
ลําดับที่ คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน

1 นางสาว กชกร ดวงดาว เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ

2 นาย กฐินพัฒน ขุนทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครเหนือ

3 นาง กนกจันทร  อาชามาส เจาพนักงานคดีชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงธนบุรี

4 นาย กนกพล ศรีพล เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแรงงานภาค 1

5 นางสาว กนกรัตน สังขยิ้ม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอาญา

6 นางสาว กนกวรรณ จะสุนา นิติกรชํานาญการ ศาลจังหวัดแมสอด

7 นางสาว กนกวรรณ ดวงจันทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงสงขลา

8 นางสาว กนกวรรณ เย็นแมน พนักงานแปล ศาลจังหวัดสระแกว

9 นาง กนกวัลย จรยิปญญานนท เจาหนาที่ศาลยุติธรรมบํานาญงาน ศาลจังหวัดพะเยา

10 นาง กนกอร จันทรมุข เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดภูเก็ต

11 นางสาว กนกอร ปนพงษ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ

12 นาย กมล พรมสูตร พนักงานสถานที่ ศาลจังหวัดกําแพงเพชร

13 นางสาว กมลทิพย ทาจง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดแมสอด

14 นางสาว กมลวัทน ชุมกวาง นิติกร ศาลอุทธรณภาค 6

15 นาย กรกช คันศร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดสระแกว

16 นางสาว กรณิการ จันทรแยม นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 1

17 นางสาว กรณี ดําหนูไทย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 4

18 นางสาว กรรณนิภา ชุนหชัย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครใต

19 นางสาว กรรภริมย พงศทองเมือง เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครศรีธรรมราช

20 นาง กรวรรณ คุมศิริ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง

21 นางสาว กรองใจ รมโพธิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงนนทบุรี

22 นางสาว กรองทอง ทวีสาร นิติกรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดกระบี่

23 นางสาว กรัณฑรัตน นานวม นิติกร ศาลอุทธรณภาค 5

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมโครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานอื่นๆ ครั้งที่ 2/2564 

การอภปิราย เร่ือง Smart Library : ฐานขอมูลออนไลน เพื่อสนับสนุนนโยบาย Smart Court วันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 - 14.00 นาฬิกา

ผานการถายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หรือผานเพจสื่อศาล (Facebook Live)

จัดโดย ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม
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24 นางสาว กรุณา นาคประดิษฐ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงกรุงเทพใต

25 นาย กฤตญธิกานต ชัยวัฒนภีรกิจ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ

26 นาง กฤตญา นาเมืองรักษ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดกําแพงเพชร

27 นาย กฤตณัฐ สุธาวา นิติกรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดพัทยา

28 นางสาว กฤตติกา ชอประพันธ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

29 นาย กฤตภพ ตั๋นบี๊ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดจันทบุรี

30 นาง กฤตยาภรณ ฉายมองดี เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอุทัยธานี

31 นาย กฤษฎา อิสริยะพร เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงตลิ่งชัน

32 นาย กฤษณชัย แกวมณี นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลแขวงลําปาง

33 ส.อ. กฤษณะ จุฑาทัด เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลจังหวัดกําแพงเพชร

34 นาย กฤษณะ นาคะเสถียร เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครใต

35 นางสาว กฤษณา ขําอินทร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดสิงหบุรี

36 นางสาว กฤษณา อินทรกําแหง นิติกร ศาลอุทธรณภาค 3

37 นาย กฤษดา ไตรศักดิ์ศรี พนักงานขับรถยนต ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครนายก

38 นาย กวินทร จันทอง นิติกร สํานักกิจการคดี

39 นาย กวินทรรศน กมลศิลป เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

40 นางสาว กษมา เพชรดี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอาญาพระโขนง

41 นาย กองเกียรติ เฉวียงหงส พนักงานขับ รถยนต ศาลจังหวัดบุรีรัมย

42 รอยตํารวจโท กังวาล คีรีเกษมศรี เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดแมสอด

43 นางสาว กัญญาณัฐ อยูคง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดนครปฐม

44 นางสาว กัญญาภัค สมทรัพย นิติกร ศาลอุทธรณภาค 8

45 นางสาว กัญญาภัทร นาคนอย เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชัยภูมิ

46 นาง กัญญาภัทร แปะหลง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
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47 นางสาว กัญญารัตน วาสนะ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดกระบี่

48 นางสาว กัญติยา ฤทธา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดลําพูน

49 นางสาว กันตินันท ธนาศิรวิัฒนกุล เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ

50 นางสาว กันยาวีร มะริด เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพัทยา

51 ส.ต.อ. กัมปนาท เครอืนอย เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติงาน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5

52 นางสาว กัลปปภัส นิธิสุระพลธัญ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงพระโขนง

53 นาง กัลยรวี ทนันทธนากิตติ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงตลิ่งชัน

54 นาง กัลยรักษ สียุพันธุ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

55 นาง กัลยรัตน แกวกา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสกลนคร

56 นาง กัลยา ดําสนิท เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดพัทลุง

57 นางสาว กัลยา รัมมะเพียร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพระนครศรอียุธยา

58 นางสาว กัลยา รีเบี้ยว เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดสระแกว

59 นางสาว กัลยา สมรักษ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดเลย

60 นาง กัลยาณี สิงหสถิตย เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดพิจิตร

61 นางสาว กัลยาณี สุภา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงเชียงดาว

62 นางสาว กัลลิตา อุปมา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงพระนครเหนือ

63 นาง กาญจนธีรา โพธิ์จิตติชัย เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

64 นาง กาญจนา ขัตตเนตร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 5

65 นาง กาญจนา เบ็ญจมณี เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแพงตลิ่งชัน

66 นางสาว กาญจนา ปกษี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 5

67 นางสาว กาญจนาณัฐ สุขภิรมย นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 6

68 นางสาว กานตพิชชา แกวมณี ผูอํานวยการ สํานักงานประจําศาลจังหวัดกันทรลักษ

69 นางสาว กานตรวี คมสันต นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงขอนแกน
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70 นาย การุณย นุนกลาง นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง

71 นางสาว ก่ิงกาญจน นอยใย เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงนนทบุรี 

72 นางสาว กิจจา กฐินหอม เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครศรีธรรมราช

73 นาย กิตติ นุนแกว เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสตูล

74 นาย กิตติ์ธเนศ จันทรเชื้อ เจาหนาาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดนครสวรรค

75 นาย กิตติพงษ ทองแกว พนักงานขับรถยนต ศาลแรงงานภาค 6

76 นางสาว กิตติมา สามารถ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชลบุรี

77 นางสาว กิตติยา อมรเลิศวิมาน นิติกร ศาลฎีกา

78 นาย กิตติศักดิ์ วองประเสริฐ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงตลิ่งชัน

79 นาย กิตติศักดิ์ สัตถาพร เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฎิบัติการ ศาลแขวงนครศรธีรรมราช

80 นางสาว กิติยา ตรัยวิทนา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครเหนือ

81 ส.ต.อ. กีรติ แกวจันดา เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดบุรีรัมย

82 นางสาว กุลธราี เกื้อกูลสง นิติกรปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 2

83 นางสาว กุลธิดา ศรีเพชร พนักงานคอมพิวเตอร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

84 นางสาว กุลประภัสสร ทาชุมภู เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลจังหวัดเชียงใหม

85 นางสาว กุลรภัส ยอดศิริ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 4

86 นางสาว กุสุมา กุหลาบเพ็ชรทอง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลแขวงพระนครเหนือ

87 นางสาว กุสุมา มะหะหมัด เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

88 นางสาว เกณิกา จันทรงัษี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดภูเก็ต

89 นาย เกรียงไกร คบสระนอย เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงนนทบุรี

