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

มกราคม 2565)

ชั้น 3 สับเปลี่ยนตําแหน่ง
๑. น.ส.ลดาวัลย์ อริยสิทธิ์ (2458)
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
๒. นายชัยวัฒน์ ศรีวิภาสถิตย์ (2666)
พ.เยาวชน ฯ นนทบุรี ๓. นายวิชญ์วสิฐ หัสดีพงษ์ (2778)
พ.เยาวชน ฯ สมุทรสงคราม
๔. นายกิตติกร รุจิรานุพงศ์ (2805)
พ.เวียงสระ
๕. น.ส.สุธินี สมณะ (2832)
พ.แขวงดอนเมือง
๖. นายจรงณ์ชัย ทองทวี (2842)
พ.เยาวชน ฯ ปัตตานี
๗. นายปริยนันท์ แก้วเชิด (2860)
พ.แพ่ง
๘. น.ส.สาวิตรี ศรีบุญเรือง (2863)
พ.แขวงอุดรธานี
๙. นางพาณิภัค เขมนิจกุล (2890)
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๐. น.ส.หฤทัย ประพุทธนิติสาร (2891) พ.แรงงานภาค 7
๑๑. นายนิชฌาน หัสรังค์ (2898)
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
๑๒. นางพัชราภา อินทรกาแหง (2901) พ.แขวงเชียงราย
๑๓. น.ส.นิชธิมา ปะจันทบุตร (2950) พ.เยาวชน ฯ ลาพูน
๑๔. น.ส.นัทธมน วงศ์ทรายทอง (2991) พ.เยาวชน ฯ ชลบุรี
๑๕. นายธีรวัฒน์ แก่นเมือง (3002)
พ.เยาวชน ฯ นครปฐม
๑๖. น.ส.จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก (3004) พ.เยาวชน ฯ สมุทรสาคร
๑๗. นางปรียาวรรณ ฉัตรมานพ ขานิล (3015) พ.แพ่ง
๑๘. น.ส.พรรณวดี ม่วงสกุล (3019)
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
๑๙. นายธวัชชัย รัมณะกัจจะ (3032)
พ.นาทวี
๒๐. นางปณิดา บุญกล่อม (3070)
พ.เยาวชน ฯ ชัยนาท
๒๑. นายอภิเวทย์ อารยะญาณ (3115) พ.เยาวชน ฯ ยะลา
๒๒. นางบวรวรรณ ธีระมงคลกุล (3133) พ.แพ่งพระโขนง
๒๓. น.ส.ภัทรกันย์ ตัญจนะ (3165)
พ.แขวงนครสวรรค์
๒๔. นายชาตรี ใหม่วิจิตร (3223)
พ.ธัญบุรี
๒๕. นางวิราพันธ์ รัตนแสนยานุภาพ (3251) พ.แขวงบางบอน
๒๖. นายพงศ์อิทธิ ภูษิตโภยไคย (3263) พ.เยาวชน ฯ อุทัยธานี
๒๗. นายนรพัทธ์ นามวงศ์ (3295)
พ.แพ่งกรุงเทพใต้
๒๘. นายอนุวัฒน์ บุญนันท์ (3313)
พ.นราธิวาส
๒๙. นายนนทพงศ์ กิมาคม (3332)
พ.นราธิวาส

- พ.แขวงดอนเมือง
พ.แขวงดอนเมือง
- พ.ทองผาภูมิ
- พ.สุราษฎร์ธานี
- พ.ปทุมธานี
- พ.นาทวี
- พ.อาญา
- พ.นครปฐม
- พ.สมุทรสาคร
- พ.เยาวชน ฯ อ่างทอง
- พ.แขวงเชียงใหม่
- พ.เชียงราย
- พ.ลาพูน
- พ.แขวงชลบุรี
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.เยาวชน ฯ สมุทรสงคราม
- พ.ยะลา
- พ.แขวงนครสวรรค์
- พ.ยะลา
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.เยาวชน ฯ ชัยนาท
- พ.แพ่งมีนบุรี
- พ.สมุทรสาคร
- พ.อุทัยธานี
- พ.เยาวชน ฯ ตาก
- พ.ยะลา
- พ.นาทวี
/30. น.ส.อรฤดี เรืองรัตน์ …
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๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.

น.ส.อรฤดี เรืองรัตน์ (3386)
พ.เชียงใหม่
น.ส.วรี วีรผาติวัฒน์ (3391)
พ.แขวงขอนแก่น
น.ส.นวลปราง สินธพานนท์ (3393) พ.เชียงใหม่
นายณัฐวุฒิ เอี่ยมรักษา (3406)
พ.แขวงพิษณุโลก
นางอภิชาต์ ศิริวรรณบุศย์ เลี้ยงสกุล (3416) พ.แขวงธนบุรี
นายกิตติกานต์ พละคช (3419)
พ.เยาวชน ฯ อุดรธานี
นายอรรณพ วรพจน์พิศุทธิ์ (3425) พ.เยาวชน ฯ ราชบุรี
น.ส.ณัฏฐกมล ตรงจิตซื่อสกุล (3453) พ.เยาวชน ฯ สุพรรณบุรี
น.ส.สุภาวดี วัฒนานนท์ (3454)
พ.นครปฐม
น.ส.อนุธิดา นรมาตย์ (3456)
พ.แขวงตรัง
นายสุมิตร์ ทองกล่อม (3461)
พ.เยาวชน ฯ ลพบุรี
นางภัทรียา มณีรัตน์ (3462)
พ.สระบุรี

๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.

นายธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล (3475)
พ.นนทบุรี
นายไกรพล อรัญรัตน์ (3478)
พ.แพ่ง นายทวี ชูโต (3490)
พ.กาญจนบุรี
นางอาณิสรา วรรณแก้ว (3492)
พ.น่าน
นายพรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์ (3493) พ.สุพรรณบุรี
น.ส.กมลชนก กฐินะสมิต (3504) รองเลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 8
น.ส.ชลดา ประสิทธิอาภา (3512) พ.สมุทรสาคร
นายชยา อัมพรกลิ่นแก้ว (3520)
พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
นายวุฒิ ศรีธีระวิศาล (3525)
พ.แขวงพระนครใต้
นายพิภากร์ เล็กบารุง (3526)
พ.แขวงพระนครใต้
น.ส.วาทินี เจริญวัฒนสุข (3533)
พ.ประจวบคีรีขันธ์
นายศิวัช ทีปต์ธนากร (3534)
พ.นครศรีธรรมราช
น.ส.ศานตี วงษ์ประภารัตน์ (3536) พ.แขวงดุสิต
นายกมลศักดิ์ ชัยชนะวิชชกิจ (3538) พ.แขวงดุสิต
นางปรีเนตร ทรัพย์ตันติกุล (3544) พ.แขวงสมุทรปราการ
นายณัฐชัย ทรัพย์ตันติกุล (3545) พ.แขวงสมุทรปราการ
น.ส.ณัฏฐ์ลิตา เจริญเขษมมีสุข (3549) พ.สานักงานศาลยุติธรรม
น.ส.ณภัทร ปัญจพลพงศ์ (3551) พ.เยาวชน ฯ สุราษฎร์ธานี

- พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.นางรอง
- พ.เยาวชน ฯ ลาพูน
- พ.พิจิตร
- พ.นครปฐม
- พ.อุดรธานี
- พ.น่าน
- พ.สิงห์บุรี
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.เยาวชน ฯ พัทลุง
- พ.ลพบุรี
- เลขา ฯ ศาลยุติธรรม
ประจาภาค 2
- พ.แขวงธนบุรี
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.แขวงนครปฐม
- พ.แขวงอยุธยา
- พ.อยุธยา
- พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
- พ.เยาวชน ฯ ฉะเชิงเทรา
- รองเลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 1
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.เยาวชน ฯ สิงห์บุรี
- เลขา ฯ อาญาคดีทุจริต ฯ ภาค 8
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- เลขา ฯ อาญา
- พ.สุราษฎร์ธานี

ชั้น 2 สับเปลี่ยนตําแหน่ง
๑. น.ส.พิมพ์อร พิรุณ (3558)

พ.เชียงใหม่

- พ.พะเยา
/2. นายธีรดนย์ วงษ์จักร …
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๒. นายธีรดนย์ วงษ์จักร (3560)
๓. นายนรุตม์ เทพวงศ์ (3561)
๔. นายนราทิตย์ ไชยสีหา (3562)
๕. นายณรัฐ แก้วพิกุล (3563)
๖. นายธีระศักดิ์ แสนสุข (3566)
๗. น.ส.ภัสส์ศา ตันติธนสิริกุล (3567)
๘. นายธวัชชัย หมื่นนาวี (3568)
๙. นางจิราภรณ์ คีรีกิจขจร (3569)
๑๐. นายสันติ ผิวทองคา (3570)
๑๑. น.ส.ปาลิดา ลิ้มศิริวัฒน์ (3578)
๑๒. นายชาคริต อเนกพรนิรันดร์ (3580)
๑๓. น.ส.คัคนางค์ เอมราช (3582)
๑๔. นางนภาอุษา อนุกูล เกิดมี (3583)
๑๕. นายภูมิเกียรติ วรรณแก้ว (3586)
๑๖. นายพลภวิษย์ พันธุ์คาเกิด (3587)
๑๗. นายชาญฤทธิ์ เหล่าสุวรรณ (3588)
๑๘. น.ส.ปีราณา ธิวาคา (3589)
๑๙. นายวัชรากร คงนิล (3591)
๒๐. นายอดิศร เสนาใหญ่ (3592)
๒๑. น.ส.ศิรประภา โชติกมาศ (3594)
๒๒. นายอธิวัฒน์ อังศุพาณิชย์ (3598)
๒๓. นายอัครพัฒน์ ชัยสุวรรณ (3599)
๒๔. น.ส.นฤมล ศักดิ์สกุลไกร (3600)
๒๕. นายณัฐวุฒิ อิภะวัต (3603)
๒๖. นายธราวุฒิ สิริผดุงชัย (3611)
๒๗. นายเกียรตินันท์ แสงชมภู (3613)
๒๘. น.ส.มนัสนันทน์ เจริญเลิศ (3615)
๒๙. น.ส.เกสราณัฏฐ์ วุฒิพรวรกุล (3618)
๓๐. น.ส.อาริสา สุวรรณประดิษฐ์ (3619)
๓๑. นายภัทรชัย พัฒนาภรณ์ (3624)
๓๒. น.ส.ปภาวรินท์ จีนสลุต (3625)
๓๓. นายรัฐธวัช สกุลศรี (3626)
๓๔. น.ส.ยิ่งรัก อัชฌานนท์ (3629)

