ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมที่ยื่นคาร้องขอเข้าพักอาศัยอาคารที่พักสวัสดิการสานักงานศาลยุติธรรม
ณ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชศาลยุติธรรม จานวน 50 หน่วย (ตลิ่งชัน)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง - สังกัด

สังกัด

วันที/่ เวลายื่น
วันที่รับคาร้อง เวลา

ที่อยู่

ระดับปฏิบตั ิงาน / ชานาญงาน / ปฏิบตั ิการ
1

นางสาวสุจติ รา

นาคทอง

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมชานาญงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญากรุงเทพใต้

21 ก.ค.60

16.20

105/22 ต.สวนหลวง อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร

2

นางสุรัตน์วดี

เงินเรียง

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลแรงงานกลาง

4 ส.ค.60

16.10

191 หมู่ 3 ต.มะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

3

นางสาวกฤษณา

ศรีบุญเรือง

นิติกรปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

8 ส.ค.60

15.04

132 ต.หนองโก อ.กระนาน จ.ขอนแก่น

4

นายภัทรเดช

เครือสุวรรณศิริ

เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลแพ่งธนบุรี

9 ส.ค.60

15.46

22 ซ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขค ลาดพร้าว กทม.

5

นางสาวพรรณรายณ์

จุลนีย์

นักวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ

21 ส.ค.60

13.49

15 หมู่ 14 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

6

นางสาวสุทธิรัก

อังศุธนมาลี

นิติกรปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

23 ส.ค.60

15.17

119/7 หมู่ 4 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

7

นางสาวสุกฤตา

ภณมนต์ชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

27 ก.ย.60

16.17

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

8

นางสาวอภิรดี

ศรีจนั ทะ

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

27 ก.ย.60

16.20

18 หมู่ 12 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

9

นางสาวจารุวรรณ

คุณมี

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สานักบริหารกลาง

27 ก.ย.60

16.24

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

10

นางสาวธนพร

รัตนะกรองทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

3 ต.ค.60

19.43

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

11

นายเรณุวัฒน์

บ่มไล่

นิติกรชานาญงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญากรุงเทพใต้

11 ต.ค.60

15.35

47/78 ถ.บางเลน 9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

12

นางสาวเพลินตา

สิงห์โต

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักประธานศาลฎีกา

3 พ.ย. 60

18.39

986/2 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

13

นายจักรพงษ์

หนูดา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สานักประธานศาลฎีกา

3 พ.ย. 60

18.40

5 ถ.แปลงประดิษฐ์ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

14

นางสาวผกาทิพย์

ช่อผกา

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญากรุงเทพใต้

8 พ.ย.60

18.24

55 หมู่ 6 ต.นาเรียบ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

15

นายวรุณ

เกียรติชัยศักดิ์

เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

1 ธ.ค.60

19.48

40 ถนนมาลัยแมน ต.วัตถุ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

16

นายอาวุธ

ภูนิคม

นิติกรปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลฎีกา

4 ธ.ค.60

19.55

94 หมู่ 1 ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

17

นางสาวมาลิตา

ทิศกระโทก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สานักศาลยุติธรรมประจาภาค 1

6 ธ.ค.60

19.12

2 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 12 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

18

นางณภาภัช

พิมพ์หนู

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมชานาญงาน

สานักอานวยการประจาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

7 ธ.ค.60

17.46

175 หมู่ 4 ต.สาโรง อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

19

นางสาวสุจี

เย็นผาสุข

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมชานาญงาน

สานักอานวยการประจาศาลจังหวัดตลิ่งชัน

12 ธ.ค.60

14.10

32/3 หมู่ 17 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

20

นางสาวหทยา

วัจฉละกมล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

13 ธ.ค.60

16.26

13 หมู่ 6 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

21

นางสาวสุกญ
ั ญา

แซ่ตัน

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

21 ธ.ค.60

17.27

238 หมู่ 5 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

22

นายเอกรัตน์

ทัศนัย

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

21 ธ.ค.60

17.30

244/3 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

23

นายคณฎา

นัยแก้ว

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

21 ธ.ค.60

17.32

44/7 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงชลา

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมที่ยื่นคาร้องขอเข้าพักอาศัยอาคารที่พักสวัสดิการสานักงานศาลยุติธรรม
ณ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชศาลยุติธรรม จานวน 50 หน่วย (ตลิ่งชัน)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง - สังกัด

