
วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ อุปกรณที่ใช

วันอาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2562 ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 1. หนวยสอบสวนกลาง 1. บัตรประจําตัวประชาชน

เวลา 09.00 น. - 12.00 น.        ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ณ หองประชุม 603 ชั้น 6 หรือบัตรที่ทางราชการ

(3 ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังตอไปนี้ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ออกให ซึ่งปรากฏรูปถาย

1. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 2. หนวยสอบภาค 3 และหมายเลขบัตรประจําตัว

โดยเจาหนาที่จะเชิญผูสอบเขาหองสอบ กอนเริ่มเวลา   1.1 วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ณ หองประชุมใหญ ชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา ประชาชน 13 หลัก

สอบประมาณ 30 นาที          (ก) ดานการคิดคํานวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกตใช 2. ดินสอ 2B ขึ้นไป

(ทั้งนี้ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวน 3. หนวยสอบภาค 4 3. ยางลบ

ตามจํานวนผูเขาสอบ) หรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณตาง ๆ และ ณ หองประชุมสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 4 4. กบเหลาดินสอ

        (ข) ดานเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ อาคารศาลจังหวัดขอนแกน

เชื่อมโยงคํา ขอความ หรือรูปภาพ การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผล 4. หนวยสอบภาค 5

จากขอความ สัญลักษณ รูปภาพ สถานการณหรือแบบจําลองตาง ๆ ณ หองประชุมใหญ ชั้น 4

  1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) อาคารสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 5

        (ก) ดานความเขาใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอานและ 5. หนวยสอบภาค 6

การทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความที่กําหนดให แลวตอบคําถามที่ตามมา ณ หองประชุมใหญ ชั้น 4

ในแตละบทความ หรือขอความ ทั้งนี้ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ อาคารสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 6

        (ข) การใชภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา 6. หนวยสอบภาค 8

การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษาและการเรียงขอความ ณ หองประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) อาคารศาลแขวงสุราษฎรธานี

           ทดสอบความสามารถดานการพูด เขียน อานและฟงภาษาอังกฤษ และ 7. หนวยสอบภาค 9

ความเขาใจสาระสําคัญของขอความในระดับเบื้องตน ณ หองประชุมศาลจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลจังหวัดสงขลา

3. วิชาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

           ทดสอบเพื่อวัดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตน หองสอบ ปรากฏตามตารางตอทายตารางนี้

ตารางแสดงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงเจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ในสํานักงานศาลยุติธรรม 

(แนบทายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่       30  กรกฎาคม พ.ศ. 2562)



วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ อุปกรณที่ใช

วันอาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2562 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 1. หนวยสอบสวนกลาง 1. บัตรประจําตัวประชาชน 

เวลา 13.00 น. - 16.00 น.        ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบอัตนัย ณ หองประชุม 603 ชั้น 6 หรือบัตรที่ทางราชการ

(3 ชั่วโมง) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังตอไปนี้ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ออกให ซึ่งปรากฏรูปถาย

            (1) กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 2. หนวยสอบภาค 3 และหมายเลขบัตรประจําตัว

โดยเจาหนาที่จะเชิญผูสอบเขาหองสอบ กอนเริ่มเวลา             (2) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ณ หองประชุมใหญ ชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา ประชาชน 13 หลัก 

สอบประมาณ 30 นาที             (3) กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. ปากกาน้ําเงิน

(ทั้งนี้ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม             (4) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่น และความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะงาน 3. หนวยสอบภาค 4 3. น้ํายาลบคําผิด

ตามจํานวนผูเขาสอบ) ที่ปฏิบัติในตําแหนงเจาพนักงานคดี ณ หองประชุมสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 4 

อาคารศาลจังหวัดขอนแกน

4. หนวยสอบภาค 5

ณ หองประชุมใหญ ชั้น 4 

อาคารสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 5

5. หนวยสอบภาค 6

ณ หองประชุมใหญ ชั้น 4

อาคารสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 6

6. หนวยสอบภาค 8

ณ หองประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

อาคารศาลแขวงสุราษฎรธานี

7. หนวยสอบภาค 9

ณ หองประชุมศาลจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลจังหวัดสงขลา

