บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี 6)
(ส่งพร้อมบันทึกสํานักงานศาลยุติธรรมที่ ศย 003 (ก.ต.)/
ลงวันที่

มกราคม 2564)

ชั้น 3 สับเปลี่ยนตําแหน่ง
1. น.ส.เนตรนารี สิริยากรนุรกั ษ์ (2359)
พ.เพชรบูรณ์
- พ.วิเชียรบุรี
2. น.ส.อรวรรณ วีระภาคย์การุณ (2557)
พ.เยาวชน ฯ อยุธยา
- พ.สมุทรสงคราม
3. นายวรานนท์ วิเศษศิริ (2655)
พ.แขวงดอนเมือง
- พ.ปทุมธานี
4. นายเพิ่มพร ดารงเกียรติ (2733)
พ.ยะลา
- พ.เบตง
5. นางชลิตา ศรีสง่า เพชรนิล (2747)
พ.เยาวชน ฯ พะเยา
- พ.เชียงราย
6. นายสมควร จารุธารง (2789)
พ.นาทวี
- พ.ยะลา
7. นายชัชเวช สุกิจจวนิช (2804)
พ.อยุธยา
- พ.สมุทรสงคราม
8. นายชัยวัฒน์ ศรีวิภาสถิตย์ (2808)
พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา - พ.เยาวชน ฯ นนทบุรี
9. นายสุรเดช บินรามัน (2826)
พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
- พ.นาทวี
10. น.ส.สุดปรารถนา นีละไพจิตร (2839) พ.แขวงดอนเมือง
- พ.เยาวชน ฯ นนทบุรี
11. น.ส.อลิสา สุนทรพะลิน (2866)
พ.แขวงดอนเมือง พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
12. นางพรพรรษา ทองแก้ว (2875)
พ.แขวงดอนเมือง
- พ.เยาวชน ฯ ปทุมธานี
13. นายพงษ์สันต์ หินนาค (2904)
พ.เยาวชน ฯ ยะลา
- พ.ยะลา
14. นายวิชญ์วสิฐ หัสดีพงษ์ (2921)
พ.แขวงราชบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรสงคราม
15. นายกฤติธัส พิสิษภาสกร (2925)
พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
- พ.แขวงธนบุรี
16. นายกิตติกร รุจิรานุพงศ์ (2949)
พ.ไชยา
- พ.เวียงสระ
17. น.ส.สุธนิ ี สมณะ (2976)
พ.แขวงอยุธยา
- พ.แขวงดอนเมือง
18. นางมณีรัตน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2996) พ.กาญจนบุรี
- พ.สิงห์บุรี
19. น.ส.สาวิตรี ศรีบญ
ุ เรือง (3007)
พ.เยาวชน ฯ อุดรธานี
- พ.แขวงอุดรธานี
20. น.ส.ญาณาภัค มันตารัตน์ (3014)
พ.แขวงบางบอน
- พ.แขวงดอนเมือง
21. น.ส.อร ชวลิตนิธกิ ุล (3030)
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.แพ่งตลิ่งชัน
22. น.ส.ปวิตรา เจตน์สมบูรณ์ (3040)
พ.เยาวชน ฯ อยุธยา
- พ.อ่างทอง
23. นายนิชฌาน หัสรังค์ (3042)
พ.แขวงเชียงดาว
- พ.สานักงานศาลยุติธรรม
24. นางพัชราภา อินทรกาแหง (3045)
พ.เยาวชน ฯ เชียงราย
- พ.แขวงเชียงราย
25. น.ส.ลลิดา จุลฤกษ์ (3049)
พ.เยาวชน ฯ นครปฐม
- พ.ล้มละลายกลาง
26. นายทรงพล พันธุ์วิชาติกุล (3052)
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.เยาวชน ฯ ปทุมธานี
27. น.ส.วรรณพร พละภิญโญ (3063)
พ.ปราจีนบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สระบุรี
28. น.ส.มานิกา สุริยมานพ (3074)
พ.แขวงบางบอน
- พ.นครปฐม
29. นางวาทินี ศรีบวั รอด จีรวงศ์สุนทร (3088) พ.แพ่ง
- พ.แขวงดอนเมือง
30. น.ส.นิชธิมา ปะจันทบุตร (3093)
พ.แขวงเวียงป่าเป้า พ.เยาวชน ฯ ลาพูน
31. นายโกเมน อินทรกาแหง (3098)
พ.เชียงราย
- พ.เยาวชน ฯ พะเยา
/32. นายก้องภพ ...
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32. นายก้องภพ รัตนสุต (3111)
33. นายเสกสรร วิทยารุ่งเรืองศรี (3118)
34. นายพลาวัสถ์ เชื้อพานิช (3128)
35. น.ส.เฉลิมขวัญ เหรียญวิจติ ร (3139)
36. น.ส.จันทรลักษณ โชติรตั นดิลก (3147)
37. นายบุรพัฒน์ อรรถมานะ (3153)
38. นายธวัชชัย รัมณะกัจจะ (3175)
39. นายณัฐวัฒน์ ขันติธรางกูร (3194)
40. นายจตุพล โลหะนาเจริญ (3214)
41. นายเอกดนัย เตชะจงจินตนา (3251)
42. นายจรัญ แก่นมาศ (3252)
43. นายเที่ยงธรรม แก้วรักษ์ (3255)
44. นายอภิเวทย์ อารยะญาณ (3259)
45. นายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ (3268)
46. นายธาดา สุทธิวฒ
ั นาการ (3270)
47. นายปิติ โพธิวิจติ ร (3274)