24

นายธิติพันธ์

ศุภภาสวัฒน์

นิติกรปฏิบัติการ

25

นางสาวสุวิตา

ช่วยพิทักษ์

นิติกรปฏิบัติการ

26

นางสาวพัชรี

สิทธิเวช

27

นางสาวปวีณา

28

สังกัด
สานับกปฏิ
อานวยการประจ
กา
ระดั
บตั ิงานาศาลฎี
/ ชานาญงาน
/ ปฏิบตั ิการ

วันที/่ เวลายื่น
วันที่รับคาร้อง เวลา

ที่อยู่

4 ม.ค.61

19.17

278 ถ.รังสิต-นครนายก 27 ซ.1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ

1 กพ.61

15.55

1 ต.บังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมชานาญงาน

สานักอานวยการปะจาศาลแรงงานกลาง

14 ก.พ.61

16.14

211 หมู่ 2 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

แสงสุข

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ

19 ก.พ.61

19.59

74 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง

นายเบญจนัตถ์

ทองกูล

นิติกรปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลาง

22 ก.พ.61

20.12

305/59 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

29

นางสาวปิยธิดา

แก้วประสิทธิ์

นิติกรปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลาง

22 ก.พ.61

20.13

28/1 ถ.จันทร์กวีกลู ต.ปากน้า อ.เมือง จ.กระบี่

30

นางสาวมติกา

อารยะภักดี

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

9 มี.ค.61

20.18

149 หมู่ 5 ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

31

นางสาวสารภี

ชัยรัตน์

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 9

14 มี.ค.61

19.36

223 หมู่ 13 ต.โนนสูง อ.ยางชุม จ.ศรีสะเกษ

32

นางสาวธนัชพร

เมืองฉ่า

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลล้มละลายกลาง

15 มี.ค.61

19.30

100/320 หมู่ 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

33

นางสาวปภัชญา

สว่างรัตน์

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอาญาธนบุรี

2 เม.ย.61

19.01

40 หมู่ 7 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

34

นางสาวฐิติมา

ขันคา

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลฎีกา

5 เม.ย.61

18.29

65 หมู่ 2 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

35

นางสาวธมนต์อร

ผาเพ็ญ

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์

12เม.ย.61

10.32

63 หมู่ 13 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลาภู จ.หนองบัวลาภู

36

นายไกรสร

พันธุ์ขาว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลฎีกา

26 เม.ย.61

20.14

45 ซ.จ่าโสด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

37

นางสาวธนาภา

เฟื่องฟู

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ

10 พ.ค.61

16.44

19 หมู่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

38

นางสาวกัลยา

นิลหมื่นไวย

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลฎีกา

21 พ.ค.61

17.04

158/1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

39

นางสาวรุจนีย์

ประคาพอง

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลฎีกา

21 พ.ค.61

17.07

61 หมู่ 2 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

40

นายภาสวิชญ์

ลครราช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานศาลยุติธรรม

25 พ.ค.61

17.13

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

41

นางวัชรีย์

สิริวรจรรยาดี

นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ

สานักประธานศาลฎีกา

6 มิ.ย.61

13.35

22/23 ถ.วัดโพธิ-์ บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

42

นางสาวดวงฤทัย

สูงสุมาลย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักประธานศาลฎีกา

6 มิ.ย.61

13.37

64 หมู่ 10 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

43

นางสาวปิยฉัตร

เมฆตรง

นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ

สานักประธานศาลฎีกา

6 มิ.ย.61

13.39

166/5 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

44

นางสาวกิตติรัก

เกียรติศักดิ์ศิริ

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

14 มิ.ย.61

14.33

166/1 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

45

นางสาวธนินท์ธร

นนท์ตา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักแผนงานและงบประมาณ สานักงานศาลยุติธรรม

5 ก.ค.61

17.02

38 หมู่ 2 บ้านกุดยาลวน ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

46

นางสาวธนพร

เกษศิริการณ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สานักบริหารกลาง สานักงานศาลยุติธรรม

17 ก.ค.61

16.05

49/1 บ้านรถไฟ กม 11. ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม.