หองสอบ ปรากฏตามตารางตอทายตารางนี้



- 1 -

หนวยสอบ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หนวยงาน หองสอบ

สวนกลาง 62070001 นางสาวกนกพร บัวจีบ สํานักประธานศาลฎีกา หองประชุม 603 ชั้น 6

62070002 นายกฤตวัฒน รุงเรือง ศาลแขวงสุพรรณบุรี อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

62070004 นางสาวกันตหทัย เรือนกอน ศาลแพงกรุงเทพใต กทม.

62070005 นายกิตติ เกษร ศาลฎีกา

62070008 นางสาวกุลภรณ สิมะเชนท ศาลอุทธรณ

62070009 นายเกรียงศักดิ์ แกวนิสัย ศาลแขวงนนทบุรี

62070012 นายคธา รักแผน ศาลฎีกา

62070013 วาที่ ร.ต.คมศักดิ์ หงสษา ศาลแขวงสมุทรปราการ

62070014 นายครรชิต ชอเกตุ ศาลอาญากรุงเทพใต

62070015 วาที่รอยตรีจักรกฤษ ภูสีฤทธิ์ ศาลจังหวัดนครนายก

62070016 นายจักรพงษ แกวมณี ศาลแพง

62070017 นางสาวจันทรรัตน ชิดชม ศาลแพงธนบุรี

62070018 นางสาวจารุวรรณ เสมอเหมือน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอางทอง

62070019 นายเฉลิมจักร วิเศษสาระการ ศาลฎีกา

62070020 นางสาวชญานนันท อิทธิกรณ ศาลจังหวัดนครนายก

62070021 นายชลพัทธ ยาวะประภาษ ศาลฎีกา

62070022 นางสาวชวนชม ศักดิ์สนิทวงษ ศาลฎีกา

62070023 นางสาวชวาพร อิ่มเอิบ ศาลอุทธรณภาค 9

62070024 นายชัยรินทร จุลทอง ศาลฎีกา

62070025 นายชาญเมธา ฮวดรักษาสัตย ศาลฎีกา

62070026 วาที่ ร.ท.ชิโนรส จันทรผดุงจิต ศาลอุทธรณ ภาค 1

62070027 นางสาวฌาลิศา เจ็กทอง ศาลฎีกา

62070028 นางสาวฐิติรัตน อมรศักดิ์ ศาลอุทธรณภาค 1

62070029 นายณรงคชัย เชียจอหอ ศาลแพง

62070030 นายณรงคศักดิ์ อิริยกุล ศาลจังหวัดสระแกว

62070032 นางสาวณัฐนันท ดากลาง ศาลจังหวัดมีนบุรี

62070033 นายณัฐพงศ ศรีสงค ศาลแพง

62070034 นายณัฐพงศ เศรษฐสุข ศาลฎีกา

62070035 นายณัฐพงษ เยี่ยมพลเกษตร ศาลอุทธรณภาค 7

62070037 นางสาวณัฐิชา ปานทองมาก ศาลแรงงานกลาง

62070040 นางสาวทิพวรรณ ทิทา ศาลจังหวัดจันทบุรี

62070041 นายธณะ อารีพรรค ศาลอุทธรณภาค 1

62070042 นายธนกฤต นวลเจริญ ศาลอุทธรณ

62070044 นางสาวธนวรัท โลหคํา ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

62070045 นายธนากรณ ศรแสดง สํานักประธานศาลฎีกา

62070046 นายธรรมนูญ ทองสี ศาลฎีกา

62070047 นายธวัชชัย แข็งสงา ศาลอาญาธนบุรี

ตาราง(ตอ)

(แนบทายประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่   30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)



- 2 -

หนวยสอบ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หนวยงาน หองสอบ

สวนกลาง 62070048 นางสาวธิดา อิศรพร ศาลแพง หองประชุม 603 ชั้น 6

62070051 นายธีระศักดิ์ ธรรมขันธ ศาลอุทธรณ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

62070052 นางสาวนงลักษณ ทองกัญชร ศาลแขวงสมุทรปราการ กทม.

