. นายยิ่งศักดิ์ โอฬารสกุล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๕๙. นายทนงศักดิ์ เที่ยงสุทธิสกุล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 8

- 15 /260. นายอาทิตย@ …
๒๖๐. นายอาทิตย@ สวาวสุ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๖๑. นายมโน ภักดิ์ภูวดล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๖๒. นายวงการ ช)วยพนัง ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๒๖๓. นายสมหมาย ป^ยะพิสุทธิ์ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๒๖๔. นางสาวอารีย@ ทัศนา ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๖๕. นายวินัส สุนนท@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๖๖. นางสาวจันทร@เพ็ญ อนันตพันธุ@พงศ@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๒๖๗. นางพยางคศิริ วิทยาผาสุข ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5
๒๖๘. นางสาวปทุมาวดี พิชชาโชติ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5
๒๖๙. นายวิวรรธน@ ธีระอรรถเศรษฐ@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5
๒๗๐. นางสาวดวงฤดี คงหนู ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๗๑. นายอัมพร แสงสุวรรณนุกุล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๗๒. นายสุรพล โตศักดิ์ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๒๗๓. นายสุรฤทธิ์ ธีระศักดิ์ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๒๗๔. นางสาวณัชชา น$อยเชื้อเวียง ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๒๗๕. นายกษิดิษ เงิน ศรี ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๗๖. นายสมเจตน@ สุรินทร@ศักดิ์ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๗๗. นายสมศักดิ์ เชื่อมไพบูลย@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5
๒๗๘. นายวัชรินทร@ สงห$อง ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
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๒๗๙. นายสนิท โพชนะกิจ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5
๒๘๐. นายไพศาล โกสวัสดิ์ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
๒๘๑. นางกริตติกา ทองธรรม ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๘๒. นางมณฑิรา ศิลปศร เชื้ออินทร@ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๘๓. นางสมพร ธิติรังสี รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๘๔. นางสุวิมล ทัสสโร รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)ง ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๘๕. นางนริสรา ศรีภิรมย@ รางแดง รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๘๖. นางสาววรางคณา สุจริตกุล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๘๗. นายพีร ะเดช ไตรรัต น@ธ นวงศ@ ผู$ช)ว ยผู$พิพ ากษาศาลฎีก า ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๘๘. นายไมตรี วงศ@ขจรศิลปT รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งกรุงเทพใต$ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๘๙. นายสมศักดิ์ อินทร@พันธุ@ รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๒๙๐. นายสุริยนตร@ โสตถิทัต ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๒๙๑. นางสาวจรัส ศรี จริยากูล ผู$พิพ ากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
๒๙๒. นายก)อศักดิ์ เจนสมุทรสินธุ@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๙๓. นายวิรุฬห@ แย$มละม$าย ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๒๙๔. นางนุสรา สาระสิทธิ์ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๒๙๕. นายวินัย อินประสิทธิ์ ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๒๙๖. นายยุคนธร พาณิชปฐมพงศ@ รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลล$มละลายกลาง ช)วยทํางานชัว่ คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๒๙๗. นายเกรียงศักดิ์ ตั้งปรัชญากูล รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
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๒๙๘. นายวราเชน ชูพงศ@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๒๙๙. นายชนาธิป เหมือนพะวงศ@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
เลขานุการศาลอุทธรณ@ และผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ อีกตําแหน)งหนึ่ง
๓๐๐. นางอุบลรัตน@ อินทรกุล รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๓๐๑. นายศุภกิจ บุญพ$นทุกข@ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๓๐๒. นายเสกสรร เจียมสุข สุจิต ต@ ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลฎีกา ซึ่ง ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1182/2560 ไปช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๓๐๓. นางปรารถนา ธรรมบํารุง รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๓๐๔. นายคมกริช วรรณไพบูลย@ รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต$ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๓๐๕. นายวราวุธ ถาวรศิริ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๓๐๖. นายวรพจน@ อินทวดี รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๓๐๗. นายเรืองชัย จัน ทร@แ ก$ว แร) รองอธิบ ดีผู$พิพ ากษาภาค 5 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๓๐๘. นายนิธิศิษฐ@ ธํารงเลิศสกุล รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
๓๐๙. นายยงยศ คุปตะวาทิน รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๓๑๐. นายพรสักก@ พิทักษ@ธรรม รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
เลขานุการศาลอุทธรณ@ภาค 9
๓๑๑. นายสมเจตน@ วิทยาผาสุข รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5
๓๑๒. นายอุตสาห@ ทองโคตร รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๓๑๓. นายมงคล แสงอรุณ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๓๑๔. นายณพนันท@ เพ็งมาก ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๓๑๕. นายพิเชษฐ@ วังศานุตร รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3

