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ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ
จานวน 1,201 ราย ดังนี้
๑. นายจรูญ ธีรนานนท์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีปกครอง
ขอนแก่น ดารงตาแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีปกครองสุพรรณบุรี
๒. นายสุรพันธ์ กิจพ่อค้า อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีปกครอง
สุพรรณบุรี ดารงตาแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีปราบปรามการทุจริต
๓. นายสุธน จารุพันธ์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดียาเสพติด
ดารงตาแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีปกครองขอนแก่น
๔. นายประเสริ ฐ กาญจนอุ ทัย รองอธิบดีอั ยการ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 6) ส านักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 ดารงตาแหน่ง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดียาเสพติด
๕. นายสมชาย แสงสว่าง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีแรงงาน
ภาค 4 ด ารงต าแหน่ง รองอธิ บดี อัย การ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 6) ส านั ก งานคดีป ราบปราม
การทุจริตภาค 4
๖. นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อั ย การพิ เศษฝ่า ย (ข้ าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีแรงงานภาค 4
๗. นายวัลลภ พลัดเมือง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีปกครอง
ดารงตาแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีปกครองนครราชสีมา
๘. นายวิ เ ชตร แสนค า อั ย การพิ เ ศษฝ่ า ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้น 6) สถาบั น พั ฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การพิ เศษฝ่ า ย (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 6) ส านั กงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4
๙. นายสมชาย ชั ย รั ต น์ อั ยการผู้เชี่ ยวชาญพิ เศษ (ข้ าราชการอัยการชั้น 6) ส านักงาน
คดี ป กครองพิ ษ ณุ โลก ด ารงต าแหน่ ง อั ย การพิ เ ศษฝ่า ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 6) ส านั ก งาน
คดีปกครอง
๑๐. นายธีระพงศ์ ศานติมารค อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปกครองสงขลา ดารงตาแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานอัยการสูงสุด
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๑๑. นายทินพันธุ์ พรหมเกื้อ ณ พัทลุง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานคดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดียาเสพติด
๑๒. นายวีระศักดิ์ มณีเนตร อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริ ตภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานคดีศาลสูงภาค 4
๑๓. เรื อ อากาศโท สงวน สวัสดิ์ วงค์ อั ย การผู้เชี่ ยวชาญพิเ ศษ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 6)
สานักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานคดีศาลสูงภาค 5
๑๔. นายพลสิทธิ์ คาสอน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
อัยการภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีศาลสูง
ภาค 1
๑๕. นายวรพจน์ วิยาภรณ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปกครอง ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีศาลสูง
ภาค 1
๑๖. นายฐนวรรษ นิ ติ ธ รรมวิ ศ รุ ต อั ย การผู้ เ ชี่ ยวชาญพิ เ ศษ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 6)
ส านั ก งานวิชาการ ด ารงตาแหน่ ง อั ยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 6) สานักงาน
อัยการสูงสุด
๑๗. นายวิเชียร ชูสุวรรณ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัย การชั้น 6) สานักงาน
คดีแรงงานภาค 8 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีศาลสูงภาค 8
๑๘. นายชลิต บัวเกตุ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานอัยการ
ภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีศาลสูงภาค 9
๑๙. นายศาโรจน์ มะลิเถา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
อัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีศาลสูง
ภาค 7
๒๐. นายกฤติ พฤกษ์อัครกูล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปกครองเชียงใหม่ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีศาลสูงภาค 5
๒๑. นายพัฒน์พงค์ กิวสันเที๊ยะ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริ ตภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานอัยการภาค 2
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๒๒. ร้อยตารวจเอก พิริยะ ณ บางช้าง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
๒๓. นายสมชาย ธรรมสุวินัย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดี อ าญามี น บุ รี ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ ยวชาญพิ เ ศษ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 6) ส านั กงาน
คดีศาลสูงภาค 2
๒๔. นายสมเกี ย รติ เพชรรุ่ ง รั ศ มี อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 6)
สานักงานคดีปกครอง ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปกครองเชียงใหม่
๒๕. นายอธิ วั ฒ น์ ชิ ด อรุ ณธนวั ฒ น์ อั ย การผู้ เชี่ย วชาญพิ เ ศษ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 6)
สานักงานคดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีศาลสูงภาค 6
๒๖. นายสุขสันต์ จันทรโรจน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริ ตภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานอัยการภาค 4
๒๗. นางผุสดี สุวรรณมงคล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปกครองเชียงใหม่ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
อัยการภาค 5
๒๘. นางสาวนฤมล วิเชียรแสน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คณะกรรมการอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีศาลสูงภาค 4
๒๙. นายกฤษณ์ชเทพ ทองสิน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สถาบัน
พั ฒ นาข้ าราชการฝ่ ายอัยการ ด ารงตาแหน่ง อั ย การผู้เชี่ ยวชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 6)
สานักงานคดีศาลสูงภาค 5
๓๐. นางสินี สังข์ขาว ภมรกูล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ด ารงตาแหน่ง อั ยการผู้เ ชี่ยวชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
อัยการสูงสุด
๓๑. นายมณฑล เชื้อบ้านเกาะ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดียาเสพติด ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีศาลสูง
ภาค 8
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๓๒. นายโสภณ สมานเดชา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริ ตภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานอัยการภาค 9
๓๓. นายประพนธ์ แก้วกาพล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดี ศ าลสูง ภาค 3 ด ารงตาแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 6) สานักงาน
คดีศาลสูงภาค 4
๓๔. นางสาวอินธิรา ตุ้ยคาภีร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดี ภ าษี อ ากร ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 6) ส านั ก งาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๓๕. นายไพรวั ล ย์ จั น ทรสิ ท ธิ ผ ล อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 6)
ส านั ก งานคดี แพ่ง ด ารงตาแหน่ง อั ยการผู้ เชี่ยวชาญพิเ ศษ (ข้ าราชการอั ยการชั้น 6) ส านักงาน
ชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
๓๖. นายชัย จันเฮียงมิ่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานชี้ขาด
คดี อั ย การสู งสุ ด ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้เชี่ ยวชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 6) ส านั กงาน
คดีศาลสูงภาค 4
๓๗. ร้อยตารวจเอก ชาญ เทียบทองวัฒนา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 6) สานักงานคดีศาลสูงภาค 4
๓๘. นางสาวพรพิชชา สองสี อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดี อั ย การสู งสุ ด ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้เชี่ ยวชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 6) ส านั กงาน
ชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
๓๙. นายพนมฤทธิ์ หอมนิ จสกุ ล อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 6)
สานักงานอัยการภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีศาลสูงภาค 7
๔๐. นายอุดมศักดิ์ โหมดม่วง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คณะกรรมการอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๔๑. นายธรรมรัตน์ กมุทะรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดี อั ย การสู งสุ ด ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้เชี่ ยวชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 6) ส านั กงาน
ชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
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๔๒. ร้ อ ยต ารวจเอก คณิ ต อิ น ทกรณ์ อั ยการผู้เชี่ย วชาญพิ เศษ (ข้ าราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 6) สานักงานอัยการภาค 5
๔๓. นายมนตรี สิ ง หะ อั ย การผู้ เ ชี่ย วชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 6) ส านั ก งาน
คดีแรงงานภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีศาลสูงภาค 6
๔๔. นายประสงค์ เป็งคามา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีพิเศษ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีศาลสู ง
ภาค 1
๔๕. นายภูษิต ตีระวนิชพงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
วิชาการ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานต่างประเทศ
๔๖. นายวรชั ย ไชยวงศ์ อั ยการผู้ เชี่ยวชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 6) ส านักงาน
คดีอาญา ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 4
๔๗. นายธวัชชัย จิตต์ขันติวงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีอาญากรุงเทพใต้ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีอาญาธนบุรี
๔๘. นางสาวสงวนศรี ทองแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดี ศ าลสูง ภาค 8 ด ารงตาแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 6) สานักงาน
วิชาการ
๔๙. นางสาวมัลลิกา เพ็งคา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปกครอง ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานอัยการสูงสุด
๕๐. นายสุ ริย า สุ ย ะนา อั ย การผู้ เชี่ยวชาญพิเ ศษ (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 6) ส านั กงาน
คดีปราบปรามการทุจริ ตภาค 5 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
๕๑. นายประสิทธิ์ แรงสู้ อั ยการผู้ เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้ า ราชการอัย การชั้ น 6) ส านักงาน
คดียาเสพติด ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีศาลสูง
๕๒. นายอานนท์ ปราการรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีอาญา ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีศาลสู ง
ภาค 8
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๕๓. นายสมคะเน แสงทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดี เ ศรษฐกิ จและทรั พยากร ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้เชี่ ยวชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 6)
สานักงานคดีแรงงานภาค 2
๕๔. นายสมชาย เจี ย รสี ดารงค์ กูล อั ย การผู้เ ชี่ย วชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 6)
สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานคดีศาลสูงภาค 1
๕๕. นายดุ สิ ต แช่ ม ชื่ น อั ย การผู้เ ชี่ยวชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 6) ส านั ก งาน
คดีอาญากรุงเทพใต้ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
อัยการภาค 7
๕๖. นายสุ ด เขต เพิ่ มผล อั ยการผู้ เชี่ยวชาญพิเ ศษ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 6) ส านักงาน
อั ย การสู ง สุ ด ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 6) ส านั ก งาน
คณะกรรมการอัยการ
๕๗. นายวิ สูตร ช านาญดี อั ย การผู้เชี่ยวชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 6) ส านักงาน
คดี อ าญาธนบุ รี ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ ยวชาญพิเ ศษ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 6) ส านั กงาน
อัยการภาค 1
๕๘. นายณรงค์ ชั ย อรุ ณแสงศิ ล ป์ อั ย การผู้ เ ชี่ย วชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 6)
สานักงานคดีอาญา ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4
๕๙. นายกิ ต ติ คุ ณ จั น ทรสถาพร อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 6)
ส านั ก งานคดี แรงงานภาค 3 ด ารงตาแหน่ง อั ย การผู้เชี่ยวชาญพิ เศษ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5
๖๐. นายวัชรินทร์ สังสีแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดี อ าญาธนบุ รี ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ ยวชาญพิเ ศษ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 6) ส านั กงาน
คดีศาลแขวง
๖๑. ว่ าที่ ร้อ ยตรี นราชั ย พรธี ระภั ทร อั ยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 6)
สานักงานอัยการภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงาน
คดีศาลสูงภาค 9
๖๒. นายธนิ น ท์ นพรั ต น์ อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
คดี ย าเสพติ ด ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 6) ส านั ก งาน
คดียาเสพติด
๖๓. นางสาวพัชรา ดีเพ็ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สานักงานคดีอาญา
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๖๔. นายชาตรี ฮ้ อ ยก่ า อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
คดี ป ราบปรามการทุ จริ ต ภาค 4 ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้เ ชี่ย วชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้ น 5)
สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๖๕. นางเกษริ น ทร์ รั ก ษา อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
คดี ศ าลแขวง ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งานการยุติ
การดาเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
๖๖. นายอดิ ศั ก ดิ์ สุ ท ธิ โยธิน อั ย การผู้ เ ชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านั ก งาน
คดีปกครองเพชรบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลสูง
ภาค 1
๖๗. นายสมพงษ์ ศรีธูป อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
กรุงเทพใต้ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 6
๖๘. นายวิ วั ฒน์ ศิ ริชัย สุทธิ กร อั ย การผู้เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 5) ส านักงาน
คดีอาญา ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลสูงภาค 6
๖๙. นายไพศาล ไชยวงษ์ อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
คดีเศรษฐกิจและทรั พยากร ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
๗๐. นายอนุ ชิ ต เจริ ญ วงศ์ อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
คดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 3
๗๑. นายบัญชา ใจสอาด อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปกครองนครราชสีมา
๗๒. นายครรชิ ต หุ ต ะกมล อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
คดีอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 5
๗๓. นายสุทธิชัย สุขวัฒน์นิจกูล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
คดี ศ าลแขวง ด ารงตาแหน่ง อั ย การผู้เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านั ก งานคดี กิจการ
อัยการสูงสุด
๗๔. นางฐาณภัค สวงโท อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอัยการสู งสุ ด
ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแรงงานภาค 3
๗๕. นายเกรี ยงไกร พรหมบุ ตร อั ยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 5) ส านักงาน
คดี ป ราบปรามการทุ จริ ต ภาค 5 ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้เ ชี่ย วชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้ น 5)
สานักงานคดีปกครองภูเก็ต
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๗๖. นายธรรมนูญ ศรีเอี่ยมตระกูล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
คดีพิเศษ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 6
๗๗. นายกฤตพล เทียนสุ วรรณ อั ยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านักงาน
คดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดียาเสพติด
๗๘. นายอนุ ช า ช้ างสาร อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการ
อัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลสูงภาค 3
๗๙. นายคมสั น เพชรฉวี อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
คดี ศ าลแขวง ด ารงตาแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านักงานคดีแรงงาน
ภาค 7
๘๐. นางสาวเบญจพัฒน์ เตชวีรพงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
คดีปกครองเชียงใหม่
๘๑. นายพิ ทั กษ์ ค าวชิรพิ ทัก ษ์ อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ าราชการอั ยการชั้น 5) ส านักงาน
คดีปราบปรามการทุ จริต ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
คดีศาลสูงภาค 4
๘๒. นายสุธรรม ศรีพิทักษ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
กรุงเทพใต้ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 8
๘๓. ว่าที่พันตารวจตรี โดม โลหะพจน์พิลาศ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5)
ส านั ก งานคดี ภาษีอากร ด ารงตาแหน่ ง อั ยการผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ าราชการอั ยการชั้น 5) ส านักงาน
คดีศาลสูงภาค 5
๘๔. นายมนเฑียร บุ ศย์ ประจง อั ย การผู้เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านักงาน
ชี้ ข าดคดี อั ยการสูงสุ ด ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้เ ชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 5) ส านั กงาน
คดีกิจการอัยการสูงสุด
๘๕. นายรุ่งวิทย์ ประนิธิ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญาธนบุรี
๘๖. นายจุ ล พงษ์ พวงสุวรรณ อั ย การผู้เ ชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัยการชั้ น 5) ส านักงาน
คดี อ าญา ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 5) ส านั ก งานคุ้ม ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๘๗. นายอนิ รุท ธ์ แสงทับ ทิม อั ย การผู้เ ชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านั กงาน
คดีอาญา ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลแขวง
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๘๘. ร้ อ ยต ารวจเอก ยุ ท ธชาติ จาตุ รนต์ อั ย การผู้ เ ชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5)
ส านั ก งานคณะกรรมการอั ยการ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้ เ ชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้น 5)
สานักงานวิชาการ
๘๙. นายคมสั น เพ็ ง บุ ญ ชู อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
คดี ป ราบปรามการทุ จริ ต ภาค 7 ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้เ ชี่ย วชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้ น 5)
สานักงานอัยการภาค 7
๙๐. ว่าที่ร้อยตรี มิตร มูลสวัสดิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
คดีพิเศษ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปกครองเพชรบุรี
๙๑. นายพิทยา วีระพงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช
๙๒. นางศิ ริรัต น์ ลี ว งศ์ เจริ ญ อั ย การผู้เ ชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านั กงาน
คณะกรรมการอั ย การ ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค 2
๙๓. นายจั ก รกฤษณ์ ศรี เ มฆ อั ย การผู้ เ ชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
คดีศาลสูงภาค 3
๙๔. นายณั ฐ วุ ฒิ เนื อ งทอง อั ย การผู้ เ ชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
คดีปกครอง ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแรงงานภาค 1
๙๕. นายบรรพต ภาคยุทธ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานชี้ขาด
คดีอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปกครอง
เชียงใหม่
๙๖. นางอัจจิมา สุรสินธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีพิเศษ
ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแรงงานภาค 4
๙๗. นายสกล กมลรั ต นกุ ล อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
คดี ย าเสพติ ด ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งานชี้ ขาด
คดีอัยการสูงสุด
๙๘. นางสาวสุภ าพร จุ ล ดุ ลย์ อั ย การผู้เ ชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 5) ส านั กงาน
คดีค้ามนุษย์ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดียาเสพติด
๙๙. นางชัญวัณณ์ สิงหนาท อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแพ่ง
ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอัยการสูงสุด
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๑๐๐. นายประสงค์ กิ่ ง พุท ธพงษ์ อั ยการผู้เชี่ ยวชาญ (ข้ าราชการอัยการชั้น 5) ส านักงาน
คดีอาญากรุงเทพใต้ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1
๑๐๑. นางปิยวรรณ โหระกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอั ยการชั้น 5) สานักงานอัยการสู งสุ ด
ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคณะกรรมการอัยการ
๑๐๒. นางสาวสลาวรรณ ภูริสัตย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
คดีอาญา ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลสูงภาค 6
๑๐๓. นายวรเทพ สกุลพิ ชัยรั ต น์ อั ยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้ าราชการอัยการชั้น 5) ส านักงาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการ
อัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลสูงภาค 1
๑๐๔. เรื อ โท สายั น ต์ สุ โขพื ช อั ย การผู้ เ ชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้น 5) ส านั ก งาน
คดีพิเศษ ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลสูง
๑๐๕. นายสราวุธ โฆษิตธนสาร อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 4 ด ารงต าแหน่ง อั ยการผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัยการชั้ น 5) สถาบันพั ฒนาข้ าราชการ
ฝ่ายอัยการ
๑๐๖. นายวิวัฒน์ กิจจารึก อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 8 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแรงงานภาค 8
๑๐๗. นายเกรียงศักดิ์ รอดประชา อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานการสอบสวน
๑๐๘. นายสมศักดิ์ ลีวงศ์เจริญ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 2 ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านั ก งานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 2
๑๐๙. นายภู มิ ช าย ทานัธยพงศ์ อั ย การผู้เ ชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัยการชั้ น 5) ส านักงาน
คดีปกครอง ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการสูงสุด
๑๑๐. นางสาวช่อ ดารา สี ว ะรา อั ยการผู้เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 5) ส านั กงาน
อัยการภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญามีนบุรี
๑๑๑. นายรั ช พล คงศรี ย าตรา อั ย การผู้เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านั กงาน
อัยการภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานวิชาการ
๑๑๒. นายนิ ก ร หวั ง สุ นทรชั ย อั ย การผู้เ ชี่ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 5) ส านั ก งาน
อัยการภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลสูง
๑๑๓. นายชั ย พล โพธิ์ เ รื อ ง อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
อัยการภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปกครอง

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๑๔. นายสื บพงศ์ โอภาพงพั นธ์ อั ยการผู้เ ชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 5) ส านักงาน
อัยการภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๑๑๕. นาวาอากาศโท ปัญญา นิลแจ้ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 3
๑๑๖. นายอัคคพล รักผกา อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๑๑๗. นายพิมล เจาวัฒนา อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคณะกรรมการอัยการ
๑๑๘. นางสาววรรณทนีย์ สุดสัตย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดียาเสพติด
๑๑๙. นายพรไพโรจน์ ตรีพงษ์พันธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 8 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแรงงาน
ภาค 8
๑๒๐. นายเดชชั ย ผานะวงค์ อั ย การผู้ เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
อัยการภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 4
๑๒๑. นายกฤตศิ ล ป ช่ ว ยศรี อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
อัยการภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีเยาวชน
และครอบครัว
๑๒๒. นางจาเนียร คงถาวร อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแรงงาน
๑๒๓. นางสาวสมสวาท เทพน าโสมนั สส์ อั ย การผู้ เ ชี่ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5)
สานักงานอัยการภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
คดีเยาวชนและครอบครัว
๑๒๔. นางสาวกัลยกร เทียนสวัสดิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปกครอง
พิษณุโลก
๑๒๕. นายเจริญ จันทวิลาศ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 5) ส านั ก งานคุ้ มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง
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๑๒๖. นายประจวบ แย้มเพ็ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 5 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
๑๒๗. นางสาวสุธิดา กะการดี อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
๑๒๘. นายรุ่งเรือง เถื่อนโต อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 6 ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านั ก งานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 6
๑๒๙. นายประทีป ทองพูนกิจ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
๑๓๐. นายกิ ต ติ ทั พพั น ธ์ ชั ย อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
อัยการภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานการบังคับคดี
๑๓๑. นางสาวอมรรัตน์ เชี่ยวนาวิน อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลแขวง
๑๓๒. นายศราวุ ธ เสี ย งแจ้ ว อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งาน
อัยการภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีเยาวชน
และครอบครัว
๑๓๓. นางรุ่งทิพย์ ดารงศักดิ์ศิริ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแพ่ง
๑๓๔. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเจริญ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านั ก งานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 1
๑๓๕. นายไชยา สังข์น้อย อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๑๓๖. นายมีชัย ปัฐพี อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 4
ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลสูง
๑๓๗. นางสาววังวนัช ทิพวัน อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดียาเสพติด
๑๓๘. ว่ าที่ ร้อ ยตรี สมคิ ด ตุ้ ม วารี อั ย การผู้เ ชี่ยวชาญ (ข้ าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลสูง
๑๓๙. นายชุมพล พุ่มชุมพล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 5 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปกครองเชียงใหม่
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๑๔๐. นางจตุพร อาจคงหาญ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานวิชาการ
๑๔๑. นายประพันธ์ นิติโชติ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๑๔๒. นายณุวัฒน์ หรรษคุณาฒัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีพิเศษ
๑๔๓. นายสุพจน์ พรรณรังษี อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแพ่งธนบุรี
๑๔๔. นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุศร อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปกครองยะลา
๑๔๕. ร้ อ ยต ารวจเอก ปวริ ศ ร เฉลิ ม แสน อั ย การผู้ เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5)
สานักงานอัยการภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
คดีอัยการสูงสุด
๑๔๖. นายชลัฏ มัณฑนาพงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคณะกรรมการอัยการ
๑๔๗. นายวรวิทย์ รัตนากร อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 4 ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านั ก งานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 4
