ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

รายชือ่ ข้าราชการศาลยุตธิ รรมที่ยนื่ คาร้องขอเข้าพักอาศัยอาคารที่พักสวัสดิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
ณ อาคารที่พักข้าราชศาลยุตธิ รรม ซอยเสนานิคม 1
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง - สังกัด

สังกัด

วันที่/เวลายื่น
วันที่
เวลา

ที่อยู่

ระดับปฏิบัตงิ าน
1

นางสาวนิชาภา

แก้วแสวง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักบริหารกลาง

21 ต.ค.58

15.41

550/28 ถ.อโศก-ดินแดง แขวง/เขตดินแดง กทม.

2

นางสาวธนวรัท

โล่ห์คา

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลล้มละลายกลาง

16 ธ.ค.58

16.04

2 ม.2 ต.ดงบัง อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

3

นางสาวมะลิวลั ย์

ยามมี

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

7 ม.ค.59

14.32

30 ม. 3 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลาปาง

4

นางสาวเสาวนีย์

มหาชัย

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

15 ม.ค.59

13.53

639 ม. 6 ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

5

นางรมณียา

รักษาสัตย์

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

15 ม.ค.59

13.54

40/541 ม. 2 ต.บึงน้ารักษ์ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

6

นางสาวจุฑามาศ

เหมทานนท์

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

15 ม.ค.59

13.57

211/6 ม. 4 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระยอง

7

นางสาวกานดาวดี

สู่บุญ

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

11 มี.ค. 59

17.09

105/6 ม. 4 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

8

นางสาวศิริมา

โทนทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

22 มี.ค.59

16.31

33 ม. 4 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก

9

นางสาวจีนขพัษฐ์

บุดดา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

4 เม.ย. 59

14.40

18 ม. 6 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

10 นางสาวปาวีณา

คามา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

4 เม.ย. 59

14.42

117 ม. 14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

11 นางสาวพรพรรณ

แย้มเย็น

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

7 เม.ย. 59

16.30

2 ม. 8 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

12 นางสาวแพรวพราย

สายโรจน์

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

11 เม.ย. 59

13.48

18 ม. 8 ต.ร่องคา อ.ร่องคา จ.กาฬสินธุ์

13 นางสาวปัญญากร

สมวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 1

11 เม.ย. 59

13.58

8 ม. 10 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง

14 นางสาวอนงค์

ละศรีจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักการคลัง

21 เม.ย. 59

16.57

142 ม. 13 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

15 นางสาวสายรุ้ง

บุญเหมือน

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

27 เม.ย. 59

14.31

8/2 ม. 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

16 นางสาวเณศรา

โพธิอ์ ่อน

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

4 พ.ค. 59

15.04

29/169 ม. 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

17 นางอรพันธ์

วงศ์แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักส่งเสริมงานตุลาการ

27 พ.ค. 59

15.09

206/33 ถ.เทศบาล 7 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

18 นางสาวณัฐชาวลักษ์

ผาจันทร์

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 7

9 มิ.ย. 59

15.52

58 ม. 4 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

19 นางสาวรัชนี

กาเหนิดโทน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพฒ
ั นศักดิ์

16-มิ.ย.-59

15.20

32 ม. 6 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

20 นางสาวสุมาลี

ภูริมนาค

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

30 มิ.ย. 59

17.39

100 ม. 10 ต.อิตี้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

21 นางสาวนรินทร์พร

จาเริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลภาษีอากรกลาง

28 ก.ค.59

20.58

59 ม. 7 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

22 นางสาวปฐมพร

รอดศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญากรุงเทพใต้

10 ส.ค. 59

16.50

71/1 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

23 นางทัดทรวง

ลัทธิรมย์

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

25 ส.ค. 59

13.30

160/18 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
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รายชือ่ ข้าราชการศาลยุตธิ รรมที่ยนื่ คาร้องขอเข้าพักอาศัยอาคารที่พักสวัสดิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
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สังกัด