- 18 /316. นายสุรพล …
๓๑๖. นายสุร พล กล)อ มจิต ต@ ผู$พิพ ากษาหัว หน$า แผนกคดีค$า มนุษ ย@ใ นศาลอาญา
ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๓๑๗. นายวินิจ แกล$วทนงค@ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
๓๑๘. นายศรายุธ บุษยนาวิน รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
๓๑๙. นางสาวยุภา พรหมดวง รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๓๒๐. นายนริน ทร@ ทองคํา ใส ผู$พิพ ากษาศาลอุท ธรณ@ป ระจํา กองผู$ช)ว ยผู$พิพ ากษา
ศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
๓๒๑. นางสุภาพ ศิริกังวาลกุล เลขานุการศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
๓๒๒. นายวิทยา หะยีหมัด รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
๓๒๓. นายกิตติพงษ@ จิตสว)างโศภิต รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1 ช)วยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9
๓๒๔. นายสมบัติ เจริญรุ)งอุทัย รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
๓๒๕. นายสุขุม นามวิเศษ รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต$ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๓๒๖. นายโชติเวท ตันณีกุล รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9
๓๒๗. นางสาวจริยา ปาละวงศ@ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
๓๒๘. นายสุรัตน@ชัย พรายมูล ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๓๒๙. นายสุวรรณ จันทร@ดี รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๓๓๐. นายสมประสงค@ เพชรสุวรรณ รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๓๓๑. นายประหยัด ศรศักดา รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๓๓๒. นายสุรจิตร เปลี่ยนขํา ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1
๓๓๓. นายเวียง ขวัญอ$นอินทร@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5 ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 598/2561 ไปช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 5
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๓๓๔. นายดนัยศักดิ์ นาควิเชียร ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํา กองผู$ช)ว ยผู$พิพ ากษา
ศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
๓๓๕. นายสุบิน ชิ้นประเสริฐ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๓๓๖. นายทวี ศรุตานนท@ รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9
๓๓๗. นายโสภณ มัธยันต@พล รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแรงงานกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๓๓๘. นายประสิทธิ์ ตั้งสุทธิพงศ@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 5
๓๓๙. นายธันว@ บุณยะตุลานนท@ เลขานุการศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญา
๓๔๐. นายสมจิตร@ ปอพิมาย ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลล$มละลายกลาง
๓๔๑. นายสมพงษ@ ฐิติสุริยารักษ@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1
๓๔๒. นางวั ช รี พู ล เกษม ผู $ พิ พ ากษาหั ว หน$ า แผนกคดี ย าเสพติ ด ในศาลอาญา
ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๓๔๓. นายพิทยา หมื่นแก$ว รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๓๔๔. นายยงยศ วรสุภาพ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 5
๓๔๕. นายอมรพจน@ กุลวิจิตร รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1
๓๔๖. นายสุเมธ สุระคําแหง ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแรงงานกลาง
๓๔๗. นายศุภชาติ ถิ่นพังงา รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๓๔๘. นายบัณฑิต สีอุไรย@ รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๓๔๙. นายปุญชรัสมิ์ วราพงศ@พิศาล ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)ง
๓๕๐. นายณัฐ ดนัย ศกุน ตนาคฐิติส@ ผู$ช)ว ยผู$พิพ ากษาศาลฎีก า ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)ง
๓๕๑. นายวิวุฒิ มณีนิล รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
๓๕๒. นางชูติมา เฟZ[องฟูสวัสดิ์ รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งกรุงเทพใต$ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)ง