พ.แม่สะเรียง
พ.เชียงคา
พ.มหาสารคาม
พ.แขวงพิษณุโลก
พ.หนองคาย
พ.แขวงตรัง
พ.เพชรบูรณ์
พ.ชุมพร
พ.แขวงระยอง
พ.ชัยนาท
พ.เพชรบูรณ์
พ.พล
พ.แม่สอด
พ.น่าน
พ.ทองผาภูมิ
พ.ขอนแก่น
พ.สิงห์บุรี
พ.พังงา
พ.สุโขทัย
พ.อุบลราชธานี พ.แขวงบางบอน
พ.ลพบุรี
พ.กาญจนบุรี
พ.สระแก้ว
พ.แพ่งพระโขนง
พ.นครศรีธรรมราช
พ.อุทัยธานี
พ.หลังสวน
พ.แขวงสุรินทร์
พ.เยาวชน ฯ สระบุรี
พ.แขวงชลบุรี
พ.แขวงเชียงราย
พ.ลาพูน

๓๕. นายณทัต นพรัตน์ (3631)
๓๖. นายชิงธง วงศ์สุนพรัตน์ (3632)

พ.แขวงพระนครเหนือ
พ.แพ่งกรุงเทพใต้

- พ.เชียงคา
- พ.เยาวชน ฯ พังงา
- พ.เยาวชน ฯ หนองบัวลาภู
- พ.สุโขทัย
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
- พ.เยาวชน ฯ ตรัง
- พ.ขอนแก่น
- พ.เยาวชน ฯ สุราษฎร์ธานี
- พ.เยาวชน ฯ ระยอง
- พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.เยาวชน ฯ อุทัยธานี
- พ.เยาวชน ฯ มหาสารคาม
- พ.แขวงตรัง
- พ.แขวงอยุธยา
- พ.แขวงชลบุรี
- พ.อยุธยา
- พ.เยาวชน ฯ ลพบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สุราษฎร์ธานี
- พ.เดชอุดม
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.เยาวชน ฯ นครสวรรค์
- พ.เยาวชน ฯ กาแพงเพชร
- พ.เยาวชน ฯ ชลบุรี
- พ.เยาวชน ฯ จันทบุรี
- พ.สมุทรปราการ
- พ.แขวงภูเก็ต
- พ.เยาวชน ฯ บุรีรัมย์
- พ.เยาวชน ฯ แม่ฮ่องสอน
- พ.เยาวชน ฯ สุรินทร์
- พ.เยาวชน ฯ ระยอง
- พ.ชลบุรี
- พ.น่าน
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
ภาค 2
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.สมุทรสาคร
/37. นางลริชย์ เฮงสิริกุล …
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๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.

นางลริชย์ เฮงสิริกุล (3633)
พ.แพ่ง
นายกิตติ สกลศิลป์ (3638)
พ.แขวงพระนครเหนือ น.ส.สิตานันท์ ไกรเสวกวิสัย (3640) พ.แขวงพระนครเหนือ
นายชวาล อนุเธียร (3641)
พ.แขวงพระนครเหนือ
นายภาณุภาส ลิขิตธนสมบัติ (3644) พ.แขวงนครราชสีมา
นายอาชวิน ตงลิ้ม (3648)
พ.แขวงพระนครเหนือ
น.ส.อรศิริ ลี้ศัตรูพาล (3650)
พ.แขวงชลบุรี
นายชันยธร กริชชาญชัย (3652)
พ.บุรีรัมย์
นายณัฐพงศ์ สุวรรณ (3653)
พ.สตูล
นายกิตติพิชญ์ อานักมณี (3654)
พ.เยาวชน ฯ สตูล
นายทศพล คาภูเวียง (3657)
พ.เยาวชน ฯ หนองบัวลาภู
น.ส.ทัศนีย์ อรุณพูลทรัพย์ (3658) พ.ธัญบุรี
นายสิทธิชัย เมืองแก้ว (3660)
พ.แขวงภูเก็ต
น.ส.อัญชลี วานิจจะกูล (3662)
พ.แขวงพระนครเหนือ น.ส.พิชชา กาญจนพายัพ (3668) พ.แขวงเชียงใหม่
นายสุทธิพงษ์ กิจชัยเจริญพร (3672) พ.เชียงราย
น.ส.อชิรญา ธนาภรณ์ไพบูลย์ (3673) พ.นครสวรรค์
น.ส.เหนือดินา ตั้งเจริญกวีพล (3675) พ.ประจวบคีรีขันธ์
น.ส.สุดาพร เจียมจูไร (3676)
พ.สมุทรสาคร
น.ส.พิชาอร ธิติเลิศเดชา (3680)
พ.ชลบุรี
นายปัญจศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (3681) พ.แขวงนครศรีธรรมราช
นายวรเชษฐ์ อุตมะ (3683)
พ.ขอนแก่น
นายกฤษ ศิริอ่อน (3686)
พ.กระบี่
นายลักษณ์พงศ์ จันทระ (3687)
พ.เพชรบูรณ์
นายปุณณัตถ์ บุนนาค (3688)
พ.ชั้นต้นประจาสานัก ปธ.ฎีกา
นายสงกรานต์ โภคสุทธิ (3694)
พ.สระแก้ว
น.ส.มัลลิกา หุนตระนี (3697)
พ.หัวหิน
นายปฐพี ปาจารีย์วัฒน์ (3700)
พ.เยาวชน ฯ สุราษฎร์ธานี
น.ส.กุลรดา ไชยศร (3702)
พ.ตะกั่วป่า
น.ส.พิมพิมล วรรธนะหทัย (3706) พ.กาญจนบุรี
น.ส.รัญชยา ดวงมณี (3708)
พ.กาญจนบุรี
นางอาลดา จรรยาทรัพย์กิจ บุรพันธ์ (3717) พ.เยาวชน ฯ นครสวรรค์
น.ส.นฤมล ธัญภัทรกุล (3721)
พ.สุพรรณบุรี
น.ส.ณัฐิยา ศรศักดา (3724)
พ.มหาสารคาม
นายชโยธิตย์ ตรงจิตซื่อสกุล (3726) พ.แขวงพิษณุโลก
น.ส.จินดา จารุรัตน์มงคล (3727) พ.วิเชียรบุรี