พ.เยาวชน ฯ ลาปาง
- พ.แขวงเชียงดาว
พ.เยาวชน ฯ นครราชสีมา - พ.พิมาย
พ.เยาวชน ฯ สมุทรปราการ - พ.แขวงสมุทรปราการ
พ.เยาวชน ฯ อ่างทอง
- พ.แขวงดอนเมือง
พ.เยาวชน ฯ สุพรรณบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
พ.แขวงดุสติ
- พ.แรงงานกลาง
พ.เยาวชน ฯ ยะลา
- พ.นาทวี
พ.แขวงลาปาง
- พ.ลาพูน
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรปราการ
พ.ขอนแก่น
- เลขา ฯ อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 4
พ.ยะลา
- พ.เยาวชน ฯ นราธิวาส
พ.ปัตตานี
- พ.เยาวชน ฯ ยะลา
พ.ปัตตานี
- พ.เยาวชน ฯ ยะลา
พ.เยาวชน ฯ สุพรรณบุรี
- เลขา ฯ แรงงานภาค 1
พ.นราธิวาส
- พ.เยาวชน ฯ ปัตตานี
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์ - พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 1
48. น.ส.ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร (3283)
พ.นนทบุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
49. นายนวกฤด จงชาณสิทโธ (3284)
พ.นครนายก
- พ.เยาวชน ฯ ปราจีนบุรี
50. นางญดา นงนุช เจริญพานิช (3301)
พ.เยาวชน ฯ ภูเก็ต
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 8
51. นายเกียรติศกั ดิ์ ภมรไมตรี (3306)
พ.เยาวชน ฯ กาแพงเพชร - พ.เยาวชน ฯ เชียงใหม่
52. นายนครินทร์ ปกรณ์วณิชชา (3311)
พ.เชียงใหม่
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
53. น.ส.อัญชัน ศรีพิทักษ์สกุล (3313)
พ.แขวงชลบุรี
- เลขา ฯ ศาลยุตธิ รรม
ประจาภาค 2
54. นายกบินทร์ เอกปัญญาสกุล (3321)
พ.ปราจีนบุรี
- เลขา ฯ อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 9
55. นายประเสริฐ อุษาฟ้าพนัส (3323)
พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 3
56. น.ส.วราลี เจริญเลิศวิลาศ (3325)
พ.สมุทรสาคร
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
57. น.ส.ศุภิสรา ศิรเิ พ็ญพงศ์ (3327)
พ.นนทบุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
58. นางอภิวดี เหลืองรุ่งโรจน์ (3337)
พ.แพ่งพระโขนง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
59. นายนิธิ เหลืองรุง่ โรจน์ (3342)
พ.แพ่งพระโขนง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
60. น.ส.ณัฐสิริ ตันเจริญวงศ์ (3345)
พ.เชียงใหม่
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
61. น.ส.ธนัฏชพัญช์ อัจฉริยดารงกุล (3346) รองเลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 3 - พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 3
62. นางพลินี สิริพัฒนดิลก (3353)
พ.นนทบุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
63. น.ส.อิสรินกาญจน์ …
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63. น.ส.อิสรินกาญจน์ เรืองจิรากุล (3355) พ.นนทบุรี
64. นางปรารถนา วัชรพงศ์ งามมิตรสมบูรณ์ (3356) พ.แขวงเชียงใหม่

- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 5
65. น.ส.พรรณลดา มัธยมจันทร์ (3368)
พ.สมุทรสาคร
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
66. น.ส.สุทธิณี กุลธีระวิทย์ (3373)
พ.เยาวชน ฯ นครราชสีมา - พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 3
67. น.ส.ธัญลักษณ์ กมลมุนีโชติ (3376)
พ.แพ่ง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
68. น.ส.ศิรวิ รรณ นาสุขตระกูล (3377)
เลขา ฯ แรงงานภาค 1
- พ.แรงงานกลาง
69. น.ส.อุมาพร สุขวุฒไิ ชย (3379)
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
70. นายนครินทร์ เชาวลิต (3389)
พ.แขวงทุ่งสง
- พ.ปากพนัง
71. นายภวิศร์ เชาวลิตถวิล (3392)
พ.แขวงอุดรธานี
- พ.หนองคาย
72. น.ส.วันวสี บุญโปร่ง (3404)
พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
73. นายพงศ์อิทธิ ภูษิตโภยไคย (3408)
พ.นครราชสีมา
- พ.เยาวชน ฯ อุทัยธานี
74. นางภัทรธร เชาวลิตถวิล นากลาง (3409) พ.แพ่ง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
75. น.ส.วรทิพย์ นิมิตชัยธรรม (3414)
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์ - พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
76. น.ส.วราภรณ์ ฟุ้งธรรมสาร (3418)
พ.แขวงธนบุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
77. นายภฤศ กาญจนพายัพ (3421)
พ.แพ่ง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
78. น.ส.บงกช เสมาทอง (3424)
พ.สิงห์บุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 6
79. นายนววิธ มานะกุล (3425)
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
80. น.ส.ศิรริ ัชต์ เกียรติกาจรชัย (3433)
พ.แขวงธนบุรี
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
81. น.ส.อรศรี อธิกิจ (3458)
พ.แขวงชลบุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
82. นางวีรยา ศรีแก้ว (3472)
พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
83. นายภูมินทร์ เมธาจิตติพันธ์ (3478)
พ.นครราชสีมา
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 3
84. นายวัสสิก ศรีแก้ว (3482)
พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
85. นายวีรนิจ ลิมปะถาวรพงศ์ (3483)
พ.แขวงธนบุรี
- เลขา ฯ แรงงานกลาง
86. นายปุณยวัจน์ มาลากุล ณ อยุธยา (3484) พ.มหาสารคาม
- เลขา ฯ ศาลยุตธิ รรม
ประจาภาค 4
87. น.ส.ไกรวิณี สุนทรมน (3488)
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
88. นายทนายรัฐ กุลบุปผา (3489)
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา - พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
89. น.ส.อัมภัสชา ดิษฐอานาจ (3504)
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา - เลขา ฯ เยาวชน ฯ กลาง
90. นายกอบชัย ศิริชัยพัฒนา (3509)
พ.อยุธยา
- พ.แขวงสุรินทร์
91. นายโสฬส นิพนุติยันต์ (3515)
พ.ชลบุรี
- เลขา ฯ แพ่งมีนบุรี
92. น.ส.ฐปนีย์ มหบุญพาชัย (3521)
เลขา ฯ อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 7 - พ.เยาวชน ฯ อยุธยา
93. น.ส.ศศิเพ็ญ จันทโสภีพันธ์ (3523)
พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.เยาวชน ฯ เชียงใหม่
94. นายณัฐพล …
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94. นายณัฐพล วชิระประสิทธิ์ (3525)
95. นายเจตรวินท์ จิตสาราญ (3529)
96. น.ส.นาวีพรรณ สีหพันธุ์ (3532)
97. น.ส.วรี วีรผาติวัฒน์ (3536)
98. น.ส.เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ (3537)
99. น.ส.นภกานต์ พิพัฒน์อนันต์ (3543)
100. นายฐพล ยามวินิจ (3546)
101. น.ส.สรพรรณ ศรกุล (3549)
102. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมรักษา (3551)
103. นายธเนส บัวผิน (3554)
104. นายกิตติกานต์ พละคช (3564)

พ.แขวงพระนครใต้
- พ.สานักงานศาลยุติธรรม
พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.สมุทรสาคร
พ.ชัยบาดาล
- พ.สิงห์บุรี
พ.บุรีรัมย์
- พ.แขวงขอนแก่น
พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา - พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ (แรงงาน)
พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
พ.แขวงธนบุรี
- พ.อยุธยา
พ.หัวหิน
- พ.แขวงบางบอน
พ.แขวงนนทบุรี
- พ.แขวงพิษณุโลก
พ.พิษณุโลก
- พ.เยาวชน ฯ พิจติ ร
พ.แขวงอุดรธานี
- พ.เยาวชน ฯ อุดรธานี

ชั้น 2 สับเปลี่ยนตําแหน่ง
๑. น.ส.วรรณวิสาข์ สุทธิวารี (3582)
๒. น.ส.นิรมล จันทรคามิ (3583)