- 20 /353. นายสุทธิพงษ@ …
๓๕๓. นายสุทธิพงษ@ วัชรินทร@ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
๓๕๔. นายธนิน ชินตาปBญญากุล ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๓๕๕. นายวงศ@สถิตย@ แสงสุก รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
๓๕๖. นายสุรศักดิ์ ห$าวหาญ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๓๕๗. นางสาวรัชนี ไชยแก$วเมรุ@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๓๕๘. นายเลิศชาย สุวพงษ@ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 2
๓๕๙. นางดุจดาว คีรีวิเชียร รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7
๓๖๐. นายปกรณ@ แต$ประจิตร เลขานุการศาลอุทธรณ@ภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9
๓๖๑. นายพิทยา มูลศาสตร@ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๓๖๒. นางกาญจนา สิงห@ไฝแก$ว รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๓๖๓. นายนําพล พุทธสังฆ@ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 3
๓๖๔. นายสมชาย วรรณลุ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๓๖๕. นายธนศร สังวรเวชชภัณฑ@ ผู$พิพากษาหัวหน$าแผนกคดีสิ่ง แวดล$อมในศาลแพ)ง
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแรงงานกลาง
๓๖๖. นายวิชิต คงรัตนชาติ รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 2
๓๖๗. นายมนตรี ปริวุฒิพาณิชย@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7
๓๖๘. นายสุเพียร จึงเกรียงไกร รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต$
๓๖๙. นายพรไชย วงศ@เมธานุเคราะห@ ผู$พิพากษาหัวหน$าแผนกคดีผู$บริโภคในศาลแพ)ง
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1
๓๗๐. นายเดชะ วีร ะเดช ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)ว ยทํางานชั่ว คราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 4
/371. นายภาสกร …

- 21 ๓๗๑. นายภาสกร ญาณสุธี ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 455/2561 ไปช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๓๗๒. นายวิรัตน@ สีดาคุณ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๓๗๓. นายวิระ สุดแก$ว ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษา
ศาลอุทธรณ@ภาค 8
๓๗๔. นายพรหมพิริยะ เกิด สัน เทียะ ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
๓๗๕. นายวิกรม วรการ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๓๗๖. นายบัณฑิตเกียรติ ป^[นแก$ว ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
๓๗๗. นายพิษณุ ขอนทอง ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๓๗๘. นายสุรชัย คอประเสริฐศักดิ์ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๓๗๙. นายทิวิบูลย@ ปราการพิลาศ รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งธนบุรี
๓๘๐. นางสาวสุพัตรา ฐิตะฐาน ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๓๘๑. นายจิระศักดิ์ จันทร@สว)าง ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 7
๓๘๒. นายบุญเกียรติ ฤาชัยสา ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 4
๓๘๓. นายไกรสิทธิ์ บุญญภัทโร ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 7
๓๘๔. นายศักดินา วงศ@ยิ้มย)อง ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 7
๓๘๕. นายกิตติพจน@ เตชะพิพัฒน@ชัย รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 7
๓๘๖. นายพีระพันธ@ ปาละคะเชนทร@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต$
๓๘๗. นายเป_[ยมศักดิ์ มาฆทาน ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษาภาค 2
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๓๘๘. นางสาวสุภ า วิท ยาอารีย@กุล ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลภาษีอ ากรกลาง
ช) ว ยทํา งานชั่ ว คราวในตํา แหน) ง ผู$ พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ@ ป ระจํา กองผู$ ช) ว ยผู$ พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ@
คดีชํา นัญ พิเศษ
/389. นายสุธี …

- 22 ๓๘๙. นายสุธี ป^[นนิกร ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลล$มละลายกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๓๙๐. นายทรงพล รัตนจันทร@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 4
๓๙๑. นายวิเชียร ศรีฟbาวัฒนา ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 7
๓๙๒. นางอรวรรณ อินทวดี ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าแผนกคดีสิ่งแวดล$อมในศาลแพ)ง
๓๙๓. นายสุพจน@ อินทิวร ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1
๓๙๔. นายวรวัฒน@ คงสถาพรกุล ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 8
๓๙๕. นายบุญชัย วงษาพาณิชย@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 9
๓๙๖. นางสาวศรั ณ ยา เลิ ศ ศาสตร@ วั ฒ นา ผู$ พิ พ ากษาหั ว หน$ า ศาลจั ง หวั ด นนทบุ รี
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งธนบุรี
๓๙๗. นายศักดา วะสมบัติ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 4
๓๙๘. นายวิบูลย@ ธรรมมะ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 4
๓๙๙. นางณัฐสิรี นิตยะประภา ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
๔๐๐. นายคมกริช ภัทรพิทักษ@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 6
๔๐๑. นายวีรพงษ@ ศิริกานต@นนท@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษา
ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 2
๔๐๒. นายกฤษณะสิน ธุ@ ยิ้ม แย$ม ผู$ช)ว ยผู$พิพ ากษาศาลอุท ธรณ@ ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๔๐๓. นายธัญญา เอื้ออารีวรกุล ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๔๐๔. นายอรรถวัฒน@ หวังดํารงวงศ@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษา
ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๐๕. นายสุ ช าติ ทรั พ ย@ กุ ล มงคล ผู$ พิ พ ากษาหั ว หน$ า คณะในศาลอาญากรุ ง เทพใต$
ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง รองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)ง กรุง เทพใต$
๔๐๖. นายชาคริต จุลมนต@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 8
๔๐๗. นางระวีวรรณ โอฬารสกุล ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งธนบุรี
/408. นายศักสิทธิ์ …