- พ.แขวงดุสิต
พ.สมุทรสาคร
- พ.ขอนแก่น
- พ.ขอนแก่น
- พ.เยาวชน ฯ นครราชสีมา
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.สมุทรสาคร
- พ.เลย
- พ.เยาวชน ฯ สงขลา
- พ.ปัตตานี
- พ.เยาวชน ฯ กาฬสินธุ์
- พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.ตะกั่วป่า
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.เยาวชน ฯ เชียงใหม่
- พ.เยาวชน ฯ ชัยภูมิ
- พ.ฉะเชิงเทรา
- พ.ราชบุรี
- พ.แขวงบางบอน
- พ.แขวงดุสิต
- พ.เยาวชน ฯ นครศรีธรรมราช
- พ.พล
- พ.แขวงสุราษฎร์ธานี
- พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.จันทบุรี
- พ.แขวงพัทยา
- พ.แขวงตรัง
- พ.กระบี่
- พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.ฎีกา
- พ.แขวงดุสิต
- พ.แขวงนครสวรรค์
- พ.แขวงบางบอน
- พ.อุดรธานี
- พ.เยาวชน ฯ ชัยภูมิ
- พ.ชัยนาท

/73. น.ส.รัชฎาวรรณ เลิศรัตนะสกุล …
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๗๓. น.ส.รัชฎาวรรณ เลิศรัตนะสกุล (3730) พ.เยาวชน ฯ กาญจนบุรี
๗๔. นายปิยะ วรรณวงค์ (3733)
พ.แขวงลาปาง
๗๕. นายกฤษฎา โพธิสาขา (3734)
พ.หนองคาย
๗๖. นายชนายุส พิชิตพล (3735)
พ.แขวงสมุทรปราการ
๗๗. นายฟารีส อินาวัง (3736)
พ.พะเยา
๗๘. นายไพรินทร์ ลาพระอินทร์ (3738) พ.แขวงสระบุรี
๗๙. นายนรเศรษฐ์ สว่างแจ้ง (3739)
พ.แขวงอยุธยา
๘๐. นายประสงค์ นะมะพะทะ (3740) พ.สระแก้ว
๘๑. นางจุฬาลักษณ์ หมื่นนาวี (3747) พ.เยาวชน ฯ เพชรบูรณ์
๘๒. นายกิตติคุณ วงศ์ทองทิว (3749) พ.สานักงานศาลยุติธรรม ๘๓. นายกิตติพงศ์ อินจันทร์ (3754)
พ.กาแพงเพชร
๘๔. นายสหวัฒน์ มลประเสริฐ (3756) พ.สระแก้ว
๘๕. นายชัยพร สุขสัมพันธ์ (3761)
พ.เยาวชน ฯ ตาก
๘๖. น.ส.สิริมาส ชาตรี (3765)
พ.วิเชียรบุรี
๘๗. น.ส.ธนิตา ณ น่าน (3766)
พ.แขวงนครราชสีมา
๘๘. นายสุรเดช พรหมเดชะ (3767)
พ.นางรอง
๘๙. นายเชาว์วัฒน์ อินทรชิต (3768)
พ.เยาวชน ฯ นครสวรรค์
๙๐. นายสุรพันธ์ ลอยใหม่ (3773)
พ.แขวงพระนครเหนือ
๙๑. นายชฎิน หงส์ลดารมภ์ (3779)
พ.แขวงพระนครเหนือ
๙๒. นางชนิดาภา ปราบปราม (3781) พ.สุราษฎร์ธานี
๙๓. น.ส.พรชนก งามพรสุขสวัสดิ์ (3784) พ.แขวงนครราชสีมา
๙๔. น.ส.ณัชชา หนึ่งน้าใจ (3786)
พ.แขวงนครราชสีมา
๙๕. นายสุวัชระ พึ่งน่วม (3790)
พ.พล
๙๖. นายพลากร แก้ววิชิต (3798)
พ.กาฬสินธุ์
๙๗. น.ส.วรพิณณ์ เดชะสกุล (3807)
พ.แขวงสมุทรปราการ
๙๘. น.ส.สัณห์สุภา ดวงมณี (3808)
พ.แขวงนนทบุรี
๙๙. น.ส.หยก พรกระแส (3813)
พ.สุราษฎร์ธานี
๑๐๐. น.ส.ณฐพร ภราดรศักดิ์ (3816) พ.แขวงภูเก็ต
๑๐๑. นายวริน อัศวรัตน์ (3821)
พ.อุบลราชธานี
๑๐๒. นายอานนท์ ขันโพธิ์น้อย (3828) พ.สุรินทร์
๑๐๓. น.ส.ธิดารัตน์ เลี่ยมสมบูรณ์ (3831) พ.แขวงธนบุรี ๑๐๔. น.ส.สิทธิดา จิตทักษะ (3832)
พ.แขวงพระนครใต้
๑๐๕. นายกรพล สุรินทร์ศักดิ์ (3838) พ.อุบลราชธานี
๑๐๖. น.ส.พรประหนึ่ง วชิรเขื่อนขันธ์ (3839) พ.อุบลราชธานี
๑๐๗. น.ส.ภานรี เอี่ยมพิภักดิ์ (3848)
พ.แพ่ง
๑๐๘. น.ส.วสมาพร ภูษิตกาญจนา (3851) พ.กระบี่

