ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

รายชื่อผูรอจัดสรรเขาพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยขาราชศาลยุติธรรม จํานวน 50 หนวย (ตลิ่งชัน)
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง - สังกัด

สังกัด

วันที่/เวลายื่น
วันที่รบั คํารอง เวลา

ที่อยู

ระดับปฏิบตั งิ าน / ชํานาญงาน / ปฏิบตั กิ าร
1

นายสมคิด

บุญรอดระกษ

นิติกรปฏิบัติการ

ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ

1 มี.ค. 60

14.59

95/2 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราฎรธานี

2

นางสาวบัณฑิตา

ศิลปโอสถ

นิติกรปฏิบัติการ

สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 1

3 มี.ค. 60

14.17

158/21 ถ.เพชรเกษม ต.เจดียห ัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

3

นายอดิศักดิ์

ศรีวิพัฒน

นิติกรปฏิบัติการ

ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ

3 มี.ค. 60

14.21

4 ถ.นางบัวคลี่ ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

4

นางสาสจุรีพร

สุนันตา

เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ศาลอุทธรณภาค 9

25 เม.ย. 60

17.07

138 ม.5 ต.ผาสิงห อ.เมือง จ.นาน

5

นางสาวหทัยรัตน

หัวฝาย

นิติกรปฏิบัติการ

ศาลอุทธรณภาค 9

25 เม.ย. 60

17.29

33/2 ม.5 ต.เหมืองหมอ อ.เมือง จ.แพร

6

นายวุฒิกร

นิ่มละมูล

นิติกรปฏิบัติการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

16 พ.ค. 60

15.19

211 หมู 14 ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง

7

นายอาณัติ

มานพ

นิติกรปฏิบัติการ

ศาลฎีกา

1 มิ.ย. 60

20.29

8/1 หมู3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

8

นางสาวนงลักษณ

ถาวัง

นิติกรปฏิบัติการ

ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบกลาง

6 มิ.ย. 60

19.23

102 หมู 4 ต.เขื่อนผาก อ.พราว จ.เชียงใหม

9

นางสาวสนทนา

สุขไว

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

6 มิ.ย. 60

19.25

78 ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

10 นางสาวอมรรัตน

ศรีชัย

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

6 มิ.ย. 60

19.26

80/1 หมู 6 ต.นาทามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

11 นางสาววิภาจรี

เอี่ยมไกรษร

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สวนสวัสดิการศาลยุติธรรม สํานักบริหารกลาง

15 มิ.ย. 60

15.48

64 ซอยพึ่งบุญ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

12 วาที่ ร.ต.หญิงเกศวราภรณ

ดอกผึ้ง

เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ศาลแขวงปทุมวัน

21 มิ.ย. 60

17.20

40 หมู 3 ต.บานปง อ.สูงเมน จ.แพร

13 นางสาวพรรษบรมกร

บุญสําราญวิสีฟา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน

ศาลแพง

22 มิ.ย. 60

16.10

231 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

14 นายไกรฤทธิ์

ชื่นทองคํา

เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน

ศาลฎีกา

23 มิ.ย.60

15.29

9/139 หมู 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

15 นางสาวพรหมปภัสสร

เปยนขุนทด

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ศูนยวิทยบริการ สํานักงานศาลยุติธรรม

23 มิ.ย.60

15.31

6 หมู 13 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

16 นางสาวปวีณา

หงษเทศ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สํานักบริหารกลาง(ชวยราชการศูนยวิทยบริการฯ)

23 มิ.ย.60

15.33

333/8 หมู 1 ต.พลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

17 นางสาวธัญญนรี

อึ้งวัฒนานนท

เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

23 มิ.ย.60

15.34

77/275 ซอย 20 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

18 นางสาวพัชรินทร

รอดสาตรา

เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ศาลอาญากรุงเทพใต

30 มิ.ย.60

17.09

107/324 ต.ทาไม อ กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

19 นายชูชาติ

ทองดี

นิติกรปฏิบัติการ

ศาลแพงกรุงเทพใต

30 มิ.ย.60

17.10

91 หมู 10 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

20 นางงสาวเกษร

สงแจง

เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ศาลแพง

3 ก.ค.60

15.36

124/1 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร

ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

รายชื่อผูรอจัดสรรเขาพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยขาราชศาลยุติธรรม จํานวน 50 หนวย (ตลิ่งชัน)
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง - สังกัด