วันที่/เวลายื่น
วันที่
เวลา

ที่อยู่

24 นางสาวรัญญา

บูระพา

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

8 ก.ย. 59

15.14

12/1 ม. 4 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

25 นางสาวกันต์กนิษฐ์

สระทองอ้วน

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

14 ก.ย. 59

21.06

297 ม. 13 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

26 นางสาวศศิธร

คงสุข

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

14 ก.ย. 59

21.07

60 ม. 7 ตาบลนบพิตา กิง่ อ.นบพิตา จ.นครศรีธรรมราช

27 นางสาวกนกวรรณ

สว่างแสง

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

14 ก.ย. 59

21.08

173/7 ม. 3 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

28 นางสุกัญญา

พิษณุนาวิน

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

15 ก.ย. 59

15.22

171/7 ม. 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

29 นางสาวพิมพนันทน์

อังกินันทน์

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

16 ก.ย. 59

15.41

87 ซอยวัดยาง 1 ถนนนอก ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

30 นางสาวเสาวรส

ธีระบุตร

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

16 ก.ย. 59

15.43

163/1 ม. 3 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร

31 นางสาวศิริพร

อุน่ แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

12 ต.ค. 59

16.21

28 ม. 10 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

32 นางสาวอโณทัย

แก้วสะอาด

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแขวงพระนครเหนือ

27 ต.ค. 59

18.44

59/1 ม. 7 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

33 นางสาวน้าฝน

หวานชอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักการคลัง

27-ต.ค.-59

18.48

102/1 ม. 7 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

34 สิบเอกกฤษณะ

จุฑาทัด

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

2 พ.ย. 59

15.36

57/3 ม. 1 ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

35 นางสาวมริสา

ฟักแฟง

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

2 พ.ย. 59

15.38

260 ม. 6 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

36 นางสาวพัสนันท์

ซึมกระโทก

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

2 พ.ย. 59

15.39

179 ม. 1 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

37 นางสาวปรารถนา

คาตา

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

2 พ.ย. 59

15.40

149 ม. 6 ต.เขื่องคา อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

38 นายอิทธิศักดิ์

อินไข

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

10 พ.ย. 59

16.24

74/6 ม. 17 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

39 นางสาววิไลพร

ทินจีนวงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

26 ธ.ค.59

16.13

53/3 ม. 5 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

40 นางชวิดา

คงไทย

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

26 ธ.ค.59

16.14

118/2 ม. 11 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

41 นางสาวกรองกาญจน์

วงศ์กรด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักส่งเสริมงานตุลาการ

18 ม.ค.60

16.00

45/6 ถ.ร่วมใจ ต.ปากน้า อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

42 นายพุทธินันท์

มั่งสูงเนิน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักส่งเสริมงานตุลาการ

18 ม.ค.60

16.01

142 ม. 4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

43 นางสาวสุพตั รา

สีดา

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแรงงานกลาง

7 ก.พ.60

14.21

89/611 ม. 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

44 นางสาวธนัญญา

แสงเทศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

2 มี.ค.60

15.41

4 ม. 4 ต.จุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

45 นางสาวณิตา

เพ็ชรพิรุณ

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

6 มี.ค.60

16.09

37/309 ม. 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

46 นางสาวลัทธพรรณ

มักขุนทด

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

6 มี.ค.60

16.12

199 ม. 13 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

47 นางสาวรัชติพรรณ

สุจริต

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

21 มี.ค..60

14.20

40/1 ม. 3 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

48 นางสาวอภิรดี

ศรีจันทะ

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

30 มี.ค.60

15.12

18 ม. 12 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
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49 นางสาวกรรณิการ์

เกิดจันทะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักบริหารกลาง

4 เม.ย.60

15.09

29/1 ม. 2 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

50 นางสาวสุพรรณี

วรรณไพบูลย์

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

26 เม.ย.60

15.04

37/1313 ม. 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

51 นางภิตินันท์

ต๊ะศิริ

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

26 เม.ย.60

15.05

131 ม. 8 ต.บ้านขนุน อ.สอง จ.แพร่

52 นางสาวจินตนา

เตรียมฐานะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

1 พ.ค.60

15.36

25 ม. 4 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง

53 นางสุนิษา

เชยสาโรง

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

18 พ.ค.60

18.07

87 ม. 8 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา

54 นางวรดา

ซิทเทรลล์

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

18 พ.ค.60

18.08

276 ม. 17 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

55 นางสาวัชรินทร์

บัวเข็ม

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

24 พ.ค.60

17.29

14 ม. 4 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

56 นายอนุรักษ์

จันละออ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักการเจ้าหน้าที่

29 พ.ค.60

14.19

892/2 ม. 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

57 นางสาวนัชนก

รักษา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

30 พ.ค.60

16.38

31/1 ม. 7 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

58 นายทิณวรรษ

คาภักดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักบริหารกลาง

12 มิ.ย.60

11.50

163 ม. 8 ต.หมูม้น กิง่ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

59 นางสาววนิดา

ศรีบุญเรือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอนุญาโตตุลาการ

13 มิ.ย.60

15.48

4 ม. 7 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

60 นายณัฐวิชช์

กัลป์ดก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักกิจการคดี

13 มิ.ย.60

15.49

90/162 ม. 25 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี

61 นางสาววิภาจรี(พิมพ์ปวีณ์)เอีย่ มไกรษร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการศาลยุติธรรม

15 มิ.ย.60

15.48

64 ซอยพึ่งบุญ แขวงบางนา เขตบาวนา กรุงเทพมหานคร

62 นางสาวปราณี

ปรีเปรม

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

21 มิ.ย.60

17.23

173/1 ม. 6 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่

63 นางสาวกนกรส

ขาอ่วม

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

21 มิ.ย.60

17.24

28 ม. 9 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

65 นางสาวพรหมปภัสสร

เปียนขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ศูนย์วทิ ยบริการศาลยุติธรรม

22 มิ.ย. 60

15.52

6 หมู่ 13 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

66 นางสาวกุลธิดา

สุพรรณภูวงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักการคลัง

27 มิ.ย.60

20.28

36 ม.2 ต.โพธิช์ ัย อ.เมืองหนองบัวลาภู จ.หนองบัวลาภู

67 นางสาวสรัญญา

กรมขันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักการคลัง

30 มิ.ย.60

17.07

1/1 หมู่ 14 ต.หัวข้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

68 นางสาวอุษา

สุขประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

14 ก.ค.60

15.30

703 ถนนเทศบาล 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา

69 นางสาวนิภารัตน์

พิกุลศรี

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

11 ส.ค.60

15.48

104 หมู่ 4 ต.โพธิไ์ ทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

70 นางสาวชญานุช

สินมะลิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

15 ส.ค.60

16.27

109 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

71 นางสาวราตรี

พรมแป้นดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

15 ส.ค.60

16.28

221 ม. 1 ต.นาเวียง อ.เสนานิคม จ.อานาจเจริญ

72 นางสาวจันทร์จิรา

ทองเติม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

15 ส.ค.60

16.29

276 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา

73 นางสาวศิรประภา

ขวัญมา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

23 ส.ค.60

15.15

1592/10 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

74 นางสาววลัยลักษณ์

นพพร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 7

13 ก.ย.60

15.51

93 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
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75 นางสาวธนพร

รัตนะกรองทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

3 ต.ค.60

19.43

31/1 หมู่ 5 ต.แม่ปูคา อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่

76 นางสาวพัทธนันท์

มันทะรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลล้มละลายกลาง

4 ต.ค.60

20.03

131/1 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู

77 นางสาวกัลญา

นิลหมื่นไวย

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลฎีกา

31 ต.ค.60

20.10

158/1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

78 นางสาวนัยนา

เพียงใหม่

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

26 ธ.ค.60

20.11

61 ถนนพิบูลสงคราม ตาบลบางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

79 นางสาวเบญญพัฒน์

กาบทอง

เจ้าพนักธุรการปฏิบัติงาน

สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

12 ม.ค.61

16.30

116 หมู่ 3 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

80 นางสาวชรินทร์รัตน์

งามพจนวงศ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สานักศาลยุติธรรมภาค 2 ช่วยราชการสานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