- พ.แขวงระยอง
- พ.ลาพูน
- พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.แพ่งมีนบุรี
- พ.เยาวชน ฯ สตูล
- พ.สุพรรณบุรี
- พ.กาญจนบุรี
- พ.ตราด
- พ.แขวงขอนแก่น
พ.แพ่ง
- พ.เพชรบูรณ์
- พ.แขวงระยอง
- พ.ทองผาภูมิ
- พ.แขวงระยอง
- พ.นคราชสีมา
- พ.เยาวชน ฯ อุบลราชธานี
- พ.นครสวรรค์
- พ.สมุทรสาคร
- พ.เพชรบุรี
- พ.นครศรีธรรมราช
- พ.แม่สะเรียง
- พ.ลาพูน
- พ.พิจิตร
- พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.กาญจนบุรี
- พ.กาญจนบุรี
- พ.นครสวรรค์
- พ.ชัยภูมิ
- พ.แขวงธนบุรี
- พ.ชลบุรี
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.กาญจนบุรี
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.กาญจนบุรี
- พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.ประจวบคีรีขันธ์

/109. นายณัฐชนัน ธราพงษ์พันธ์ …
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๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.

นายณัฐชนัน ธราพงษ์พันธ์ (3855) พ.ศรีสะเกษ
นายอาณณัช พันธ์อุไร (3859)
พ.ตรัง
น.ส.ณภัค วิชญศิวานนท์ (3866) พ.แขวงเชียงราย
น.ส.สาวิตรี งามวิทยานนท์ (3868) พ.แขวงอุดรธานี
น.ส.พิมลดา ผลพันธิน (3869)
พ.แขวงสระบุรี
นายไอลวิล โปตระนันทน์ (3873) พ.สุรินทร์
น.ส.วิชุดา เตชอมรศิริ (3875)
พ.ศรีสะเกษ
น.ส.พรเพ็ญ วรรธนะวานิชกุล (3876) พ.ขอนแก่น
นายศรีรัฐ สุวรรณพฤกษ์ (3877) พ.บุรีรัมย์
น.ส.ทนิตา ตรีสุคนธ์ (3879)
พ.แพ่ง
น.ส.ประไพ ฉัตรประภาชัย (3882) พ.ชั้นต้นประจากอง ผช.อุทธรณ์
น.ส.ณัชชา ศรีขจร (3885)
พ.บึงกาฬ
นายไววิวรรธน์ ปรางค์ธวัช (3886) พ.แขวงลาปาง
น.ส.สลิล ศิริพรพิทักษ์ (3887)
พ.แขวงนครราชสีมา
นางมารียา เทพสิทธา (3898)
พ.สมุทรปราการ
น.ส.ศิวาพร ศิริกุล (3899)
พ.แขวงนครสวรรค์
น.ส.ชัญญาณิจฉ์ ปิยเธียรสวัสดิ์ (3911) พ.แพร่
นายเปี่ยมวุฒิ วุฒิวณิชย์ (3916) พ.มหาสารคาม
น.ส.ฑิตา ตันคณิตเลิศ (3919)
พ.แพร่ นางวรวัลคุ์ ชาญสตบุตร บัวกันต์ (3923) พ.เวียงสระ
น.ส.ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช (3927) พ.สมุทรปราการ
น.ส.ศิริลักษณ์ ธนวรรณวิวัฒน์ (3928) พ.แขวงสมุทรปราการ
นายอุดมวุฒิ อุดมกิจอารี (3939) พ.เยาวชน ฯ กาแพงเพชร
นายวรกร แก้วศรีจันทร์ (3944) พ.อุบลราชธานี
น.ส.อธิพร ศรประชุม (3945)
พ.จันทบุรี
นายนิพิฐพนธ์ หงษ์ใจ (3947)
พ.สุราษฎร์ธานี
นายธนากร หงษ์ทอง (3948)
พ.แขวงสงขลา
น.ส.ธันยพร แสงแจ้น (3949)
พ.แขวงสงขลา
น.ส.วัชราภา พิชยวัฒน์ (3953) พ.บุรีรัมย์
นายธีริทธิ์ ยอดสุวรรณ (3963)
พ.มหาสารคาม
นายนิรชิต สายสูง (3964)
พ.ลาปาง
น.ส.จุฑามาศ ผาสุขฤทธิ์ (3966) พ.จันทบุรี
น.ส.ษมานันท์ กิตติจรส (3969) พ.แขวงภูเก็ต
น.ส.เพชรรัตน์ จีตนิยม (3972)
พ.ภูเก็ต
นายไชยวัฒน์ บุญเรืองศักดิ์ (3976) พ.ภูเก็ต
น.ส.นภาพร ฉายตระกูล (3981) พ.สีคิ้ว

- พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.เชียงราย
- พ.เยาวชน ฯ อุดรธานี
- พ.เชียงใหม่
- พ.แขวงเชียงราย
- พ.แขวงสมุทรปราการ
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.แพ่งมีนบุรี
- พ.แพ่งมีนบุรี
- พ.อาญา
- พ.เพชรบูรณ์
- พ.นครราชสีมา
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.พิจิตร
- พ.เชียงใหม่
- พ.แขวงขอนแก่น
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.อาญา
- พ.ธัญบุรี
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.แขวงลาปาง
- พ.สระบุรี
- พ.แพ่งมีนบุรี
- พ.พล
- พ.วิเชียรบุรี
- พ.ตรัง
- พ.นครราชสีมา
- พ.บุรีรัมย์
- พ.แขวงเชียงราย
- พ.แขวงพัทยา
- พ.เชียงใหม่
- พ.แขวงสระบุรี
- พ.ตาก
- พ.อุบลราชธานี
/145. น.ส.อุษณีย์ ฐีระเวช …
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๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.

น.ส.อุษณีย์ ฐีระเวช (3983)
พ.พิจิตร
น.ส.วีรธิตา เจษฎานนท์ (3989) พ.หัวหิน
น.ส.กษมา ชลิตชากร (4001)
พ.กาแพงเพชร
นายธินวัฒน์ เมืองนารถ (4003) พ.ชัยภูมิ
น.ส.ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ (4005) พ.ชัยภูมิ
นายชยพล มาจาเนียร (4006)
พ.ชัยภูมิ นายนันทวิทย์ พัฒนวรพงศ์ (4007) พ.ชัยภูมิ
น.ส.สิริวรา ปริตกุล (4011)
พ.ฉะเชิงเทรา
น.ส.สุพัตรา สถิตย์จันทรากุล (4014) พ.ปัตตานี
น.ส.ธีรัชสินี สิงห์วงษ์ (4016)
พ.ชั้นต้นประจากอง
ผช.อุทธรณ์ภาค 6
นายพงศ์ภัทร เพียรรุ่งโรจน์ (4017) พ.เยาวชน ฯ สุรินทร์
นายมนูศักดิ์ เกื้อกูล (4019)
พ.ชัยภูมิ
นายสุปวีณ์ นิมิตกุล (4024)
พ.อุดรธานี
นายอานนท์ ทวีโชติ (4029)
พ.แขวงสระบุรี
น.ส.สโรชา แดงรัศมี (4037)
พ.แขวงนครศรีธรรมราช
น.ส.ชญานาถ มหาจิราภัทร์ (4042) พ.กาแพงเพชร
น.ส.ศนิชา นิติวรางกูร (4048)
พ.แขวงนครศรีธรรมราช
น.ส.ศศินทร์ เตียงพานิช (4050) พ.ยโสธร
นายประทีป ล้วนศรีติสกุล (4052) พ.แขวงสงขลา
น.ส.วลัยรัตน์ เกตุวัตถา (4053) พ.ศรีสะเกษ
นายสุพจน ตันติภิรมย์ (4060)
พ.พล
น.ส.ผจงจิตต์ ชวาลีมาภรณ์ (4064) พ.อุตรดิตถ์
นายพัสสพล วุฑฒกนก (4065)
พ.ยโสธร
นายไกรกิตติ ถินอภัย (4066)
พ.ร้อยเอ็ด
น.ส.ฐิติภา ลิ้มเจริญ (4069)
พ.เยาวชน ฯ เลย
น.ส.พิมพ์ชนก เจริญกิจขจร (4070) พ.ร้อยเอ็ด
นายถิรโรจน์ สายเพ็ชร์ (4071)
พ.ชัยภูมิ
น.ส.ปัญญดา ปรีดีสนิท (4072)
พ.ยโสธร
นายศุภพร ถิระวัฒน์ (4081)
พ.ปัตตานี
น.ส.วรพรรณ วิสิฐธนวรรธ (4086) พ.นครราชสีมา
น.ส.วรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์ (4090) พ.นครราชสีมา
น.ส.เมษ์รวี แจ่มแจ้ง (4092)
พ.นครราชสีมา
นายวีรพงศ์ เขาแก้ว (4097)
พ.นครศรีธรรมราช
นายกิตติศักดิ์ เพ็ชรวงษ์ (4101) พ.สงขลา
นายปกป้อง วงษ์สรรพ์ (4104)
พ.สงขลา