90 วาที่รอยตรี เกรยีงไกร หมัดเด เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอาญา

91 นางสาว เกวลี ทองโปย นิติกรชํานาญการ ศาลฎกีา

92 นาง เกศรา อยูรอด เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงดุสิต
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93 นางสาว เกศสุดา นอยไทย พนักงานคอมพิวเตอร ศาลอุทธรณภาค 6

94 นางสาว เกศินี มักสัมพันธ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

95 นางสาว เกษกานดา เกตแกว นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ศาลแขวงพระนครเหนือ

96 นาง เกษมศรี ฤาชัยสา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 4

97 นางสาว เกษร บุญโสดากร เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลแพงพระโขนง

98 นางสาว เกษร วิฬาร เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดยโสธร

99 นางสาว เกษร สงแจง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลแพงมีนบุรี

100 นางสาว เกษรา หมื่นไวย เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดธัญบุรี

101 นางสาว เกษราภรณ เรอืงตื้อ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญากรุงเทพใต

102 นางสาว เกษรินทร กอนกลีบ พนักงานคอมพิวเตอร ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสมุทรปราการ

103 นางสาว เกสร สุขปลูก เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดแมสอด

104 นางสาว เกสร อูเงิน เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงมีนบุรี

105 นาย เกียรติยศ ภูธรศรี นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดสกลนคร

106 นางสาว เกียรติสุดา กลางมณี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครเหนือ

107 นางสาว เก้ือกูล ไชยชนะ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

108 นาย เก้ือกูล ผมงาม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดบุรีรัมย

109 นาง แกวใจ แสนสุข เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

110 นาย โกวิท ไชยชวย เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลแรงงานภาค 7

111 นาย ไกรววุฒิ กันทะสิงห เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 5

112 นาย ขจรศักดิ์ จรัสศรี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

113 นางสาว ขรินทรทิพย ภัทนันททิพย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดจันทบุรี

114 นางสาว ขวัญใจ หวังสะและฮ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดอางทอง

115 นาง ขวัญใจ อุทัง เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5
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116 นางสาว ขวัญชนก ขุนอินทร นิติกร ศาลอุทธรณภาค 9

117 นางสาว ขวัญดาว  พิทักษวงศ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

118 นาง ขวัญเดือน พรมสวาท เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดบัวใหญ

119 นาง ขวัญตา ราชฤทธิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพังงา

120 นางสาว ขวัญพักตร มหาวรรณตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเชียงราย

121 นางสาว ขวัญเรือน พรเจริญเกษมสุข เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพิษณุโลก

122 นางสาว ขวัญวรา ลือเกียรติไพศาล เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลอุทธรณภาค 8

123 นางสาว เขมจิรา สุนทรพงษ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงพระนครใต

124 นาง เข็มทอง เกตุหลิม ผูอํานวยการ ศาลอาญามีนบุรี

125 นางสาว คณิดา ภูระอินทร นักจัดการงานทั่วไป ศูนยรักษาความปลอดภัย

126 นางสาว คณิตตา สุขสวาง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแรงงานภาค 2

127 นาย คมกริบ ไพรสณฑ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานา ญ การ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

128 นาย คมศักดิ์ วงศเนียม ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลแขวงนครราชสีมา ศาลแขวงนครราชสีมา

129 นาย คมสัน ผลวาวแวว นิติกร ศาลจังหวัดกาฬสินธุ

130 นาง คําดี จําปาวัน นิติกร ศาลจังหวัดสกลนคร

131 นาง คําหมุน ศรีมารัตน พนักงานสถานที่ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 4

132 นางสาว คุณัญญา รักขาว นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 9

133 นางสาว เครือวัลย จิตณรงค เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 9

134 นางสาว จงดี ประสมพงษ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอุทธรณภาค 9

135 นาง จตุพร กาญจนรุจิวงศ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสุรินทร

136 นาย จตุพล โพมิน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณ

137 นาย จตุรงค หุตีนันท นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

138 นางสาว จรรจีรา หมอมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5
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139 นาง จรวยพร ไกรนฤมล เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดระนอง

140 นาย จรญั รัตนสุวรรณ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 8

141 นาย จรญั ศรีหะรัญ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดภูเก็ต

142 นาย จรลั ขัตตเนตร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 5

143 นางสาว จรนินา มหาโคตร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดมหาสารคาม

144 นาง จรยิา อุยสุย ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพังงา ศาลจังหวัดพังงา

145 นาย จักราวุธ วิชาเกวียน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดนาทวี

146 นาง จันตยา ชนะรบ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชุมพร

147 นางสาว จันทรจิรา บุญเทศ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดกาญจนบุรี

148 นางสาว จันทรทิมา แสงศรี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลแพงมีนบุรี

149 นางสาว จันทรพร รุงตระกูล นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลอาญากรุงเทพใต

150 นางสาว จันทรเพ็ญ กิตติธรกุล เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 8

151 นางสาว จารียา ขําปลื้มจิตร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงพระโขนง

152 นาย จารุกร จันทรกลิ่น นิติกร ศาลจังหวัดชัยนาท

153 นางสาว จารุณิภา อํามาตยเอก เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลแรงงานภาค 8

154 นางสาว จารุณี โพธิ์พรม เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดขอนแกน

155 นางสาว จารุณี อินทโต เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอาญา

156 นาง จารุณีย มหามิตร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนาน

157 นาง จารุวรรณ ญานะ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 6

158 นาง จารุวรรณ ยั่งยืน เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดประจวบคีรขีันธ

159 นางสาว จารุวรรณ วงษแปน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

160 นางสาว จารุวรรณ เสมอเหมือน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอางทอง

161 นาย จาวิชญ กิจชัยเจริญ เจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ศาลแขวงลําปาง
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162 นางสาว จิฏฬฐิกรณ ขุนเจริญ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดนาทวี

163 นางสาว จิตติมา พินยะเพียร เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแขวงธนบุรี

164 นางสาว จิตติมา อันประยูร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน ศาลจังหวัดพัทยา

165 นาง จิตรา ทวีศรี ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัดเพชรบุรี

166 นาง จินดาภรณ ชุมแสง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร

167 นางสาว จินตนา วงศตุลาการ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ สํานักการคลัง

168 นางสาว จินตนา สังขชวย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สํานักอํานวยการประจําศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

169 นาง จิรภทัร จรโนทัย เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ศาลแพงมีนบุรี

170 นางสาว จิรวรรธ หาญเห้ียม เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดตราด

171 นาย จิรตัน บัวชื่น นิติกรชํานาญการ ศาลแพงตลิ่งชัน

172 นางสาว จิราพร เอ้ือแท เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอาญา

173 นาง จิราพร  บัวบาน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน ศาลจังหวัดกําแพงเพชร

174 นางสาว จิราภรณ เที่ยงแท นิติกร ศาลอุทธรณภาค 8

175 นางสาว จิราภรณ สายทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

176 นาง จิราภรณ สิทธิหาญ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวังแมสอด

177 นางสาว จิราภรณ สุวรรณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครใต

178 นาง จิราภรณ  สิงห มีศรี เจาหนาที ่ศาล ยุติธรรม ชํานาญ งาน ศาลแขวงพระนครใต

179 นาย จิรายุทธ จิรากูลสวัสดิ์ เจาพนักงานคดีชํานาญการ ศาลจังหวัดพัทยา

180 นางสาว จีรนันท ณติณโภคินันท เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสระแกว

181 นาย จีรพงษ วิทยกิตติลักษณ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง

182 นาง จีราวัลย สรางเลี่ยน เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดระนอง

183 นาง จุฑาทิพย ทิพยพิมล เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชุมพร

184 นางสาว จุฑาทิพย หินจิตร เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพัทยา
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185 นางสาว จุฑาภรณ ลี้สุวัฒนกุล เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