พ.จันทบุรี
พ.เยาวชน ฯ ตรัง

๓. น.ส.กมลลักษณ์ หาญประสิทธิ์คา (3585) พ.รัตนบุรี
๔. น.ส.นภาศรี ถิระอริยกุล (3589)
พ.หนองบัวลาภู
๕. นายกฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์ (3590)
พ.อุทัยธานี
๖. นายเอกฤทธิ์ ลีลาเกรียงศักดิ์ (3594)
พ.ราชบุรี
๗. น.ส.ธนภรณ์ เอี่ยมทอง (3596)
พ.เยาวชน ฯ เพชรบูรณ์
๘. นายพงศ์ชยุตม์ ลับเหลี่ยม (3597)
พ.ราชบุรี
๙. น.ส.ณัฏฐกมล ตรงจิตซื่อสกุล (3598)
พ.เยาวชน ฯ ศรีสะเกษ
๑๐. น.ส.สุภาวดี วัฒนานนท์ (3599)
พ.ราชบุรี
๑๑. น.ส.อนุธิดา นรมาตย์ (3601)
พ.สุราษฎร์ธานี
๑๒. นายโภคิน ตรีสมุทร์ (3602)
พ.ธัญบุรี
๑๓. น.ส.อภิรดี สุธาสันติรักษ์ (3603)
พ.หนองบัวลาภู
๑๔. นายกิตติกร เนียมสอน (3604)
พ.แขวงขอนแก่น
๑๕. นายสุมติ ร์ ทองกล่อม (3606)
พ.ตราด
๑๖. นายสุธี ศิริภานุมาศ (3609)
พ.พิจิตร
๑๗. น.ส.นัชชา เวทย์วิไล (3610)
พ.แขวงนครราชสีมา
๑๘. นางอรวดี ลีวรวัฒน์ ภูษิตโภยไคย (3611) พ.นครราชสีมา
๑๙. นายอมรชัย อาสภวิริยะ (3614)
พ.นครราชสีมา
๒๐. นายธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล (3620)
พ.อยุธยา
๒๑. น.ส.จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร (3621)
พ.นางรอง

- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 8
- พ.แพ่ง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.เยาวชน ฯ กาญจนบุรี
- พ.แขวงนครปฐม
- พ.แขวงนครไทย
- พ.นครปฐม
- พ.เยาวชน ฯ สุพรรณบุรี
- พ.นครปฐม
- พ.แขวงตรัง
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.เยาวชน ฯ หนองคาย
- พ.เยาวชน ฯ มหาสารคาม
- พ.เยาวชน ฯ ลพบุรี
- พ.อุทัยธานี
- พ.แขวงระยอง
- พ.อุทัยธานี
- พ.แขวงระยอง
- พ.นนทบุรี
- พ.เยาวชน ฯ บุรรี ัมย์
22. น.ส.บทม์รตั น์ …
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๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

น.ส.บทม์รัตน์ ธารงเวียงผึง้ (3622)
น.ส.ณัฐชยา จังโส (3624)
น.ส.ณัฐกฤตา อุชชิน (3625)
นายปวรรษ กมลเสรีรัตน์ (3626)
น.ส.จิราพร นาสมใจ (3628)

พ.แขวงลพบุรี
พ.ชัยนาท
พ.แขวงลพบุรี พ.แขวงนครสวรรค์
พ.ลาพูน

๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

น.ส.แก้วตา หฤทัยพันธ์ (3629)
น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ เกตุชัยมาศ (3631)
น.ส.หรรษา สุขาภิวฒ
ั น์ (3632)
นางดวงสมณฑ์ ศิริชัยพัฒนา (3634)
น.ส.ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ (3636)
นายครองชน มนัสวานิช (3640)
นายพงศกร สุเรนทร์รงั สิกลุ (3641)
นายอดิศักดิ์ เฉลิมเกียรติ (3642)

พ.แขวงพระนครใต้
พ.ฉะเชิงเทรา
พ.ลพบุรี
พ.อยุธยา
พ.ลพบุรี
พ.แขวงนครราชสีมา
พ.ลพบุรี
พ.แขวงระยอง

๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.

นายนารถ เศรษฐพูธ์ (3643)
นายจอมวิชญ์ จันทร์พรหมมา (3644)
นายอธิราช จารุโสภณ (3645)
น.ส.ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง (3646)
น.ส.ปัทมาวดี สายแก้ว (3647)
นายอรรณพ หล่อประดิษฐ์ (3648)
นายเอกวัฒณ์ สุริยะวิจิตรวงศ์ (3650)
น.ส.กอปรเกศ ยงสวัสดิกุล (3652)
นายพงศ์ ทีปต์ธนากร (3653)
น.ส.ชลดา ประสิทธิอาภา (3657)
นายวโรตม์ สี่ทิศประเสริฐ (3659)
น.ส.ณัฏฐ์รดา ศรีหล่มสัก (3661)
นางเบญจมาภรณ์ สมทวีศลิ ป์ ภัทราดูลย์
นายวุฒิ ศรีธีระวิศาล (3671)
นายพิภากร์ เล็กบารุง (3672)
นายชนาวีร์ ภัทราดูลย์ (3674)
นายจักรภพ ศิริภากรกาญจน์ (3675)
น.ส.วริษฐา มงคลศิริ (3676)
น.ส.จีราภา ลีลาวัฒนชัย (3681)
น.ส.ศานตี วงษ์ประภารัตน์ (3682)
นายกมลศักดิ์ ชัยชนะวิชชกิจ (3684)

พ.สุราษฎร์ธานี
พ.จันทบุรี
พ.เยาวชน ฯ ตราด
พ.แขวงสมุทรปราการ
พ.อุดรธานี
พ.อุดรธานี
พ.แขวงลพบุรี
พ.แขวงพัทยา
พ.แขวงอุดรธานี
พ.เพชรบุรี
พ.สระบุรี
พ.แขวงสมุทรปราการ
(3667) พ.แขวงนนทบุรี
พ.เยาวชน ฯ บุรรี ัมย์
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
พ.แขวงนนทบุรี
พ.ลาปาง
พ.สระบุรี
พ.พังงา
พ.ประจวบคีรขี ันธ์
พ.สระบุรี

- พ.เยาวชน ฯ อ่างทอง
- พ.เยาวชน ฯ สุพรรณบุรี
พ.เยาวชน ฯ อยุธยา
- พ.เยาวชน ฯ ฉะเชิงเทรา
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 5
- พ.เยาวชน ฯ นครปฐม
- พ.แขวงอยุธยา
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.แขวงสุรินทร์
- พ.เยาวชน ฯ นครนายก
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 2
- พ.เยาวชน ฯ พัทลุง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.เยาวชน ฯ จันทบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรปราการ
- พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.เยาวชน ฯ ระยอง
- พ.อยุธยา
- พ.อุดรธานี
- พ.สมุทรสาคร
- พ.แพ่ง
- พ.แพ่ง
- พ.สมุทรสาคร
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.สมุทรสาคร
- พ.แขวงขอนแก่น
- พ.แขวงดุสติ
- พ.แขวงกระบี่
- พ.แขวงดุสติ
- พ.แขวงดุสติ
56. น.ส.ปการัฐ …
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๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.