62070053 นางสาวนรินทร ชะเทียนรัมย ศาลอาญากรุงเทพใต

62070055 นางสาวนารีรัตน บุญชุม ศาลฎีกา

62070056 นายนิกร บุญจันทร ศาลแพงรัชดา

62070057 นายนิตินาท ถนัดงาน ศาลฎีกา

62070058 นางสาวนิภาพร ชูมณี ศาลฎีกา

62070059 นายบรรจง สอนวิชา ศาลฎีกา

62070060 นายบุญเกิด สุกใส ศาลฎีกา

62070062 นางสาวบุรัสกร ศิริรัตนบวร ศาลจังหวัดพัทยา

62070063 นายประสิทธิ์ แสวงทรัพย ศาลแพง

62070064 นางสาวปราชญชนา เอี่ยมสะอาด ศาลฎีกา

62070065 นางสาวปราณี ไพรสยม ศาลอุทธรณภาค 1

62070066 นางสาวปรีดา กุลนอย ศาลแพง

62070069 นางสาวปุณยภัค พรมออน ศาลฎีกา

62070071 นางสาวพัขราพร ภูชํานิ ศาลฎีกา

62070072 นางสาวพัชรี ออนนอม ศาลจังหวัดมีนบุรี

62070073 นายพัฒนา นาหลอง ศาลอุทธรณ

62070076 นางสาวพิชาภัค แสนโบราณ ศาลจังหวัดพัทยา

62070077 นางสาวพิชามญชุ ฤทธิเดช ศาลแพง

62070078 นางสาวพีรดา ภูมาตร ศาลแขวงสมุทรปราการ

62070079 นายไพรงาม แสงทอง ศาลแขวงนครปฐม

62070080 นายไพโรจน รัตนมณี ศาลฎีกา

62070081 นายภาคิน จิตคงพันธุ ศาลแพง

62070082 นางสาวมนิตา นวลเกลื่อน ศาลอาญากรุงเทพใต

62070083 นางสาวรัก นิวงษา ศาลภาษีอากรกลาง

62070084 นายรุจจจิฬาทราทิตย ทอหุน ศาลอุทธรณ

62070085 นางสาวเรียม จามิกรณ ศาลอุทธรณภาค 2

62070088 นางสาววรรณา ซายคง ศาลฎีกา

62070090 นางสาววรวลัญช สาครเสถียร ศาลอุทธรณภาค2

62070091 นายวรัญธร บุญเพ็ง ศาลอาญากรุงเทพใต

62070092 นางสาววลัยภรณ ทองจูด ศาลแพง

62070093 นายวัลลภ สุมงคล ศาลลมละลายกลาง

62070095 นายวิทยา สังวรรณา ศาลฎีกา

62070096 นายไวทยา ชมภูพื้น ศาลแขวงสมุทรปราการ

62070097 นายศิริชัย เชื้อชัย ศาลฎีกา

62070098 นางสาวศิริพร บุญมี ศาลอุทธรณภาค7

62070099 นางสาวศิริรัตน ชินบุตร ศาลจังหวัดสิงหบุรี



- 3 -

หนวยสอบ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หนวยงาน หองสอบ

สวนกลาง 62070100 นางสาวศิริรัตน สิริพัฒนานนท ศาลฎีกา หองประชุม 603 ชั้น 6

62070101 นายเศรษฐสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ ศาลฎีกา อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

62070102 นายสมพร เสมอสุข ศาลฎีกา กทม.