22-ม.ค.-61

17.38

59/85 ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

81 ว่าที่ร้อยตรีพภิ พ

นิกสะโสกะ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

22-ม.ค.-61

17.39

59 หมู่ 6 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.อยุธยา

82 นางสาวพัทธนันท์

บุญทรัพย์อุดม

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

22-ม.ค.-61

17.42

3/2 ถนนลาดปลาเค้า 70 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

83 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์

นันทฤชัย

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

22-ม.ค.-61

17.42

57 หมู่ 3 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

84 นางทัดทรวง

ลัทธิรมย์

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

29-ม.ค.-61

19.20

39 หมู่ 11 ต.วังหมี อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา

85 นางสาวธนพร

เกษศิริการณ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักบริหารกลาง

9-มี.ค.-61

20.20

50/6 บ้านรถไฟ กม.11 ถ.วิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.

86 นางสาวณฐมน

บุญส่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักกิจการคดี สานักงานศาลยุติธรรม

20-มี.ค.-61

20.18

658/28 หมู่ 7 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

87 นางสาวโสรยา

คาจ่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักงานศาลยุติธรรม

29-มี.ค.-61

19.15

82 หมู่ 4 ต.บ้านแลง อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง

88 นางสาวสุภกั พร

มุดขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

7-พ.ค.-61

19.02

101 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.หนองบัวตะเกียต อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

89 นางสาวฐิตินันท์

ศิริจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักการคลัง สานักงานศาลยุติธรรม

9-พ.ค.-61

17.05

1/1 หมู่ 3 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

90 นางสาวรจนา

แพงมา

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

2-มิ.ย.-61

18.24

114 ตรอกริมคลองบางแพรกติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

91 นางสาวนิรมล

ต่อรัตนวัฒนา

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

12-ก.ค.-61

16.04

159/394 ซ.คู้บอน 27 แยก 60 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

ระดับปฏิบัตกิ าร
1

จ.อ.หญิงญาดา

มั่นใจ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักบริหารทรัพย์สิน

10-พ.ย.-59

16.22

87 ม.19 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

2

นางสาวรติพร

ปวงจันทร์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักบริหารทรัพย์สิน

11-พ.ย.-59

16.38

32/1 ม.4 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

3

นางรัชนี

สินปรุ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สานักแผนงานและงบประมาณ

23-พ.ย.-59

15.04

192 ม.1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

4

นางสาวโสรดา

คีรีวฒ
ั น์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สานักตรวจสอบภายใน

8-ธ.ค.-59

16.07

90 ม.9 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

5

นายปริญญา

บารุงชู

นักวิชการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

11-ม.ค.-60

17.05

12 ม.5 ต.แม่ลาว อ.เชียงคา จ.พะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

รายชือ่ ข้าราชการศาลยุตธิ รรมที่ยนื่ คาร้องขอเข้าพักอาศัยอาคารที่พักสวัสดิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
ณ อาคารที่พักข้าราชศาลยุตธิ รรม ซอยเสนานิคม 1
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง - สังกัด

สังกัด

วันที่/เวลายื่น
วันที่
เวลา

ที่อยู่

6

นายศักดิ์ดา

จิตสิงห์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักการคลัง

12-ม.ค.-60

15.17

32 ม.1 ต.แพงใหญ่ กิง่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

7

นางสาวิภาดา

เดือนไธสง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สานักการเจ้าหน้าที่