186 นางสาว จุฑาภัค วันทาทราย นิติกร ศาลแรงงานภาค 5

187 นางสาว จุฑามาศ ตะปญญา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

188 นาง จุฑามาศ เพชรเปลงสี เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดปทุมธานี

189 นางสาว จุฑารัตน วุฒา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 5

190 นางสาว จุฑารัตน อนันตรสุชาติ นิติกร ศาลจังหวัดอางทอง

191 นาย จุฬวิทย หมื่นไธสง นิติกร ศาลจังหวัดมุกดาหาร

192 นางสาว จุฬาลักษณ ชัยมานะเดช เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอาญา

193 นาย เจธฮัมดี โตะบากา นิติกร ศาลอุทธรณภาค 8

194 นาย เจริญยศ สะรีมี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

195 นาย เจษฎา บุญปลอด พนักงานขับรถยนต ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

196 นาย เจษฎา พ่ึงเคหา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

197 นาย เจะฮัมดี โตะบากา นิติกร ศาลอุทธรณภาค 8

198 นาย ใจขวัญ แกวศรี เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดภูเก็ต

199 นาย ฉัตรชัย พรพิมลเทพ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล

200 นาย ฉัตรชัย พรหมขํา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดเวียงสระ

201 นาย ฉัตรชัย ลามแขก พนักงานขับรถยนต ศาลอุทธรณภาค 4

202 นางสาว ฉัตรดาว เกลียวกัน นิติกรชํานาญการ ศาลแขวงสระบุรี

203 นาย เฉลิมชัย สีพันนา นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

204 นาย เฉลิมพงษ จันทะเกตุ พนักงานสถานที่ ศาลอาญา

205 นาง เฉลิมศรี ปอมไชยา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดรอยเอ็ด

206 นางสาว เฉลียว จิอู นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 7

207 นาง โฉมศร ีไชยสุวรรณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลแรงงานภาค 9
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208 นางสาว ชญานทิพย ศรนารายณ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

209 นางสาว ชญานนันท จิรบูลยศรี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแมสอด

210 นางสาว ชญานิษฐ แกวธิวงศ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

211 นางสาว ชญานิษฐชา พงษจินประกาศิต เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 4

212 นางสาว ชญานุช สินมะลิ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สํานักบริหารทรัพยสิน

213 นาง ชญาภา เทพไพฑูรย เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแพงมีนบุรี

214 นาง ชญาภา ปอมสถิตย เจาพนักงานคดีชํานาญการพิเศษ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

215 นาย ชฎาชัย ศรีขาว เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ศาลจังหวัดเพชรบุรี

216 นาง ชฎาทิพย สุวรรณพิมพ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 1

217 นาย ชนมติ มะโนจิต เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 6

218 นางสาว ชนัญชิดา ชูโชติ เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 8

219 นางสาว ชนันธร ศิลา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบภาค 2

220 นางสาว ชนันรัตน สายพิมทอง นักจิตวิทยาปฏบิัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

221 นางสาว ชนิกานต เกอขัน นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดแมสอด

222 นางสาว ชนิดา บางนอย เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดยโสธร

223 นาง ชนิดาพร ชยันตรดิลก เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดชัยภูมิ

224 นางสาว ชพัสนันท เจริญกิตติฤกษ ผูอํานวยการสํานักงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดแพร

225 นางสาว ชมพูนุช ปยะศิริพนธ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพัทยา

226 นาง ชไมพร สุปน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดแมสอด

227 นางสาว ชฤญดา ประถมวงษ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดตราด

228 นางสาว ชลธิชา จิ๋วโรจน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลลมละลายกลาง

229 นาง ชลธิชา ทองดา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศาลแขวงนนทบุรี

230 นางสาว ชลธิชา ภูมณี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงตลิ่งชัน
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231 นางสาว ชลธิชา สรอยสม เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดภูเก็ต

