เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้พิพากษาประจาศาล จานวน ๑๑๓ ราย ดังนี้
๑. นางสาวนรัตน์ชร ธิติบูลยารัตน์
๒. นายศรัณย์พิชญ์ เรนวาลี
๓. นายธีรกานต์ หางแก้ว
๔. นางสาวปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล
๕. นางสาววรพรรณ วิสิฐธนวรรธ
๖. นายปรมัตถ์ สุวรรณเสรี
๗. นางสาวมณีรัตน์ มหาชัยเจริญ
๘. นางสาวพรหทัย จันทร์แสงศรี
๙. นางสาววรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์
๑๐. นางสาวสริตา รัตนอติกุล
๑๑. นางสาวเมษ์รวี แจ่มแจ้ง
๑๒. นายกฤษณพงศ์ อังกุลดี
๑๓. นายภัทรพล พลรังสิต
๑๔. นายรวิน ถกลวิโรจน์
๑๕. นายสัจจา หวังเอียด
๑๖. นายวีรพงศ์ เขาแก้ว
๑๗. นายจิรวัสส์ สินไชย
๑๘. นายณรงค์ชัย ช่วยบ้าน
๑๙. นายจิโรจ เนียมกุลรักษ์
๒๐. นายกิตติศักดิ์ เพ็ชรวงษ์
๒๑. นายชุมพล คงคานนท์
๒๒. นางสาวนันชนก อธิกิจรุ่งเรือง
๒๓. นายปกป้อง วงษ์สรรพ์
๒๔. นายธเนศ องค์พิสุทธิ์
๒๕. นายไกรศร วิเศษเขวา
๒๖. นายกาจโสภณ โตชนกธรรม
๒๗. นายจตุพร สังข์เพ็ชร

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง

๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายเกษม ศิริบุญมา
นายศิวดล ธีรเจริญทรัพย์
นายพิชาญเมธ ชาวเวียง
นายเกียรติศักดิ์ สงแก้ว
นายธีรภัทร์ ก่อเกียรติ
นางสาวนิศารัตน์ กล้าเวช
นายเสถียรพงษ์ พงษ์เจริญ
นายนราธิป ชานาญศรี
นายณัฐภูมิ แสงเลิศ
นายปัญญา วชิระญาณิศ
นายวัชรพงศ์ แก้วโสภา
นางสาวพิจิตรา สุทธิเกษม
นายธนัท ดุษฎีพร
นางสาวขวัญเจ้า ปัญญาประดิษฐ์
นายขวัญชัย เผ่าเต็ม
นายนาวิน มั่นไสย์
นายสิทธินนท์ กี่สุขพันธ์
นางสาววีร์ธิชา ตั้งรัตนาวลี
นายเกียรติศักดิ์ ละอองแก้ว
นายทิวานนท์ อุทัย
นายชยพล กมลรัตนา
นายเริงชัย อรรคทิมากูล
นางสาวจิดาภา ไตรองค์ถาวร
นายธนบดี ภาคพิชัย
นายวัฒนศักดิ์ สุรสอน
นายสมภาพ ผลเจริญ
นายพิทักษ์ วิถาทานัง
นายเชาวลิต เหล่าชัย
นางสาวมนัสชนก มาตา
นายเจษฎา อมรสิน
นางสาวรุจิรา ญาณะเหล็ก
นางสาวประภัสสร ลี้รัตน์

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง

๖๐.
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๗๐.
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๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
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หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมณีนุช แสงสุวรรณนุกุล
นายนาชัย ทวีผลอุดมสิน
นายวรวุฒิ จันทร์พิทักษ์
นางสาวชนิกานต์ วงค์เย็น
นางสาวอรรถพันธ์ อดิเทพสถิต
นายเอนก เดชรอด
นายศราวุธ สถาพรเรืองไร
นายนิติวงศ์ หม่อมวงศ์
นายสมณรรค์ บัวเกิด
นายนฤศักดิ์ ชมสุวรรณ
นายกองพล นิลประเสริฐ
นายอดิศักดิ์ ศรีวิพัฒน์
นางสาวสลิลภร เส้งโสตะ
นายกีรวัฒน์ ฤทธิเพชร์
นายประพันธ์ ทาระเวท
นายเบญจพล คุณรักษ์
นายบุญชัย เติมวิริยะกุล
นายอวยชัย ลาภยืนยง
นายนรินทร์ เชี่ยวชาญศิลป์
นายเอกราช สารธิมา
นางสาวปุริมปรัชญ์ เถระวัตน์
นางสาวชญานิศ ทรัพย์มา
นายวราวุฒิ แย้มพงษ์
นายธีระ ชานาญดู
นางสาววีรวัลย์ วรัญญู
นายเอนก รัตนจิตบรรจง
นางสาวศุภมาส หวังมหาพร
นายรณัฏฐ์ สรรคบุรานุรักษ์
นายสุดเขต สาต้นวงษ์
นางสาวลัษมณ วิริยะงามวงศ์
นายณัฐกฤษฎ์ จินาศรีพูล
นางกุลนิษฐ์ ยิ่งชล ธัญญษวินิชกุล

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙๒. นายสุวิชา ปราบจิตร
๙๓. นางสาวชนุตพร รัตนจันทร์
๙๔. นายสิทธิรัตน์ ศรีธรธีระ
๙๕. นางสาวพร้อมพร พิชญ์ภักดีอนันต์
๙๖. นายธงชัย มณีสาร
๙๗. นางสาวสุพัตรา ยอดกุล
๙๘. นางสาวขนิษฐา สุขเสน
๙๙. นายนราศักดิ์ ศรีอนันต์
๑๐๐. นายอิทธิชัย ตัญจรูญ
๑๐๑. นางสาวอัจฉรา ใหม่เอี่ยม
๑๐๒. นางสาวจุฑามาศ ตั้งวงค์
๑๐๓. นายรัฐกิจ เอมเกตุ
๑๐๔. นายพัฒน์ สุวรรณนัจศิริ
๑๐๕. นางสาวสุกัญญา กิจกอบชัย
๑๐๖. นายอัฑฒ์ สันธนวิบูล
๑๐๗. นายธณกฤต ดาทองเสน
๑๐๘. นางสาวปิยะดา พรประสงค์สุข
๑๐๙. นางสาวนภสร สุขพันธรัชต์
๑๑๐. นางสาวเปรมยุดา อัศวโกวิทวัฒน์
๑๑๑. นายอภิณัฐ เอี่ยมปรัชญา
๑๑๒. นายพสิษฐ์ ช้างทอง
๑๑๓. นายวรรธนะพงศ์ สุภาสวัสดิ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