น.ส.ปการัฐ เนติโพธิ์ (3685)
นางร่มบุญ โชคไมตรี (3686)
น.ส.วลีรัตน์ ตามครองชัย (3689)
นางปรีเนตร ทรัพย์ตันติกุล (3690)
นายณัฐชัย ทรัพย์ตันติกุล (3691)
นายสันฐิติ มงคลโสฬศ (3692)
น.ส.ปสุตา ตั้งวงษ์เลิศ (3693)
นายวรวัฒน์ ณัถฤทธิ์ (3694)
นายปองพล ประยงค์ (3696)
น.ส.ณภัทร ปัญจพลพงศ์ (3697)
น.ส.ภัคสุนีภัส พิทักษ์วราพร (3698)
นายวรัญญ์ ลอยจิรากุล (3699)
นายณรัฐ แก้วพิกุล (3709)
นายพีรวัส วุฒิภักดี (3710)
น.ส.ภัสส์ศา ตันติธนสิริกุล (3713)
นายธวัชชัย หมื่นนาวี (3714)
นายกฤตย์ ใจคง (3719)
นายนิธิพัฒน์ เรืองวิวฒ
ั นโรจน์ (3722)
นางวีณา อนันตสมบูรณ์ (3727)
น.ส.ชุดา ภูมิวาณิช (3730)
นายโชต อัศวลาภสกุล (3731)
น.ส.ปีราณา ธิวาคา (3735)
นายวรวุฒิ วรอิตตานนท์ (3736)
นายวัชรากร คงนิล (3737)
นายอดิศร เสนาใหญ่ (3738)
นายสิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์ (3739)
น.ส.กันยารัตน์ รูปสมศรี (3742)
นายอธิวัฒน์ อังศุพาณิชย์ (3744)
นางเหนือธิดา สุขเวช (3748)
น.ส.เมธินี สารสุวรรณ (3750)
นายวสันต์ บุญประจักษ์ (3751)
น.ส.อภิรตั น์ ไกรสิรเิ ดช (3752)
นายชวิน ฉันธนารัตน์ (3753)
นายนฤนาท กาญจนนันทวงศ์ (3754)
น.ส.ภาณิกา ไกรรินทร์ (3756)
นายธราวุฒิ สิริผดุงชัย (3757)

พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.เยาวชน ฯ เพชรบุรี
พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.เยาวชน ฯ ชลบุรี
พ.ราชบุรี
- พ.แขวงสมุทรปราการ
พ.ประจวบคีรขี ันธ์
- พ.แขวงสมุทรปราการ
พ.ประจวบคีรขี ันธ์
- พ.แขวงสมุทรปราการ
พ.ภาษีอากรกลาง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
พ.แพ่ง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.นครนายก
พ.แขวงระยอง
- พ.เยาวชน ฯ นครราชสีมา
พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา - พ.เยาวชน ฯ สุราษฎร์ธานี
พ.เชียงใหม่
- พ.นครนายก
พ.สมุทรปราการ
- พ.ชลบุรี
พ.อุตรดิตถ์
- พ.แขวงพิษณุโลก
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.แขวงดุสติ
พ.สตูล
- พ.แขวงตรัง
พ.หล่มสัก
- พ.เพชรบูรณ์
พ.แขวงสุราษฎร์ธานี
- พ.เวียงสระ
พ.พัทยา
- พ.แขวงชลบุรี
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.แขวงระยอง
พ.เยาวชน ฯ น่าน
- พ.แขวงเวียงป่าเป้า
พ.ปราจีนบุรี
- พ.สิงห์บุรี
พ.แพ่ง
- พ.อยุธยา
พ.ชุมพร
- พ.พังงา
พ.จันทบุรี
- พ.สุโขทัย
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
พ.ลพบุรี
- พ.อ่างทอง
พ.แขวงพระนครใต้
- พ.แขวงบางบอน
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.แขวงนครปฐม
พ.บัวใหญ่
- พ.แขวงธนบุรี
พ.แขวงขอนแก่น
- พ.ขอนแก่น
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.แขวงพัทยา
พ.นครสวรรค์
- พ.อ่างทอง
พ.ภูเขียว
- พ.พังงา
พ.สุโขทัย
- พ.ชัยนาท
พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.แพ่งพระโขนง
/92. น.ส.พัชยา …
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๙๒. น.ส.พัชยา ทองปลอด (3758)
๙๓. นายสุทธินันท์ บุญมณี (3760)
๙๔. นายจิราวัฒน์ ลลิตจิรกุล (3763)
๙๕. นายชยพิชญ์ คันธวร (3766)
๙๖. น.ส.สิรนิ ุช โชติพันธุว์ ิทยากุล (3768)
๙๗. นายภัทรชัย พัฒนาภรณ์ (3770)
๙๘. นายรัฐธวัช สกุลศรี (3772)
๙๙. น.ส.ณัฐนิตา ธรรมกิตติคุณ (3773)
๑๐๐. น.ส.ยิ่งรัก อัชฌานนท์ (3775)
๑๐๑. นายณัฐวุฒิ ทุติยาภรณ์ (3776)
๑๐๒. นายชิงธง วงศ์สนุ พรัตน์ (3778)
๑๐๓. น.ส.ฐิติกร สมจริงจงรัก (3780)
๑๐๔. นายธนงศักดิ์ วิเศษรจนา (3781)
๑๐๕. น.ส.แพร หาญรุ่งโรจน์ (3783)
๑๐๖. นายภัครวรรธน์ บุญรอด (3788)
๑๐๗. นายอิทธิพล ดาววงศ์ญาติ (3789)
๑๐๘. นายภาณุภาส ลิขิตธนสมบัติ (3790)
๑๐๙. นายวีรวิช สุทธิสมภพ (3791)
๑๑๐. นายณัฐกร สุดใจใหม่ (3795)
๑๑๑. นายณัฐพงศ์ สมพันธุ์ (3799)
๑๑๒. นายกิตติพิชญ์ อานักมณี (3800)
๑๑๓. นายอานนท์ ทัศน์เอี่ยม (3801)
๑๑๔. นายทศพล คาภูเวียง (3803)
๑๑๕. น.ส.ชัชยา เจียมบุรเศรษฐ์ (3805)
๑๑๖. นายธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ (3807)
๑๑๗. น.ส.อัญชลี วานิจจะกูล (3808)
๑๑๘. น.ส.ปาริมา คงสุจริต (3810)
๑๑๙. นายศิริทัศ จันทร์โท (3811)
๑๒๐. นายอธิชัย ยงคะอักษร (3813)
๑๒๑. น.ส.พิชชา กาญจนพายัพ (3814)
๑๒๒. นาง วราภรณ์ เกษชุมพล (3824)
๑๒๓. น.ส.พิชาอร ธิติเลิศเดชา (3826)
๑๒๔. นายวรเชษฐ์ อุตมะ (3829)
๑๒๕. นายประวิทย์ นามจุมจัง (3830)
๑๒๖. น.ส.ณัฐภัทร วสุธาดา (3831)
๑๒๗. น.ส.ธัญนุช ราชรักษ์ (3835)