๑๔๘. พั น ต ารวจตรี คมพสิ ษ ฐ์ เวี ย งอิน ทร์ อั ย การผู้เ ชี่ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5)
สานักงานอัยการภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
คดีศาลแขวง
๑๔๙. นายไชยโย มะลิผล อั ยการผู้เชี่ย วชาญ (ข้า ราชการอั ยการชั้ น 5) ส านั ก งานอัยการ
ภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลแขวง
๑๕๐. นายเจษฎา รักวนิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแพ่ง
๑๕๑. นายเสมรชัย บุญเลิศ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปกครองสงขลา
๑๕๒. นางกรวิพา จันทโรทัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้ เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านั ก งานคดีเ ศรษฐกิจ
และทรัพยากร
๑๕๓. นายธานินทร์ ประดิษฐ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานที่ปรึกษากฎหมาย
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๑๕๔. นายขวัญไพร จันทนา อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 2 ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้ เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านั ก งานคดีเ ศรษฐกิจ
และทรัพยากร
๑๕๕. นายปัญญ ไพศาลรภัทร อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๑๕๖. นางสาวกานต์ พิช ชา สู ริป ระเสริ ฐ อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5)
สานักงานอัยการภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
การสอบสวน
๑๕๗. นางสาวกรรณิกา จงสมจิตร อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีเยาวชน
และครอบครัว
๑๕๘. นายพิศิษฏ์ มหารัศมี อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอัยการสูงสุด
๑๕๙. นายวรา สุขแสน อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 5
ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคณะกรรมการอัยการ
๑๖๐. นายประยุทธ์ แก้วยอด อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลแขวง
๑๖๑. นายพงศักดิ์ ภาคสัมพันธุ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๑๖๒. นางศนิ อานันทสฤษฎ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานการบังคับคดี
๑๖๓. นายศุภวัฒน์ บุญนิมิตร อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๑๖๔. นายศักดิ์ชัย รังสิวรารักษ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญาพระโขนง
๑๖๕. นายฦๅชา วัฒนเนติกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๑๖๖. นายวรวัตร สีหะ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 4
ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
๑๖๗. นางสาวอัญชนา ศรีเปารยะ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแรงงาน
ภาค 9
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๑๖๘. นายทิฆัมพร นิวรณุสิต อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
๑๖๙. นายประทีป ศรีสิงห์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 5 ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านั ก งานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 5
๑๗๐. นายภาสกร หวานแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปกครอง
๑๗๑. นายศุภชัย เศวตกิตติกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีศาลแขวง
๑๗๒. นายนิมนรัตน์ จันทษี อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 8 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 9
๑๗๓. นายธนวุฒิ ดั่งหั่งซิ้น อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 8 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปกครอง
๑๗๔. นายสมพิศ ดาวเรือง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 8 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 9
๑๗๕. นายอนุชา หัวใจแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอัยการสูงสุด
๑๗๖. นางสาวเบญจมาศ กรีอินทร์ทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๑๗๗. นายกฤษณ์ ภู่ประดิยุทธกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 5 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอัยการสูงสุด
๑๗๘. นายธนบัตร สังวรณ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๑๗๙. นายพร้อมพล เชาวลิต อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแพ่ง
๑๘๐. นายอรรถพันธ์ ตั้งมโนวุฒิกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อั ย การภาค 4 ด ารงตาแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ าราชการอัยการชั้น 5) ส านัก งานคดีอาญา
กรุงเทพใต้
๑๘๑. นายศักดิ์ดา รื่นรมย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 2 ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านั ก งานคดีปราบปราม
การทุจริตภาค 2
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๑๘๒. นายวิจิตร ศรีมะเรือง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๑๘๓. นายปิ ย ะ พิ ม พ์ ซ า อั ย การผู้เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านั ก งานอัยการ
ภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๑๘๔. นายบุญช่วย บัวใหญ่ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคณะกรรมการอัยการ
๑๘๕. นายปกรณ์ ธรรมโรจน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ด ารงต าแหน่ง อั ยการผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัยการชั้ น 5) สถาบันพั ฒนาข้ าราชการ
ฝ่ายอัยการ
๑๘๖. ร้อยตารวจเอก ทองสุข พิธรรม อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๑๘๗. นายปิยสิษฐ์ อุ่นศิลป์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 4 ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านั ก งานคดีปราบปราม
การทุจริต
๑๘๘. นายชัชชาย บุญญาธิการ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 8 ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้ เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านั ก งานคดีเ ศรษฐกิจ
และทรัพยากร
๑๘๙. นายนารยะชน พวงจันทร์หอม อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร
๑๙๐. นางประกายรัตน์ ทองคาอ้น อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีแพ่ง
๑๙๑. นางสาวยุภาวดี สถิตย์กุลทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 8 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 9
๑๙๒. นางสาวนิติยา ธารานุกูล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 4 ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้ เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านั ก งานคดีเ ศรษฐกิจ
และทรัพยากร
๑๙๓. นายอมรฤทธิ์ ผ่องศรีสุข อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 6 ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านั ก งานคดีปราบปราม
การทุจริต
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๑๙๔. นายธีรนันทน์ พานิชการ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 9 ด ารงต าแหน่ ง อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5) ส านั ก งานคดี เ ยาวชน
และครอบครัว
๑๙๕. นายประโลม ทองเป้า อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 5 ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านั ก งานคดีปราบปราม
การทุจริต
๑๙๖. นายสั นติ ศรอารา อั ย การผู้เชี่ย วชาญ (ข้ า ราชการอัย การชั้น 5) ส านั กงานอัยการ
ภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 7
๑๙๗. นายศุ ภกิ จ อ่ ว มทับ อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ าราชการอัยการชั้น 5) ส านักงานอัยการ
ภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 7
๑๙๘. นายสมบัติ ฤทธิเดช อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 2
๑๙๙. นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๐๐. นายฉั ตรชั ย ตรี พิพัฒ น์กุล อั ย การผู้เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านักงาน
อัยการภาค 5 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๐๑. นายภาณุ ขวัญ ยืน อั ยการผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ าราชการอั ยการชั้น 5) ส านั กงานอัยการ
ภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 5
๒๐๒. เรือโท เชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๐๓. นางสาวมนต์ พิศ สาทรสั ม ฤทธิ์ ผ ล อั ย การผู้ เ ชี่ ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5)
สานักงานอัยการภาค 5 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
คดีปกครองสุพรรณบุรี
๒๐๔. นายจตุพร จันทปลิน อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 7
๒๐๕. นางยุวดี เยี่ยงยุกดิ์สากล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 7
๒๐๖. นายพลเทพ สุขโชติ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 2
๒๐๗. นายธนานนท์ รัตนาเดชาชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 7
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๒๐๘. นายสุรชัย รัตนวรรณี อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 4
๒๐๙. นางสาวปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 8
๒๑๐. นางสาวดรุณี แสงสง่าศรี อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีภาษีอากร
๒๑๑. นายประเสริฐศักดิ์ นาคนาวา อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดียาเสพติด
๒๑๒. นางสาวอาจารี สุนทรพินิจกิจ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๑๓. นายศักดิพัฒน์ จริยเมธางกูร อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 2 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีปกครอง
๒๑๔. นางสาวนิ ติ ก าญจน์ วงค์ ค รองศัก ดิ์ อั ย การผู้ เชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5)
สานักงานอัยการภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 5
๒๑๕. นายจิตติวัฒน์ คิดวันนา อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 4
๒๑๖. นายธนพล ประเสริฐดี อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 5 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 6
๒๑๗. นายศรีวงษ์ หลักคา อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 8 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 4
๒๑๘. นายประเมต ปัญญาใส อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๑๙. นายปณิ ธาน จารุ วิ เศษศรี อั ย การผู้เชี่ยวชาญ (ข้ าราชการอั ยการชั้น 5) ส านักงาน
อัยการภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 7
๒๒๐. นายสุวิชัย แก้วชูทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 8 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 9
๒๒๑. นายณรงค์ ตันยาภิรมย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๒๒. นายทรงวิทย์ อนันตธนวิทย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 9
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๒๒๓. นายศุภชัย ดลพิทักษ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 2
๒๒๔. นายอิทธิพัฒน์ เพชรกวินกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๒๕. นายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 6
๒๒๖. นายทศพร ทิตภิญโญ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 7
๒๒๗. นายคมคะเน หงส์ธนนันท์ อั ยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 5) ส านักงาน
อัยการภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 3
๒๒๘. นายสนชัย ประสพมั่น อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๒๙. นายเสมา ชมชื่นธรรม อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 1 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 2
๒๓๐. นายชญานนท์ พยาเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 7
๒๓๑. นายนคร เอี่ยมอาษา อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 8 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๓๒. นายโกวิท จงจิต อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 9
ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 8
๒๓๓. นายยงยุทธ วิจิตรกุลสวัสดิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 2
๒๓๔. นางสาวมาลีรัฐ เจียมจิตต์ธรรม อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดี
ภาษีอากร
๒๓๕. นางสุ กั ญญา กฤตานุสรณ์ อั ยการผู้เชี่ย วชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านักงาน
อัยการภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๓๖. นายอนันต์ เผือกพูลผล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 2
๒๓๗. นายดุลย์ปรีดา วงศ์ศรีอาจ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 4
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๒๓๘. ว่าที่ร้อยตรี ธีรรักษ์ วนศิริกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 2
๒๓๙. นางสาวมยุรี ไวกิจอเนก อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 7 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๔๐. นายมานพ เสือเหลือง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๔๑. นายภูริธิษฐ์ เจริญทรัพย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 5
๒๔๒. นางสุภาพร หลิมศิริวงษ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานคดีอาญา
๒๔๓. นางสาวประมาขวั ญ ใช้ เ จริ ญ พงศ์ อั ย การผู้ เ ชี่ ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 5)
สานักงานอัยการภาค 6 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 7
๒๔๔. นายนิรุต พรหมอินทร์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 8
๒๔๕. นายกิตติภาส ไพบูลย์วรพิสิฐ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 5 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 6
๒๔๖. นายนฤพล บุญสิทธิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 8
๒๔๗. พันตรี นพดล ไตลังคะ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 3
๒๔๘. นายกิติพงษ์ มณีวงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๔๙. นางปราศั ย ศรี สุ ข อั ยการผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอัยการชั้ น 5) ส านั กงานอัยการ
ภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๕๐. นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 2
๒๕๑. นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๕๒. นายมนต์ชัย คงคล้าย อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการ
ภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 2
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๒๕๓. นายวิ ชาญ สวยสม อั ย การผู้ เชี่ยวชาญ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 5) ส านัก งานอัยการ
ภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 7
๒๕๔. นายหิ รัญ ศรนุวั ตร อั ยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้า ราชการอัยการชั้น 5) ส านัก งานอัยการ
ภาค 3 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 1
๒๕๕. นางสาวภัทรสิ ริ จุ ฑ ากรณ์ อั ยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้ าราชการอัยการชั้น 5) ส านักงาน
อัยการภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 6
๒๕๖. นางสาวภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงาน
อัยการภาค 4 ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 6
๒๕๗. นายธี รพั ฒน์ ทะไกรราช อั ยการจั ง หวัดคุ้ ม ครองสิทธิแ ละช่ วยเหลื อทางกฎหมายและ
การบั ง คั บ คดี จังหวัด มหาสารคาม (ข้ าราชการอัย การชั้ น 4) ด ารงต าแหน่ง อั ย การผู้เชี่ยวชาญ
(ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 6
๒๕๘. นายทวี คงแสงภักดิ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) ดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สานักงานอัยการภาค 2
๒๕๙. นายไพโรจน์ คิ ด ชอบ อั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิท ธิแ ละช่ ว ยเหลื อทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครพนม (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๖๐. นายบวรเกียรติ ก้องเวหา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและ
การบั ง คั บ คดี จัง หวัด บึง กาฬ (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัดสกลนคร
(ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๖๑. นางสุพร สุขใจ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดมุกดาหาร (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดมุกดาหาร (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๖๒. นายเอกสิท ธิ์ สุ ข การณ์ อั ย การจั ง หวัด คุ้ มครองสิท ธิแ ละช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
สุราษฎร์ธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๖๓. นายบุญฉลอง มีการุณ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั งหวัดธั ญบุรี ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั งหวัดคุ้ ม ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๖๔. นายพงษ์นริ นทร์ นิ ลจั นทร์ อั ย การจั งหวัดประจาส านัก งานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดชุมแพ (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4)
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๒๖๕. นายอภิรักษ์ ศรีคชา อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดหล่มสัก (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4)
๒๖๖. นายอั ศ วดร ปั จฉิม อั ยการจัง หวัด ประจาสานักงานอั ยการสูง สุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดอานาจเจริญ (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4)
๒๖๗. นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ดสมุ ท รสาคร ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด คดี เยาวชน
และครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๖๘. ร้ อ ยต ารวจเอก พงษ์ พิพัฒ น์ เขีย วอุบ ล อั ย การจั ง หวัด ประจาสานั กงานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาแพงเพชร ดารงตาแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาแพงเพชร (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4)
๒๖๙. พันตารวจตรี สุพจน์ บัวดี อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครั วจังหวัดพะเยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิ ทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๗๐. นายศราวุธ พูลสุข อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดทองผาภูมิ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๗๑. นายสุรศักดิ์ กาฎีโรจน์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชัน้
4) ส านั ก งานอั ยการจั ง หวั ดอ่ างทอง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด คุ้ ม ครองสิท ธิแ ละช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๗๒. นายสั น ติ เกตุ รัต น์ อั ย การจั งหวัด ประจาส านักงานอัยการสู งสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั ง หวัด ทุ่ง สง ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัด คดี เยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตรัง (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๗๓. นายพงศ์ ธร คุ ณชะ อั ยการจั ง หวัด ประจาสานัก งานอัยการสู งสุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการจั ง หวัดกาฬสินธุ์ ด ารงต าแหน่ ง อั ยการจัง หวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๗๔. นางสาวภัทรทิรา ภูมิสุทธาผล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพังงา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสตูล (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
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๒๗๕. ร้ อ ยต ารวจเอก ประมวล ผลพฤกษา อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั กงานอัย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดไชยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดยะลา (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๗๖. นายวิเชียร คงคาหลวง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๗๗. นายมานิตย์ นาคทั่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั งหวั ดปัต ตานี ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั งหวัดคดีเ ยาวชนและครอบครัว
จังหวัดปัตตานี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๗๘. นางสาวกาญจนา อุปะละ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด เชี ย งราย ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๗๙. นายโอฬาร วิเศษนคร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๘๐. นายสุทน สุขเม่า อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๘๑. นางพูลสุข สุริยะโชติ ธนามี อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคดีเ ยาวชนและครอบครั วจั ง หวั ดบึ งกาฬ ด ารงต าแหน่ง อั ยการ
จังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๘๒. นายอมร จิรเกียรติโชดก อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดชัยภูมิ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๘๓. นายสุภชัย อยู่พะเนียด อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๘๔. นายไพประสิทธิ์ โปเล็ม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุ รี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดเลย (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
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๒๘๕. นายวัลลพ แสงทับทอง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั งหวัดกระบี่ ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั ง หวัด คุ้ม ครองสิ ทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกระบี่ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๘๖. นายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการจั งหวั ดเพชรบุ รี ด ารงต าแหน่ ง อั ยการจั งหวั ดคุ้ มครองสิ ทธิ และช่ วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๘๗. นายวิโรจน์ น้อยภาสน์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๘๘. นายอลงกรณ์ นาคประเสริฐ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั ง หวัด สุพ รรณบุ รี ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวั ดคุ้ ม ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๘๙. นายสุกฤช สุมาลเรส อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๙๐. นายวรพจน์ เฉียงตะวัน อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั งหวัดลาปาง ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัดคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลาปาง (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๙๑. นายอัมพร รัตนพันธ์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๙๒. นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดหนองบัวลาภู (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๙๓. นายธวัช ชัย ผ่ องใส อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั ง หวั ดสมุ ทรสงคราม ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวั ดคุ้ ม ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๙๔. นางสาวณัฐสินี โตวิชา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจัง หวัดสิง ห์บุรี ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวัดคุ้ม ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
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๒๙๕. นายรณรงค์ พิกุลทอง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัย การคดีศ าลแขวงสุพ รรณบุ รี ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั ง หวั ดคดีเ ยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตาก (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๙๖. ร้ อ ยต ารวจเอก ธี ระยุท ธ แรงเขตร์ ก าร อั ย การจั งหวั ดประจาส านั กงานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพัทยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๙๗. นายสุวิท ทองชุมนุม อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูง สุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการจั งหวัดนครปฐม ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดขอนแก่น (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๙๘. นายพงษ์สุข บัณฑิตสิทธิโชค อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดตราด ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๒๙๙. นางสาวนิจิตา มุสิกะศิริ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคดี เยาวชนและครอบครั วจั ง หวัด พั ทลุ ง ด ารงต าแหน่ง อั ย การจังหวัด
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๐๐. นายมหศักดิ์ ชัยโมห์ อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัย การสูงสุ ด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั งหวัด สงขลา ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวั ดคดีเ ยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสงขลา (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๐๑. นางสาววงจั น ทร์ เหลื อ งเพชราภรณ์ อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยนาท (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๐๒. นายสมโชค ศรีคงแก้ว อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั งหวั ดทุ่ งสง ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั งหวั ดคุ้ ม ครองสิท ธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๐๓. นางสาววัฒณีย์ จรูญพันธ์นิธิ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดลาพูน ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลาพูน (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๐๔. นายเทพประทาน กิจวรรณ อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัย การสูงสุ ด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
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๓๐๕. นางสาวเพ็ ญนิภา คุ้ ม ได้อยู่ อั ยการจั งหวั ดประจาสานักงานอัยการสูง สุด (ข้ าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาพูน ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๐๖. นายปั ญ ญา พิ ช ญ์เลิศ ชาญ อั ย การจัง หวัด ประจาสานัก งานอัยการสูง สุด (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ดารงตาแหน่ง อัยการ
จังหวัดคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๐๗. นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๐๘. ว่าที่ร้อยตรี สมสกุล แสงไพศาล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเลย ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๐๙. นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู งสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4)
๓๑๐. ร้ อ ยต ารวจเอก สมชาติ กฤตวั ชราสน์ อั ย การจั ง หวั ดประจาส านัก งานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๑๑. นายสราวุธ กนกฉันท์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนครไทย ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครไทย
(ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๑๒. นายคงศักดิ์ มาตังครัตน์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๑๓. นายอภิรักษ์ เตชะวงค์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั งหวัด ตาก ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวั ดคุ้ ม ครองสิท ธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๑๔. ร้ อ ยต ารวจเอก บั ณฑิ ต กระโทกนอก อั ย การจั ง หวัด ประจาส านั กงานอั ยการสูงสุด
(ข้ าราชการอัยการชั้น 4) ส านักงานอั ยการจั งหวัดนครราชสีม า ด ารงต าแหน่ง อั ยการจังหวัดพล
(ข้าราชการอัยการชั้น 4)
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๓๑๕. นาวาอากาศตรี นครธรรม คล่องเชิงสาร อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัย การสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๑๖. นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๑๗. นายวิ ศรุ ต ราชรั กษ์ อั ยการจั งหวัด ประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัด
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๑๘. นายสั ญญา สะอาด อั ยการจั งหวั ดประจาส านัก งานอัยการสูง สุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั ง หวัด เบตง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด คุ้ม ครองสิทธิ และช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๑๙. นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๒๐. นายปกรณ์ สุคนธชาติ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๒๑. นางสาวบงกช ประทีปเสถียรกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดระยอง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสกลนคร (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๒๒. นายณัฐพงษ์ วงษ์ศุทธิภากร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด นราธิ ว าส ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด คดี เ ยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนราธิวาส (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๒๓. นายนิติคุปตก์ นพคุณ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลาภู ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลาภู (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๒๔. นายเชาวลิต แย้มประสงค์ อั ย การจั ง หวัดประจาสานักงานอั ยการสู งสุด (ข้ า ราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