- 23 ๔๐๘. นายศักสิทธิ์ ร)ารื่น ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๔๐๙. นายสมยศ ชัยประเสริฐ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 4
๔๑๐. นายนิติธร ศรีบุตร ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
รองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1
๔๑๑. นายเทวัญ รอดเจริญ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๑๒. นายวิระพล เทียนขก ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษาภาค 8
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๑๓. นายประจีน ชอบทางศิลปT ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลแพ)งกรุงเทพใต$
๔๑๔. นายสิทธิพงศ@ ตัญญพงศ@ปรัชญ@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษา
ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าแผนกคดีค$ามนุษย@ในศาลอาญา
๔๑๕. นางดณยา วีรฤทธิ์ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๑๖. นางสาวกาญจนา เกิด โพธิ์ท อง ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลแรงงานกลาง
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๑๗. นายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๔๑๘. นายศรัณย@ พรหมสุรินทร@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๑๙. นางเพชรน$อย สมะวรรธนะ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลล$มละลายกลาง
๔๒๐. นายเชิดพันธุ@ วิลาวรรณ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๒๑. นางวิเวียน พิธานพร ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๔๒๒. นางนภาพร ถาวรศิริ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 8
๔๒๓. นายสุธีร@ ไทยจินดา ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๒๔. นายปรัชญา อยู)ประเสริฐ ผู$ช)ว ยผู$พิพ ากษาศาลอุท ธรณ@ ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๒๕. นายกิจจา สมะวรรธนะ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษาภาค 2
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๔๒๖. นายโสภณ เคนวิเศษ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 6
/427. นายวสุพัชร@ …

- 24 ๔๒๗. นายวสุพัช ร@ จงเพิ่ม วัฒ นะผล ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลแรงงานภาค 9
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 9
๔๒๘. นางสาวทัศนีย@ อังสนานนท@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษา
ภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
ภาค 5
๔๒๙. นางปวีณา จันทร@วิรัช ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๓๐. นางแววมณี ประทุมแก$ว ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๓๑. นายไพบูลย@ ไพทยะทัต ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าแผนกคดีผู$บริโภคในศาลแพ)ง
๔๓๒. นายธีร ทัย เจริญ วงศ@ เลขานุการศาลอุทธรณ@ ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๓๓. นายเกีย รติย ศ ไชยศิริธัญ ญา ผู$ช)ว ยผู$พิพ ากษาศาลอุท ธรณ@ค ดีชํา นัญ พิเ ศษ
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๓๔. นายเลิศ บุญ เหลือ งฐิติส กุล ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลอาญาคดีทุจ ริต
และประพฤติมิช อบภาค 4 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง ผู$พิพ ากษาศาลอุท ธรณ@ป ระจํา กอง
ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๔๓๕. นายทวีป บุตตะโยธี ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๓๖. นายประเสริฐศักดิ์ ณรงค@รักเดช ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าแผนกคดียาเสพติดในศาลอาญา
๔๓๗. นายสุรัตน@ชัย ศิลาภากุล ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๓๘. นายกําธร พรหมขุนทอง ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 6
๔๓๙. นายไพบูลย@ ชูเกียรติศิริ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 6
๔๔๐. นางสาวสุทธิมาลย@ วิริยะการุณย@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
๔๔๑. นายอนุรัตน@ ฤกษ@วิชานันท@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๔๔๒. นายอรรถการ ฟูเจริญ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลจังหวัดสมุทรปราการ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
๔๔๓. นายสฤษดิ์ ศรีแฉล$ม ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๔๔. นายจิร เวทย@ อุน นะนัน ทน@ ผู$พิพ ากษาหัว หน$า คณะในศาลล$ม ละลายกลาง
ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลฎีกา
/445. นายสุระ …