47

นางสาวรัตนา

ขวัญแก้ว

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมปฏิบัติงาน

สานักอานวยการประจาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

31 ก.ค.61

15.38

107 หมู่ 11 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมที่ยื่นคาร้องขอเข้าพักอาศัยอาคารที่พักสวัสดิการสานักงานศาลยุติธรรม
ณ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชศาลยุติธรรม จานวน 50 หน่วย (ตลิ่งชัน)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง - สังกัด

48

นายสถาปัตย์

ถวัลย์กจิ ดารงค์

นิติกรปฏิบัติการ

49

นายมนตรี

สะอาดพาณิชกุล

เจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมชานาญงาน

สังกัด
สานับกปฏิ
อานวยการประจ
กา
ระดั
บตั ิงานาศาลฎ๊
/ ชานาญงาน
/ ปฏิบตั ิการ
สานักอานวยการประจาศาลแขวงดุสิต

วันที/่ เวลายื่น
วันที่รับคาร้อง เวลา
1 ส.ค.61

15.54

30 ส.ค.61

20.10

ที่อยู่
222/157 ถ.ปะญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

ระดับชานาญการ / ชานาญการพิเศษขึน้ ไป
1

นางอุษา

กุลบุตร

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลอาญากรุงเทพใต้

3 ก.พ. 60

15.39

256/667 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

2

นางสาวขวัญชนก

มีวันดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

สานักศาลยุติธรรมประจาภาค 1

14 ก.พ. 60

13.39

114/245 หมู่ 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือว จ.ชลบุรี

3

นายวศินภัทร์

ปานภักดี

นิติกรชานาญการ

สานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยอานาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล

14 ก.พ. 60

16.08

37 หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

4

นางสมธนัษช์ขวัญ

เผื่อนงูเหลือม

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการพิเศษ

สานักอานวยการประจาศาลจังหวัดตลิ่งชัน

17 พ.ค. 60

15.37

1470/119 ซ.พหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กทม.

5

นางวัชรี

ภูอ่ ิ่ม

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

15 มิ.ย. 60

15.50

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

6

นางสาวสุนิสา

นาคนก

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ

สานักประธานศาลฎีกา

7 ก.ย60

16.21

9/2 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

7

นางวนาลี

อ่อนหวาน

นิติกรชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลแขวงดุสิต

11 ต.ค.60

15.34

88/465 ถ.ดาวทอง ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

8

นางสาวกมลชนก

พ่วงมงคล

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลจังหวัดตลิ่งชัน

7 พ.ย.60

16.40

4 หมู่ 5 ถ.กรุงเทพนนท์ 3 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

9

นางสาวพิทยา

อินทรสาอางค์

นิติกรชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 1

26 ธ.ค.60

17.44

30 ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

10

นางสาวภารดี

ดวงนภา

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลฎีกา

20 ก.พ.61

18.38

312/52 ถนนสรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม

11

นายวุฒิพงษ์

เกื้อฉิม

นิติกรชานาญการ

สานักอนุญาโตตุลาการ สานักงานศาลยุติธรรม

28 มี.ค.61

19.14

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

12

นางสาววิระวี

จันทันแก้ว

นิติกรชานาญการ

สานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยอานาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล

1 พ.ค.61

16.30

12/133 ซ.พหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กทม.

13

นางสาวกฤตกานต์

บุญรีบส่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

11 มิ.ย.61

20.01

151 หมู่ 4 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี่

14

นางสาวพิศมัย

จิรวัฒน์

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการพิเศษ

สานักอานวยการประจาศาลอาญา

1 ก.ค.61

16.13

83/4 ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

15

นางสาวสมพร

เขตกลาง

นิติกรชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลฎีกา

23 ก.ค.61

16

นายศรัณย์วิชญ์

ศรีกลุ วงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

สานักศาลยุติธรรมประจาภาค 1

27 ส.ค.61

15.34

67 ถ.ปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

17

นางสาววัชราภรณ์

หามนตรี

นิติกรชานาญการ

สานักอานวยการประจาศาลฎีกา

4 ก.ย.61

19.55

83 หมู่ 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

156/12 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