พ.ทุ่งสง
- พ.นาทวี
พ.แพ่ง
- พ.อยุธยา
พ.ทุ่งสง
- พ.แขวงภูเก็ต
พ.แขวงชลบุรี
- พ.ชลบุรี
พ.แขวงราชบุรี
- พ.อยุธยา
พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.เยาวชน ฯ สระบุรี
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์ - พ.แขวงเชียงราย
พ.นครพนม
- พ.แขวงอุบลราชธานี
พ.ทุ่งสง
- พ.ลาพูน
พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.เยาวชน ฯ ประจวบคีรขี นั ธ์
พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
พ.แพ่ง
- พ.อยุธยา
พ.สุโขทัย
- พ.ลพบุรี
พ.เชียงราย
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
พ.แขวงขอนแก่น
- พ.ขอนแก่น
พ.พัทลุง
- พ.แขวงลพบุรี
พ.นครราชสีมา พ.แขวงนครราชสีมา
พ.นครสวรรค์
- พ.แขวงพระนครเหนือ
พ.เวียงสระ
- พ.แขวงสุราษฎร์ธานี
พ.แขวงทุ่งสง
- พ.สตูล
พ.พัทลุง
- พ.เยาวชน ฯ สตูล
พ.ชุมพร
- พ.ภาษีอากรกลาง
พ.ชุมแพ
- พ.เยาวชน ฯ หนองบัวลาภู
พ.ภูเขียว
- พ.ราชบุรี
พ.แพ่ง
- พ.แขวงพระนครเหนือ
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์ - พ.แขวงพระนครเหนือ
พ.วิเชียรบุรี
- พ.ลพบุรี
พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.อุบลราชธานี
พ.วิเชียรบุรี
- พ.ลพบุรี
พ.ลาปาง
- พ.แขวงเชียงใหม่
พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.ลาพูน
พ.แพ่ง
- พ.ชลบุรี
พ.ชุมแพ
- พ.ขอนแก่น
พ.มุกดาหาร
- พ.เยาวชน ฯ ยโสธร
พ.สระแก้ว
- พ.แขวงทุ่งสง
พ.เกาะสมุย
- พ.น่าน
128. นายพอเจตน์ …
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๑๒๘. นายพอเจตน์ วิชาวุฒิพงษ์ (3836)
๑๒๙. น.ส.อาภาภรณ์ รุ่งเรืองศุภรัตน์ (3837)
๑๓๐. นายมนตรี ศรีสังข์ (3839)
๑๓๑. นายภูชิต เสริมศักดิ์ (3842)
๑๓๒. นายรุ่งโรจน์ สันติจิราวัชร์ (3847)
๑๓๓. น.ส.ธีมาพร ทวีชัยทศพล (3850)
๑๓๔. นายศิรพงศ์ ขวัญแก้ว (3851)
๑๓๕. น.ส.อรพรรณ วรกิจธารงค์ชัย (3853)
๑๓๖. น.ส.ภัทร์สุดา กราบไกรแก้ว (3857)
๑๓๗. น.ส.วิภาวี โจมพรม (3858)
๑๓๘. นายณัฐพงษ์ วิทยารุง่ เรืองศรี (3859)
๑๓๙. น.ส.ฉัตรนภา เหลืองประเสริฐ (3860)
๑๔๐. น.ส.สรภัทร สีระสาพร (3861)
๑๔๑. นายนพดล เฮงศรีธวัช (3862)
๑๔๒. น.ส.นฤมล ธัญภัทรกุล (3867)
๑๔๓. น.ส.ณัฐิยา ศรศักดา (3870)
๑๔๔. นายวัธนพล วัฒนเหล่าวิชย์ (3871)
๑๔๕. นายชโยธิตย์ ตรงจิตซื่อสกุล (3872)
๑๔๖. นายณฐกร ต้องวัฒนา (3874)
๑๔๗. น.ส.สุรีพร เบ็ญจวรรณ์ (3875)
๑๔๘. น.ส.รัชฎาวรรณ เลิศรัตนะสกุล (3876)
๑๔๙. นายชานันท์ อุดมสิน (3878)
๑๕๐. นายมานะ ไชยมนตรี (3883)
๑๕๑. นายนรเศรษฐ์ สว่างแจ้ง (3885)
๑๕๒. นายวีระชัย เดชดี (3888)
๑๕๓. นายชวพันธ์ งามขา (3889)
๑๕๔. นาง จุฬาลักษณ์ หมื่นนาวี (3893)
๑๕๕. นายกิตติคุณ วงศ์ทองทิว (3895)
๑๕๖. นายกิจทนง ชูทิพย์ (3898)
๑๕๗. น.ส.วรางคณา ญาณไพศาล (3899)
๑๕๘. นายเจน องควานิช (3901)
๑๕๙. นายชัยพร สุขสัมพันธ์ (3907)
๑๖๐. นายสิริธรรม เย็นทรวง (3908)
๑๖๑. นายจันทร์ฑิต มูลดี (3909)
๑๖๒. น.ส.ธนิตา ณ น่าน (3912)
๑๖๓. นายสุรเดช พรหมเดชะ (3913)

พ.ภูเขียว
พ.กบินทร์บุรี
พ.นครสวรรค์
พ.กาฬสินธุ์
พ.ร้อยเอ็ด
พ.กาญจนบุรี
พ.ร้อยเอ็ด
พ.บุรีรัมย์
พ.เลย
พ.หัวหิน
พ.แพ่ง
พ.บุรีรัมย์
พ.บุรีรัมย์
พ.เกาะสมุย
พ.แขวงพระนครเหนือ
พ.แขวงอุดรธานี
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
พ.อุตรดิตถ์
พ.พิจิตร
พ.ร้อยเอ็ด
พ.หัวหิน
พ.ชัยบาดาล
พ.น่าน
พ.แขวงสระบุรี
พ.สวรรคโลก
พ.สงขลา
พ.หล่มสัก
พ.แขวงเชียงราย
พ.แขวงภูเก็ต
พ.แขวงสงขลา
พ.แขวงสงขลา
พ.เพชรบุรี
พ.ร้อยเอ็ด
พ.ชัยบาดาล
พ.นครราชสีมา
พ.แขวงสุรนิ ทร์