- 25 ๔๔๕. นายสุระ อนันต@สุขเสรี ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษา
ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
ภาค 9
๔๔๖. นายประพันธ@ ดลนิมิต สกุล ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)ว ยทํางานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๔๗. นางกนกวรรณ ดลนิมิตสกุล ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๔๘. นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษาภาค 1
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
๔๔๙. นายกอบเดช วรสิงห@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
๔๕๐. นายภคเชษ มีพันลม ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแพ)งธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๕๑. นายอนุรัตน@ ลิ่มทอง ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๕๒. นายกิตติศักดิ์ กิจชระภูมิ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
๔๕๓. นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลจังหวัดธัญบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๔๕๔. นายชัยยุทธ วัชรานนท@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 9
๔๕๕. นายทวีศักดิ์ สุข ชุ)ม ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 9
๔๕๖. นายกิตติชัย ภูมิมาโนช เลขานุการศาลอุทธรณ@ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
๔๕๗. นายมานิตย@ ตันติวัชรพันธุ@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5
๔๕๘. นายไพศาล วานสูงเนิน ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9
๔๕๙. นายภุชพงศ@ จรัสทรงกิติ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแพ)ง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๖๐. นายนันทชัย จันทร@รอด ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
ภาค 4
๔๖๑. นายวรวิทย@ จิรายุกุล ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษาภาค 9
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งรองอธิบดีผู$พิพากษาภาค 9
๔๖๒. นายสุรชาญ พูลสวัสดิ์ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษา
ภาค 1 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
/463. นายศุภชัย …

- 26 ๔๖๓. นายศุภชัย ธนาโอฬาร ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแพ)งธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๖๔. นายกันตธรณ@ กันตธนาธรณ@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษา
ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
๔๖๕. นายสมหวัง คล้ําชื่น ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
๔๖๖. นางนพมาศ ดุลภัทร ป^[นกระจาย ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแพ)ง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๖๗. นางนพร เพชรคุณ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลล$มละลายกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๖๘. นายโตมร สิริวิวัฒน@ภากร ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@คดีชํานัญพิเศษ
๔๖๙. นายอดุล สังข@ทอง ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๗๐. นายเจษฎา ยวงทอง ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลจังหวัดมีนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตํา แหน)ง ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๗๑. นายอรรถพล แจ) ม จรรยา ผู$ พิ พ ากษาหั ว หน$ า คณะในศาลจั ง หวั ด มี น บุ รี
ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๗๒. นางจันทิมา บํารุงศักดิ์ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๗๓. นายกฤติ วีระศักดิ์อําไพ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษา
ภาค 7 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๗๔. นายณเรศ ทรงประกอบ ผู$ พิ พ ากษาหั ว หน$ า คณะในศาลแพ) ง กรุ ง เทพใต$
ซึ่งช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 9 ตามคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่
933/2558 ไปช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๗๕. นายวิ ร ั ต น@ กาญจนเลขา ผู$ พิ พ ากษาหั ว หน$ า คณะในศาลอาญาธนบุ รี
ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๗๖. นายสันติ บุตรดี ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญา ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๗๗. นายป^ยะสันติ์ กาววิไล ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
๔๗๘. นายสุวีวัฒน@ ประมงค@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแพ)งธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
๔๗๙. นางนีรนุช เจริญวงศ@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญาธนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๘๐. นายมีศักดิ์ พยับวิภาพงศ@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
/481. นายสหวิทย@ …