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๓๒๕. นายธีรพล แก้วไวยุทธ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั งหวั ดร้ อยเอ็ด ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั งหวั ดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๒๖. นายภักดี จรูญกาญจนกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด นน ทบุ รี ด ารงต าแ หน่ ง อั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๒๗. นายองอาจ เธียรโชติ อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัยการสู งสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด สว่ า งแดนดิน
(ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๒๘. นายพิศาล ปัสนานนท์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั ง หวัด ตราด ด ารงตาแหน่ ง อั ย การจั งหวัดคุ้ ม ครองสิท ธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตราด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๒๙. นายบัญชา เพชรปรางค์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเชียงราย ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๓๐. นายกันตภณ วิจิตรกาเหนิดกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4)
๓๓๑. นายณัฐคม โพธิ์ทอง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัย การสูงสุ ด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิ ทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๓๒. นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั ง หวัด ลพบุรี ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวัดคุ้ ม ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๓๓. นายปพน ศรศิริ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด ยโสธร ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด คดี เ ยาวชนและครอบครั ว จังหวัด
อานาจเจริญ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๓๔. นายแก่นกมล บุ ณยพิพัฒ น์ อั ยการจัง หวัดประจาสานักงานอั ยการสูง สุด (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดฝาง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดหนองคาย (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
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๓๓๕. นางภาณุมาศ สุวรรณสุจริต อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดลาปาง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๓๖. นายนาวี พุอ้อย อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานคดี ภาษีอากร ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั งหวัด คุ้ม ครองสิท ธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดลพบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๓๗. นายพงศ์ ศักดิ์ วงศ์ สุวรรณ อั ย การจั งหวัด ประจาสานักงานอั ยการสูงสุ ด (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดตรัง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพัทลุง (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๓๘. นายเกียรติสุเมธ จันทราวดี อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดภูเขียว (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4)
๓๓๙. นายกอบชัย สุปรินายก อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดรัตนบุรี (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4)
๓๔๐. นายณัฐนัย สุขมี อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๔๑. นายธีระพล แจ่มกระจ่าง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวั ดชัยนาท ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิท ธิและช่ วยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๔๒. นายชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุรินทร์ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๔๓. นายบุญธรรม สีแสง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๔๔. นายกฤษฎา แสนสุข อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดนครพนม (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
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๓๔๕. นายปริ วรรต พุ ท ธสุว รรณ อั ย การจั งหวั ดประจาสานักงานอั ยการสูงสุ ด (ข้ า ราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๔๖. นาวาอากาศโท ณภั ท รชนน์ ผลศรั ท ธา อั ย การจั งหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดลพบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๔๗. นายนพดล ศิ ริแก้ ว อั ยการจั ง หวัดประจาสานัก งานอัยการสู งสุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั ง หวัด นนทบุ รี ด ารงตาแหน่ง อั ย การจัง หวัด คดี เยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๔๘. นายสันติ เยือพร้อมพงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการคดี ศ าลแขวงนครปฐม ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวัด คุ้ม ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมพร (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๔๙. นายทวีสิทธิ์ ยอดอินทร์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการจั งหวัดสุรินทร์ ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวัดคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธร (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๕๐. นายศราวุธ สุ ขแก้ว อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอัย การสูง สุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั งหวัด ภูเ ก็ต ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั งหวัดคุ้ ม ครองสิท ธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๕๑. นายปกรณ์ เทศทานุ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู งสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๕๒. นายณัฐวัฒน์ จาปาแขม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๕๓. นายเกรียงไกร อิสระสร้างสรรค์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั งหวัดอุ บลราชธานี ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั ง หวัด คุ้ม ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๕๔. นายธีรวิทย์ มณีอินทร์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคดีเยาวชนและครอบครั วจั งหวัดชั ยนาท ด ารงตาแหน่ง อั ย การจังหวัด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระนอง (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
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๓๕๕. นางสาวมุ่งหมาย ซื่อตรง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานคดี อั ย การสู ง สุ ด ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๕๖. นายภีศเดช วรกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด ชั ย บาดาล ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๕๗. นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอานาจเจริญ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๕๘. นายวัลลภ ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครนายก ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสตูล (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๕๙. นายประชา หวานใจ อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานคดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานวิชาการ
๓๖๐. นายสุชาติ วรรณเมืองเก่า อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคดีศ าลแขวงสมุ ทรปราการ ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั ง หวัด คุ้ม ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๖๑. นายสัญญา พงศ์พานิช อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๖๒. นายชุมพร เสรีนนท์ชัย อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
๓๖๓. นายดุ สิต ทองเสนา อั ยการจั งหวัด ประจาสานักงานอั ยการสู งสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจา
สานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเบตง
๓๖๔. ร้ อ ยต ารวจเอกหญิง ชญานิศ ภาชี รัตน์ อั ย การจั ง หวั ดประจาสานั กงานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ดารงตาแหน่ง
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
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๓๖๕. นางสาวมัลลิกา มันตเสถียร อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู งสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานคณะกรรมการอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัด ประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๓๖๖. นายอนุสิทฐ์ ชุมช่วย อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงกระบี่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกระบี่
๓๖๗. นายเลอศักดิ์ ดุกสุขแก้ว อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
๓๖๘. นางสาวภัทรสุดา บุญกิตติเจริญ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานคดี แ พ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ประจาส านัก งานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๓๖๙. เรืออากาศเอก สุนทร นวลย่อง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการ
สูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๗๐. นายอนุรัญ โมรารัตน์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธ านี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๗๑. นายวีระ พนมวัน อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจา
สานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ
๓๗๒. นายณัชธพงศ์ โสภณธนารักษ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานคดี แ พ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ประจาส านัก งานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี
๓๗๓. นายอาณั ติ ศรี สุ ดดี อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคดี เยาวชนและครอบครั วจั งหวัดร้ อยเอ็ด ด ารงตาแหน่ ง อั ยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร
๓๗๔. นายสุรพล ตวงหิรัญวิมล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัย การจั ง หวัดตาก ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั งหวั ดประจาส านั กงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง
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๓๗๕. นางสาวจงจิ ต ต์ สุ ขภารั งษี อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอัยการสู งสุด (ข้ า ราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั กงานคดีแรงงาน ด ารงตาแหน่ ง อั ยการจั ง หวัดประจาสานักงานอัย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคณะกรรมการอัยการ
๓๗๖. นางกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ ท อง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดหนองคาย ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจา
สานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
๓๗๗. นายจริ น ทร์ รั ง แก้ว อั ย การจัง หวัดประจาสานักงานอัยการสู งสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์
๓๗๘. นางสาวภัทราภรณ์ พรมนุชาธิป อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
๓๗๙. พันตารวจตรี วัฒนา บุญเหิน อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอัย การจั ง หวั ดชั ยนาท ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัด ประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
๓๘๐. นายธวัชชัย ว่ องพรรณงาม อั ยการจั งหวัด ประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้ าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาปาง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
๓๘๑. นายชานาญ ตัณฑวชิระพันธ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเ ก็ต ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
๓๘๒. นายพรเทพ สมวงค์ อั ยการจั งหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั งหวัด ประจวบคี รีขันธ์ ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวัด ประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี
๓๘๓. นายพิชชา คงทน อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวั ดแม่ฮ่องสอน ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจา
สานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่
๓๘๔. นางสาวสุพรรณา ลิ้มถาวรวงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดระยอง
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๓๘๕. พันตารวจโท เดชาชัย ณ ลาปาง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั ง หวัด พระนครศรี อยุธ ยา ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั งหวัดประจา
สานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี
๓๘๖. นายทวีชัย สิริวัฒน์กุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด สุราษฎร์ ธ านี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ดประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี
๓๘๗. นายดิเรก จันทร์ธิมา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคดีเยาวชนและครอบครั วจั งหวัดเชียงราย ด ารงตาแหน่ง อั ย การจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงราย
๓๘๘. นายวันชนะ ปฐมศิริ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานคดีแพ่ง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๓๘๙. นางสาวอรุณพัฒน์ ภักดีวงศ์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
๓๙๐. นายวรวุฒิ วุฒิภิรมย์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว
๓๙๑. นางสาวเบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาพูน
๓๙๒. นายศิริชัย ด่านพัฒนามงคล อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง
๓๙๓. นายอิสม่าแอน มัสการ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวั ดปราจีนบุ รี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี
๓๙๔. นายอารยะ ธีระภัทรานันท์ อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอัยการคดี เยาวชนและครอบครั วจังหวัดนครนายก ด ารงต าแหน่ง อั ยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
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๓๙๕. นายธรรมเรศวร์ ลิ่มกุลพงษ์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูง สุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงเวียงป่าเป้า ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดลาปาง
๓๙๖. นายเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพะเยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
๓๙๗. นางสุภาพร เขียวต่าย อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานคณะกรรมการอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
๓๙๘. นายกฤตกร รุ่ ง พรทวีวั ฒน์ อั ย การจั งหวัด ประจาสานัก งานอัยการสูง สุด (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 4) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๓๙๙. พันตารวจตรีหญิง อรชุน กนกทิพย์พรชัย อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้ าราชการอั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานคณะกรรมการอั ย การ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
๔๐๐. นางสาวกาญจนา ปั ญ จกิ จไพบู ล ย์ อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
(ข้ าราชการอั ย การชั้น 4) ส านั ก งานอั ยการคดี ศาลแขวงนนทบุรี ด ารงต าแหน่ง อั ย การจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
๔๐๑. ร้อยเอกหญิง วฤษณี มรรยาวุฒิ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัย การสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๔๐๒. นายวิเศษ อ่อนตา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดแพร่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดฝาง
๔๐๓. นายประทักษ์ พงศ์ ลิ้ ม สกุล อั ยการจั งหวัดประจาส านัก งานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอัย การจั ง หวัด สงขลา ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ดประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
๔๐๔. นางสาววรณัน ศุกระพรรณา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจั งหวั ดอุทัยธานี ดารงตาแหน่ ง อัยการจังหวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดชัยนาท
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๔๐๕. นางสาวกฤติกา กิติยานันท์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานการสอบสวน ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
๔๐๖. นายบัณฑิต กองทิพย์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานคดีปราบปรามการทุจริต ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี
๔๐๗. นายมาร์ค เจริญวงศ์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานวิชาการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
๔๐๘. นางปัญจพร บุญอากาศ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัย การคดี เยาวชนและครอบครั ว จั งหวัด ตราด ด ารงต าแหน่ง อั ย การจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพัทยา
๔๐๙. นายศิระ บุญผกา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานอั ย การคดี เ ยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด อ่ า งทอง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดตราด
๔๑๐. นายสว่าง จันทะสาร อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัย การสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวัด อ านาจเจริ ญ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดลาพูน
๔๑๑. นายภาณุมาศ อจลบุญ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานต่างประเทศ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
๔๑๒. นายจั ก รพันธ์ จั น ทนานนท์ อั ย การจั งหวัดประจาสานักงานอัยการสูง สุด (ข้ าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคดี ศ าลแขวงนครราชสี ม า ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
๔๑๓. นางสาวภั ค พิ ช ญ์ ญ า สิ รภพวงศ์ ส กุ ล อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ดารงตาแหน่ง
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๔๑๔. นางนิภัตธรา ตั้งศรีไพโรจน์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงราย ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔๑๕. นางสาวจิตรปรีดี สกุลเสาวภาค อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั ง หวัด ภู เขี ยว ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวั ดประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
๔๑๖. นายสุชาติ สมบัติมาก อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ
๔๑๗. นางสาววรญาณี วุฒิธรเนติรักษ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานคดี แ พ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ประจาส านัก งานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีภาษีอากร
๔๑๘. นายเอกรินทร์ ชนะกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงทุ่งสง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง
๔๑๙. นางสาวศศิกานต์ บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
๔๒๐. นายนิวัฒน์ เนตรวงค์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสกลนคร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอานาจเจริญ
๔๒๑. นายประโมท พุทธสุภะ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนาทวี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสงขลา
๔๒๒. นายชัยณรงค์ สุวรรณโน อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคดี ศ าลแขวงล าปาง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดลาปาง
๔๒๓. นายธานิต วงศาโรจน์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานวิชาการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๔๒๔. นายอาคม ทองศิ ริ อั ย การจั ง หวัด ประจาสานักงานอัยการสู งสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคดี เยาวชนและครอบครัว จั งหวัด เพชรบุรี ด ารงตาแหน่ง อั ยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔๒๕. นายธวัชชัย มาศทอง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพัทลุง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดไชยา
๔๒๖. นายอิทธิพล ปุราสะเก อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครพนม ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลาภู
๔๒๗. นายมาโนช รัมมะสินธุ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
๔๒๘. นายพงษ์พันธ์ ยอดจันทร์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพิจิต ร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
๔๒๙. นายเกียรติศักดิ์ จิตนิยม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๔๓๐. ร้ อ ยต ารวจเอก พั น ธ์ พิศ สายโยธา อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ดารงตาแหน่ง
อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การ
จังหวัดมหาสารคาม
๔๓๑. นางสาวดวงพร เตชะกาธร อั ยการจั งหวัด ประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้ าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ดารงตาแหน่ง อัยการ
จังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๔๓๒. พันตารวจตรี สันติ มุริจันทร์ อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อั ย การชั้น 4) ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครั วจั งหวัดขอนแก่น ด ารงตาแหน่ง อัยการ
จังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๔๓๓. นางสาวนวชล วรานุภาพกุล อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดน่าน ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงเวียงป่าเป้า
๔๓๔. นายประสาน บุญเนื่อง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคดี เ ยาวชนและครอบครั ว จั ง หวัด ตรั ง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั งหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดตรัง

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔๓๕. นายเกรียงไกร พัฒนสุขวสันต์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลาภู ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
๔๓๖. นางสาวปิยนุช บุญเรืองขาว อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานคดี แ พ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ประจาส านัก งานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
๔๓๗. นายจุฬาพงษ์ รัตนตรัยวงศ์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ
๔๓๘. นายเจษฎางค์ภูมิ พรหมโชติชัย อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเลย ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
๔๓๙. นายเอกลักษณ์ สิริวัฒนาวงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงสระบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
๔๔๐. นายปกรณ์ คุณสาระ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานคดี อ าญาตลิ่งชั น ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั งหวัดประจาสานัก งานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๔๔๑. นายเกษมวุฒิ แก้วทอง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีแรงงาน
๔๔๒. นายบดี รุ่งศิริแสงรัตน์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเพชรบู รณ์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดปราจีนบุรี
๔๔๓. นายกี รติ แก่ นแก้ว อั ยการจั งหวัด ประจาส านั กงานอั ยการสูงสุ ด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานต่างประเทศ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
๔๔๔. นายกษิดิ์เดช เรืองสว่าง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัย การคดี เยาวชนและครอบครั ว จั งหวั ดสุโขทัย ด ารงต าแหน่ง อั ย การจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดตาก
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๔๔๕. นางสาวจิ รภัทร ปานเกษม อั ย การจั งหวัดประจาส านัก งานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพะเยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการ
สูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
๔๔๖. นายวิฑูรย์ เชื้ออาไพ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
๔๔๗. นายณัฐภูมิ แสงหิรัญ อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัด ศรีส ะเกษ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี
๔๔๘. นายจักรพันธ์ เมฆศิขริน อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาปาง
๔๔๙. นายปราโมทย์ รัตนประทีป อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง
๔๕๐. นายสุประชา ศุภรวงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านักงานอัยการจั งหวัด พิจิต ร ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจัง หวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
๔๕๑. นายอิสระพันธ์ สมัครคดี อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวั ดนครพนม ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร
๔๕๒. นายธราสิทธิ์ วิชัยดิษฐ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจา
สานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดตาก
๔๕๓. นายณัฐชะวิศ ปานพรหมมินทร์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ด
ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (ข้ าราชการอั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคดี เ ยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔๕๔. นางกิตติพร สนิทมัจโร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอานาจเจริญ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดปัตตานี
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๔๕๕. นางสาวสายสุนีย์ กุลธนพานิช อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานคดี แ พ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ประจาส านัก งานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๔๕๖. นายสุวิทย์ ชลกุลจนา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
๔๕๗. พันตารวจโท มาโนชญ์ จันทวงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอานาจเจริญ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
๔๕๘. นางสาวอัจฉรา ศรีฉ่า อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอัย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการคดี เยาวชนและครอบครั วจั ง หวัด สระบุรี ด ารงต าแหน่ง อั ย การจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
๔๕๙. นายอดิศักดิ์ จันทสร อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู งสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการคดี เยาวชนและครอบครั วจั งหวัดบุ รีรัม ย์ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร
๔๖๐. นายณัฐวุฒิ ธรรมราช อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอัย การ
ชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคดีเยาวชนและครอบครั วจั งหวัดกาฬสินธุ์ ด ารงตาแหน่ง อั ย การจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
๔๖๑. นายบุ ญ ช่วง สุ โพธิ์ อั ย การจั งหวั ดประจาสานัก งานอัย การสูงสุ ด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัด มุกดาหาร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดภูเขียว
๔๖๒. พันตารวจโท ประสงค์ สุขเกษม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั ง หวัด รั ตนบุรี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั งหวัด ประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงสระบุรี
๔๖๓. นายพงศ์ธรย์ ศิริรัตน์ อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด มหาสารคาม ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ดประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีพิเศษ
๔๖๔. นายกฤต วรั ต พงศ์ อั ยการจั งหวัด ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการคดีเยาวชนและครอบครั วจั งหวัด อุดรธานี ด ารงต าแหน่ง อั ยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
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๔๖๕. นายสุ รกานต์ ปราบณรงค์ อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอั ยการสูงสุ ด (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดน่าน ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ
๔๖๖. ร้อยตารวจเอก ฐาปวัฒน์ ชูทอง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสกลนคร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการ
สูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต
๔๖๗. นางสาวฐิติกาญจน์ เสมอเหมือน อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวั ดสกลนคร ดารงตาแหน่ ง อัยการจังหวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
๔๖๘. นายพงศ์พิพัฒน์ เกิดเทพ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคดี ศ าลแขวงสงขลา ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสงขลา
๔๖๙. นายนภสินธุ์ สังข์พุ่ม อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
๔๗๐. นายทรงเกียรติ พรมณี อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดยโสธร
๔๗๑. นายสุ พจน์ พุ่ ม วารี อั ย การจั งหวัดประจาสานักงานอัยการสูง สุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
๔๗๒. นายณรงค์ นุ้ยฉิม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงทุ่งสง
๔๗๓. นายขวัญชัย ขุนไชยรักษ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดหลังสวน ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔๗๔. นายจตุรงค์ สกุลเอื้อ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั ง หวัด เทิง ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั งหวั ดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพะเยา
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๔๗๕. นายสุ ป รี ดา ชื่ นชม อั ย การจั งหวั ดประจาสานักงานอั ยการสูง สุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
๔๗๖. นายธนวิชญ์ วิมลพันธุ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
๔๗๗. นายอนุ ชิต คชมิ ตร อั ยการจั ง หวัด ประจาสานัก งานอัยการสู งสุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั งหวัดสีคิ้ ว ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ
๔๗๘. นางสาวพนิดา ศิริธร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา
๔๗๙. นางสาวชลาลัย สุขดี อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
๔๘๐. นายบัญชา ชุมมุง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานอั ย การจั ง หวัด ขอนแก่น ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอัย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลาภู
๔๘๑. นายภู สิท ธิ์ พิ ม จั ก ร อั ย การจั งหวั ดประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
๔๘๒. นางสาวสิรินาท บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั กงานอัยการจั งหวัดวิ เชียรบุรี ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวัด ประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทยั ธานี
๔๘๓. นายประหยัด จันทร์ดา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี
๔๘๔. นางสาวลัก ขณา มั ก การุ ณ อั ย การจั งหวัด ประจาส านัก งานอัยการสูง สุด (ข้ า ราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั ง หวัด เชียงใหม่ ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั ง หวัด ประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
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๔๘๕. นายสั ญญา กิ่ ง รั ต น์ อั ย การจั งหวัด ประจาสานัก งานอัยการสูงสุ ด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนครปฐม
๔๘๖. นายพสุพงศ์ ศรภักดี อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี
๔๘๗. นายชาติทนงค์ กอเชื่อคุก อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดยะลา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
๔๘๘. นายสุรศักดิ์ บางสมบุญ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
๔๘๙. นายพิชิต จันทรา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานอัยการจั งหวัด อานาจเจริ ญ ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั ง หวัด ประจาส านั กงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอานาจเจริญ
๔๙๐. นายธนสิทธิ์ สีดา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดพล ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
๔๙๑. นายธรรมฤทธิ์ สี ตะปะดล อั ยการจั ง หวัด ประจาส านั กงานอั ยการสูงสุ ด (ข้ า ราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั ง หวัด เชียงใหม่ ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั ง หวัด ประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔๙๒. นายพิทักษ์ แก้วรอด อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั งหวัดฝาง ด ารงตาแหน่ ง อั ยการจั ง หวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
๔๙๓. นายธรรมรงค์ชัย วงษ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู งสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานการสอบสวน ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๔๙๔. นายธวัช ศรีวิภาค อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดยะลา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนาทวี
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๔๙๕. นางพธูทิพย์ อักขระ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
๔๙๖. นายนราธิป ทองอยู่สุข อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเชียงราย ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพะเยา
๔๙๗. นายสมพร บุ ญ โยม อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกระบี่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔๙๘. นายภคิน ไพศาลธีรเดช อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานคดี เ ศรษฐกิ จและทรั พ ยากร ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
๔๙๙. นายสุพจน์ เชื้อประกอบกิจ อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดนครปฐม ดารงตาแหน่ ง อัยการจังหวัดประจาส านั กงานอัยการสู งสุ ด (ข้าราชการอั ยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดชัยนาท
๕๐๐. นายธีระยุทธ์ รอดเจริญ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด สุราษฎร์ ธ านี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ดประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
๕๐๑. นายวงสุริยา บ่มเกลี้ยง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย
๕๐๒. นายชวินโรจน์ โชคทัศนพงษ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด ชลบุรี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ดประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครนายก
๕๐๓. นางสาวจารุณี สิริพลังคานนท์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จั งหวั ดฉะเชิงเทรา ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
๕๐๔. นายไพโรจน์ แสงธรรม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบัง คับคดี จังหวั ดพิษ ณุ โลก
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ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงนครไทย
๕๐๕. นายยศสรั ล พั ศ ระ อั ย การจั งหวัดประจาสานัก งานอัย การสูงสุ ด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดหลังสวน ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดตราด
๕๐๖. ร้อยตารวจเอก สมศักดิ์ นะธะศิริ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
(สาขาชั ยบาดาล) ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัดประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดชัยบาดาล
๕๐๗. นายวรภาส ปิ่นแก้ว อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
๕๐๘. พันตารวจตรี สาราญ ปิยะวงค์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดอุทัยธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ดประจาส านักงานอัยการสู งสุ ด (ข้าราชการอั ยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
๕๐๙. นายสมโชค ศรีถาวร อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานคดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๕๑๐. นายประนั น ท์ หาญโสภาวรรณกุ ล อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
(ข้ าราชการอั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ดสมุ ทรสาคร ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั งหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
๕๑๑. นางภิญญดา เพชรทอง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
๕๑๒. นายกิตติชัย จิวะอุดมทรัพย์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฮอด) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงลาปาง
๕๑๓. นายวิศาล ศักรางกูร อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู งสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคุ้ม ครองสิท ธิแ ละช่ว ยเหลือ ทางกฎหมายและการบั งคั บคดี จังหวัดพังงา

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดพังงา
๕๑๔. นายวี ระ ช้ างคล้ าย อั ยการจั งหวั ดประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุ รี
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดอุตรดิตถ์
๕๑๕. นางสาวนริศรา กลิ่นผกา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคุ้ม ครองสิทธิ และช่วยเหลื อทางกฎหมายและการบังคั บคดีจังหวัดชัยนาท
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
๕๑๖. นายธีรพจน์ รังสุวรรณ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานคดีปราบปรามการทุจริต ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์
๕๑๗. นายอนนต์ แสงอารยะกุล อั ยการจั ง หวัด ประจาสานัก งานอัย การสูงสุด (ข้ า ราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จั ง หวั ด นครราชสี ม า (สาขาสี คิ้ ว ) ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอัย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
๕๑๘. นายธนภัทร์ พัฒนเชียร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด สุราษฎร์ ธ านี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ดประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
๕๑๙. นายวันชัย คนโทฉิมพลี อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
(สาขาพิมาย) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์
๕๒๐. นายวรสิทธิ์ วงษ์บุญ อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัย การสูงสุ ด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสงขลา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
๕๒๑. นายพีรสัณฑ์ เอี่ยมทศ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจั งหวั ดสมุทรสาคร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ดประจาส านั กงานอัยการสู งสุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
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๕๒๒. พั น ต ารวจเอก เทพนฤทธิ์ พี่ พิม าย อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
(ข้ าราชการอัยการชั้น 4) ส านักงานการสอบสวน ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวัดประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
๕๒๓. นายพิ พัฒ น์ ไวแสน อั ย การจัง หวัดประจาสานักงานอัย การสู งสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวัด สว่างแดนดิน ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสกลนคร
๕๒๔. พันตารวจตรี ศักดิ์ชัย มูลชอบ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จั งหวั ดจั นทบุ รี ด ารงต าแหน่ ง อั ยการจั งหวั ดประจาส านั กงานอัยการสู งสุด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
๕๒๕. นายพงศา เด็ ดดวง อั ย การจั งหวัด ประจาส านั กงานอัย การสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบัง คับคดี จังหวัดนครนายก
ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวั ดประจาส านัก งานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการอัยการชั้ น 4) ส านักงาน
อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด
๕๒๖. นายเอนก ถนอมจิตร์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพัทยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
๕๒๗. พั น ต ารวจโท ชั ย วั ฒ น์ เวฬุ ว นารั ก ษ์ อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสุรินทร์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
๕๒๘. นายอิทธิโชติ กุลรัตนโชติ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคุ้ม ครองสิท ธิแ ละช่ว ยเหลือ ทางกฎหมายและการบั งคั บคดี จังหวัดพังงา
(สาขาตะกั่วป่า) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการคดีศาลแขวงกระบี่
๕๒๙. พั น ต ารวจโท มนต์ ชั ย โชคจิ น ดาชั ย อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสูงสุด
(ข้ าราชการอั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ดกบิ นทร์ บุ รี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์
๕๓๐. นายเวชพล วงศ์พิพัฒโนภาส อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด เลย
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดเลย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๕๓๑. นายอุ ด มศั กดิ์ ธี รภาพพงศ์ อั ยการจั งหวั ดประจาส านั กงานอัยการสู งสุด (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา
(สาขานาทวี) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
๕๓๒. นายณรงค์ฤทธิ์ รอดแช่ม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดปราจี น บุ รี
(สาขากบินทร์ บุรี) ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวัดประจาสานักงานอั ยการสู งสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
๕๓๓. นายเชษฐา เตกฉัตร อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกระบี่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
๕๓๔. นายเชิดศักดิ์ พรหมอารักษ์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอัย การจั งหวัดอุ ด รธานี ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั ง หวั ดประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
๕๓๕. นายบั ณฑิต ขุ นทองจั นทร์ อั ย การจั งหวั ดประจาสานักงานอั ยการสูงสุ ด (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาแพงเพชร
๕๓๖. นายสุ รสีห์ หุ่ นกิ ตติ เวชกุ ล อั ยการจั ง หวัด ประจาส านั กงานอั ยการสูงสุ ด (ข้ า ราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จั งหวั ดอ่ างทอง ด ารงต าแหน่ ง อั ยการจั งหวัดประจาส านักงานอัยการสู งสุด (ข้ าราชการอั ยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
๕๓๗. นายโกเมนทร์ จิตราวุธ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลาภู
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู
๕๓๘. พันตารวจโท ชยนันท์ มีอุดร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั ง หวัด ล าพู น ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
๕๓๙. นายชาตรี ดาวทอง อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอัยการสูง สุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานคดีพิเศษ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดน่าน
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๕๔๐. นางสาวสุภาพร สุหร่ายคิมหันต์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จั งหวั ดนครสวรรค์ ด ารงต าแหน่ง อั ยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
๕๔๑. นายยุทธพงษ์ นิธิธนพงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดอานาจเจริญ
๕๔๒. นายอุกฤษฏ์ บารุงชื่อ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุ รี
(สาขาทองผาภู มิ) ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวัด ประจาสานัก งานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
๕๔๓. นายชาตรี กุณฑลเบ็ญจะ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคุ้ ม ครองสิทธิ และช่ วยเหลื อทางกฎหมายและการบั งคั บคดี จั งหวัดภูเก็ต
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดสกลนคร
๕๔๔. นายวิทยา ไพศาลธรรม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
๕๔๕. นายชั ช ชัย ไทรจี น อั ย การจั งหวัดประจาส านั กงานอั ยการสู งสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคุ้ม ครองสิท ธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคั บคดีจังหวัดสุรินทร์
(สาขารัตนบุรี) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
๕๔๖. นายธีรยุทธ นุ่มนวล อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานั ก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครพนม
๕๔๗. นางสาวชุติมา คงสกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวั ดมุกดาหาร
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
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๕๔๘. นายสยาม นิยมพงศ์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั งหวั ดฮอด ด ารงตาแหน่ง อั ย การจัง หวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดน่าน
๕๔๙. นายยุทธพงศ์ ปลั่งพงษ์พันธ์ อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั ง หวั ดนนทบุ รี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั งหวั ดประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๕๕๐. ว่าที่ร้อยตรี ฐิติวัฒน์ แขมคา อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครพนม
๕๕๑. นายบัญชา ฤทธิแผลง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
(สาขาเดชอุดม) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
๕๕๒. นายวิชัย ศรีประมาณ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบู ร ณ์
(สาขาหล่มสัก) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดเลย
๕๕๓. พันตารวจโท ปรีชา จิตต์หมั่น อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคั บคดีจังหวัดชุมพร
(สาขาหลังสวน) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดแพร่
๕๕๔. นายปณัฐ พิสิฐปริวรรต อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ
๕๕๕. นางนัธพรรณ หว่านพืช อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานการสอบสวน ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ (สาขาฮอด)
๕๕๖. นายประสิทธิ์ชัย จันทร์หอม อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
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จั งหวั ดสระแก้ ว ด ารงต าแหน่ ง อั ยการจั งหวัดประจาส านักงานอัยการสู งสุด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4)
สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
๕๕๗. นายอมรเทพ พบกิจไพศาล อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวั ดกาญจนบุ รี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
๕๕๘. พั น ต ารวจโท กั น ตพั ฒ น์ นาคเจริ ญ อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู งสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
๕๕๙. นายประยูร เหง้าพรหมมินทร์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จั ง หวั ด สกลนคร (สาขาสว่างแดนดิน) ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวัด ประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
๕๖๐. นายวสันต์ ปฐมพงศ์ไพบูลย์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู งสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั ง หวัด เชียงใหม่ ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั ง หวัด ประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพะเยา
๕๖๑. นายวรการ ตระกูลทอง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคับคดีจัง หวัดขอนแก่ น
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดเชียงใหม่
๕๖๒. นางสาวสุนิด า พงษ์ไ พจิ ต อั ย การจั งหวัดประจาส านั กงานอั ยการสูง สุด (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสิงห์บรุ ี
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดลพบุรี
๕๖๓. นายเนติพล ภูเมฆ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานอั ยการจั ง หวั ด หนองคาย ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัด ประจาส านัก งานอัย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
๕๖๔. นางสาววนิดา เศวตทิฆัมพร อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพัทยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีอาญา
๕๖๕. นายเกื้อพงษ์ เกียรติจิรโชติ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดชุมพร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานวิชาการ
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๕๖๖. นายพิทักษ์ชัย การะเกษ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
๕๖๗. นายภาณุ พัน ธ์ โอปอ เปรมมานะดี อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
(ข้ าราชการอั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด ฉะเชิง เทรา ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั งหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
๕๖๘. นายคาพัน มูลสาร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอัย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี
๕๖๙. นางสายฝน มณีเรือง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานคดีแรงงาน ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานคณะกรรมการอัยการ
๕๗๐. นายฉัตรชัย ศรีสุทธิศักดิ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ คดี จังหวัดเชียงใหม่
(สาขาฝาง) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จัง หวั ด กาญจนบุรี
(สาขาทองผาภูมิ)
๕๗๑. พันตารวจโท ชัยวัฒน์ เชื้อจันทึก อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและกา รบั ง คั บ คดี
จั ง หวั ด นครราชสี มา (สาขาปากช่อ ง) ด ารงต าแหน่ง อั ย การจัง หวัด ประจาสานัก งานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนครราชสีมา (สาขาสีคิ้ว)
๕๗๒. นางสาวสิริลักษณ์ คล้ายสังข์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จั งหวั ดพระนครศรี อยุธยา ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอัยการสู งสุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานคณะกรรมการอัยการ
๕๗๓. นายเจนวิทย์ ทรงชัยสงวน อั ยการจั งหวัด ประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคดี ศ าลแขวงนครราชสี ม า ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด
ประจาส านั กงานอั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิ ทธิและช่ วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาพิมาย)
๕๗๔. นางสาวสุ ภ าภรณ์ ภู มิ ป ระเสริ ฐ โชค อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบัง คับคดี
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จั ง หวั ด สุพรรณบุรี ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั งหวัด ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
๕๗๕. นางสาวธิดารัตน์ อังคะพิชิต อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัย การสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานคดีเยาวชนและครอบครั ว ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคณะกรรมการอัยการ
๕๗๖. นายชวลิต กีรติกฤติยานนท์ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู งสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด กระบี่ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ดประจาส านักงาน
อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดกระบี่
๕๗๗. นายจิรัฎฐ์ เสรีกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดพัทยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานคดีอาญา
๕๗๘. นายตินาศักดิ์ สุขนคร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิและช่ วยเหลือ ทางกฎหมายและการบั งคั บ คดีจัง หวัดตรัง
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา (สาขานาทวี)
๕๗๙. นายกิตติพัฒน์ จาปาศิริ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัย การคดีศ าลแขวงขอนแก่ น ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั งหวัดประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิ ทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
๕๘๐. นางสาวธั น ยนั น ท์ ชู ป ระเสริ ฐ โชค อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
(ข้ าราชการอัยการชั้น 4) ส านักงานคดีภาษีอ ากร ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวัดประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีแรงงาน
๕๘๑. นางพั ช ริ นทร์ รชตดารงกุล อั ย การจัง หวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานคดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีภาษีอากร
๕๘๒. นายจั ก ริ น จั น ทระ อั ยการจั ง หวัด ประจาส านั กงานอั ยการสูงสุ ด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคุ้ มครองสิทธิ และช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคั บคดีจังหวัดพะเยา
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดฮอด
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๕๘๓. นายพิจิตร โตเร็ว อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานคดีแพ่งธนบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
๕๘๔. นางสาวพัชรา ลภาสวัสดิ์นันท์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้น 4) ส านั กงานอั ยการจัง หวัด มุกดาหาร ด ารงตาแหน่ง อั ย การจัง หวัด ประจาสานักงาน
อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่ว ยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
๕๘๕. นายชาญวิทย์ ไพรเขียว อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
๕๘๖. นายชวเรศร์ สายแสง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสมุทรสงคราม
๕๘๗. นายเฉลิมเดชจ์ มหาสิริวัฒนาชัย อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด ภูเ ก็ ต ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านักงาน
อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย)
๕๘๘. นางสาวสุรีภรณ์ ธีระนุกูล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนครสวรรค์
๕๘๙. นายเสนี เขินไพร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานอั ยการจั ง หวัด ปราจี น บุ รี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ประจาส านัก งานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนครนายก
๕๙๐. นายวุฒิศักดิ์ ดาวัลย์ อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกระบี่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต
๕๙๑. นางสาวอมรพันธุ์ นิตยะภูติ อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัย การสูงสุ ด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานคดีเยาวชนและครอบครั ว ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานการบังคับคดี

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๕๙๒. นายวสันต์ ขจรสุขกาจาย อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสุพรรณบุรี
๕๙๓. นายสราวุธ เกิดเมืองเล็ก อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั งหวั ดตรัง ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั ง หวัด ประจาสานัก งานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕๙๔. ร้ อ ยต ารวจเอก เอกสิ ท ธิ์ กายาชั ย อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
(ข้ าราชการอั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด พะเยา ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีศาลแขวง
๕๙๕. นายอดิศักดิ์ ทรงศิลป์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานคดียาเสพติด ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานการบังคับคดี
๕๙๖. นางสาวชมั ยณั ช ทองแย้ม อั ย การจัง หวัด ประจาสานัก งานอัยการสูง สุด (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานคดีเยาวชนและครอบครั ว ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สถาบันนิติวัชร์
๕๙๗. นางสุวภัทร ธรรมแสง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงชลบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนครปฐม
๕๙๘. นางสาวพิลาสลักษณ์ ทิพย์คงคา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิ ทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
๕๙๙. ร้อยเอก ภัทรภณ ชูชัยมงคล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั งหวัด สิง ห์บุ รี ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั งหวัด ประจาส านักงาน
อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
๖๐๐. นายอภิวัฒน์ ขานวงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้ น 4) ส านั กงานคดีแรงงานภาค 4 ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๖๐๑. นายกิ ต ติ นั นทวงษ์ อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคุ้ ม ครองสิ ทธิแ ละช่วยเหลื อทางกฎหมายและการบัง คับ คดี จังหวัดชลบุรี
(สาขาพัทยา) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี
๖๐๒. นางสาวณัฏฐิยา นวลตา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร
๖๐๓. นายกฤษกร มาสวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ย เ หลื อ ทางกฎหมาย แ ละการบั ง คั บ คดี
จังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาปากพนัง) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ
๖๐๔. นายกิ ตติ เขื่อนแก้ ว อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเชียงคา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดแพร่
๖๐๕. นายคมสรร สิ ม สา อั ย การจั งหวัดประจาส านั กงานอั ยการสู งสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
๖๐๖. นายกิ ต ติศั กดิ์ สี ด า อั ย การจั งหวั ดประจาสานักงานอัยการสูง สุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖๐๗. นายธัญญะ ฌายีเนตร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพล
๖๐๘. นายชยันต์ธร เกตตะสา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการคุ้ ม ครองสิท ธิและช่ วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคั บคดีจังหวัดยโสธร
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น (สาขาชุมแพ)
๖๐๙. นายสุรสิทธิ์ คูชัยสิทธิ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิ ทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคับคดี จังหวัดกาฬสิ น ธุ์
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
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๖๑๐. นายปฤษฎี ศิ ริวัฒ น์ อั ย การจัง หวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดบัวใหญ่
๖๑๑. นายชัชพล ชั้นประดับ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการคุ้ม ครองสิทธิและช่ว ยเหลือทางกฎหมายและการบั งคับคดีจังหวัดนนทบุรี
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดนนทบุรี
๖๑๒. นายมนตรี พลฤทธิ์ อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั งหวัด น่าน ด ารงตาแหน่ง อั ย การจัง หวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดภูเขียว
๖๑๓. นางสาวสุภิ ญญา อุ ต สาหะ อั ย การจัง หวัด ประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีอัยการสูงสุด
๖๑๔. ร้อยตารวจโท เดชา ศรีวิเศษ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จั ง หวั ด สุราษฎร์ ธานี (สาขาเวียงสระ) ด ารงตาแหน่ง อั ย การจัง หวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกระบี่
๖๑๕. นายประจักษ์เนตร เดชประพฤติ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานคดี ท รั พย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศ ด ารงต าแหน่ ง
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีปกครอง
๖๑๖. นายพิสิษฐ์ เอียวนิธิโชติ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
๖๑๗. นายสรณ์ สงวนวงศ์ อั ย การจั งหวัดประจาสานักงานอัยการสูง สุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสกลนคร (สาขาสว่างแดนดิน)
๖๑๘. นายพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู งสุด (ข้าราชการอัยการ
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ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ คดี จังหวัดเชียงใหม่
(สาขาฝาง)
๖๑๙. นายกฤษฎา แพงมา อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคุ้ม ครองสิ ทธิและช่วยเหลื อทางกฎหมายและการบังคับ คดีจังหวัด ร้อยเอ็ด
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
๖๒๐. นายอภิชาต รัตนภักดี อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคุ้ม ครองสิ ทธิและช่ วยเหลือทางกฎหมายและการบังคั บคดีจังหวัดสงขลา
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖๒๑. นางลักขณา อินทราเวียง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการคุ้ มครองสิทธิและช่ วยเหลื อทางกฎหมายและการบัง คับคดีจังหวัดสระบุรี
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๖๒๒. นางปาณิสรา คงธนโฆษิตกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดขอนแก่น (สาขาชุมแพ) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลาภู
๖๒๓. นางสาวจุ ฑ าทิ พย์ เย็ นยิ่ งรอดสาราญ อั ย การจั ง หวั ดประจาส านัก งานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดราชบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
๖๒๔. นายศักดา บัญชาพัฒนศักดา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดยะลา
๖๒๕. นายยุทธ์วศิน สกุลจันทร์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคุ้ม ครองสิ ทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบัง คับคดีจังหวัดระยอง
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงชลบุรี
๖๒๖. นาวาตรี ชวน พันธุรัตน์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัย การคุ้ม ครองสิท ธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบัง คับ คดี จังหวัดระนอง
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ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดกาญจนบุรี
๖๒๗. นายสมคิด พั ฒ แก้ว อั ยการจั งหวั ดประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(สาขาเกาะสมุย) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา (สาขาตะกั่วป่า)
๖๒๘. นายธนาคม กตบุญวงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
๖๒๙. นางสาวโชติชนิต เครือจันทร์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคั บคดีจังหวัดกระบี่
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
๖๓๐. ร้ อ ยต ารวจโท วรวุ ธ เห็ น ประเสริ ฐ อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดชุมพร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
๖๓๑. พันตารวจโท นิมิตร เอ๋ยานะ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดแพร่
๖๓๒. นางสาววีรวรรณ สืบศักดิ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคั บคดี จังหวั ดอุต รดิ ต ถ์
ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวั ดประจาส านัก งานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการอัยการชั้ น 4) ส านักงาน
อัยการสูงสุด
๖๓๓. นายจรูญ คายอด อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จัง หวั ด ศรี ส ะเ กษ
(สาขากั นทรลักษ์ ) ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวัดประจาส านัก งานอัยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานคดีภาษีอากร
๖๓๔. นายธิติภัทร จันทร์จาเริญ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอานาจเจริญ
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ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวั ดประจาส านัก งานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการอัยการชั้ น 4) ส านักงาน
คดีล้มละลาย
๖๓๕. นายประสิทธิ์ เหลืองสัญลักษณ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ ธ านี (สาขาไชยา) ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัด ประจาส านั กงานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๖๓๖. นางสาวมัชฌิมา บริสุทธิ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สถาบันนิติวัชร์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานคณะกรรมการอัยการ
๖๓๗. นายประเสริฐ สิทธินวผล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคั บคดี จังหวัดนราธิ ว าส
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
จังหวัดเชียงคา
๖๓๘. นายวุฒิ สุคันธกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด นราธิ ว าส ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านัก งานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพัทยา
๖๓๙. นายสุพจน์ พืชผล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา ดารงตาแหน่ง
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกระบี่
๖๔๐. นายฐานิศร์ วรรณสุข อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการคุ้ม ครองสิท ธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบั งคับ คดี จังหวัดบึงกาฬ
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่
๖๔๑. นายอิศม์ธเดชน์ บัณฑิตมงคลกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
๖๔๒. พั น ต ารวจโท สุ วิ ช ญ์ สุ ข ประเสริ ฐ อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
๖๔๓. นายคมสัน รัตนศิริพงษา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การภาค 9 ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ประจาสานั กงานอั ยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีอาญาธนบุรี
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๖๔๔. นางสาวธนกาญน์ สมพัน ธ์ อั ยการจั งหวั ดประจาสานั กงานอัยการสู งสุด (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุ บลราชธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม
๖๔๕. นายณั ฐ วัฒ น์ ลาภวิเศษชัย อั ยการจั งหวัดประจาส านัก งานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานคดี แ รงงานภาค 1 ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งาน
อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
๖๔๖. นายจตุจักร อุเทนพันธ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสงขลา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๖๔๗. นายเจริญ จองแก อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4)
ส านั ก งานอั ย การจั ง หวัด เชีย งใหม่ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอัย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดพะเยา
๖๔๘. นายรัฐนันท์ พูลเฉลิม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาเวียงสระ)
๖๔๙. นางสาวสรัญญา บุญญาภิสมภาร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อั ย การสู ง สุ ด (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 4) ส านั ก งาน อั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
๖๕๐. นายกมล เหลืองสะอาด อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดปราจีนบุรี (สาขากบินทร์บุรี)
๖๕๑. นายชุมพล บุญประเวศ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานคดีพิเศษ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๖๕๒. นายธวัชชัย เพียรปัญญาฤทธิ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั ง หวัด บึง กาฬ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั งหวัด ประจาส านักงาน
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อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
๖๕๓. นายกุลชาติ โชติชูตระกูล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดราชบุรี
๖๕๔. นายสุ รชัย ดี สุขแสง อั ยการจั งหวัด ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดชัยนาท
๖๕๕. นายมณตรี ทั บไทร อั ยการจั งหวัดประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนาทวี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดยะลา
๖๕๖. นายนัฐนันทน์ คล้ายเมืองปัก อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิ ทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
๖๕๗. พั น ต ารวจตรี สิ ท ธา สามงามน้ อ ย อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
(ข้ าราชการอั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด หนองคาย ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด
ประจาส านั กงานอั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิ ทธิและช่ วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย
๖๕๘. นายสมจิตร ศรีเจริญ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดยโสธร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดยโสธร
๖๕๙. นางสาวนาฎลัดดา มหาชั ย อั ย การจั งหวัดประจาสานักงานอั ยการสูง สุด (ข้ าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั กงานอัยการจั ง หวัด ขอนแก่น ด ารงตาแหน่ ง อั ยการจัง หวัด ประจาสานักงาน
อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
๖๖๐. นายหัสชัย เธียรโชติ อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด สุราษฎร์ ธ านี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ดประจาส านักงาน
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อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖๖๑. นายกนก โภคสมบัติ อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสูง สุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดลพบุรี (สาขาชัยบาดาล)
๖๖๒. นายชาติชาย อ่อนจันทร์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสงขลา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนราธิวาส
๖๖๓. นายสุ นทร มี ส วัสดิ์ อั ยการจั งหวัดประจาสานัก งานอัยการสู งสุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสระแก้ว
๖๖๔. นายภูวนัย ธรรมวิสุทธิ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาปากพนัง)
๖๖๕. นางสาวมานิดา สิงหกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด อุบ ลราชธานี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ดประจาส านักงาน
อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม)
๖๖๖. นายศิโรตม์ พงศ์ศักดิ์ศรี อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดพิษณุโลก
๖๖๗. นางสาวสุมงคล ศรีภมร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวั ดพระนครศรีอยุธยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ด
ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (ข้ าราชการอั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖๖๘. นายเพลินพจน์ กิมเสาว์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดกระบี่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
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(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดพังงา
๖๖๙. นายวิ ท ยา ศรี อุ ดม อั ย การจั งหวั ดประจาสานัก งานอัยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดอุทัยธานี
๖๗๐. พั น ต ารวจโท อั ค รวิ ท ย์ พั บ ขุ น ทด อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิ ทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง)
๖๗๑. นายกฤษฎา แก้วเมืองมูล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเชียงราย ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง)
๖๗๒. นายอานนท์ พลสงคราม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัย การสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดระยอง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดระยอง
๖๗๓. นางสาวพรพิ ม ล สวัส ดิผล อั ยการจั ง หวัด ประจาส านัก งานอัย การสูงสุด (ข้ า ราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั ง หวั ดเพชรบุรี ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัด ประจาสานักงาน
อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
๖๗๔. นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการจั ง หวั ดสระบุรี ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัด ประจาส านักงาน
อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
๖๗๕. นายมนต์ชัย เพ็งคล้าย อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดพัทลุง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดตรัง
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๖๗๖. นางณฐวรรณ พุทธเจริญลาภ ศรีประทักษ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
๖๗๗. นายธนิต จตุรทิพประดับ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดไชยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาไชยา)
๖๗๘. นางสาวนีรนุช อันทวงษา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสุรินทร์
๖๗๙. นายทวี เรืองฤทธิ์เดช อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสี ม า ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิ ทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
๖๘๐. นางสาวศรัณย์รัชต์ รัตนสิทธิกร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดอานาจเจริญ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิ ทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดอานาจเจริญ
๖๘๑. นางสาวกุหลาบแก้ว ภู่เผ่าพันธ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด นาทวี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ดประจาส านักงาน
อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดยะลา
๖๘๒. พันตารวจโท อุรุพงษ์ แก้วบุตร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดขอนแก่น (สาขาพล) ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู งสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคุ้ม ครองสิท ธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคั บคดีจังหวัดสุรินทร์
(สาขารัตนบุรี)
๖๘๓. นายวริ นทร พานิช อั ยการจั ง หวัด ประจาส านั กงานอั ยการสูงสุ ด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัยการจั งหวั ดตรัง ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั ง หวัด ประจาสานัก งานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสงขลา
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๖๘๔. นายจั ก รกฤษณ์ อิ นทร์ สิงห์ อั ยการจั งหวัด ประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้ าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิ ทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี (สาขาพัทยา)
๖๘๕. นางพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคดีเยาวชนและครอบครั วจั งหวัดพิษณุ โลก ด ารงตาแหน่ง อั ยการจังหวัด
ประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (ข้ าราชการอั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
๖๘๖. นางสาวชุติกาญจน์ ศรีณัฐกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด หัว หิน ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัด ประจาส านักงาน
อั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดชุมพร
๖๘๗. นายขจรศักดิ์ ศิริอัครลาภ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคดี เ ยาวชนและครอบครั วจั ง หวัด น่ า น ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั งหวัด
ประจาส านั กงานอั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิ ทธิและช่ วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ (สาขากันทรลักษ์)
๖๘๘. นางสาวสมฤทัย พรหมเกื้อ อั ย การจั งหวัดประจาสานักงานอั ยการสูง สุด (ข้ าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระนอง
๖๘๙. นางสาวมนต์ทิพย์ ชลนาคเกษม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครั วจั งหวั ดสุพรรณบุ รี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวั ด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการภาค 9
๖๙๐. นางสาวเพ็ญนิภา ชุมทอง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมพร (สาขาหลังสวน)
๖๙๑. นางรัชนีวรรณ เหล่าสกุล อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคดี เยาวชนและครอบครั วจั ง หวัด ชุม พร ด ารงต าแหน่ง อั ย การจังหวัด
ประจาส านั กงานอั ยการสู งสุ ด (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 4) ส านั กงานอั ยการคุ้ มครองสิ ทธิและช่ วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
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๖๙๒. นางสาวธันวรัตน์ โรจนโรวรรณ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้น 4) ส านั กงานอัยการจั งหวัด เพชรบู รณ์ ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวัด ประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิ ทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาหล่มสัก)
๖๙๓. นางสาวสุจิต รา พรหมเกิด อั ยการจั งหวั ดประจาสานั กงานอัยการสู งสุด (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคุ้มครองสิ ทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสงขลา
๖๙๔. นางสาวรัชนิกุล ปันเจียง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ยการคดีเ ยาวชนและครอบครั วจั ง หวัด ระยอง ด ารงตาแหน่ง อั ยการจังหวัด
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง
๖๙๕. นายประคอง ดุลคนิจ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอัย การจั ง หวั ดสมุ ทรปราการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั งหวัด ประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีปราบปรามการทุจริต
๖๙๖. นายชัชชวลิต ตาจุมปา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีพิเศษ
๖๙๗. นายอาชวินทร์ ลังคุลจินดา อัยการจังหวัดประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการภาค 9 ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
๖๙๘. นางสาววนิดา ทิพย์นวจินดา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวัด พั ท ลุง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสงขลา
๖๙๙. นางสาววริษฐา ขันโคกกรวด อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีศาลแขวง
๗๐๐. นายพนา โสตถิยาภัย อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดนาทวี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานอัยการจังหวัดยะลา
๗๐๑. นางสาวสกาวเดือน ลิ่มพงศธร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 4) ส านั ก งานคดี อ าญากรุ ง เทพใต้ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
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๗๐๒. นางสาวสุดาพร สาสนัส อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 4) ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ด สุราษฎร์ ธ านี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ดประจาส านักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีศาลแขวง
๗๐๓. นางสาวพัชรา อิศราภรณ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
๗๐๔. นายนัฐวิชญ์ ชอบอิสระ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 4) สานักงานคดีค้ามนุษย์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๗๐๕. นายณัฐ นิมิตชัยธรรม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 4) สานักงานต่างประเทศ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานอัยการสูงสุด
๗๐๖. นายภาวิต ชั ย ยุทธนาภรณ์ อั ยการประจาส านั กงานอัยการสูง สุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 3) ส านั ก งานคดี แ พ่ ง มี น บุ รี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ประจาส านั ก งานอั ย การสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคดีแพ่งมีนบุรี
๗๐๗. นางสาวธนวรรณ สุวรรณเวช อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 3) สานักงานคดีค้ามนุษย์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 4) สานักงานคดีค้ามนุษย์
๗๐๘. นางสาวกิตติยาภรณ์ วงษ์ทองเหลือ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาส านักงานอัยการสู ง สุ ด
(ข้าราชการอัยการชั้น 4) สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๗๐๙. นางสาวไรวดา ทองรอด อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ส านั ก งานคดีแพ่ ง ด ารงตาแหน่ง อั ย การประจาสานัก งานอัยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานอัยการสูงสุด
๗๑๐. นางสาวไพลิน ลีลานิภาวรรณ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานต่างประเทศ
๗๑๑. นางสาววิศรัณยา สุภัครพงษ์กุล อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานต่างประเทศ ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานที่ปรึกษากฎหมาย
๗๑๒. นางสาวชลิตา ลือสากลวาณิชกุล รองอัยการจังหวัดหนองคาย (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดอุดรธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
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๗๑๓. นางสาวทัศพร บุญญาวานิชย์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีแพ่ง ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 3) สานักงานอัยการสูงสุด
๗๑๔. นายยศวัฒน์ เลิศปิยะภูมิชัย รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงดาว (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดลาพูน (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๑๕. นายณัฏฐพัฒน์ โภคาชัยพัฒน์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้ น 3) ส านั กงานคดียาเสพติด ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจาสานัก งานอัยการสูงสุด (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 3) สานักงานอัยการสูงสุด
๗๑๖. นายวิชิต อุ่นแดง รองอัยการจังหวัดสงขลา (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอัยการจังหวัดนราธิวาส (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๑๗. นายธนกิจ โชติประดิษฐ์ รองอัยการจั งหวัดพัทยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ ง
อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดียาเสพติด
๗๑๘. นายวรวิทย์ เจียมสงวนวงค์ อัยการประจาส านักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 3) สานักงานคดีพิเศษ ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดสมุทรสาคร (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๑๙. นางสาวณั ฐ ชานัน ท์ เจี ย รพงษ์ รองอั ยการจั ง หวั ดชลบุ รี (ข้ า ราชการอัย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีค้ามนุษย์
๗๒๐. นายสานุ อาจสาอางค์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีอาญาพระโขนง ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๒๑. นายฉั ต รชั ย พลโยธา รองอั ย การจั ง หวัด สมุ ท รปราการ (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๒๒. นาย ยุ ท ธจั ก ร พิ ม โคตร รองอั ย การจั ง หวั ด ธั ญ บุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีล้มละลาย
๗๒๓. ร้อยตารวจตรี สมชาย เพ็ชรโต รองอัยการจังหวัดนครปฐม (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานการบังคับคดี
๗๒๔. นางสาววรรณพร สิทธิกรวงศ์ รองอัยการจังหวัดสุพรรณบุ รี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีปกครอง
๗๒๕. นางสาวพัส สน ตั น ติเตมิ ท อั ย การประจาส านั กงานอั ยการสูงสุ ด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีปกครอง
๗๒๖. นายคทาวุ ธ วี ระวงษ์ รองอั ย การจั ง หวั ด คดี เ ยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ระยอง
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
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๗๒๗. นายนั ทธี อิ น ทรั ตน์ อั ยการประจาสานัก งานอัยการสูงสุ ด (ข้ าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีอาญา ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีพิเศษ
๗๒๘. นายศุ ภ เศรษฐ์ คงแข็ ง รองอั ย การจั ง หวั ด นนทบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีพิเศษ
๗๒๙. นายปณต ยงยุทธ รองอัยการจังหวัดพิษณุโลก (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีปกครอง
๗๓๐. นายธรรมจั ก ร เฉลิ ม นนท์ รองอั ย การจั ง หวั ดอุ ต รดิ ต ถ์ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนครสวรรค์ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๓๑. นางสาวซั น มา สมาเด๊ ะ รองอั ย การจั ง หวัด ฉะเชิง เทรา (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๓๒. นายยุทธนา ไกรอนันต์โชติ รองอัยการจังหวัดสมุทรปราการ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๓๓. นางวิ ไ ลภรณ์ ชอบธรรม รองอั ย การจั ง หวั ด นครปฐม (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๓๔. นางสาวจารุ วรรณ สวยสม รองอัยการจั ง หวัด สุพ รรณบุ รี (ข้ าราชการอั ยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๓๕. นายพณิ ช พงศ์ วั ช รวดี รองอั ย การจั ง หวั ด นนทบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีพิเศษ
๗๓๖. นายนภณั ฐ จุ ล นิติ์ อั ย การประจาสานักงานอัยการสู งสุด (ข้ า ราชการอัย การชั้น 3)
สานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3) สานักงานการบังคับคดี
๗๓๗. นายจั ก รพั น ธ์ เผ่ าคุ รุพงศ์ รองอั ย การจั ง หวั ด ชลบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนาทวี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๓๘. นายสฤษฎิ์ จันทะราช รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุบลราชธานี (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดชุมแพ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๓๙. นางสาววั ช ราภรณ์ วั ช รรั ต นพล รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเ หลื อ
ทางกฎหมายและการบั งคั บ คดีจัง หวั ด อุบ ลราชธานี (สาขาเดชอุด ม) (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนนทบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๔๐. นายสุทธิสักก์ สารี รองอัยการจังหวัดชุมแพ (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จัง หวั ด บุ รี รั มย์
(สาขานางรอง) (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
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๗๔๑. นางสาวฐิ ติ รัต น์ เกตุ ราทร รองอั ย การจั ง หวั ด นนทบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีพิเศษ
๗๔๒. นายอัมรินทร์ สินธุ์ธารทอง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคั บคดี จังหวัดประจวบคี รีขันธ์ (สาขาหั วหิน) (ข้ าราชการอัยการชั้น 3) ด ารงตาแหน่ง
รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๔๓. นางสาวณัฐวดี ณัฐวุฒิ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3) สานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
๗๔๔. นางสาวธนพร ชื่ นพั ฒ นรั ฐ รองอั ยการจั งหวัด คดี ศาลแขวงกระบี่ (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต (ข้าราชการอัยการชัน้ 3)
๗๔๕. นางสาวเมธาวี เสาวกูล รองอั ยการจั ง หวัด คุ้ มครองสิท ธิและช่วยเหลื อทางกฎหมาย
และการบั งคั บคดีจังหวัดปราจี นบุรี (สาขากบินทร์ บุรี) (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3) ด ารงตาแหน่ง
อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง
๗๔๖. นางสาวเสฏฐา เธียรพิรากุล อัยการประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 3) สถาบันนิติวัชร์ ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
๗๔๗. นายเคียงชน อานวยสิทธิ์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานต่างประเทศ ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีปกครอง
๗๔๘. นางญดา โภคาชัยพัฒน์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีล้มละลาย
๗๔๙. นายเทอดศักดิ์ เขษมพันธ์ รองอัยการจังหวัดคุ้ มครองสิท ธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครนายก (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนครนายก
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๕๐. นางชญานันทน์ บุญญพนิช รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบั ง คั บ คดี จัง หวั ด สมุ ท รสาคร (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3) ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การ
จังหวัดสมุทรสาคร (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๕๑. นางสาวชญานี เลียบทวี รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนครปฐม
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
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๗๕๒. นางสาวโชติกา ธรรมฤาชุ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีปกครอง
๗๕๓. นายพู น ศั ก ดิ์ สายหล้ า รองอั ย การจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนครปฐม (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๕๔. นางสาวศจี พร แต้ ม แก้ว รองอั ยการจั ง หวัด คุ้ม ครองสิ ทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง อัยการประจา
สานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สถาบันนิติวัชร์
๗๕๕. นายปฐมพงศ์ ทิ พยดารา รองอั ย การจั ง หวั ดหนองคาย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาส านักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอัย การชั้น 3) สานักงานการยุ ติ
การดาเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
๗๕๖. นายพิ รวุ ฒิ บ ารุ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิท ธิแ ละช่ วยเหลื อทางกฎหมายและ
การบั ง คั บ คดี จัง หวั ด ภู เก็ ต (ข้ าราชการอั ย การชั้ น 3) ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวัดภูเก็ต
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๕๗. นายจั ก ริ น เพิ่ ม สุ ข รองอั ย การจั ง หวั ดคุ้ ม ครองสิท ธิและช่ว ยเหลือ ทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลาภู (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดอุดรธานี
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๕๘. นางสาวสุมณฑา พันธนสมบัติ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบัง คับคดีจัง หวัด น่าน (ข้ าราชการอั ยการชั้น 3) ด ารงต าแหน่ง รองอัยการจังหวัดนาทวี
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๕๙. นางสาวชื่ นกมล วิ รุฬหสั งสิ ทธิ์ รองอั ยการจั งหวัด ชลบุ รี (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สถาบันนิติวัชร์
๗๖๐. นางสาววรวรรณ อุ ด มแสวงโชค รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการ
จังหวัดสระบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๖๑. นางเอื้อพร ทองรอด รองอัยการจังหวัดลาปาง (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอัยการจังหวัดเทิง (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๖๒. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสกุล รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนนทบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๖๓. นายพงศ์ชนุตม์ อัครธรรมวุฒิ รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
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๗๖๔. นางสาวจันจิรา นาคาสุ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
๗๖๕. นายพลเชษฐ์ ดาวฤกษ์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
๗๖๖. นายกานต์ทัศน์ กานต์กิตติวัชร รองอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดชัยนาท (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๖๗. นายดนั ย แซ่ ลิ้ ม อั ย การประจาส านัก งานอั ยการสูง สุด (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ส านั ก งานการยุติก ารด าเนินคดีแพ่ งและอนุญาโตตุ ลาการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีล้มละลาย
๗๖๘. นายเกียรติพร เลี่ยนจ้าย รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๖๙. นางสาวนราวดี ศรี ใ ส รองอั ย การจั ง หวั ด เพชรบู รณ์ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๗๐. นายประภัส วงศ์ ทิพากร รองอัยการจั ง หวัด คุ้ม ครองสิท ธิและช่ว ยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบั ง คั บ คดีจัง หวัด นครราชสี ม า (สาขาพิ ม าย) (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3) ด ารงต าแหน่ง
รองอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๗๑. นายชัยวัฒน์ ด้วงสง อัยการประจาส านักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีอาญามีนบุรี ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดธัญบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๗๒. นายกั น ตพิ ช ญ์ อิ น ชมภู รองอั ย การจั ง หวั ด ชุ ม พร (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดหลังสวน (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๗๓. นางสาวหนึ่ ง ฤทั ย ภาวสุ ท ธิ ไ พศิ ฐ รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการ
จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๗๔. นายเสกสรรค์ ยอดพิ บูล ย์ รองอั ย การจั ง หวัด คดี เ ยาวชนและครอบครั วจั ง หวัดสตูล
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดยะลา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๗๕. นายศาสตรา อรรถรัฐ รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธ านี (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนาทวี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๗๖. นางสาวสุดารัตน์ พรวัฒนาเจริญ รองอัยการจังหวัดชัยบาดาล (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
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๗๗๗. นายชัยชนะ ทองสมัครพันธ์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนนทบุรี
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๗๘. นายณัฐพล ชมเชย รองอัยการจังหวัดคดี ศาลแขวงสระบุ รี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๗๙. นางสาวธัชกานต์ จิตติชานนท์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานอัยการสูงสุด ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคณะกรรมการอัยการ
๗๘๐. นางพรพิ ม ล ระเวงวั ล ย์ รองอั ย การจั ง หวั ดคดี เ ยาวชนและครอบครั วจั ง หวัดลพบุรี
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง) (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๘๑. นางสาวธันยพร ธนาวุ ฒิ รองอัย การจั งหวั ดคุ้ มครองสิทธิ และช่วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับ คดี จัง หวัดฉะเชิงเทรา (ข้ า ราชการอัยการชั้น 3) ด ารงตาแหน่ง รองอั ยการจังหวัด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3)
๗๘๒. นายเกี ยรติ กิต ติ ธู ป บูชา รองอั ยการจั งหวัด คุ้ม ครองสิ ทธิและช่ วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการ
จังหวัดนครนายก (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๘๓. ร้ อ ยต ารวจโท สิ ท ธิ ชั ย เกลี้ ย งเกลา รองอั ย การจั ง หวัด คุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ละช่ วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับ คดีจังหวัดนครพนม (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 3) ด ารงต าแหน่ง อัยการ
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง
๗๘๔. นายอาทร โปสายบุ ต ร รองอั ยการจั ง หวั ดนครราชสีม า (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดนครราชสีมา (สาขาพิมาย) (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๘๕. นายบั นลื อศัก ดิ์ พรมโสภา อั ยการประจาสานักงานอั ยการสูงสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีปกครองสุพรรณบุ รี ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดสุพรรณบุ รี (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3)
๗๘๖. นางสมกมล ตันศิริ แสนสุข รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 3) สานักงานวิชาการ
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๗๘๗. นายจิตภัทร พุ่มหิรัญ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
๗๘๘. นายฤทธิชัย นุ่นเกลี้ยง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบั ง คั บคดี จังหวัด สตูล (ข้ าราชการอั ยการชั้น 3) ด ารงต าแหน่ง รองอัย การจั งหวัดคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดพัทลุง (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๘๙. นางสาวณิ ชาภัท ร อนุรัก ษ์ โอฬาร รองอัยการจั งหวั ดคุ้ ม ครองสิท ธิและช่ วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัด
คดีศาลแขวงนครปฐม (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๙๐. นายณัฐพล กิตติตระกูล อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3) สานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
๗๙๑. นางสาวทิ พย์ ว รรณ จาวโกนั น ท์ รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง อัยการประจา
สานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง
๗๙๒. นายจตุ รงค์ คงนคร รองอัยการจั ง หวัด คุ้ มครองสิทธิ และช่ว ยเหลื อทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดพังงา (สาขาตะกั่วป่า) (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัด
ตะกั่วป่า (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๙๓. นายอาจหาญ ธิ ยะใจ รองอัยการจั งหวั ดคุ้ม ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบั ง คั บคดี จังหวัด พะเยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ด ารงต าแหน่ง รองอั ยการจังหวัดเชียงราย
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๙๔. นายนนท์ ชุบอุปการ รองอัยการจังหวัดสตูล (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคับคดี จังหวัดสตูล (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3)
๗๙๕. นายกอบศั กดิ์ ทุ น คา จงยศยิ่ ง รองอัยการจัง หวัด ลาปาง (ข้ า ราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดแม่สอด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๙๖. นางสาวมลลิก า กาลาศรี รองอั ยการจั งหวัด คุ้ม ครองสิท ธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัด
เวียงสระ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๙๗. นางสาวธนิดา อานวยทรัพย์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบั งคั บคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ข้ าราชการอั ยการชั้น 3) ด ารงต าแหน่ง รองอั ยการจังหวัด
คดีศาลแขวงราชบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
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๗๙๘. นางสาวแสงรวี แพ่งสุภา รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดอุด รธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดหล่ ม สั ก
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๗๙๙. พันตารวจโท คมกฤต พรหมพิทยายุทธ รองอัยการจังหวัดคุ้ มครองสิทธิแ ละช่วยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง อัยการ
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีปราบปรามการทุจริต
๘๐๐. นางสาวอภิญญา วงศ์กาภู รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๐๑. นายคมสั น รั ก การดี รองอั ยการจั งหวัดคุ้ ม ครองสิทธิ และช่วยเหลือ ทางกฎหมายและ
การบั ง คั บ คดีจัง หวัด ชลบุ รี (สาขาพั ท ยา) (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 3) ด ารงต าแหน่ง รองอัยการ
จังหวัดพัทยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๐๒. นายจั ก รกฤษณ์ เฉลิ ม โชคปรี ช า รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบัง คั บคดีจัง หวั ดสุ ราษฎร์ ธานี (สาขาเกาะสมุ ย) (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๐๓. นายเสรี สีหลิ่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดอานาจเจริญ (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม) (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๐๔. นายกฤษฎีก์ ฉายาวุฒิพงศ์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบั ง คั บ คดี จัง หวั ด สมุ ท รปราการ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3) ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การ
จังหวัดสมุทรปราการ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๐๕. นายอภิชาติ แสนทวีสุข รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบั ง คั บ คดี จังหวัด สุราษฎร์ ธ านี (ข้ าราชการอัย การชั้ น 3) ด ารงต าแหน่ง รองอั ยการจังหวัด
คดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๐๖. นายอิ ท ธิพล น้ อยค า รองอัยการจั งหวัดคุ้ มครองสิท ธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาวิเชียรบุรี) (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการ
จังหวัดกาแพงเพชร (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๐๗. นายกล้า เพ็ ญศิ ริส มบู รณ์ รองอัยการจั งหวัด คุ้ม ครองสิทธิและช่ว ยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวั ดตราด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดพั ท ยา
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๐๘. นายวุ ฒิ นั น ต์ วรสง่ าศิ ล ป์ รองอั ย การจั ง หวัด นครพนม (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดน่าน (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
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๘๐๙. นางสาวฉันทิตา ขาวเหลือง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวั ดคุ้ มครองสิ ทธิ
และช่ ว ยเหลือ ทางกฎหมายและการบั ง คับ คดี จังหวั ดปราจี น บุ รี (สาขากบิ น ทร์ บุ รี) (ข้ า ราชการ
อัยการชั้น 3)
๘๑๐. ว่าที่ร้อยตรี ชัยพฤกษ์ นิรมาณ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีปราบปรามการทุจริต ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดสมุทรปราการ (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3)
๘๑๑. นายธนวิทย์ เลิศเรืองปัญญา อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้ น 3) ส านั ก งานคดีป ราบปรามการทุจริ ต ด ารงต าแหน่ง อั ยการประจาส านั กงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีแพ่ง
๘๑๒. นางสาวสิ ริรัต น์ สารี รองอั ยการจั งหวัด คุ้ม ครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดหนองคาย (ข้าราชการอัย การชั้น 3) ดารงตาแหน่ง อัยการประจาส านัก งาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีอาญามีนบุรี
๘๑๓. นางสาวกุศลิน ตันอารีย์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ส านั ก งานคดีป ราบปรามการทุจริ ต ภาค 7 ด ารงต าแหน่ง รองอัยการจั ง หวัด คดี ศ าลแขวงระยอง
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๑๔. นางสาวเบญจางค์ เกษวิเชียร รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวั ด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลาภู (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๑๕. ว่ าที่ ร้อ ยต ารวจโท รั ฐ เขตอนั น ต์ รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคั บคดีจังหวัดสงขลา (ข้ าราชการอั ยการชั้น 3) ด ารงต าแหน่ง รองอัยการจังหวัด
คดีศาลแขวงสงขลา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๑๖. นางสาวนุจรี ย์ แก้ วปาน รองอัยการจั งหวั ดคุ้ ม ครองสิท ธิและช่ วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเลย (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
อุดรธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๑๗. นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อเมืองพาน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง) (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการ
จังหวัดเทิง (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๑๘. นายปฏิพัทธิ์ หนู เ กื้อ รองอัยการจั งหวัดคุ้ มครองสิ ทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบั ง คั บ คดี จัง หวั ด สุ ราษฎร์ ธ านี (สาขาเวี ย งสระ) (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3) ด ารงต าแหน่ง
รองอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
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๘๑๙. นายนพพล เปียงใจ รองอัยการจังหวัดปัตตานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๒๐. นางสาวแพรวขวัญ อาจกล้า รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดสกลนคร
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๒๑. นายอรรถกร มูลแจ่ม รองอัยการจังหวัด คุ้ม ครองสิทธิแ ละช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดเชียงใหม่
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๒๒. นายเกรียงไกร สุขเสถียร รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดวิเชียรบุ รี
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๒๓. นายดนั ย นวลส่ ง รองอั ย การจั ง หวัด คุ้ ม ครองสิท ธิแ ละช่ วยเหลื อทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดพังงา (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิ ท ธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา (สาขาตะกั่วป่า) (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๒๔. นายธนาธิ ป นวรัต นวรกุ ล อั ย การประจาสานักงานอัยการสู งสุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 3) ส านั ก งานคดีป ราบปรามการทุจริ ต ด ารงต าแหน่ง อั ยการประจาส านั กงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานการสอบสวน
๘๒๕. นายปภังกร พลเยี่ยม อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3) สานักงานคดีพิเศษ
๘๒๖. นายพงศธร เจนปรมกิจ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีเศรษฐกิจและทรั พยากร ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนนทบุรี (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 3)
๘๒๗. นายนรเทพ ครบปรั ชญา รองอัยการจั ง หวัด คุ้ม ครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ (สาขานางรอง) (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวั ด
คดีศาลแขวงนครราชสีมา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๒๘. นายนริ น ทร์ พงศ์ สะเลมั น รองอั ย การจั ง หวั ดศรี สะเกษ (ข้ า ราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดชลบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๒๙. นางอั ญ ชลี เต็ม โชติ ชญาน์ อั ย การประจาสานักงานอั ยการสูง สุด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีปราบปรามการทุ จริ ตภาค 5 ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีศ าลแขวง
ลาปาง (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
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๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๘๓๐. นายโสภาคย์ วิ นิ จนัยภาค อั ยการประจาสานัก งานอัย การสูงสุ ด (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้ น 3) ส านั ก งานคุ้ ม ครองสิท ธิและช่วยเหลื อทางกฎหมายแก่ป ระชาชน ด ารงต าแหน่ง อั ยการ
ประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานอัยการสูงสุด
๘๓๑. นายบรรพต สหสกุล รองอัยการจั งหวั ดคุ้ มครองสิท ธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี (สาขาทองผาภูมิ) (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการ
จังหวัดทองผาภูมิ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๓๒. นายพงษ์พิทักษ์ พันธุลาวัณย์ รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาปาง
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดพะเยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๓๓. นายจิ รายุ ศรี จัน ทร์ รองอั ยการจั งหวัดคุ้ ม ครองสิท ธิและช่ วยเหลือทางกฎหมายและ
การบั ง คั บ คดี จัง หวั ด กระบี่ (ข้ าราชการอั ย การชั้ น 3) ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด
คดีศาลแขวงตรัง (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๓๔. นายจั ก รี กาญจนะ รองอั ย การจั งหวัด คุ้ มครองสิท ธิแ ละช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๓๕. นายพศวั ฒน์ รุ่ ง โรจน์ ชัยพร รองอัยการจั ง หวัด นราธิ วาส (ข้ า ราชการอัย การชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๓๖. นางสาวนรนารถ ชอบผล รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบั งคั บคดี จังหวั ดสงขลา (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 3) ด ารงต าแหน่ ง รองอั ยการจั งหวั ดคุ้ มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๓๗. นายอิทธิเสฏฐ์ อุไรวรณ์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีปราบปรามการทุจริต ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3) สานักงานคดีปกครอง
๘๓๘. นายณั ฐ นั ย ตั้ ง ชู พงศ์ รองอั ย การจั ง หวั ด นราธิ ว าส (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดหนองคาย (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๓๙. นายธนดล เจริ ญ งามพิ ศ รองอั ย การจั ง หวั ด นราธิ วาส (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดหัวหิน (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๔๐. นางสาวชลลดา คงภู อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดชลบุรี (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3)

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๘๔๑. นางสาวศิริพร อนันตเสถ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ส านั ก งานอัยการสูงสุด ด ารงต าแหน่ง รองอั ยการจั งหวัดคดีเ ยาวชนและครอบครั วจั งหวัดสระบุรี
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๔๒. นางสาวพีรญา บุษราตระกูล อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 3) สานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7 ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงชลบุรี
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๔๓. พันตารวจโท วิรัตน์ สงวนศักดิ์ รองอัยการจังหวัดนราธิวาส (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดแพร่ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๔๔. นางสาวชนิสรา ถนอมทุน รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดยโสธร (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
นนทบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๔๕. นายธั ช กร ธี ระนิ ธิ เ ดช รองอั ย การจั ง หวั ด นราธิ ว าส (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๔๖. นายนิ ติ พล นุ่ น เอี ยด รองอั ย การจั ง หวัด คดีเ ยาวชนและครอบครั ว จั งหวัด นราธิวาส
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดปัตตานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๔๗. นายนนท์ ธ วั ช สิ ง ห์ กุ ล รองอั ย การจั ง หวั ด ปั ต ตานี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดขอนแก่น (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๔๘. นางธารนี โกญจนาท เดวิสัน อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัย การ
ชั้ น 3) ส านั ก งานคดีป ราบปรามการทุจริ ต ด ารงต าแหน่ง อั ยการประจาส านั กงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีค้ามนุษย์
๘๔๙. นายณั ฐ พงศ์ ประคองทรั พ ย์ รองอั ย การจั ง หวั ด ยะลา (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดธัญบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๕๐. นางสาวพรรณสุวัชร รุ่งโรจน์วุฒิกุล อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3) สานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดสมุทรสาคร
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๕๑. นายภูมิสิทธิ์ อุดมพานิชย์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานอัยการภาค 9 ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๕๒. นางสาววราพร บุญสิน อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีปกครอง ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุรินทร์ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๕๓. นางสาววี รดา เบ็ญ จาธิ กุล อั ย การประจาสานัก งานอัยการสู งสุด (ข้ าราชการอัยการ
ชั้ น 3) ส านั ก งานคดีป ราบปรามการทุจริ ต ด ารงต าแหน่ง อั ยการประจาส านั กงานอัยการสูงสุด
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง
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๘๕๔. นางสาวชญาพร นาคะผดุงรัตน์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีอาญา ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง
๘๕๕. นายอัตรา ขุนทองจันทร์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ส านั ก งานคุ้ มครองสิท ธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ป ระชาชน ด ารงต าแหน่ง รองอั ยการจังหวัด
คดีศาลแขวงเชียงดาว (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๕๖. นายบวรเชษฐ์ เมืองลือ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีอาญา ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๕๗. นายอาทิ ต ย์ ค าซองเมื อ ง รองอั ย การจั ง หวั ด อุ ด รธานี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดอุดรธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๕๘. นายณั ฏ ฐธนั น ลิ ขิ ต ชั ย ศิ ล ป์ รองอั ย การจั ง หวั ด กระบี่ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกระบี่
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๕๙. นายคุณนิธิ จึงสมาน อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ส านั ก งานคดียาเสพติ ด ด ารงต าแหน่ง รองอั ยการจั งหวัด คุ้ม ครองสิทธิแ ละช่ วยเหลือ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๖๐. ร้ อ ยต ารวจเอก พิ ทั ก ษ์ เมธาจิ ต ติ พัน ธ์ รองอั ย การจั ง หวั ดคดี ศาลแขวงนครราชสีมา
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๖๑. นายปวิช สายวิวัฒน์ รองอัยการจังหวัดสกลนคร (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จัง หวั ด หนองคาย
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๖๒. นายตรี ภู มิ ธารพระจั นทร์ รองอั ยการจั งหวัด กาญจนบุรี (ข้ า ราชการอัยการชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตราด
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๖๓. นายกิ ต ติ โชค คิ้ ม แหน รองอั ย การจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดกาญจนบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๖๔. นายพชร บุญสวัสดิ์ รองอัยการจังหวัดเชียงราย (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีแพ่งธนบุรี
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๘๖๕. นางดิ ษ ยากร รุ่ ง รั ก สกุล เศรษฐสุ ขิน รองอั ยการจั งหวัด นครปฐม (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคั บ คดี
จังหวัดราชบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๖๖. นายนพัตธร สาเภาเงิน รองอัยการจังหวัดราชบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีอาญา
๘๖๗. นายสุรินทร์ มากชูชิต รองอัยการจังหวัดกระบี่ (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอั ย การจั ง หวัด คุ้ ม ครองสิท ธิและช่ว ยเหลือ ทางกฎหมายและการบั งคั บคดี จังหวัด สุ ราษฎร์ธานี
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๖๘. นายอรรถพล ปานพรหม รองอัยการจังหวั ดพัทลุ ง (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ ง
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3)
๘๖๙. นายเอกรัตน์ รัตนพันธ์ รองอัยการจังหวัดทุ่งสง (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอั ย การจั ง หวัด คุ้ ม ครองสิท ธิและช่ว ยเหลือ ทางกฎหมายและการบั ง คั บคดี จังหวัด สุ ราษฎร์ธานี
(สาขาเวียงสระ) (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๗๐. นายพิสิทธิ์ แสงนวล รองอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3)
๘๗๑. นายทศพร พิ กุ ล วร ป้ อ งเพ็ ช ร รองอัยการจั งหวั ดสมุ ท รปราการ (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคั บ คดี