232 นางสาว ชลลิสา วงคชัย เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแรงงานภาค 2

233 นาย ชลอ พุดชาลี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดชัยภมูิ

234 นาง ชลิดา ดาวคนอง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแพงตลิ่งชัน

235 นาง ชลีพร ฉายบานใหม เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแพงตลิ่งชัน

236 นาย ชวลิต บุญฤทธิ์ ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดสกลนคร

237 นาย ชวลิต เสนาคุณ เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

238 นาง ชัชชษา วิทูลย นิติกร ศาลจังหวัดแมสอด

239 นาย ชัชวาลย มีแสง พนักงานขับรถยนต ศาลแรงงานภาค 8

240 นาย ชัยณรงค ฐานทองดี นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

241 นาย ชัยยะศักดิ์ ติงสะ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3

242 จาสิบตํารวจ ชาคริต เอ่ียมเอกสกุลณี เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

243 นาย ชาตรี คําหอมร่ืน นิติกรปฎิบัติการ สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

244 นาย ชาตรี นูหาร พนักงานคอมพิวเตอร ศาลจังหวัดบุรีรัมย

245 นาย ชาติชาย แกวกก ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลจังหวัดชุมแพ ศาลจังหวัดชุมแพ

246 นาย ชาตินรินทร ทิศบุระ พนักงานเดินหมาย ศาลอาญา

247 นาย ชิษชัย  เหลาฤทธิ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดบัวใหญ

248 นางสาว ชิษณุรัตน สาครินทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงนนทบุรี

249 นางสาว ชุดา ศรีฉัตรใจ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี

250 นาง ชุติกาญจน วาป นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงลําปาง

251 นางสาว ชุติมา ขันธจําเนียร เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

252 นางสาว ชุติมา รินมุกดา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดแมสอด

253 นาง ชุติมา สวางเดือน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดยโสธร
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รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมโครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานอื่นๆ ครั้งที่ 2/2564 

การอภปิราย เร่ือง Smart Library : ฐานขอมูลออนไลน เพื่อสนับสนุนนโยบาย Smart Court วันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 - 14.00 นาฬิกา

ผานการถายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หรือผานเพจสื่อศาล (Facebook Live)

จัดโดย ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม

254 นางสาว ชูจิตร นรพัลลภ เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอาญา

255 นางสาว โชติกา ดีดอนกลาย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ

256 นาง โชติกา บัวฉิม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักงานประจําศาลแขวงพิษณุโลก

257 นางสาว ญานิศา บุญยะโพธิ์ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดเพชรบุรี

258 นางสาว ฐานิตา จุรุเทียบ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลจังหวัดชัยภูมิ

259 นางสาว ฐาพิรณทั เหมหา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

260 นางสาว ฐิตินันท ศิรจิันทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

261 นางสาว ฐิติมา ชูเฉลิม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอาญา

262 นางสาว ฐิติมา แพรสมทรง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

263 นางสาว ฐิติมา ศรีพิทักษ นิติกร ศาลแรงงานภาค 2

264 นาง ฐิติมา สีแดง เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 

265 นางสาว ฐิติรตัน ลีละวินิจกุล นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

266 นางสาว ฐิติรตัน สุพรรณวัฒนกุล เจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ศาลแขวงสระบุรี

267 นาย ฐิติวัจน ทองแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักแผนงานและงบประมาณ

268 นางสาว ฐิศิรักน บุญรักษ นิติกรปฎิบัติการ สํานักกิจการคดี

269 นาย ณฐกร  ผิวแดง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชัยภูมิ

270 นางสาว ณปภัช จะมะณี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดภูเก็ต

271 นางสาว ณปภัช พลเมือง ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดทุงสง

272 นาง ณภทัร ผลสมบูรณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 5

273 นาย ณภทัร วองวรกิจ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแพงพระโขนง

274 นางสาว ณภทัรกาญจน จันทอง เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแขวงพระนครใต

275 นางสาว ณภสัสร  ดีคง เจาหนา ที่ ศาล ยุติธรรม ปฎิบัติงาน ศาลแขวงพระนครใต

276 นาย ณรงคศักดิ์ แสวงบุญ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดมุกดาหาร
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277 นางสาว ณฤนนท จ่ันสมจิตต เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครเหนือ

278 นางสาว ณลินี วงคนุกูล นิติกรปฏิบัติการ ศาลฎีกา

279 นาย ณวิพงศ มิ่งศิรอัมพร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง

280 นางสาว ณอรรัชช ใจคํา เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 5

281 นางสาว ณัจยา ผางสงา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 4

282 นางสาว ณัชชา แสงหงษ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน

283 นางสาว ณัชปภา ทรายแกว เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดเดชอุดม

284 นางสาว ณัฏฐณิชา โกกะพันธ เจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ศาลแขวงสุรินทร

285 นาย ณัฏฐพจน สุวรรณศรี นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดปราจีนบุรี

286 นาง ณัฏฐพิชา หมื่นพันธ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแขวงนครสวรรค

287 นาย ณัฏฐภูมินทร ชุมภูแสง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สํานักอํานวยการประจําศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

288 นางสาว ณัฏฐิพร ทองชวย เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 9

289 นางสาว ณัฏฐิยาภรณ พรหมอักษร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดนาทวี

290 นาง ณัฐกฤตา นิลภู เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

291 นางสาว ณัฐกวีร เหลาทอง เจาพนักงานศาลยุติธรรม สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณ

292 นาง ณัฐกาญจน บุตรอําคา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสกลนคร

293 นาย ณัฐจรินทร สุวรรณนิมิตร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี

294 นาง ณัฐชนัญ ชินอัฑฒ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแขวงพระนครใต

295 นาง ณัฐฌา ศรีพลอย เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอาญากรุงเทพใต

296 นาย ณัฐฐ โตสุข พนักงานขับรถยนต ส 2 ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสุโขทัย

297 นาง ณัฐฐินันท ปุนยะสาร นิติกรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดสีคิ้ว

298 นางสาว ณัฐณชิา ไตรแดง พนักงานคอมพิวเตอร ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง (สาขามีนบุรี)

299 นาง ณัฐณชิา พลังฤทธิ์ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครนายก
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300 นางสาว ณัฐณชิา ศรีวิไล เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดชัยภูมิ

301 นางสาว ณัฐณชิา เสือกระจาง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

302 นาง ณัฐติกา แกวพิมพ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล

303 นางสาว ณัฐธยาน พลอยกระจาง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดบุรีรัมย

304 นางสาว ณัฐธยาน ศรีสุวรรณ นิติกร ศาลอุทธรณภาค 5

305 นางสาว ณัฐธิดา ชิตทะวงศ เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 5

306 นางสาว ณัฐธิดา บางสี เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดลําพูน

307 นางสาว ณัฐธิดา สกุลจันทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

308 นางสาว ณัฐนันท คุณเงิน ผูชวยเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม

309 นางสาว ณัฐนันทพร กลาหาญ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศาลอุทธรณภาค 6

310 นาย ณัฐพงศ พูนชัย เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงสุรินทร

311 นาย ณัฐพงศ สวัสดิ์วงษพร เจาพนักงานคดีชํานาญการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

312 นางสาว ณัฐพร สมบัติ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแขวงขอนแกน

313 นาย ณัฐพล นันทสูตร นิติกรปฏิบัติการ ศาลแขวงพระนครใต

314 ส.ต.อ. ณัฐพล ราชรักษ เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

315 นางสาว ณัฐพัชร ชมเกษร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลแขวงเวียงปาเปา

316 นาย ณัฐวัฒน กอปกิจวรการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักการเจาหนาที่

317 นาย ณัฐวัฒน เพ่ิงรตัน ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลจังหวัดภูเก็ต