- พ.ลาปาง
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.แขวงขอนแก่น
- พ.หัวหิน
- พ.กาแพงเพชร
พ.หนองคาย
- พ.หัวหิน
- พ.สมุทรปราการ
- พ.แขวงบางบอน
- พ.สระแก้ว
- พ.จันทบุรี
- พ.วิเชียรบุรี
- พ.ภาษีอากรกลาง
- พ.อุดรธานี
- พ.นครศรีธรรมราช
- พ.แขวงพิษณุโลก
- พ.แขวงภูเก็ต
- พ.อุดรธานี
- พ.แขวงนนทบุรี
- พ.แขวงเชียงราย
- พ.สว่างแดนดิน
- พ.แพร่
- พ.แขวงอุดรธานี
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.แขวงอุบลราชธานี
- พ.แขวงภูเก็ต
- พ.กาแพงเพชร
- พ.อุบลราชธานี
- พ.นราธิวาส
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.มุกดาหาร
- พ.แพ่งกรุงเทพใต้
- พ.ปัตตานี
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.นครศรีธรรมราช
/180. นายเกษม ศิริบุญมา …
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๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.

นายเกษม ศิริบุญมา (4109)
พ.สระบุรี
นายพิชาญเมธ ชาวเวียง (4111) พ.เยาวชนฯ ลาปาง
นายธีรภัทร์ ก่อเกียรติ (4113)
พ.สระบุรี
น.ส.นิศารัตน์ กล้าเวช (4114)
พ.ร้อยเอ็ด
นายนราธิป ชานาญศรี (4116)
พ.ชุมแพ
นายณัฐภูมิ แสงเลิศ (4117)
พ.อุบลราชธานี
น.ส.วีร์ธิชา ตั้งรัตนาวลี (4126)
พ.ภูเก็ต
นายทิวานนท์ อุทัย (4128)
พ.ภูเก็ต
นายชยพล กมลรัตนา (4129)
พ.อุดรธานี
นายสมภาพ ผลเจริญ (4134)
พ.อุดรธานี
นายเจษฎา อมรสิน (4138)
พ.สุรินทร์
นายนาชัย ทวีผลอุดมสิน (4142) พ.สระแก้ว
นายวรวุฒิ จันทร์พิทักษ์ (4143) พ.สระแก้ว
น.ส. อรรถพันธ์ อดิเทพสถิต (4145) พ.พิจิตร นายศราวุธ สถาพรเรืองไร (4147) พ.พิจิตร
นายสมณรรค์ บัวเกิด (4149)
พ.ตราด
นายกีรวัฒน์ ฤทธิเพชร์ (4154)
พ.ลาปาง
นายประพันธ์ ทาระเวท (4155) พ.ร้อยเอ็ด
นายเอนก รัตนจิตบรรจง (4166) พ.กระบี่
นายรณัฏฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ (4168) พ.เยาวชนฯ ภูเก็ต
นายสุวิชา ปราบจิตร (4173)
พ.ชุมพร
น.ส.พร้อมพร พิชญ์ภักดีอนันต์ (4176) พ.ภูเก็ต
น.ส.สุพัตรา ยอดกุล (4178)
พ.ลาปาง
น.ส.จุฑามาศ ตั้งวงค์ (4183)
พ.ร้อยเอ็ด
นายพัฒน์ สุวรรณนัจศิริ (4185) พ.ร้อยเอ็ด
น.ส.สุกัญญา กิจกอบชัย (4186) พ.สกลนคร
นายอัฑฒ์ สันธนวิบูล (4187)
พ.สกลนคร น.ส.ภัทรนรินทร์ เมืองระรื่น (4197) พ.บุรีรัมย์
น.ส.ศศิภา คณาปราชญ์ (4199) พ.มหาสารคาม
น.ส.สุจิรา เชื่อมไพบูลย์ (4200) พ.มหาสารคาม
นายสมเจตน์ ถือแก้ว (4202)
พ.พัทยา
น.ส.แสงเดือน สิทธิวิไล (4204) พ.ศรีสะเกษ
น.ส.ชมพร รักษาเกียรติศักดิ์ (4207) พ.อุตรดิตถ์
น.ส.จุฑามาศ พวงภู่ (4211)
พ.เลย
น.ส.รวิสรา สัตยาบัน (4221)
พ.สงขลา
นายเอกชน เกษมถาวรศิลป์ (4223) พ.ร้อยเอ็ด

- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.ลาปาง
- พ.แขวงพระนครเหนือ
- พ.อุบลราชธานี
- พ.บัวใหญ่
- พ.สงขลา
- พ.เชียงใหม่
- พ.พล
- พ.แพร่
- พ.เพชรบูรณ์
- พ.บุรีรัมย์
- พ.อุบลราชธานี
- พ.แขวงพระนครใต้
พ.ลาปาง
- พ.สระบุรี
- พ.แม่สอด
- พ.ไชยา
- พ.แขวงลาปาง
- พ.สีคิ้ว
- พ.สมุทรปราการ
- พ.พัทยา
- พ.แขวงพิษณุโลก
- พ.กาแพงเพชร
- พ.นางรอง
- พ.อุบลราชธานี
- พ.แขวงอุดรธานี
พ.แขวงอุดรธานี
- พ.หลังสวน
- พ.นครราชสีมา
- พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.แขวงนครศรีธรรมราช
- พ.ชุมพร
- พ.กาแพงเพชร
- พ.ภูเขียว
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.อุบลราชธานี
/216. น.ส.สิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล …
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๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
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๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
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๒๓๐.
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
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๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.