62070104 นายสาธิต หอมหวล ศาลจังหวัดนครปฐม

62070105 นายสามารถ อัศวมานะ ศาลแพง

62070106 นางสายฝน วัชนะจํานงค ศาลฎีกา

62070107 นางสาวสิรกัญ วงษเมตตา ศาลอุทธรณ

62070108 นางสาวสิริกร สายสิน ศาลจังหวัดปทุมธานี

62070109 นางสาวสุชาวดี ลีวัฒนากุล ศาลแพง

62070110 นางสาวสุปราณี สีคํา ศาลฎีกา

62070111 นายสุรัตน ขุนพิลึก ศาลแพง

62070112 นางสาวสุรีรัตน กองตา ศาลฎีกา

62070114 นายหัสธพงษ บุญเมือง ศาลอุทธรณ

62070116 นางสาวอภิรดี รักษธรรม ศาลแรงงานกลาง

62070117 นางสาวอมรรัช ศรีบุญขํา ศาลอุทธรณภาค 1

62070118 นายอรรถพร สุขเกื้อ ศาลฎีกา

62070120 นางสาวอลิษา ชื่นดี ศาลจังหวัดพัทยา

62070121 นางสาวอัจฉรา พราหมนัส ศาลลมละลายกลาง

62070123 นางสาวอัญชลี บุญรอด ศาลแขวงสุพรรณบุรี

62070124 นางสาวอัมพวัน บุญฤทธิ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

62070125 นางสาวอาวีวรรณ ดุสิต ศาลฎีกา

62070126 นางสาวอุมารินทร ปสสาศักดิ์ ศาลแพงธนบุรี

62070128 นายเอกชัย สมบูรณ ศาลฎีกา

62080003 นางสาวคณิตา โมทะจิตต ศาลจังหวัดหัวหิน

62080005 นายจิรวัฒน พูนสวัสดิ์พงศ สํานักกิจการคดี

62080008 นางสาวชญาณนันท ชัยธิติพันธ สํานักสงเสริมงานตุลาการ

62080009 นายชัชวาล แสงสุรินทร ศาลแขวงสมุทรปราการ

62080010 นายชัยภัทร นันทิวัฒนาพิบูล ศาลแขวงนครปฐม

62080012 นางสาวฐิศิรักน บุญรักษ สํานักกิจการคดี

62080015 นายตรีเนตร แปนนอย ศาลจังหวัดลพบุรี

62080018 นางสาวทัศนีย ประภาสะวัต ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

62080019 นางสาวทิพยวรรณ ทองอนันต ศาลอุทธรณภาค 1

62080020 นางสาวทิพวรรณ พงศตระกูลนนท ศาลฎีกา

62080022 นายธนกร สมหวาน ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง

62080023 นายธนกฤต บุญสงเจริญสุข ศาลฎีกา

62080024 นายธนพงษ มาตุเวช ศาลฎีกา

62080025 นายธนากร บรรเลง ศาลแรงงานกลาง

62080027 นางสาวนาฏอนงค ขําเจริญ ศาลฎีกา

62080030 นายบุรพล ชูจันทร สํานักอนุญาโตตุลาการ
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สวนกลาง 62080032 นายประกอบบุญ สุวรรณโมลี สํานักอนุญาโตตุลาการ หองประชุม 603 ชั้น 6

62080033 นางสาวปริยศ เสนีวงศ ณ อยุธยา ศาลฎีกา อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

62080034 นายปยะพงษ สุกชวง ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง กทม.

62080036 นางสาวปุณยภรณ แสงเทศ ศาลแพง

62080038 นางสาวพรรณทิพย ชาญชัยวรวิทย ศาลฎีกา

62080039 นางสาวพัฒณนารี ศรีละจักร ศาลจังหวัดพัทยา

62080042 นางสาวพิมลดา วรรณพิรุณ ศาลจังหวัดนครปฐม

62080043 นางสาวเพชรพลอย จินดามุข ศาลอุทธรณภาค 7

62080044 นายมนัสพงษ กองแกม ศาลจังหวัดชัยนาท

62080045 นายมังกร ควัฒนกุล ศาลจังหวัดชัยนาท

62080046 นางสาวระวีวรรณ จตุรพรชัยเลิศ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

62080047 นางสาวรัณญาพรหมกร ปจดี ศาลแรงงานกลาง

62080048 นางสาววนิดา ศิริเทพ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ

62080049 นางสาววรรณภา สีทานันท ศาลฎีกา

62080050 นางสาววรรณวนัช วิยะรันดร ศาลจังหวัดลพบุรี

62080051 นางสาววรรณวิสาข โพสืบสาย ศาลแขวงราชบุรี

62080053 นางสาววลินพร สระทองดี ศาลอาญาธนบุรี

62080054 นายวัชรศักดิ์ ดอหลา ศาลจังหวัดหลมสัก

62080055 นายวิชญะ ชุมวิสูตร สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

62080056 นางสาววิภาวรรณ ปานสมบัติ ศาลแพงกรุงเทพใต

62080057 นายวิโรจน สุทธิรอด ศาลแขวงดุสิต

62080059 นางสาวศรญา พฤษกลํามาศ ศาลอุทธรณภาค 2

62080060 นายศรายุทธ พรมบุญแกว ศาลจังหวัดพัทยา

62080062 นายศราวุธ นามบุรี ศาลแพง

62080063 นางสาวศศิกัญญา จันคง ศาลแรงงานภาค 7

62080069 นางสาวสุดารัตน ไทยเทศ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรม

62080070 นางสาวสุปรีญา ซึ่งดํารง ศาลฎีกา

62080071 นายสุพัฒน บุญสุข ศาลแขวงธนบุรี

62080072 นางสาวสุภัทรา ลิ่มป ศาลจังหวัดราชบุรี

62080073 นางสาวสุภาพร บานยาง ศาลอุทธรณภาค 1

62080074 นางสาวอโณทัย โลมพันธ ศาลอาญาธนบุรี

62080075 นายอนุกุล อูปคํา ศาลอุทธรณภาค 2

62080077 นางสาวอัสมะห มามะ ศาลแพงธนบุรี

62080078 นายอาณัติ มานพ ศาลฎีกา

62080079 นายอาทิตย วงศยฤทธิ์ สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

62080081 นางสาวอาภรณ ผลาโชติ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

62080082 นายอุกฤษฏ โยธสิงห ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง

62080083 นายเอกภพ สงแสง ศาลฎีกา
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ภาค 3 62070003 นางสาวกฤติมา เที่ยงแท ศาลอุทธรณภาค 3 หองประชุมใหญ ชั้น 4 

62070038 นายไตรรัตน อินพานิช ศาลแขวงอุบลราชธานี อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา

62070049 นางสาวธิดาทิพย พัฒนติยานนท ศาลจังหวัดบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

62070054 นางสาวนันทภรณ ตีคิยานันท ศาลแขวงอุบลราชธานี

62070070 นายพนา ทิพยานุกูล ศาลจังหวัดยโสธร

62070074 นายพันธศักดิ์ นอยบัวทิพย ศาลจังหวัดบุรีรัมย

62070087 นางสาววชิรญาณ ถาพรผาด ศาลแขวงสุรินทร

62080004 นายจักรินทร กายแกว ศาลจังหวัดนางรอง

62080007 นายเฉลิมโชค อัตตวิภาส ศาลจังหวัดนครราชสีมา

62080013 นางสาวณัฏฐณิชา พิศนอก ศาลอุทธรณภาค 3

62080031 นางสาวเบญจภรณ พรหมสูตร ศาลจังหวัดกันทรลักษ

62080067 นายสิทธิศักดิ์ แกววิเศษ ศาลจังหวัดบุรีรัมย

ภาค 4 62070061 นายบุญโรม สอทา ศาลอุทธรณภาค4 หองประชุมสํานักงานอธิบดีผูพิพากษา

62070068 นางสาวปยธิดา คงปญญา ศาลแขวงอุดรธานี ภาค 4

62070089 นางสาววรรณิศา ศรีบาง ศาลจังหวัดนครพนม อาคารศาลจังหวัดขอนแกน

62070122 นางสาวอัญชราพร มั่นคง ศาลแขวงอุดรธานี จังหวัดขอนแกน

62080026 นางสาวธัญญณัฏฐ ชนะกิจกําจร ศาลจังหวัดขอนแกน

62080041 นางสาวพิมพพร อักษร ศาลจังหวัดสวางแดนดิน

62080052 นายวรวุฒิ เจริญรื่น ศาลจังหวัดหนองคาย

62080061 นายศราวุธ อาบสุวรรณ ศาลอุทธรณภาค4

62080065 นางสาวศุภพร มณีวงษ ศาลอุทธรณภาค ๔

62080080 นายอานนท ชนไพโรจน ศาลจังหวัดพล

ภาค 5 62070007 นายกุลชา ศรีเมือง ศาลอุทธรณภาค 5 หองประชุมใหญ ชั้น 4 

62070036 นางสาวณัฐวรรณ เหลืองเมฆา ศาลแขวงเชียงใหม อาคารสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 5