สังกัด

วันที่/เวลายื่น
วันที่รบั คํารอง เวลา

ที่อยู

21 นายณัฐวุฒิ

คําชัย

เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ศาลอุทธรณ

17 ก.ค.60

16.48

236 หมู 13 ต.บานแกง อ. ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

22 นางสาวสุจิตรา

นาคทอง

เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน

ศาลอาญากรุงเทพใต

21 ก.ค.60

16.20

105/22 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

23 นางสุรัตนวดี

เงินเรียง

เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ศาลแรงงานกลาง

4 ส.ค.60

16.10

191 หมู 3 ต.มะขามเตี้ย อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

24 นางสาวกฤษณา

ศรีบุญเรือง

นิติกรปฏิบัติการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

8 ส.ค.60

15.04

132 ต.หนองโก อ.กระนาน จ.ขอนแกน

25 นายภัทรเดช

เครือสุวรรณศิริ

เจาพนักงานคดีปฏิบัติการ

ศาลแพงธนบุรี

9 ส.ค.60

15.46

22 ซ.โชคชัย 4 แขวงลาดพราว เขค ลาดพราว กทม.

26 นางสาวพรรณรายณ

จุลนีย

นักวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติการ

ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ

21 ส.ค.60

13.49

15 หมู 14 ต.ไร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

27 นางสาวณภาสณัฐ

สวัสดิ์

เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ศาลอาญา

22 ส.ค.60

14.06

137 ถนนเชียงใหม-ฝาง ต.สันโปง อ.แมริม จ.เชียงใหม

28 นางสาวสุทธิรัก

อังศุธนมาลี

นิติกรปฏิบัติการ

ศาลแพงกรุงเทพใต

23 ส.ค.30

15.17

119/7 หมู 4 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
1

นางสาวปุณยนุช

พัฒนสง

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

29 ธ.ค. 59

17.42

69/3 หมูท่ี 8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

2

นายสุรสิทธิ์

หนูเซง

นิติกรชํานาญการ

ศาลฎีกา

16 ม.ค. 60

14.30

38/3ถ.ตรัง-เขาวิเศษ ต.นาทามใต อ.เมือง จ.ตรัง

3

นางสาวรัตนา

ตรีวิบูลยวณิชญ

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ

ศาลแพงกรุงเทพใต

3 ก.พ. 60

15.33

354/57 ถ.บางนาตราด ต.บางบอ อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ

4

นางอุษา

กุลบุตร

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ

ศาลอาญากรุงเทพใต

3 ก.พ. 60

15.39

256/667 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

5

นางสาวขวัญชนก

มีวันดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

ศาลยุติธรรมประจําภาค 1

14 ก.พ. 60

13.39

114/245 หมู 4 ต.หวยกะป อ.เมือว จ.ชลบุรี

6

นายวศินภัทร

ปานภักดี

นิติกรชํานาญการ

สนง.เลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยอํานาจฯ

14 ก.พ. 60

16.08

37 หมู 3 ต.อางทอง อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง

7

นางสาวลัดดาวัณย

ยันตศรีตระกูล

นิติกรชํานาญการ

สํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม

9 พ.ค. 60

12.34

126/100 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.

8

นางสมธนัษชขวัญ

เผื่อนงูเหลือม

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

17 พ.ค. 60

15.37

1470/119 ซ.พหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

9

นางวัชรี

ภูอิ่ม

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ

ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบกลาง

15 มิ.ย. 60

15.50

70/2 หมู 7 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