น.ส.สิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล (4224) พ.เยาวชนฯ อุบลราชธานี
นายณกรณ์ กิติธนเดชาพล (4228) พ.สีคิ้ว
น.ส.สิริญญา อรัญนารถ (4231) พ.กาแพงเพชร นายชยพล รุ่งเรืองนานา (4235) พ.เยาวชนฯ พิษณุโลก
นายณรงค์ จันทร์ดาริกุล (4238) พ.อุตรดิตถ์
นายปฏิญญา ศรีวัชโรดม (4241) พ.กระบี่
นายปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล (4243) พ.เยาวชนฯ สงขลา น.ส.อลาสก้า สุจริตธาดา (4245) พ.เยาวชนฯ อุบลราชธานี
นายณฐวรรธน์ สุระแสงประเสริฐ (4249) พ.ชัยภูมิ
น.ส.พรพรรณ อิสสอาด (4250) พ.เยาวชนฯ นครศรีธรรมราช
น.ส.นันท์นภัสร์ เพ็ชรพงศ์ (4251) พ.เยาวชนฯ ชัยภูมิ
น.ส.สุดาวดี จอมคาสิงห์ (4252) พ.ยโสธร
นายปรเมศวร์ สุขกมลอนันต์ (4254) พ.เยาวชนฯ นครศรีธรรมราช
นายภาสิน โชติกะ (4268)
พ.ร้อยเอ็ด
นายนริศ เพชรมณี (4275)
พ.ยโสธร
น.ส.ปณิธาน พูลรักษ์ (4276)
พ.บัวใหญ่
น.ส.ธัทธนา รุ่งตระกูล (4279)
พ.ภูเขียว
นางธมน แสนจันทร์ (4280)
พ.กาฬสินธุ์
น.ส.สายเนตร กุลดิลก (4286)
พ.ชุมแพ
น.ส.ธนัชพร นาคเอี่ยม (4287)
พ.ตาก
นางนริสา รัตนาธรรมวัฒน์ (4291) พ.เยาวชนฯ ชัยภูมิ
น.ส.เพ็ญพร ประจุมาศ (4296)
พ.พัทลุง
นายวรเมธ ภู่ภูมิรัตน์ (4298)พ
.ไชยา
น.ส.วรภรณ์ ยิ่งกิจสถาวร (4299) พ.เยาวชนฯ ตรัง
น.ส.ภัณฑิลา พูลสุวรรณ (4300) พ.เยาวชนฯ ตรัง
นายนิพนธ์ เพ็ชรล้อม (4304)
พ.นางรอง
นายพบรัตน์ อวิคุณประเสริฐ (4305) พ.เลย
นายปุณณวิทย์ ภัสสรารุจินันท์ (4314) พ.เยาวชนฯ สกลนคร
น.ส.อรพรรณ ลิ่มเหรียญทอง (4318) พ.สว่างแดนดิน
นายธวัช ชูวิทย์สกุลเลิศ (4320) พ.กันทรลักษ์
น.ส.อาจารีย์ มณีนุตร์ (4325)
พ.เดชอุดม
น.ส.สุภาวัลย์ ไตรสุรัตน์ (4336) พ.รัตนบุรี นายภาณุเทพ ฮีสวัสดิ์ (4340)
พ.เยาวชนฯ แม่ฮ่องสอน

- พ.ชุมพร
- พ.แขวงพระนครใต้
พ.แพ่ง
- พ.สระแก้ว
- พ.ธัญบุรี
- พ.สีคิ้ว
พ.สานักงานศาลยุติธรรม
- พ.พัทลุง
- พ.นางรอง
- พ.แขวงพิษณุโลก
- พ.หนองคาย
- พ.อานาจเจริญ
- พ.กระบี่
- พ.อุบลราชธานี
- พ.ร้อยเอ็ด
- พ.แขวงพระนครใต้
- พ.แพ่ง
- พ.มหาสารคาม
- พ.เวียงสระ
- พ.แขวงนครราชสีมา
- พ.อุตรดิตถ์
- พ.ตาก
- พ.สงขลา
- พ.สระบุรี
- พ.สมุทรปราการ
- พ.แขวงสระบุรี
- พ.แขวงสระบุรี
- พ.สมุทรปราการ
- พ.สตูล
- พ.สระแก้ว
- พ.อุตรดิตถ์
พ.นราธิวาส
- พ.อุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
สานักงานศาลยุติธรรม
มกราคม 2565