- 27 ๔๘๑. นายสหวิท ย@ ธรรมสานุ กุล ผู$ พิ พากษาหั ว หน$ าคณะในศาลอาญาคดี ทุจ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบภาค 6 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๘๒. นายภมร สั ต ตภรณ@ พิ ภ พ ผู$ พิ พ ากษาหั ว หน$ า คณะในศาลภาษี อ ากรกลาง
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๘๓. นายสมภพ บัวยั่งยืน ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๘๔. นายวิรัตน@ วิศิษฏ@วงศกร ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๘๕. นายวรสิทธิ์ บรรจงประพันธ@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๘๖. นายวชิระ เนตรน$อย ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๔๘๗. นายจรูญ นาคเสน ผู$พิพากษาหัว หน$าคณะในศาลอาญา ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๘๘. นายยุทธนา จันทร@บรรจง ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๘๙. นายศุภชัย นารถพจนานนท@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษา
ภาค 8 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
ภาค 8
๔๙๐. นางจริยา ไทพาณิชย@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๙๑. นายอดิศร คลี่สุวรรณ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๙๒. นางสาวพิริยา ศุภนิรัติศัย ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๔๙๓. นางสาวนิรชา พานิชอัตรา ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษา
ภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๙๔. นายเลิศ พงษ@ พุม นาวิน เลขานุก ารศาลอุท ธรณ@ภ าค 2 ช)ว ยทํา งานชั่ว คราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 3
๔๙๕. นายณภชนก บุญสิทธิ์ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๙๖. นายธีระนันท@ คุณารัตน@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษาภาค 5
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 5
๔๙๗. นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลจังหวัดพระโขนง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๔๙๘. นายรุ)งโรจน@ จันละ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 8
/499. นายสมชัย …

- 28 ๔๙๙. นายสมชัย ชัยวงษ@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานภาค 3 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๐๐. นายนพคุณ ไชยเทพ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานภาค 5 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๐๑. นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๐๒. นางนิธิมณี ศังขมณี ยงเกียรติกานต@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๕๐๓. นายชาญศักดิ์ สมประโยชน@ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 6
๕๐๔. นายศุภเชษฐ@ คูสุวรรณ ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๐๕. นายสุทธินันท@ รักความสุข ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2
๕๐๖. นางมณีรัตน@ พันธุ@โกศล ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 1
๕๐๗. นายศิริ ดีวงศ@ษา ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานภาค 4 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๕๐๘. นายสมภาศ ทองหวาน ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๐๙. นายพริษฐ@ ป^ยะนราธร ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๑๐. นายชาญชัย ณ พิกุล ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๑๑. นายไพศิ ษ ฐ@ รั ก กิ จ ศิ ริ กุ ล ผู$ พิ พ ากษาหั ว หน$ า คณะในศาลแรงงานภาค 3
ช)ว ยทํา งานชั่ว คราวในตํา แหน)ง ผู$ช)ว ยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๑๒. นายดิลก เสริมวิริยะกุล ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลอาญา ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลฎีกา
๕๑๓. นายวินิจ ตั้งกิตติภาภรณ@ ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู$พิพากษาภาค 3
ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)งผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 4
๕๑๔. นางน้ําทิพย@ อ)อนชด ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ประจํากองผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@
๕๑๕. นางสาววัจนาถ วังตาล ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลจังหวัดนนทบุรี
๕๑๖. นายฐิตวัชร อุดรพิมพ@ ผู$ช)วยผู$พิพากษาศาลอุทธรณ@ภาค 2 ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าศาลจังหวัดสมุทรปราการ
๕๑๗. นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าศาลจังหวัดธัญบุรี
/518. นายนรพัฒน@ …

- 29 ๕๑๘. นายนรพัฒน@ สุจิวรกุล ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าศาลจังหวัดพระโขนง
๕๑๙. นายอภิชาติ เทพหนู ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแรงงานกลาง ช)วยทํางานชั่วคราว
ในตําแหน)งผู$พิพากษาหัวหน$าศาลจังหวัดมีนบุรี
๕๒๐. นายอุทัย พิศวง ผู$พิพากษาหัวหน$าคณะในศาลแพ)ง ช)วยทํางานชั่วคราวในตําแหน)ง
ผู$พิพากษาหัวหน$าศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ทั้งนี้ ตั้งแต)วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕61 เป4นต$นไป โดยให$เป4นการปฏิบัติราชการประจํา
จนกว)าจะมีพระราชโองการโปรดเกล$าโปรดกระหม)อมแต)งตั้งให$ดํารงตําแหน)งใหม)
สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒561
(ลงชื่อ) ชีพ จุลมนต@
(นายชีพ จุลมนต@)
ประธานศาลฎีกา

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) อมรรัตน
(นางสาวอมรรัตน พันทอง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

อมรรัตน@ : ร)าง/พิมพ@/ทาน
นงเยาว@ : ตรวจ