จังหวัดยโสธร (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๗๒. นายกิ ต ติ รัก ษ์ ทั พใหญ่ รองอั ย การจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดอุตรดิตถ์ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๗๓. นายสมบู รณ์ สมจิ น ตนา รองอั ย การจั ง หวั ด นนทบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดนนทบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๗๔. นายกิติพงษ์ ภครุจีกุล รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงราย (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๗๕. นางสาวสุ ธิ ช า ม่ ว งผล รองอั ย การจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
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๘๗๖. นายมี โชค เฉิ ด อารี กิ จ รองอั ย การจั ง หวั ด ขอนแก่ น (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดขอนแก่น (สาขาพล) (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๗๗. นางสาวภัทรวรรณ ประภากรณ์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีอาญา ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
๘๗๘. นายธเนตร อุ ด มสิ น รองอั ย การจั ง หวั ด ทองผาภู มิ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดกาญจนบุรี (สาขาทองผาภูมิ) (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๗๙. นายณั ฐ ชนน ธนศิ โรรั ต น์ รองอั ย การจั ง หวั ด หั ว หิ น (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาหัวหิน) (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๘๐. นายอาทิตย์ ชูเกียรติวัฒนากุล รองอัยการจังหวัดพิษณุโลก (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดกาแพงเพชร (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๘๑. นายตุลยวัต โฆษิตวัฒนฤกษ์ อัยการประจาสานักงานอัยการสู งสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 3) สานักงานต่างประเทศ ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง
๘๘๒. นายนนท์ธวั ช แก้ วนอก รองอัยการจั งหวั ดคดีเยาวชนและครอบครั ว จั งหวั ดอ่างทอง
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๘๓. นายอารักษ์ บัวแก้ว รองอัยการจังหวัดคดี ศาลแขวงพัทยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
(สาขาพัทยา) (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๘๔. นายเทิ ดทู น หาศิริ อั ย การประจาสานักงานอั ยการสูงสุ ด (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3)
ส านั ก งานคดี อาญา ด ารงตาแหน่ง รองอั ยการจั งหวัดคุ้ มครองสิทธิแ ละช่ว ยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครนายก (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๘๕. นายนฤพาน จี้ ก ระโทก รองอั ย การจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดมุกดาหาร
๘๘๖. นายอารั ก ษ์ รุ่ ง เรื อ ง รองอั ย การจั ง หวั ด นครราชสี ม า (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดียาเสพติด
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๘๘๗. นางสาวนันท์นภัส ธนศรีวนิชชัย รองอัยการจังหวัดนนทบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคณะกรรมการ
อัยการ
๘๘๘. นางสาวขวัญจุฑา ไชยานนท์ รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงราย (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคั บ คดี
จังหวัดน่าน (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๘๙. นางสาวมัตติญา คารว์ รองอัยการจังหวัดชุมพร (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอั ย การจั ง หวัด คุ้ ม ครองสิท ธิและช่ว ยเหลือ ทางกฎหมายแล ะการบั งคั บคดี จังหวัด สุ ราษฎร์ธานี
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๙๐. นายมานิตย์ โสดา รองอัยการจังหวัดอุดรธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จัง หวั ด นครพนม
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๙๑. นายนิวัตน์ มั่นยืน รองอัยการจังหวัดสกลนคร (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3)
๘๙๒. นางสาวมาธุสร ศัตรูลี้ รองอัยการจังหวัดภูเก็ต (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบัง คับคดี จังหวัดภูเก็ต (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3)
๘๙๓. ร้ อ ยต ารวจโท ชิ น เชาวน์ เอื้ อ อารี ต ระกู ล รองอั ย การจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ย า
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๙๔. นายสุ รสิ ท ธิ์ เหลื อ งวิ ริยะ รองอั ย การจั ง หวัด วิ เชี ยรบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาวิเชียรบุรี) (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๙๕. นายลิขิต ภูเงิน รองอัยการจังหวัดอุดรธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ ง
รองอั ย การจั ง หวั ดคุ้ ม ครองสิ ทธิ และช่ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คับ คดี จังหวัด อ านาจเจริญ
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๘๙๖. นายเกริก เกียรติ รั ฐ นวธรรม รองอัยการจั งหวั ดคดีศ าลแขวงสุ พรรณบุรี (ข้ า ราชการ
อั ย การชั้ น 3) ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ทธิ และช่ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
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๘๙๗. ร้อยตารวจโทหญิง ศิริจรรยา เจียงทองเลื่อน รองอัยการจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค 2
๘๙๘. นางสาวพัฐศรา พอจิต อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
สานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5
๘๙๙. นายนิ ธิ เ ขต ขจรเนติ ยุ ท ธ รองอั ย การจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย) (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๐๐. นางสาวกั น ต์ ก นิ ษฐ์ ศรี สุ พ รรณ รองอั ย การจั ง หวั ด พล (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนครราชสีมา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๐๑. นางสาวอั ยยรั ตน์ ลั ง กาพิ นธุ์ รองอั ย การจั ง หวั ดสระบุรี (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง
๙๐๒. นายอั ง กูร พงศานานุรัก ษ์ รองอัยการจั ง หวัด สมุ ทรสาคร (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3)
ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3) ส านั ก งาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
๙๐๓. นางสาวธนัฎฐา ดีแท้ รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีอาญา
๙๐๔. ร้อยตารวจโทหญิง จิรายุ สุขนา รองอัยการจังหวัดสกลนคร (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดียาเสพติด
๙๐๕. เรื อ เอก ประกฤติ แสงอาวุ ธ รองอั ย การจั ง หวัด สระบุ รี (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง
๙๐๖. นายสุ ว ภั ท ร ปานคง รองอั ย การจั ง หวั ด สุ ราษฎร์ ธ านี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา
(ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๐๗. นายธนพันธ์ แสงพงศานนท์ รองอัยการจังหวัดสวรรคโลก (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๐๘. นายวินิจ อภิญญาวานิชย์ รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงาน
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
๙๐๙. นายวศิน แสงแก้ว รองอัยการจังหวัดน่าน (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ ง
อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๙๑๐. นายณฐพงษ์ กองแก้ว รองอัยการจั งหวัด คดีเ ยาวชนและครอบครั วจั งหวัดฉะเชิงเทรา
(ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุ ด (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 3) สานักงานคดีอาญาพระโขนง
๙๑๑. นายราเชนทร์ วิทยาบารุง รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแก่น (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนครราชสีมา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๑๒. นายอธิษฐ์ พิชัยรัตน์ รองอัยการจังหวัดตรัง (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดารงตาแหน่ง
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3)
๙๑๓. นายวรภพ มุ่ ง ดี รองอัยการจั งหวั ดลาพู น (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3) ด ารงตาแหน่ง
อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีปราบปรามการทุจริต
๙๑๔. นายกิ ต ติ ภ พ หิ รัญ รติ กุ ล รองอั ย การจั งหวัด กบิน ทร์ บุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดสมุทรปราการ (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๑๕. นางสาวชุติพร วุฒิภาณุภาคย์ รองอัยการจังหวัดขอนแก่น (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3) ส านั ก งาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4
๙๑๖. นายสมั ช ญ์ พล ศรี ช ลวั ฒ นา รองอั ย การจั ง หวั ด ชลบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดสระแก้ว (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๑๗. นางสาวปิ ย าพร จุ๊ ส กุ ล รองอั ย การจั ง หวั ด สกลนคร (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๑๘. นางสาวศิ ริน าถ ศรี สุ ท ธิ กุ ล รองอั ย การจั ง หวั ด พั ท ยา (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร
๙๑๙. นายวั ช ศั ก ดิ์ ยางทอง รองอั ย การจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีพิเศษ
๙๒๐. นายศุ ภ วั ช ช์ ชิ น ะตั งกู ร รองอั ย การจั ง หวัด สมุ ท รสาคร (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานอัยการสูงสุด
๙๒๑. นางสาวชุ ติ ม า สมจิ ต ต์ รองอั ย การจั ง หวั ด กาญจนบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๙๒๒. นางสาววรรษมน สงวนวงษ์ รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงระยอง (ข้าราชการอัย การ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงาน
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
๙๒๓. นายวิ ษ ณุ พงษ์ เกลี้ย งกล่ อม รองอั ยการจั งหวัดนครศรี ธ รรมราช (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 3) ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงาน
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๙๒๔. นางสาวทิ พจุ ฑ า จั น ทา รองอั ย การจั ง หวั ด สุ ริน ทร์ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดียาเสพติด
๙๒๕. นายชิ น สาร ชนะศรี โยธิน รองอั ยการจั งหวัดกาญจนบุรี (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3) ส านั ก งาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
๙๒๖. นายณัฐนนท์ ไวปัญญา รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลาปาง (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3) ส านั ก งาน
คดีปราบปรามการทุจริต
๙๒๗. นางสาวฝนทิ พย์ แจ่ ม จารั ส รองอั ย การจั ง หวั ด สี คิ้ ว (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง
๙๒๘. นายตฤณ ตุ ณณการ รองอั ย การจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนราธิวาส (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๒๙. นายกั ม ม์ ธ ร ทองทิ พย์ รองอั ย การจั ง หวั ด นนทบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3) ส านั ก งาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค 9
๙๓๐. ร้อยตารวจโทหญิง อรวรรณ ทาสวน รองอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) (ข้าราชการ
อั ย การชั้ น 3) ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจาส านักงานอั ยการสู งสุ ด (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 3)
สานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7
๙๓๑. นางสาวศศิ วิม ล สิ ท ธิโชค รองอั ยการจั ง หวั ด นครนายก (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสู งสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีอาญา
กรุงเทพใต้
๙๓๒. นางสาวนงพะงา นครขวาง อัยการประจาสานั กงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอั ย การ
ชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 3) สานักงานคดีปกครอง

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง
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๙๓๓. นายธนกิ ติ์ ดวงส าราญ รองอั ย การจั ง หวั ด นางรอง (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร
๙๓๔. นายพศวั ต บุ ญ ประสพ รองอั ย การจั ง หวั ด บุ รีรัม ย์ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3) ส านั ก งาน
คดีปราบปรามการทุจริต
๙๓๕. นายกรภพ รุ่ ง เจริ ญ วิ วั ฒ นา รองอั ย การจั ง หวั ด ชลบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีพิเศษ
๙๓๖. นายก้ าวหน้ า สุ น ทรวีระ รองอั ย การจั งหวัด กาญจนบุรี (ข้ า ราชการอั ย การชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานอัยการสูงสุด
๙๓๗. นางสาวจุฑามาศ น้าเงิน รองอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดราชบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๓๘. นายจิ ต รกร งามอภิ วั ฒ นกิจ รองอั ย การจั ง หวั ดชั ยนาท (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๓๙. นายเสกสรรค์ จั น ทรพิ ทั ก ษ์ รองอั ย การจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนราธิวาส (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๔๐. นายนวพล เอี่ ย มสอาด รองอั ย การจั ง หวั ด นครนายก (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานคดีศาลแขวง
๙๔๑. นายเอกรั ฐ มิ่ ง ไธสง รองอั ย การจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนราธิวาส (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๔๒. นายณั ฐ ภั ท ร ปั ญ ญาพานิ ช รองอั ย การจั ง หวั ด นนทบุ รี (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง รองอั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี
จังหวัดนราธิวาส (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๔๓. นายวรวิ ท ย์ เอี่ ย มสาอางค์ รองอั ย การจั ง หวัด หลั งสวน (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดนราธิวาส (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๔๔. นายเทพสิทธิ์ เกียรติเดชปัญญา รองอัยการจังหวัดนนทบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
ด ารงต าแหน่ง อั ยการประจาสานักงานอัยการสูง สุด (ข้ า ราชการอัยการชั้น 3) ส านั กงานอัยการ
ภาค 9
๙๔๕. นายพั ช ระ ชนะสาร รองอั ย การจั ง หวั ด นครสวรรค์ (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3)
ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจาส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 3) ส านั ก งาน
คดีปราบปรามการทุจริต
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๙๔๖. นายกฤตภาส ศรี สุ ข รองอัยการจั ง หวัด นครศรี ธรรมราช (ข้ า ราชการอัย การชั้น 3)
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชัน้ 3) สานักงานอัยการภาค 9
๙๔๗. นายดนัย สนธิทรัพย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดสมุทรสาคร (ข้าราชการ
อัยการชั้น 3)
๙๔๘. นายนุประการ จันแปงเงิน อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดเทิง ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดเดชอุดม (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๔๙. นายชิรวุธ หมื่นเดช อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดพัทลุง ดารงตาแหน่ง รองอัยการจังหวัดพัทลุง (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
๙๕๐. นายเชิดชู ถนอมพิชัย อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการสู งสุ ด
ดารงตาแหน่ง อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สานักงานอัยการสูงสุด
๙๕๑. นางสาวธันยพร พึ่งพุ่มแก้ว อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด ล าพู น ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั งหวัด ผู้ช่ว ย (ข้ า ราชการอัย การชั้น 2) ส านั ก งานอัยการ
จังหวัดฮอด
๙๕๒. นางสาวประภั ส สร ประกอบแก้ ว อั ย การจั ง หวัด ผู้ ช่ว ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2)
ส านั ก งานอั ยการจั ง หวัด ลาปาง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ผู้ ช่วย (ข้ า ราชการอัย การชั้ น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
๙๕๓. นางสาวชฎาพิชญ์ ศรีสังข์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด ลพบุรี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) ส านั ก งานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙๕๔. นายภู มิ พัฒ นพลากานต์ วงศ์สุ เมธ อั ย การจั ง หวั ดผู้ ช่ว ย (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2)
ส านั ก งานอัย การจั ง หวัด รั ต นบุรี ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวั ดผู้ ช่วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่
๙๕๕. นายธนั ช เลิ ศภิ ญญาวั ตร อั ยการจั งหวัดผู้ช่วย (ข้ าราชการอั ยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จั ง หวั ด ลพบุรี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) ส านั ก งานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บรุ ี
๙๕๖. ร้อยตารวจโทหญิง จิตรลดา เฉลิมนนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
ส านั ก งานอั ยการคดีเ ยาวชนและครอบครั ว จั งหวัด อุต รดิ ต ถ์ ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั งหวัดผู้ช่วย
(ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์
๙๕๗. นายนริศ เกียรติทรงพานิช อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดมหาสารคาม ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดพิมาย
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๙๕๘. นายโชติ จ้ายหนองบัว อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด สระบุ รี ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวั ดผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอัย การชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จังหวัดนนทบุรี
๙๕๙. นายอัศนัย อู่รัชตมาศ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว
๙๖๐. นางสาวฐิติวดี สินธวณรงค์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
คดีล้มละลาย ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานต่างประเทศ
๙๖๑. นายสรพล วิชชุรังษี อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครปฐม ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดปราจีนบุรี
๙๖๒. นางสาวภัทราภรณ์ เกษตรสาระ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
คดีอาญา ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานต่างประเทศ
๙๖๓. นางสาวปิยวรรณ อิชยาวิโรจน์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
คดียาเสพติด ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีภาษีอากร
๙๖๔. นายธีรภัทร์ เมฆฉา อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้ น 2) สานักงานคดี เศรษฐกิ จ
และทรัพยากร ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีเยาวชน
และครอบครัว
๙๖๕. นางสาววชิราพร จารุวัฒนกุล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
คดี ย าเสพติด ด ารงต าแหน่ง อั ยการประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงานคดีเยาวชน
และครอบครัว
๙๖๖. นายณัฐพงษ์ วายุพัฒน์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดธัญบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีอาญา
๙๖๗. นางสาวอรวรรณ ช่างเพชรผล อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด ลพบุรี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) ส านั ก งานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
๙๖๘. นายสาธิต เรืองสินทรัพย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอั ยการ
คดี เ ยาวชนและครอบครั วจั ง หวั ดพั ท ลุง ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 2) สานักงานอัยการจังหวัดสงขลา
๙๖๙. นางสาวณัฐธยาน์ ว่องวงศารักษ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
คดี ย าเสพติ ด ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั งหวัด ผู้ช่ว ย (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านั ก งานอัยการ
จังหวัดนครปฐม
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๙๗๐. นางสาวณัฐชานันท์ โภคินจารุเสถียร อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
ส านั ก งานอั ย การจั ง หวั ดกระบี่ ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ย การชั้น 2)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
๙๗๑. นายณั ฐ พล บุ ญชิต อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) ส านักงานคดีแพ่ง
ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการจังหวัดน่าน
๙๗๒. ร้อยตารวจเอก อชิรพล ทัศนประพันธ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
คดีอาญา
๙๗๓. นางสาวบราลี ไอยะรา อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีอาญา
ด ารงต าแหน่ง อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอัยการชั้ น 2) ส านักงานการยุติ การดาเนินคดีแพ่ง
และอนุญาโตตุลาการ
๙๗๔. นางสาวจุฑาเรศร์ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงเชียงใหม่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดลาพูน
๙๗๕. นายวรวุ ฒิ จั มมวานิชกุล อั ยการจั งหวัดผู้ช่วย (ข้ าราชการอั ยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จั ง หวั ด กระบี่ ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั ง หวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) ส านั ก งานอัยการ
จังหวัดตรัง
๙๗๖. นายเกียรติยศ ศักดิ์แสง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสิงห์บุรี
๙๗๗. นางสาวพรรณรพี ยูวะนิยม อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
อัยการจังหวัดสมุทรปราการ ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
คดีอาญากรุงเทพใต้
๙๗๘. นางอชิรญาณ์ จันทร์พูล เตียวัฒนานนท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานคดียาเสพติด
๙๗๙. นางสาวคล้ ายจั น ทร์ จั น ทร์ ส าราญ อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2)
สานักงานคดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีแพ่ง
๙๘๐. นางสาวสุธาริ ณี ศรีวิพัฒน์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอั ยการชั้น 2) สานักงานคดี แพ่ ง
ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานที่ปรึกษากฎหมาย
๙๘๑. นางสาวนิจจารีย์ กีรติบารุงพงศ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
คดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีแพ่ง
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๙๘๒. นางสาววริศรา นวลโคกสูง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดี ศ าลแขวงพระนครศรี อยุ ธยา ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2)
สานักงานคดีแพ่ง
๙๘๓. นางสาวศุ ทธินี จาเริ ญ บุญประคอง อั ย การจั ง หวั ดผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานคดียาเสพติด
๙๘๔. นายธีรรัตน์ มังคุด อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครสวรรค์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดระยอง
๙๘๕. นายศิริพล ตันติพูล อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดี เยาวชนและครอบครั วจั งหวัดจั นทบุรี ด ารงต าแหน่ ง อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 2)
สานักงานวิชาการ
๙๘๖. นางสาวญาณิ ศา ตียพันธ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอั ยการ
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านั กงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย
๙๘๗. นางสาวปวรี กิจเจริญการกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงสุรินทร์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดเชียงราย
๙๘๘. นางสาวศรีวิชชา ศรีโพธิ์ทอง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดี เ ยาวชนและครอบครั วจั งหวัดนครนายก ด ารงตาแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ าราชการอัยการ
ชั้น 2) สานักงานคดีแพ่ง
๙๘๙. นางสาวจิราพร เจียรพันธ์พงษ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครราชสีมา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดพล
๙๙๐. นายภูมิ สุนทรวรเชษฐ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด สระบุ รี ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวั ดผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอัย การชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
๙๙๑. ร้ อ ยต ารวจเอก ดุ ษ ฎี กลิ่ น เกษร อั ย การจั ง หวั ด ผู้ ช่ ว ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ชว่ ย (ข้าราชการ
อัยการชั้น 2) สานักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
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๙๙๒. นายศฐาวุฒิ ศรีสรานุกรม อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดศรีสะเกษ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดชลบุรี
๙๙๓. นางภคพร เนตรศิริ ธาราพันธ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
คดีศาลแขวง ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีแพ่งธนบุรี
๙๙๔. นางสาวอุษณีย์ พันธุ์สุจริตไทย อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด อุ ด รธานี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2) ส านั ก งาน
ต่างประเทศ
๙๙๕. นางสาวตติยา ตันติปรีชาพงศ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด ภู เก็ ต ด ารงตาแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัยการชั้น 2) ส านั ก งานคดีอาญา
มีนบุรี
๙๙๖. นางสาวอภิช ยา คณาประเสริ ฐ กุล อั ย การจั ง หวัด ผู้ช่ว ย (ข้ า ราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการ
ชั้น 2) สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ
๙๙๗. นางสาวดวงรุ่ง รัตนภิรมย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด ภู เ ก็ต ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั งหวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอัย การชั้น 2) ส านั ก งานอัยการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙๙๘. นายวราวุธ ครองแก้ว อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดอุบลราชธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดลาพูน
๙๙๙. นางสาวปัญชรีย์ สาเภาเงิน อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดี เ ยาวชนและครอบครั วจั ง หวั ดสิ งห์ บุรี ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 2) สานักงานคดีแพ่ง
๑๐๐๐. นางสาวชฎาภา รุ่งเรือง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดอุบลราชธานี ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีอาญา
๑๐๐๑. นางสาววิรยา วชิรประทีป อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครสวรรค์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงระยอง
๑๐๐๒. นายจุเลียบ ลิ่มประจวบพงษ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด ล าปาง ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวั ดผู้ ช่วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จังหวัดทุ่งสง
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๑๐๐๓. นายฐิ ติ มี ศ รี อั ย การจั ง หวั ด ผู้ ช่ ว ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2) ส านั ก งานอั ย การ
จังหวัดอุบลราชธานี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดชลบุรี
๑๐๐๔. นายประภาศน์ เพชรเมื อ งปราบ อั ย การจั ง หวั ด ผู้ ช่ว ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2)
ส านั ก งานอัย การจั ง หวั ดสระบุรี ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั งหวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
๑๐๐๕. นายสุ รศั กดิ์ รั ตนาพรรณ อั ยการจั งหวัดผู้ช่วย (ข้ าราชการอั ยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จั ง หวั ด ชัยนาท ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั ง หวัดผู้ ช่วย (ข้ า ราชการอัยการชั้ น 2) ส านัก งานอัยการ
จังหวัดราชบุรี
๑๐๐๖. ว่ าที่ ร้อ ยตรี ห ญิง ศุ ภ ากร นิ ภ าวงศ์ อั ย การจั งหวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอัย การชั้น 2)
สานักงานอัยการคดีศาลแขวงระยอง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
๑๐๐๗. นางสาวตามตะวัน อรุณกมล อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั งหวัดผู้ช่วย (ข้ าราชการอัยการชั้ น 2) ส านั กงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
๑๐๐๘. นายตะวัน กุลกาญจนาวรรณ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
อัยการจังหวัดชัยบาดาล
๑๐๐๙. นายจารณต์ บูรณชัย อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสระบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการจังหวัด
นนทบุรี
๑๐๑๐. ร้ อยตรี ธนา ภั ทรภาษิ ต อั ยการจั งหวัดผู้ช่วย (ข้ าราชการอั ยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จั ง หวั ด นครปฐม ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2) ส านั ก งาน
คดีศาลแขวง