- พ.ราชบุรี
- พ.แขวงนครปฐม
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.เยาวชน ฯ ร้อยเอ็ด
- พ.เยาวชน ฯ มุกดาหาร
- พ.ลพบุรี
- พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
- พ.เยาวชน ฯ ราชบุรี
- พ.แขวงอุดรธานี
- พ.ลพบุรี
- พ.แขวงปทุมวัน
- พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.เยาวชน ฯ ขอนแก่น
- พ.เยาวชน ฯ น่าน
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.มหาสารคาม
- พ.หัวหิน
- พ.แขวงพิษณุโลก
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.เยาวชน ฯ กาญจนบุรี
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.แขวงนครปฐม
- พ.แขวงอยุธยา
- พ.เยาวชน ฯ สุโขทัย
- พ.แขวงสงขลา
- พ.เยาวชน ฯ เพชรบูรณ์
- พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.ชลบุรี
- พ.สงขลา
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.เยาวชน ฯ ตาก
- พ.ขอนแก่น
- พ.เยาวชน ฯ อุตรดิตถ์
- พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.นางรอง
/164. นายราชัน …
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๑๖๔. นายราชัน ศิลปชัย (3917)
๑๖๕. นายถิรคุณ บูรณ์เจริญ (3918)
๑๖๖. น.ส.ศศิรตั น์ ยุวดี (3921)
๑๖๗. น.ส.ปุญญิศา สุวัณณะสังข์ (3923)
๑๖๘. นายสมคิด แก้วจุฬาศรี (3924)
๑๖๙. นายชฎิน หงส์ลดารมภ์ (3925)
๑๗๐. นางชนิดาภา ปราบปราม (3927)
๑๗๑. น.ส.ตุลาพร มุสิก (3928)
๑๗๒. นายณัฐพงษ์ บุตรทา (3929)
๑๗๓. น.ส.พรชนก งามพรสุขสวัสดิ์ (3930)
๑๗๔. น.ส.ณัชชา หนึ่งน้าใจ (3932)
๑๗๕. น.ส.พัดชา พวงประโคน (3933)
๑๗๖. นายโอฬาริก ขวัญชัย (3935)
๑๗๗. นายทองเพิ่ม จาศรี (3937)
๑๗๘. นายวีระวัฒน์ ขุนไชยทัน (3938)
๑๗๙. น.ส.พัชรินทร์ บุญศรี (3939)
๑๘๐. น.ส.รัชดาวรรณ วิยาภรณ์ (3940)
๑๘๑. นายสิวะชนม์ พัชรเรืองพัฒน์ (3945)
๑๘๒. นายสรรเสริญ เดชสีหธนานนท์ (3949)
๑๘๓. น.ส.สัณห์สุภา ดวงมณี (3954)
๑๘๔. นายวีระยุทธ บุณยบุตร (3960)
๑๘๕. น.ส.ณฐพร ภราดรศักดิ์ (3962)
๑๘๖. น.ส.สิรดา เสือมาพะเนา (3963)
๑๘๗. น.ส.อธิรตั น์ ยงคะอักษร (3964)
๑๘๘. นายธนเจตน์ ธรรมธาดา (3965)
๑๘๙. นายวริน อัศวรัตน์ (3967)
๑๙๐. น.ส.พรสุดา สุขสราญ (3968)
๑๙๑. น.ส.ฐานิศรา วงศ์ทองสรรค์ (3970)
๑๙๒. น.ส.ภชิสา เขมวราภรณ์ (3971)
๑๙๓. นายคงคุณ เทพจินดา (3972)
๑๙๔. น.ส.ปีย์มนัส สกุลณา (3976)
๑๙๕. น.ส.ธิดารัตน์ เลี่ยมสมบูรณ์ (3977)
๑๙๖. น.ส.สิทธิดา จิตทักษะ (3978)
๑๙๗. น.ส.กมลวรรณ เกศวพิทักษ์ (3979)
๑๙๘. น.ส.นงนุช มนูสุทธิพงศ์ (3980)
๑๙๙. น.ส.ปาริชาต ขันอาสา (3981)

พ.พิมาย
พ.เทิง
พ.แขวงเชียงราย
พ.สมุทรสาคร
พ.บึงกาฬ
พ.แขวงนครศรีธรรมราช
พ.แขวงสุราษฎร์ธานี
พ.แขวงทุ่งสง
พ.ศรีสะเกษ
พ.นครราชสีมา
พ.นครราชสีมา
พ.กันทรลักษ์
พ.พิจิตร
พ.ฝาง
พ.เกาะสมุย
พ.หัวหิน
พ.นางรอง
พ.ตราด
พ.สุราษฎร์ธานี
พ.แพ่ง
พ.แพ่ง
พ.พัทยา
พ.อุบลราชธานี
พ.นราธิวาส
พ.สระบุรี
พ.อานาจเจริญ
พ.กบินทร์บุรี
พ.แพ่ง
พ.ระนอง
พ.บึงกาฬ
พ.เพชรบุรี
พ.เชียงราย
พ.อุดรธานี
พ.อุดรธานี
พ.อุดรธานี
พ.อุดรธานี

- พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.เชียงราย
- พ.แขวงปทุมวัน
- พ.แขวงพยัคฆภูมิพิสัย
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.สุราษฎร์ธานี
- พ.ทุ่งสง
- พ.บุรีรัมย์
- พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.เยาวชน ฯ ตราด
- พ.ฮอด
- พ.ปราจีนบุรี
- พ.ประจวบคีรขี ันธ์
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.อุทัยธานี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.แขวงภูเก็ต
- พ.เชียงใหม่
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.แขวงอยุธยา
- พ.อุบลราชธานี
- พ.ชัยนาท
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.แขวงอยุธยา
- พ.หนองคาย
- พ.แขวงสุพรรณบุรี
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.ลพบุรี
- พ.อยุธยา
- พ.แขวงสมุทรปราการ
/200. น.ส.ประภัสสรา …
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๒๐๐. น.ส.ประภัสสรา สง่าศิลป์ (3982)
พ.อุดรธานี
๒๐๑. น.ส.ณัฐิกา ประจงการ (3983)
พ.อุดรธานี
๒๐๒. นายวิชิต วงศ์ปิยนันทกุล (3986)
พ.สระแก้ว
๒๐๓. น.ส.ภาวิดา อารยางกูร (3987)
พ.แพ่ง
๒๐๔. น.ส.อมรพิมล จันทร (3988)
พ.อุบลราชธานี
๒๐๕. นาง ขวัญมนัต ปริพนธ์พจนพิสทุ ธิ์ (3996) พ.แม่สอด
๒๐๖. น.ส.กัญญมน ชัยรัตนาวรรณ (3998) พ.ตรัง
๒๐๗. น.ส.อรัญรัตน์ ศรีสลวย (4002)
พ.ตรัง
๒๐๘. น.ส.วริสรา รัชวัฒนะ (4006)
พ.ร้อยเอ็ด
๒๐๙. น.ส.อรสุภา สิทธิวนิช (4007)
พ.ร้อยเอ็ด
๒๑๐. น.ส.ธนิตา ธรรมเจริญ (4008)
พ.กันทรลักษ์
๒๑๑. น.ส.ชนากานต์ ลิ่มกุลพงษ์ (4010)
พ.พัทลุง
๒๑๒. น.ส.จิรนันท์ เจนนันทขจร (4011)
พ.มหาสารคาม
๒๑๓. น.ส.สาวิตรี งามวิทยานนท์ (4014)
พ.บุรีรัมย์
๒๑๔. น.ส.พิมลดา ผลพันธิน (4015)
พ.นครพนม
๒๑๕. น.ส.พิชญา วิศาลโภคะ (4017)
พ.สุรินทร์
๒๑๖. น.ส.ภัทราวรรณ อินทรรักษา (4020) พ.สกลนคร
๒๑๗. น.ส.ปวีณธ์ ิดา ธนศานติ (4024)
พ.ศรีสะเกษ
๒๑๘. น.ส.สุพิชชาศ์ ญัตมิ ิ (4027)
พ.หนองคาย
๒๑๙. น.ส.ประไพ ฉัตรประภาชัย (4028)
พ.หนองคาย
๒๒๐. น.ส.รัชนก พรมนารี (4029)
พ.สกลนคร
๒๒๑. น.ส.สลิล ศิริพรพิทักษ์ (4033)
พ.นครราชสีมา
๒๒๒. น.ส.วชิราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ (4036) พ.นครพนม
๒๒๓. น.ส.อุชุกร สุวรรณประทีป (4037)
พ.นครพนม
๒๒๔. นายธนวัฒน์ ตั้งกิตติพงษ์ (4038)
พ.มุกดาหาร
๒๒๕. น.ส.พัฒนารี ชาญกิจ (4039)
พ.มุกดาหาร
๒๒๖. น.ส.กนกนิภา เวชศิลป์ (4041)
พ.นครพนม
๒๒๗. น.ส.จีรภา บุญฤทธิไ์ ชยศรี (4043)
พ.สตูล
๒๒๘. น.ส.ศิวาพร ศิริกุล (4045)
พ.แขวงพิษณุโลก
๒๒๙. น.ส.ปรารถนา บุบผาวัลย์ (4046)
พ.อุบลราชธานี
๒๓๐. น.ส.ณัฐพร งามแก้ว (4047)
พ.นครพนม
๒๓๑. นายสิทธิชัย จินตกานนท์ (4048)
พ.กาแพงเพชร
๒๓๒. น.ส.ลันตา อุตมะโภคิน (4049)
พ.อุบลราชธานี
๒๓๓. น.ส.สิรักษ์ มีศร (4051)
พ.เยาวชน ฯ อุบลราชธานี
๒๓๔. น.ส.สุธารัตน์ สุริยะเกษ (4052)
พ.กันทรลักษ์
๒๓๕. นายนัฐวุฒิ เลี่ยวไพโรจน์ (4053)
พ.แขวงสุรนิ ทร์