24-ม.ค.-60

19.39

78/3 ม.2 ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

8

นางสาวชฏาทิพย์

ดาศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักการคลัง

25-ม.ค.-60

14.42

49 ม.14 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

9

นายบันลือ

สายยศ

นิติกรปฏิบัติการ

สานักอนุญาโตตุลาการ

9-มี.ค.-60

14.49

4 ม.1 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

10 นางจุไรรัตน์

ชั้นกลาง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักการคลัง

4 เม.ย..60

15.08

24 ม.3 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

11 นางสาวระวิวรรณ

ปันทา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

25-เม.ย.-60

17.06

46/5 ถ.แสงชัชวาลย์ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

12 นางสาวเสาวลักษณ์

น้อยพิทักษ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สานักการเจ้าหน้าที่

26-เม.ย.-60

15.06

191/1 ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

13 นายปรีติสุต

กระแสเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ศูนย์วทิ ยบริการซศาลยุติธรรม

8-พ.ค.-60

12.33

88/2 ม. 5 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

14 นางสาวพจนา

เทพพิชิตสมุทร

นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักการคลัง

2-มิ.ย.-60

15.49

15 ม. 2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

15 นางสาววาสนา

พันธุไ์ ชย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักการคลัง

2-มิ.ย.-60

15.50

90 ม. 4 ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

16 นางสาวช่อฉัตร

ฉัตรภูติ

สถาปนิกปฏิบัติการ

สานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

5-มิ.ย.-60

11.34

16/130 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมิองชลบุรี จ.ชลบุรี

17 นางสาวภคพรรณ

ป้องพาล

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

สานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

5-มิ.ย.-60

11.35

14 ม. 5 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

18 นางสาวจ้นทร์เพ็ญ

ศรีเพ็ง

สานักบริหารทรัพย์สิน

นักวิชการพัสดุปฏิบัติการ

5-มิ.ย.-60

14.56

67 ม. 3 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

19 นางสาวสร้อย

นุ่นศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักการคลัง

7-มิ.ย.-60

15.45

108 ม. 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

20 นางสาวพัชรินทร์

รู้ศาสตร์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักการคลัง

7-มิ.ย.-60

15.46

111/1 ม. 4 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

21 นางสาววารุณี

พงษ์ศรี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลแขวงพระนครเหนือ

7-มิ.ย.-60

15.46

73 ม. 7 ต.สะเนียน อ.เมืองนาน จ.น่าน

22 นายวสุกิจจ์

อินทนิล

นิติกรปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

8-มิ.ย.-60

15.36

38 ม. 1 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

23 นายธีรชาติ

จิตต์จริง

วิศวกรเครื่องกลปฏิบ้ติการ

สานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

9-มิ.ย.-60

15.25

47 ม. 11 ต.ชมพู อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง

24 นายเมธัส

ศรีคาสุข

วิศวกรโยธาปฏิบ้ติการ

สานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

9-มิ.ย.-60

15.25

193 ม. 1 ต.บ้านคง อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง

25 นายณัฐวัฒน์

กอปกิจวรการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สานักการเจ้าหน้าที่

9-มิ.ย.-60

15.30

67/1 ม. 4 ต.สารถี อ.สารถี จ.เชียงใหม่

26 นางสาวสุธาสินี

มาภิรมย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักอนุญาโตตุลาการ

13-มิ.ย.-60

15.47

43 ม. 14 ต.ด้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

27 นางสาวรพีพรรณ

ถิ่นวงค์ม่อม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สานักส่งเสริมงานตุลาการ

13-มิ.ย.-60

15.51

21 ม. 1 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

28 นางสาวริญญาภัทร์

จันทร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

14-มิ.ย.-60

14.41

59/2 ม. 6 ต.ปาสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

29 นางสาวอาพรศรี

หล้าหลวง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

14-มิ.ย.-60

14.42

31/5 ถ.บารุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

30 นางสาววิราวรรณ

พรรอาษา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

21-มิ.ย.-60

17.21

282 ม. 3 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

รายชือ่ ข้าราชการศาลยุตธิ รรมที่ยนื่ คาร้องขอเข้าพักอาศัยอาคารที่พักสวัสดิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
ณ อาคารที่พักข้าราชศาลยุตธิ รรม ซอยเสนานิคม 1
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง - สังกัด