62070043 นายธนรัชต โพธิพานิช ศาลอุทธรณภาค 5 จังหวัดเชียงใหม

62070050 วาที่รอยตรีธีรติ ภาคภูมิ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนาน

62080011 นายชาญวิทย วรครบุรี ศาลแขวงเวียงปาเปา

62080017 นางสาวทศพร ทองบําเรอ ศาลจังหวัดเชียงใหม

ภาค 6 62070086 นางสาวลักขณา เกิดศรี ศาลจังหวัดสุโขทัย หองประชุมใหญ ชั้น 4 

62070094 นางสาววารุณี เรื่อศรีจันทร ศาลอุทธรณภาค 6 อาคารสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 6

62070113 นายเสฏฐวุฒิ แพทยศิลป ศาลอุทธรณภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก

62070115 นายอนุพนธ พรมอินตะ ศาลจังหวัดแมสอด

62080001 นายกติกา เอี่ยมทา ศาลแรงงานภาค 6

62080002 นางสาวกนกวรรณ บัณฑิตย สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6

62080006 นายจีรพงษ นิรัญศิลป ศาลแขวงพิษณุโลก

62080014 นางสาวณิชาภัทร เที่ยงภักดิ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค

62080021 นายเทียนชัย กอบทอง ศาลจังหวัดสวรรคโลก

62080028 นายนายจาวิชญ กิจชัยเจริญ ศาลแขวงพิษณุโลก

62080029 นางสาวบังอร อวมประเสริฐ ศาลแขวงนครสวรรค

62080037 นางสาวพชรพรรณ วงษสนอง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
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ภาค 6 62080058 นายวีริศ กิตติพงษพัฒนา ศาลอุทธรณภาค 6 หองประชุมใหญ ชั้น 4 

62080064 นางศศิธร บูทอง ศาลอุทธรณภาค 6 อาคารสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 6

62080076 นางสาวอัมพร สิมตะมะ ศาลจังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิษณุโลก

ภาค 8 62070006 นายกิตติ สังขภิรมย ศาลจังหวัดเกาะสมุย หองประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

62070010 นายเกียรติพิทักษ เกียรติอังกูร ศาลจังหวัดพังงา อาคารศาลแขวงสุราษฎรธานี

62070031 นางสาวณัฏฐินี เมืองจันทบุรี ศาลจังหวัดปากพนัง จังหวัดสุราษฎรธานี

62070039 นางสาวทัศนีย โอทอง ศาลจังหวัดชุมพร

62070103 นางสาวสรัสวดี เสถียร ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี

62070127 นางอุไรวรรณ เฉลิมไทย ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

62080035 นางสาวปุญญานี ขําทอง ศาลจังหวัดปากพนัง

62080040 นางสาวพิชญา ราญสระนอย ศาลจังหวัดภูเก็ต

62080066 นายสานิตย อองธรรมวงศ ศาลจังหวัดภูเก็ต

ภาค 9 62070011 นายคณพศ แกวบุตร ศาลจังหวัดพัทลุง หองประชุมศาลจังหวัดสงขลา ชั้น 1

62070067 นางสาวปวริศา บัวสองสี ศาลจังหวัดยะลา อาคารศาลจังหวัดสงขลา

62070075 นางสาวพาดีละ สะนิ ศาลจังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา

62070119 นางสาวอรสา เสงคุย ศาลแรงงานภาค 9

62080016 นางสาวถิรดา จิตสุจริตวงศ ศาลจังหวัดตรัง

62080068 นางสาวสุชญา ตอนรับ ศาลแรงงานภาค 9
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