- พ.ปราจีนบุรี
- พ.อยุธยา
- พ.แขวงทุ่งสง
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.แขวงสุพรรณบุรี
- พ.นครสวรรค์
- พ.แขวงราชบุรี
- พ.ชลบุรี
- พ.ปราจีนบุรี
- พ.ราชบุรี
- พ.ปราจีนบุรี
- พ.แขวงสุราษฎร์ธานี
- พ.กาญจนบุรี
- พ.แขวงอุดรธานี
- พ.พ.แขวงสระบุรี
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.ราชบุรี
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.นนทบุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.เยาวชน ฯ ขอนแก่น
- พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.เกาะสมุย
- พ.เกาะสมุย
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.พังงา
- พ.แขวงนครสวรรค์
- พ.เชียงใหม่
- พ.เชียงใหม่
- พ.ชัยนาท
- พ.แขวงขอนแก่น
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.เพชรบูรณ์
- พ.ฉะเชิงเทรา
236. นางชลาลัย …
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๒๓๖. นาง ชลาลัย บุญเกตุ จันทราศรี (4054) พ.เยาวชน ฯ ชัยภูมิ
๒๓๗. น.ส.ณพิชญา วีรวงศ์ (4055)
พ.เยาวชน ฯ ชัยภูมิ
๒๓๘. น.ส.สุพรรณลักษณ์ แก้วอนุ (4059) พ.สระบุรี
๒๓๙. นายวรภัทร อธิรตั น์ปัญญา (4063)
พ.หลังสวน
๒๔๐. น.ส.พลพร ไวทยางกูร (4064)
พ.นางรอง
๒๔๑. นายณภัทร โภคัย (4066)
พ.สุราษฎร์ธานี
๒๔๒. น.ส.กมลลักษณ์ บุญดิเรก (4068)
พ.แพ่ง
๒๔๓. นายตรีณพงศ์ ศรีภพภควัฒน์ (4070) พ.พัทลุง
๒๔๔. น.ส.จีรนันท์ คิดจิตต์ (4072)
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์ภาค 9
๒๔๕. น.ส.ศิริลักษณ์ ธนวรรณวิวฒ
ั น์ (4074) พ.แพ่ง
๒๔๖. น.ส.รุจณิชา ม่วงกล่า (4077)
พ.ตราด
๒๔๗. น.ส.มณีรัตน์ ธารงวิทวัสพงศ์ (4078) พ.พัทยา
๒๔๘. นายวโรดม กานต์วฒ
ั นกุล (4079)
พ.ภูเขียว
๒๔๙. น.ส.แสงสุรีย์ พงษ์พันธ์ (4080)
พ.ไชยา
๒๕๐. นายวิวรรธน์ บางภูมิ (4083)
พ.เดชอุดม
๒๕๑. นายพูนทรัพย์ รวมเมฆ (4084)
พ.เดชอุดม
๒๕๒. นายอุดมวุฒิ อุดมกิจอารี (4085)
พ.พัทลุง
๒๕๓. น.ส.ณิชนารา ลิ่มสุวรรณ (4086)
พ.เยาวชน ฯ เลย
๒๕๔. น.ส.ขวัญกมล สาระธนะ (4087)
พ.สระบุรี
๒๕๕. นายธนากร หงษ์ทอง (4094)
พ.สงขลา
๒๕๖. น.ส.ธันยพร แสงแจ้น (4095)
พ.สงขลา
๒๕๗. น.ส.ภรณ์ทิพย์ ไทพาณิชย์ (4096)
พ.สงขลา
๒๕๘. นายมนตรี รุ่งแสงมนูญ (4097)
พ.สงขลา
๒๕๙. นายวิทยพฤกษ์ ภวจิตตทาน (4098) พ.สงขลา
๒๖๐. น.ส.วัชราภา พิชยวัฒน์ (4099)
พ.สงขลา
๒๖๑. นายวรพล จรัสกิตติกร (4100)
พ.สงขลา
๒๖๒. นาง กรองทอง ลิมป์ศุภวาณิช (4101) พ.สงขลา
๒๖๓. นายสุชาติ จันทร์พวง (4103)
พ.สงขลา
๒๖๔. นายสุกฤษฎิ์ ตั้งวรรณวิบูลย์ (4105) พ.พัทยา
๒๖๕. นายมนตรี ชุนหชัย (4107)
พ.พัทยา
๒๖๖. น.ส.ชาลิสา รัตนาวิบูลย์ (4113)
พ.ภูเก็ต
๒๖๗. น.ส.ษมานันท์ กิตติจรส (4115)
พ.ตรัง
๒๖๘. นายพงศ์ธเนศ เขียวรัตน์ (4119)
พ.ภูเก็ต
๒๖๙. นายวัชพล สุวรรณจูฑะ (4120)
พ.จันทบุรี
๒๗๐. น.ส.ศุภรดา เสาร์นอ้ ย (4121)
พ.ภูเก็ต