สังกัด

วันที่/เวลายื่น
วันที่
เวลา

ที่อยู่

31 นายระพีพนั ธุ์

ลวดลาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สานักแผนงานและงบประมาณ

21-มิ.ย.-60

17.25

386 ม. 8 ต.น้ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก

32 นางสาวปวีณา

หงษ์เทศ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ศูนย์วทิ ยบริการศาลยุติธรรม

23-มิ.ย.-60

15.33

333/8 หมู่บ้านแสนสุข ถ.ราชบุรี-ผาปก ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

33 นายศุภชัย

สมมุ่ง

นิติกรปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

3-ก.ค.-60

18.24

76 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

34 ว่าที่ร้อยตรีบุญฤทธิ์

แสนโท

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

4-ก.ค.-60

15.34

10/10 ซ.รัชฏภัณฑ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวร กทม.

35 นางสาวรัชนีวรรณ

จุฑาจันทร์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักบริหารทรัพย์สิน

19-ก.ค.-60

17.20

40 ต.เมืองลิง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

36 นางสาวจรุณี

บุญสูง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สานักการคลัง

19-ก.ค.-60

17.23

3 หมู่ 4 ต.คาเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

37 นางพรรณิภา

ชาสมบัติ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักบริหารทรัพย์สิน

26-ก.ค.-60

16.01

35 หมู่ 19 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

38 นางสาวกนกวรรณ

แวงชัยภูมิ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักบริหารทรัพย์สิน

26-ก.ค-60

16.02

209 ต.ศรีสาราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

39 นางสาววินท์นิศา

กาพระบาง

เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลแขวงพระนครเหนือ

1-ส.ค.-60

20.17

147 หมู่ 4 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

40 นางสาวกฤษณา

ศรีบุญเรือง

นิติกรปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

8-ส.ค.-60

15.04

132 ต.หนองโก อ.กระนาน จ.ขอนแก่น

41 นางวัชชรินทร์

เชื้อคา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สานักตรวจสอบภายใน

24-ส.ค.-60

15.17

13/3 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลาปาง

42 นางสาวสุชิตา

เนียมรัตน์

นิติกรปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

7-ก.ย.-60

15.43

36 หมู่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

43 นางสาวณัฐญา

สัมมา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 7

13-ก.ย.-60

15.59

116 ต.ท่ากุม่ อ.เมือง จ.ตราด

44 นางสาวณิชชา

ศรีเสน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 7

13-ก.ย.-60

16.00

779/107 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขต กทม.

45 นางสาวมณีนุช

แสนสุวรรณนุกุล

นิติกรปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

26-ก.ย.-60

19.17

1/5 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

46 นางสาวสุกฤตา

ภณมนต์ชัย

นักวิชาการคอมปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

27-ก.ย.-60

16.17

45/6 ซอยวัดบัวขวัญ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

47 นางสาวชมพูนุช

ขอดไธสง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักบริหารทรัพย์สิน

1-พ.ย.-60

20.34

234/310 หมู่ 3 ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

48 นางสาวกันยาวีร์

แก้วอาษา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักบริหารทรัพย์สิน

1-พ.ย.-60

20.38

42 หมู่ 11 ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

49 นายพิจิตร

บุญผ่อง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สานักบริหารกลาง สานักงานศาลยุติธรรม

13-พ.ย.-60

17.31

190/13 หมู่ 13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

50 นายเอกพล

ห้องแซง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สานักบริหารกลาง สานักงานศาลยุติธรรม

17-พ.ย.-60

16.08

603 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

51 นายจเร

บุญเกตุ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สานักบริหารกลาง สานักงานศาลยุติธรรม

1-ธ.ค.-60

19.51

109 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

52 นางสาวชลธชา

อินต๊ะจา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

7-ธ.ค.-60

17.50

8 หมู่ 1 ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

53 นายปิยังกูร

มุกดา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

7-ธ.ค.-60

17.51

293/110 หมู่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

54 นายพนมพร

วัฒนโยธิน

นิติกรปฏิบัติการ

สานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

12-ธ.ค.-60

14.26

22/1 หมู่ 6 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

55 นางสาวธนาพร

อนุพนั ธ์วทิ ยากุล

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักบริหารทรัพย์สิน

13-ธ.ค.-60

16.27

35 ซอยเกษมทรัพย์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
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56 นางรัชดาภรณ์

อมัติรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักการคลัง

14-ธ.ค.-60

20.08

216/93 ถนนมุขมนตรี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

57 นางสาวสุมาลี

อิสมาแอล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักการคลัง

14-ธ.ค.-60

20.09

56 หมู่ 16 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

58 นางสาวยมนา

หมวกหมื่นไวย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักการคลัง

14-ธ.ค.-60

20.10

140 หมู่ 2 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

59 นายสุพจน์

นาโพตอง

บรรณารักษ์ปฏฺบัติการ

ศูนย์วทิ ยบริการศาลยุติธรรม

15-ธ.ค.-60

17.29

64/11 ต.ดินจี่ อ.คาม่วง จ.กาฬสินธุ์

60 นายพีรดนย์

วิชารักษ์

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติฏษณ

สานักอานวยการประจาศาลล้มละลายกลาง

18-ธ.ค.-60

19.12

14 ถนนรังษีเกษม ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

61 นางสาวรัขนีกร

รจพจน์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ศาลแขวงพระนครใต้

22-ธ.ค.-60

17.22

97 หมู่ 6 ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

62 นายปโญธรณ์

เหมียนย่อง

นิติกรปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 1

10-ม.ค.-61

15.23

10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

63 นางรัชณีย์

ยีโ่ ถหุ่น

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักบริหารทรัพย์สิน

18-ม.ค.-61

20.27

14/2 หมู่ 2 ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

64 นางสาวธัญพิชชา

ชาญวนังกูร

นิติกรปฏิบัติการ

สานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

14-ก.พ.-61

16.01

13/1 ถนนประสาท ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

65 นายวราวุธ

ชายแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

27-ก.พ.-61

19.41

50/32 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาย เขตบางกะปิ กทม.

66 นางสาววราพร

คาเดชศักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักการคลัง สานักงานศาลยุติธรรม

19-เม.ย.-61

15.53

379/124 หมู่ 4 ต.ป่าสัก อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน

67 นางสาวกิตติยา

วงศ์อินตา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

2-พ.ค.-61

17.17

17 หมู่ 8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

68 นางสาวนภัสนันท์

วรสาร

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลภาษีอากรกลาง

9-พ.ค.-61

17.04

101 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

69 นางสาวโสรดา

รักชอบ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลภาษีอากรกลาง

9-พ.ค.-61

17.08

48/1 หมู่ 5 ต.โพธิท์ อง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

70 นายภาสวิชญ์

ลครราช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

22-พ.ค.-61

17.53

90 หมู่ 3 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

71 นายพีระวัฒน์

เสียงใหญ่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานศาลยุติธรรม

30-พ.ค.-61

20.20

70/17 หมู่ 6 ต.นาทุกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

72 นางสาวปิยาภรณ์

ขวัญเมือง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

14-มิ.ย.-61

14.34

118 หมู่ 8 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

73 นางสาวศิริกัญญา

พ่อค้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สานักการคลัง สานักงานศาลยุติธรรม

3-ก.ค.-61

17.01

68 หมู่ 12 ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

74 นางสาวอมรรัตน์

พันทอง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

4-ก.ย.-61

19.56

63 ซอยกานันแม้น 11 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

75 นางสาวจันจิรา

โปธา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

4-ก.ย.-61

19.58

17 หมู่ 5 ต.สาราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ระดับชานาญงาน และชานาญการขึ้นไป
1

นางสาวปานรดา

พิลาศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สานักแผนงานและงบประมาณ

28-ต.ค.-59

18.01

79 ม.10 ต.คาน้าแซบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

2

นางสาวอารีย์

สะอาดนัก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

8-พ.ย.-59

15.56

47 ม.7 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

3

นางสาวบุศรานี

สงวนพงศ์

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 7

11-พ.ย.-59

16.17

124/11 ม.3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทุบรี จ.นนทบุรี
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4