๑๐๑๑. นายพฤฒิพงศ์ คณาศรี อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครราชสีมา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว
๑๐๑๒. นายเฉลิมชัย สุวรรณโชติ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอั ยการ
คดี เ ย าวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ด ารงต าแ หน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ผู้ ช่ ว ย
(ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการจังหวัดปากพนัง
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๑๐๑๓. นายจารุกิตต์ โพธิ์ชัย อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด ลพบุรี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) ส านั ก งานอัยการ
จังหวัดสว่างแดนดิน
๑๐๑๔. นางสาวชิดชนก ไชยเจริญ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดี ศ าลแขวงอุ บ ลราชธานี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ผู้ ช่ ว ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
๑๐๑๕. ร้ อ ยต ารวจโท พิ ท ยา เขี ย วดอกน้อย อั ย การจั ง หวัดผู้ช่ วย (ข้ าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดฝาง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดเทิง
๑๐๑๖. นายวิทวัส ชนะชนม์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด พั ท ลุง ด ารงตาแหน่ง อั ย การจั งหวัด ผู้ช่ว ย (ข้ า ราชการอัย การชั้น 2) ส านั ก งานอัยการ
คดีศาลแขวงตรัง
๑๐๑๗. นายกิตติวัฒน์ จิตวิริยาวัฒน์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
คดี อ าญา ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านั ก งานคดีเยาวชน
และครอบครัว
๑๐๑๘. นางสาวดาริกา สมชนะกิจ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดี เ ยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ตรั ง ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ผู้ ช่ วย (ข้ า ราชการอั ย การ
ชั้น 2) สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๑๐๑๙. นางสาวพิ ชญา คณาวุ ฒิ อั ยการจั งหวัดผู้ช่วย (ข้ าราชการอั ยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2) ส านั ก งาน
คดีเยาวชนและครอบครัว
๑๐๒๐. นายสรรเสริ ญ ศิ ริว รรณ อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัย การชั้น 2) ส านั กงาน
คดีปราบปรามการทุจริ ต ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
คดีเยาวชนและครอบครัว
๑๐๒๑. นายศุภชัย ลีลานันทกุล อัยการจังหวัดผูช้ ่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงนนทบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดพิษณุโลก
๑๐๒๒. นายณฐกร พัฒนพงศ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดตะกั่วป่า ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชัน้ 2) สานักงานคดีอาญามีนบุรี
๑๐๒๓. นายภราดร จรดา อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
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๑๐๒๔. นายธนากร ขอสกุลไพศาล อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอั ยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด ระนอง ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั ง หวัด ผู้ช่ว ย (ข้ า ราชการอัยการชั้ น 2) ส านั กงานอัยการ
จังหวัดภูเก็ต
๑๐๒๕. นายนพกช พวงหอม อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด นางรอง ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวัดผู้ช่ว ย (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จังหวัดหัวหิน
๑๐๒๖. นายสุธินันท์ พวงมาลัย อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดแพร่ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผูช้ ่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการจังหวัดฝาง
๑๐๒๗. นายชาญชัย อังกูรวิวัฒน์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอั ยการชั้น 2) สานักงานอั ยการ
จังหวัดสกลนคร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดอุดรธานี
๑๐๒๘. นางสาวสรินยา บัวบาน อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครราชสีมา ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว
๑๐๒๙. นายพิสันต์ จันจุฬา อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด สตู ล ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวั ดผู้ ช่ว ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2) ส านั ก งานอัยการ
จังหวัดสงขลา
๑๐๓๐. นายศุ ภณั ฏฐ์ โสตถิ พันธุ์ อั ยการจั งหวัดผู้ช่วย (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จั ง หวั ด สตู ล ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวั ดผู้ ช่ว ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2) ส านั ก งานอัยการ
จังหวัดปัตตานี
๑๐๓๑. นายถิรวัฒน์ โชติกมาศ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดี ศ าลแขวงอุ บ ลราชธานี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ผู้ ช่ ว ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2)
สานักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี
๑๐๓๒. นางสาวสราลี พุ่มพวง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด สระแก้ ว ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั งหวัด ผู้ช่วย (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) ส านักงานอัยการ
จังหวัดแม่สอด
๑๐๓๓. นางสาวณัฐณิชา ขัมมะรัตน์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด นางรอง ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวัดผู้ช่ว ย (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จังหวัดราชบุรี
๑๐๓๔. นายพิสิษฐ์ เสียงบัณฑิตกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด ภู เขียว ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จังหวัดสกลนคร
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๑๐๓๕. นางสาวรัตนพร ตันติพจน์โสภา อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงาน
คดีอาญา ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีศาลแขวง
๑๐๓๖. นายสิทธิโชค คล้อยสวาท อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอั ยการ
คดี เ ยาวชนและครอบครั วจั ง หวั ด ภูเก็ ต ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั งหวัด ผู้ ช่วย (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 2) สานักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
๑๐๓๗. นางศิวาพร เสนรุย อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีอาญา
ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีภาษีอากร
๑๐๓๘. นายชั ยยัณห์ ส าราญสุ ข อั ยการจั งหวั ดผู้ช่ วย (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ผู้ ช่ ว ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๐๓๙. นายนิ ธิ โพธิด ารา อั ยการจั งหวัดผู้ช่ วย (ข้า ราชการอั ยการชั้น 2) ส านั ก งานอัยการ
จังหวัดเลย ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ชว่ ย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการจังหวัดน่าน
๑๐๔๐. นายณัฐพล ศรุติเกรียงไกร อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้ น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด หล่ม สัก ด ารงตาแหน่ ง อั ยการจั งหวัดผู้ช่ วย (ข้ าราชการอั ยการชั้น 2) ส านัก งานอัยการ
จังหวัดชัยบาดาล
๑๐๔๑. นางสาวศศิ ธร หิ รัญอาจ อั ยการจั งหวัดผู้ ช่วย (ข้ าราชการอั ยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
คดี ศ าลแขวงนนทบุรี ด ารงต าแหน่ ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านั กงาน
คดีศาลแขวง
๑๐๔๒. นางสาวชนกนัน ท์ นาคบัว อั ยการประจากอง (ข้ า ราชการอัยการชั้น 2) ส านักงาน
คดีอาญามีนบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีแพ่ง
๑๐๔๓. นายกิตติพันธ์ ธิติธนาทรัพย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด ภู เขียว ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั งหวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
คดีศาลแขวงขอนแก่น
๑๐๔๔. นางสาวอทิตตา กุลฉวะ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
๑๐๔๕. นายพชร เลิศปรีชา อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด หั วหิ น ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั งหวั ดผู้ ช่วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านั ก งานอัยการ
จังหวัดหนองคาย
๑๐๔๖. นายสฤษดิ์พงษ์ ทองแสง อั ยการจั งหวัดผู้ช่วย (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงเชียงราย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๐๔๗. นายอนุชา แสนบุดดา อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงลพบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีอาญา
๑๐๔๘. นายอภิวิชญ์ เสาร์ศิริ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดกาแพงเพชร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสวรรคโลก
๑๐๔๙. นางสาวมนัสวรรณ แก้วชัยสา อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ ด ารงตาแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัย การชั้น 2) ส านักงาน
คดีอาญา
๑๐๕๐. นางสาวปิยาพร นครไทยภูมิ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดเชียงใหม่
๑๐๕๑. นายชัยรัตน์ คาแก้ว อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดร้อยเอ็ด ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการจังหวัดพล
๑๐๕๒. นายณัฐพล วิลารักษ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงนนทบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๐๕๓. นางสาวรั ฐ วรรณ พุ ท ธประสาทพร อั ย การจั ง หวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๐๕๔. นางสาวรจเรจน์ ใสสอาด อั ยการจั งหวัดผู้ช่ วย (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
จั ง หวั ด แพร่ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ผู้ ช่ว ย (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านั ก งานอัยการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๐๕๕. นายปุ ลวิชช์ ตี คลี อั ย การจัง หวัดผู้ ช่วย (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) ส านัก งานอัยการ
จั ง หวั ด น่ าน ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวั ดผู้ ช่ว ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2) ส านั ก งานอัยการ
จังหวัดบุรีรัมย์
๑๐๕๖. ร้ อ ยต ารวจเอก พงศ์ นิ ธิ ทองมาก อั ย การจั ง หวั ด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๐๕๗. นายศรัณย์ อุปานันท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั ง หวั ด ราชบุ รี ด ารงต าแหน่ง อั ยการจั ง หวัด ผู้ช่วย (ข้ า ราชการอัยการชั้ น 2) ส านั กงานอัยการ
คดีศาลแขวงสมุทรปราการ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๐๕๘. นางสาวธนพร หมื่นวิเศษฤทธิ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครสวรรค์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดชัยบาดาล
๑๐๕๙. นายสิ ท ธิ พงศ์ เอื้ อ ตระกู ล พาณิ ช อั ย การจั ง หวั ด ผู้ ช่ ว ย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2)
ส านั ก งานอั ยการจั ง หวัด อุด รธานี ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัย การชั้ น 2)
สานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
๑๐๖๐. นายวิธิวัฒน์ เลิศชัยมงคล อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดกาญจนบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครสวรรค์
๑๐๖๑. นางสาวสาธิ นี อุ่ นพยัคฆ์ อั ยการจั งหวัดผู้ช่วย (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) ส านั กงานอัยการ
คดีศาลแขวงตรัง ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดกาญจนบุรี
๑๐๖๒. นายกฤษฎา โรยนรินทร์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดหลังสวน
๑๐๖๓. นายเฉลิมวุฒิ พงษ์เรื่อง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครสวรรค์ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดวิเชียรบุรี
๑๐๖๔. นางสาวกรกนก เปาะทองคา อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช ด ารงตาแหน่ง อั ยการจั งหวัดผู้ช่วย (ข้ าราชการอัยการชั้ น 2) ส านั กงานอัยการ
จังหวัดหลังสวน
๑๐๖๕. นายภรัน สุกกสังค์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดธัญบุรี ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีอาญา
๑๐๖๖. นางสาวศรินรัตน์ จิรัสย์ชานะ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดี เ ยาวชนและครอบครั ว จั งหวัด กระบี่ ด ารงต าแหน่ง อั ย การจั ง หวัด ผู้ช่ว ย (ข้ า ราชการอัยการ
ชั้น 2) สานักงานอัยการจังหวัดกระบี่
๑๐๖๗. นายอิสรา สมานเดชา อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดเกาะสมุย ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐๖๘. นายศตวรรษ อดุ ลยธรรม อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 2) สถาบั นพั ฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงลาปาง

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๐๖๙. นางสาวนุชรีย์ ขวัญเมือง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนนทบุรี
๑๐๗๐. นายธั ญ ธร หนั นอ้าย อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดภูเขียว
๑๐๗๑. นายธนพั นธ์ พานทอง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
๑๐๗๒. นางสาวภั ทรภร เปี่ ยมทองค า อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดลพบุรี
๑๐๗๓. นางสาวกุลนิดา ศักดิ์สุภา อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
๑๐๗๔. นางสาวรัฐพร วุฒิพันธุ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดพล
๑๐๗๕. นางสาวนันทัชพร จิระการวิสุทธิ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสระบุรี
๑๐๗๖. นายจุฑาเทพ จุฑานนท์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดธัญบุรี
๑๐๗๗. นายนนท์ มงคลธรรมากุล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดภูเก็ต
๑๐๗๘. นางสาวนงนภัส วาทะกุล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสตูล

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๐๗๙. นางสาววิรงรอง ไวโรจนกุล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงระยอง
๑๐๘๐. นายวิชชานนท์ เกษตรสิน อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดเชียงใหม่
๑๐๘๑. นางสาววริษฐา วิศาลโภคะ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐๘๒. นายอุ ก ริ ส ฐ์ ตู้ จิน ดา อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัย การชั้น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีแพ่ง
๑๐๘๓. นายชวิรันติ์ แก้วศรีจันทร์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช
๑๐๘๔. นายภู ริพงศ์ แสนสุ ข อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัยการชั้น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐๘๕. ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
๑๐๘๖. นางสาวรั ชชกัญญา จาปาเทศ อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดอุดรธานี
๑๐๘๗. นายพิษณุ อภิรัตน์มนตรี อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดชัยภูมิ
๑๐๘๘. นายสมชาย หลงเศษ อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐๘๙. นางสาวนั นทวดี โฆมานะสิ น อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอั ยการชั้น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๐๙๐. นางสาวตวงพร ช่างเรียน อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดอุทัยธานี
๑๐๙๑. นางสาวตุลย์นรี ทาแก้ว อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
คดีแพ่งกรุงเทพใต้
๑๐๙๒. นางสาวเบญจภา ธานีรัตน์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีแพ่ง
๑๐๙๓. นายณรมย์ ลือวรศิริกุล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงชลบุรี
๑๐๙๔. นางสาวธัญชนก นาคมณี อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
ต่างประเทศ
๑๐๙๕. นายภัททวิทย์ เงาดุลยวัต อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงสมุทรปราการ
๑๐๙๖. นางสาวอรณี วัตตธรรม อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
ต่างประเทศ
๑๐๙๗. นายธ ารงศักดิ์ สุ เดชะ อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
คดียาเสพติด
๑๐๙๘. นางสาวพรรษชล เกษราพงศ์ อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดภูเก็ต
๑๐๙๙. ร้อยตารวจโทหญิง ริช จันทร์ประเสริฐ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๑๐๐. นางวรรณวรา มากกิตติ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงกระบี่
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๑๑๐๑. นางสาวอรรัมภา รัตนมณี อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงราชบุรี
๑๑๐๒. นางสาวกนกกาญจน์ กลิ่นขจร อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้ น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดมุกดาหาร
๑๑๐๓. นายวุฒิชัย สุวรรณวานิชกุล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดฝาง
๑๑๐๔. นายนนทศัก ดิ์ ผู้ สั นติ อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
๑๑๐๕. นางสาวทิพย์ภวรรณ ว่องเจริญพร อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
คดีศาลแขวง
๑๑๐๖. นายกฤษกร สายนาค อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานคดีแพ่ง
๑๑๐๗. นางสาวสุพัฒนี ภูชฎาภิรมย์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑๐๘. นายภูพงษ์ ภู่ศิริ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ ายอั ย การ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2) ส านั ก งานอั ยการ
จังหวัดเพชรบุรี
๑๑๐๙. นางสาวณิชาวรรณ ประทุมวงษ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอานาจเจริญ
๑๑๑๐. นางสาวสุวิจักษณ์ รุจนวงศ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงราชบุรี
๑๑๑๑. ร้อยตารวจเอก วิวัฎ ไหมอ่อน อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสระบุรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง
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๑๑๑๒. นางสาวมนตวั น พงษ์ สุวรรณ อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑๑๓. นายสมาบัติ เกษตรเอี่ยม อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดเชียงใหม่
๑๑๑๔. นายชยุ ติ กิ ต ติ นภดล อั ยการประจากอง (ข้ า ราชการอัยการชั้ น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดชลบุรี
๑๑๑๕. ว่าที่ร้อยตรี ทินกฤต สาตรรอด อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดบึงกาฬ
๑๑๑๖. นายอุ ก ฤษณ์ มากมี อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) สถาบั น พัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
การยุติการดาเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
๑๑๑๗. นางสาววิวรรณ เปรื่องปัญญานนท์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดภูเก็ต
๑๑๑๘. นางสาวสิรีศตภัค วิมลมงคลพร อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
คดีแพ่ง
๑๑๑๙. นางสาววัชรินทร์ อริยะนันทกะ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนนทบุรี
๑๑๒๐. นางสาวนีด า อิ น ทุสุต อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอัยการชั้ น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
ต่างประเทศ
๑๑๒๑. นางสาวนริญดา อึ๊งพลาชัย อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงพัทยา

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๑๒๒. นายยงยศ ประทักษ์วิริยะ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสระบุรี
๑๑๒๓. ว่ าที่ ร้อ ยต ารวจตรี พิ ช ญา ศรี ณรงค์ อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัย การชั้น 2)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานการบังคับคดี
๑๑๒๔. นางสาวภรัณยา เกียรติศักดิ์โสภณ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดลาปาง
๑๑๒๕. นางสาวกัญญมล ขันแก้ว อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดลาปาง
๑๑๒๖. ร้อยตารวจโท ภูมิพัฒน์ เกษมสุข อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดปัตตานี
๑๑๒๗. นายวุฒินันท์ ลิกขะไชย อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๑๒๘. นางสาวสุวรรณี ถาวรวิริยะนันท์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสระแก้ว
๑๑๒๙. นางสาววิจิตรา กล่อมสกุล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสงขลา
๑๑๓๐. นายปรั ศ นัย ทิ ม ฤกษ์ อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๑๓๑. นางสาวกานต์ ชิตา ชิ ตานนท์ อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๑๓๒. นายกษิดิศ มธุรส อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ ายอั ย การ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การจั ง หวัด ผู้ช่ วย (ข้ า ราชการอั ย การชั้ น 2) ส านั ก งานอั ยการ
คดีศาลแขวงสระบุรี
๑๑๓๓. นายรณชัย กรันสูงเนิน อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดหล่มสัก
๑๑๓๔. นางสาวชญาดา ศิรินิรันดร์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดลาปาง
๑๑๓๕. นางสาวศศิภา เรืองฤทธิ์ชาญกุล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสระบุรี
๑๑๓๖. ว่าที่ร้อยตรี ธีรภัทร์ สมวงศ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว
๑๑๓๗. นายเจษฎา ณ สงคราม อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงตรัง
๑๑๓๘. นางสาวสรัญญา คุณเลิศกิจ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดหัวหิน
๑๑๓๙. นางสาวดนิตา ศุภรัตนวิไล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๔๐. นางสาวฐาปณี ย์ รติ จารุ ภั ทร อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอั ยการชั้น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดมหาสารคาม
๑๑๔๑. นายธารินทร์ รินยานะ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนนทบุรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๑๔๒. นายรั ช พล ตั น สุ วรรณ อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑๔๓. นางสาวปิยะนันท์ ทองห่อ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
คดียาเสพติด
๑๑๔๔. นางสาวสุภาภรณ์ เกลี้ยงทอง อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดไชยา
๑๑๔๕. นางสาวชุติมณฑน์ วิทยกุล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงสงขลา
๑๑๔๖. นายกิ ตติ กรณ์ บุ ญ โล่ ง อั ยการประจากอง (ข้า ราชการอั ยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดกระบี่
๑๑๔๗. นางสาวเสาวลักษณ์ ปิติ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงสงขลา
๑๑๔๘. นางสาวสุภัฎฎา บุญแก้วสุข อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๔๙. นายอรรถวุฒิ ศรียาภัย อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑๕๐. นายพิ เ ชษฐ์ จู ม เกตุ อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัย การชั้ น 2) สถาบั น พัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดเลย
๑๑๕๑. นางสาวจิราภรณ์ หอมกลิ่น อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดลาปาง

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๑๕๒. นางสาววรรณิษา ทิพย์ด้วง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดยะลา
๑๑๕๓. นายภัทรพงศ์ แก้วประจุ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๑๕๔. นายสัณห์สิทธิ์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
คดีอาญา
๑๑๕๕. นางสาวสมพร เขตกลาง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๑๕๖. นายธิติพันธ์ ศุภภาสวัฒน์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงนนทบุรี
๑๑๕๗. นางสาวปัณณภัสร์ กอบโชคโชติพันธุ์ อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัย การชั้น 2)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
๑๑๕๘. นางสาววดา ต๊ ะ หล้า อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสระบุรี
๑๑๕๙. นายณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
คดีปกครอง
๑๑๖๐. ร้ อ ยต ารวจโท ณั ฐ พงศ์ เงาแสงทิ พ ย์ อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์
๑๑๖๑. นายรณั ชย์ รั ต นวรรณี อั ยการประจากอง (ข้า ราชการอั ยการชั้ น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสกลนคร
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๑๑๖๒. นางสาวปาณรดา วัชรสินธุ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดเกาะสมุย
๑๑๖๓. นายณั ฐ ธร พิ ง ภั ก ดิ์ อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) สถาบั น พัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๑๖๔. นายกฤษฎา พงษ์เจริญ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสระแก้ว
๑๑๖๕. นางสาววธิดา ทองขาว อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๖๖. นางสาวเสาวนีย์ สุขบารุง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดหนองบัวลาภู
๑๑๖๗. นางยลลดา ปิ่ น เพชร อั ยการประจากอง (ข้ า ราชการอัย การชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดขอนแก่น
๑๑๖๘. นางสาวสวิตตา อุราสุข อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑๖๙. นางสาวอริญชย์ธรรศ เรืองพุฒ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสตูล
๑๑๗๐. พันตารวจตรี ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงนครราชสีมา
๑๑๗๑. นายธราดล กว้างไพศาล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
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๑๑๗๒. นางสาวพรรณประภา ตันรัตนะ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดนครราชสีมา
๑๑๗๓. ร้ อ ยต ารวจเอกหญิง วิ รากร หอมเย็น อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้น 2)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
๑๑๗๔. นายสุรเดช พรหมสกุล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสตูล
๑๑๗๕. นางสาวสะอาด น้อยจันทึก อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
๑๑๗๖. นายเฉลิมพงษ์ เพ็ญโรจน์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว
๑๑๗๗. นางสาวดารัตน์ ขาวสุทธิ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดหนองบัวลาภู
๑๑๗๘. นางสาวอาริยา สืบพันธ์วงษ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงสุรินทร์
๑๑๗๙. นายพิเชษฐ์ เปี่ยมมีสมบูรณ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสีคิ้ว
๑๑๘๐. นางสาวยุวธิดา อติเรกวุฒิ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสระบุรี
๑๑๘๑. นางสาวภัทราพรรณ เชื้อจินดา อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
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๑๑๘๒. นางสาวปิยปาณ อุปถัมภ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสตูล
๑๑๘๓. นางสาวภัทริน รินทร์ธราศรี อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๑๑๘๔. นายเจษฎางนิพัท ตาปิง อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดน่าน
๑๑๘๕. นางสาวจุรีรัตน์ ทองอิ่ม อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดกาญจนบุรี
๑๑๘๖. นางสาวกาญจนี เสสะเวช อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงอุบลราชธานี
๑๑๘๗. นายปราชญ์พศุตม์ ศุภนิติสกุล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
คดีศาลแขวง
๑๑๘๘. นางสาวศศิยาล์ กระแสจั นทร์ อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอั ยการชั้ น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดชุมแพ
๑๑๘๙. ร้ อยต ารวจโท กฤษณ์ ชอบรส อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดมุกดาหาร
๑๑๙๐. นางสาวกนิษฐ์นิตา อานวยทรัพย์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดอุดรธานี
๑๑๙๑. นายเกษม ภัทสรกุลนานนท์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสระบุรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๑๙๒. นางสาวฐนนันท์ มาบุญมี อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงนนทบุรี
๑๑๙๓. นางสาวนุชต์วราน์ เจียจรัสภัทร อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้ น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดกระบี่
๑๑๙๔. นายนั ฐพงษ์ ปุ ริม ะเต อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสมุทรปราการ
๑๑๙๕. นายภู รีพัชร์ แสงแก้ว อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
คดีศาลแขวงสุพรรณบุรี
๑๑๙๖. นางสาวมานิตา อินทรักษ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑๙๗. นางสาวอัยลิศา เสนะกูล อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดตรัง
๑๑๙๘. นางสาวกรภัทร์ วิ สุ ทธิ์อั มพร อั ยการประจากอง (ข้ าราชการอัยการชั้น 2) สถาบั นพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดขอนแก่น
๑๑๙๙. นางสาวสุธัญญา วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สานักงานอัยการ
จังหวัดอุดรธานี
๑๒๐๐. นางสาวสหทัย จันทร์เจริญ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการฝ่ ายอั ยการ ด ารงต าแหน่ง อั ย การประจากอง (ข้ า ราชการอั ยการชั้ น 2) ส านักงาน
คดีศาลแขวง

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๒๐๑. ร้อยตารวจโทหญิง ปิยพร เกษมภักดีพงษ์ อัยการประจากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2)
สานักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