- พ.แขวงลพบุรี
- พ.พิมาย
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.แขวงสุราษฎร์ธานี
- พ.ธัญบุรี
- พ.ประจวบคีรขี ันธ์
- พ.นนทบุรี
- พ.สุราษฎร์ธานี
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 7
- พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.แขวงชลบุรี
- พ.เยาวชน ฯ เลย
- พ.แขวงพัทยา
- พ.ราชบุรี
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.เยาวชน ฯ กาแพงเพชร
- พ.เชียงใหม่
- พ.แขวงชลบุรี
- พ.แขวงสงขลา
- พ.แขวงสงขลา
- พ.สุโขทัย
- พ.มุกดาหาร
- พ.วิเชียรบุรี
- พ.บุรีรัมย์
- พ.เชียงใหม่
- พ.กาญจนบุรี
- พ.บึงกาฬ
- พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.แขวงชลบุรี
- พ.แขวงภูเก็ต
- พ.แขวงนครสวรรค์
- พ.แขวงสุพรรณบุรี
- พ.แขวงราชบุรี
/271. น.ส.พัดชา …
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๒๗๑. น.ส.พัดชา พานพิทักษ์ (4124)
๒๗๒. นายรังสฤษฎ์ วิจิตรไกรสร (4126)
๒๗๓. น.ส.นภาพร ฉายตระกูล (4127)
๒๗๔. น.ส.สโรชา สมสวัสดิ์ (4128)
๒๗๕. นายณัฐปคัลภ์ ลาชโรจน์ (4131)
๒๗๖. น.ส.ธันยพร จันทร์เปีย (4133)
๒๗๗. น.ส.วีรธิตา เจษฎานนท์ (4135)
๒๗๘. น.ส.ฌานิศา ภู่เงิน (4136)
๒๗๙. นายชัยธวัช มิรัตนไพร (4137)
๒๘๐. น.ส.ณัฐธิดา ใจเย็น (4138)
๒๘๑. นายปิยบดี ชีวิตโสภณ (4140)
๒๘๒. นายธันวา ถนอมเกียรติ (4142)
๒๘๓. นายณรงค์กฤษณ์ นิมโรธรรม (4143)
๒๘๔. น.ส.กษมา ชลิตชากร (4147)
๒๘๕. น.ส.สิริวรา ปริตกุล (4157)
๒๘๖. น.ส.กมลพร เกศวพิทักษ์ (4159)
๒๘๗. น.ส.ธีรัชสินี สิงห์วงษ์ (4162)

พ.ภูเก็ต
พ.ภูเก็ต พ.เดชอุดม พ.อุบลราชธานี พ.เกาะสมุย พ.พิจิตร พ.กระบี่ พ.กระบี่ พ.กระบี่ พ.กระบี่ พ.กระบี่ พ.กระบี่ พ.ร้อยเอ็ด พ.ยโสธร พ.สุรินทร์ พ.ยโสธร พ.อุตรดิตถ์ -

- พ.ราชบุรี
พ.แพ่งพระโขนง
พ.สีคิ้ว
พ.ศรีสะเกษ
พ.แขวงทุ่งสง
พ.ราชบุรี
พ.หัวหิน
พ.แขวงราชบุรี
พ.ฉะเชิงเทรา
พ.แขวงกระบี่
พ.แขวงพัทยา
พ.เพชรบุรี
พ.แขวงเชียงใหม่
พ.กาแพงเพชร
พ.ฉะเชิงเทรา
พ.อุดรธานี
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 6
๒๘๘. นายจิรวัฒน์ รัตนสุวงศ์ชัย (4166)
พ.กระบี่ พ.แขวงเชียงใหม่
๒๘๙. น.ส.ฐิติกาญจน์ แสงศิริ (4168)
พ.เลย พ.แขวงเชียงใหม่
๒๙๐. นายสุปวีณ์ นิมิตกุล (4170)
พ.กาฬสินธุ์ พ.อุดรธานี
๒๙๑. น.ส.พวงทอง ทิพรัตนอุดมสุข (4172) พ.นครพนม พ.ราชบุรี
๒๙๒. นายกร ถิ่นธานี (4174)
พ.เลย พ.แขวงราชบุรี
๒๙๓. นายอานนท์ ทวีโชติ (4175)
พ.เลย พ.แขวงสระบุรี
๒๙๔. น.ส.จ้าจรัส บุญสิริ (4179)
พ.เยาวชน ฯ อุบลราชธานี - พ.เพชรบุรี
๒๙๕. น.ส.สุภนิตย์ วิศาลโภคะ (4181)
พ.ลาปาง พ.แขวงลาปาง
๒๙๖. น.ส.สโรชา แดงรัศมี (4183)
พ.พัทลุง พ.แขวงนครศรีธรรมราช
๒๙๗. น.ส.อัยลักษณ์ อิ้งจะนิล (4184)
พ.กาแพงเพชร พ.อุดรธานี
๒๙๘. น.ส.อิสรีย์ ตัณฑสิทธิ์ (4186)
พ.กาแพงเพชร พ.พัทยา
๒๙๙. นายอิทธิวฒ
ั น์ รัตนธนาสาร (4189) พ.เลย พ.เพชรบุรี
๓๐๐. นาง สุชาดา จันทร์นิธิโชติ (4191)
พ.ร้อยเอ็ด พ.พัทยา
๓๐๑. น.ส.ปัณฑ์ชนิต วิวธิ คุณากร (4192) พ.เยาวชน ฯ นครศรีธรรมราช - พ.ราชบุรี
๓๐๒. น.ส.ศนิชา นิติวรางกูร (4194)
พ.นครศรีธรรมราช พ.แขวงนครศรีธรรมราช
๓๐๓. น.ส.ปภาวี ลิมปติยากร (4197)
พ.ไชยา พ.หัวหิน
๓๐๔. นายประทีป ล้วนศรีติสกุล (4198)
พ.เยาวชน ฯ สงขลา พ.แขวงสงขลา
๓๐๕. น.ส.ฐิติรตั น์ ศิริจันทร์สว่าง (4200)
พ.หล่มสัก พ.กบินทร์บุรี
/306. น.ส.จิรดา …

- 13 -

๓๐๖. น.ส.จิรดา กฤตยานุกูล (4201)
๓๐๗. น.ส.ภัทรา จีนาภักดิ์ (4203)
๓๐๘. น.ส.ธนวรรณ จินตณวิชญ์ (4204)
๓๐๙. นายกิตติธัช สงวนปรางค์ (4205)
๓๑๐. น.ส.ญาณิศา ปรีชาวิบูลย์ (4207)
๓๑๑. นายชานน ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ (4209)
๓๑๒. นายพัสสพล วุฑฒกนก (4211)
๓๑๓. นายธีรพันธุ์ อุดมสินกุล (4213)
๓๑๔. น.ส.ศานตมล ประสาทกุล (4214)
๓๑๕. น.ส.พลอย ศรีวิริยเลิศกุล (4219)
๓๑๖. น.ส.ณัฐดา อินฉัตร (4220)

พ.อานาจเจริญ พ.พัทลุง พ.เยาวชน ฯ สงขลา พ.ชุมแพ พ.เยาวชน ฯ สุรนิ ทร์ พ.แม่สอด พ.เวียงสระ พ.กันทรลักษ์ พ.สีคิ้ว พ.เลย พ.รัตนบุรี -

พ.แขวงอุดรธานี
พ.แขวงลพบุรี
พ.แขวงสงขลา
พ.เพชรบุรี
พ.แขวงอุดรธานี
พ.แขวงนครสวรรค์
พ.ยโสธร
พ.สุโขทัย
พ.ฉะเชิงเทรา
พ.หัวหิน
พ.แพ่ง

ทั้งนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
สานักงานศาลยุตธิ รรม
มกราคม 2564