นางสุวรินทร์

พัฒนทรัพย์

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชานาญงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

17-พ.ย.-59

15.49

66/2 ม.7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

5

นางสาวเพชราภรณ์

ฤทธิรณ

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชานาญงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง

17-พ.ย.-59

15.50

160 ม.10 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

6

นางสาวพรรณนิภาพร

บุญบาง

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

สานักการคลัง

2-ธ.ค.-59

15.58

77 ม.1 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี

7

นางสาวปุณยภรณ์

แสงเทศ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

29-ธ.ค.-59

17.46

1/3 ม.7 ต.บึงชาอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

8

นางสาวสมจิตร

ชนะลาพองผล

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชานาญงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

25-ม.ค.-60

14.41

119/159 ม.3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

9

นางสาวสุจิตตรา

วงศ์กาภู

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชานาญงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

27-ม.ค.-60

15.45

503/37 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

10 นางสาวอังคณา

ปวนสุรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

6-ก.พ.-60

15.19

199 ม.1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

11 นายวศินภัทร์

ปานภักดี

นิติกรชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลฎีกา

14-ก.พ.-60

16.06

37 ม.3 ต.อ่างทอง กิง่ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

12 นางสาวจินต์จุฑา

เนียมพ่วง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

สานักตรวจสอบภายใน

8-มี.ค.-60

16.11

72 ม.2 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

13 นางสาวนวิยา

ผลเจริญ

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

21-มี.ค.-60

14.21

171/142 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

14 นางสาวขนิษฐา

รอดปรีชา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

2-พ.ค.-60

14.07

226/19 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

15 นายวุฒิพงษ์

เกือ้ ฉิม

นิติกรชานาญการ

สานักอนุญาโตตุลาการ

19-พ.ค.-60

15.25

44 หมู่ที่ 5 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

16 นางสาวสุดาทิพย์

อานวยพันธ์วไิ ล

นิติกรชานาญการพิเศษ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 1

27 มิ.ย.60

20.27

1155 หมู่ 1 ต.สกลบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเพชร

17 นางสาวปาณิสรา

โมฬี

นิติกรชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

18 ก.ค.60

17.24

132/1 หมู่ 3 ต.ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

18 นางสาวสะอาด

น้อยจันทึก

นิติกรชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

19 ก.ค.60

17.24

86 หมู่ 3 ต.บางหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

19 นางสาวกฤติญา

ลิ้มสิทธินันท์

นิติกรชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 1

7 ก.ย.60

15.42

159/7 ถนนกฤชสุวรรณ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

20 นางธันญ์วริน

ธนัตพรไพศาล

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชานาญงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

26 ก.ย.60

19.20

123/152 หมู่ 10 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

21 นางสาวจารุวรรณ

คุณมี

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สานักบริหารกลาง

27 ก.ย.60

16.23

29/70 หมู่ 1 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

22 นางสาวชนัญญา

แสงเทศ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

13 ก.พ.61

18.18

4 หมู่ 4 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.อยุธยา

23 นางสาววราภรณ์

สมประสงค์

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชานาญงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ ช่วยราชการศาลแขวงพระนครเหนือ

11 ก.ค61

14.32

33 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

24 นางเพ็ญพิชชา

พันธ์สีแก้ว

บรรณารักษ์ชานาญการ

ศูนย์วทิ ยบริการ สานักงานศาลยุติธรรม

16 ส.ค.61

15.58

40 หมู่ 12 ต.สีแก้ว อาเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด

25 นางสุพตั รา

นันตา

บรรณารักษ์ขานาญการ

ศูนย์วทิ ยบริการ สานักงานศาลยุติธรรม

16 ส.ค.61

16.01

26 หมู่ 9 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

26 นางสาวศิริลักษณ์

สุราวรรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

21 ส.ค.61

11.25
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