318 นาย ณัฐวุฒิ สายธนู พนักงานขับรถยนต ศาลแรงงานภาค 2

319 นางสาว ณัฐสิมา อนันทนุพงศ ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

320 นางสาว ณันทชญาณ พลศิรชัยสิน เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 6

321 นาง ณิชมน ประทีปฉาย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดจันทบุรี

322 นาง ณิชาภัทร กุมภา เจาพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดลําพูน
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323 นางสาว ณิชาภัทร ทาอาษา เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอุทธรณ

324 นางสาว ณิชารีย แกวขุนจบ นิติกรปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง

325 นางสาว ณิภาภรณ ตันทา นิติกร ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเพชรบูรณ

326 นางสาว ณิมลพรรณ พิมพจุฑา นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครนายก

327 นางสาว ดรุณ ีภูประสม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงมีนบุรี

328 นางสาว ดรุณ ีศรีแกวทุม เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงอุบลราชธานี

329 นางสาว ดลพร กิจปราชญ นิติกร สํานักกิจการคดี

330 นางสาว ดลยา โพธิละเดา เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

331 นาง ดวงกมล มีสวัสดิ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดรอยเอ็ด

332 นางสาว ดวงแกว มงคลแท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักกิจการคดี

333 นางสาว ดวงพร สกุลดาว นิติกร ศาลจังหวัดบึงกาฬ

334 นางสาว ดวงพร เอกัน เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลอาญาตลิ่งชัน

335 นาง ดวงรัตน ประศาสตรศิลป เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

336 นางสาว ดวงฤทัย สูงสุมาลย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดบึงกาฬ

337 นาง ดารา โคกจุย ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชัยนาท

338 นางสาว ดาวใจ หงษวิไล เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดรอยเอ็ด

339 นาง ดาวเรือง แสวงรุจิธรรม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดพิษณุโลก

340 นาง ดาหวัน ประดิษฐผล ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลแขวงสุรินทร ศาลแขวงสุรินทร

341 นาย ดํารงศักดิ์ ประดิษฐผล เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดบุรีรัมย

342 นาง ดิษยา มนูสุข นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลฎีกา

343 นาง ดุษฎ ีอนุรักษ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดพังงา

344 นาย เดชสุบรรณ เทือกสุบรรณ พนักงานสถานที่ ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี

345 นาย เดชา มาฉิม นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดพิจิตร
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346 นาง แดนดาว จานสังคโลก เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

347 นางสาว ตติยา สมดวง นิติกร สํานักกิจการคดี

348 นางสาว ตวงพร วังอิน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ศาลจังหวัดปทุมธานี

349 นาง เตือนใจ พัฒนแกว เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแขวงดอนเมือง

350 นาย ไตรรัตน อินพานิช นิติกร ศาลแขวงอุบลราชธานี

351 นาง ถนอมนวล อาจชนะ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอุทธรณ

352 นาง ถนอมวงษ รอไธสง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลแรงงานภาค 3

353 นาง ถวิล สินเธาว เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

354 นาย เถลิงศักดิ์ เตียตระกูล เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงมีนบุรี

355 นาย ทรงยุทธ เกศรินหอมหวล เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดขอนแกน

356 นางสาว ทรรศนีย เทพศิริ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงตรัง

357 นาง ทวีทรัพย กลางคาร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ

358 นาย ทวีป พลยืน เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบัติการ ศาลแขวงบางบอน

359 นาย ทวีศักดิ์ นาคแกว พนักงานขับรถยนต (เหมาบริการ) ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเพชรบูรณ

360 นาย ทศพล กิจใบ นิติกร สํานักกิจการคดี

361 นาง ทองปกษ ละอองคํา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

362 นาง ทองศร ีสุขเพ่ิม นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดสุรินทร

363 นาง ทะนาด บัวทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดมุกดาหาร

364 นาง ทักษพร สมสุข เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอุดรธานี

365 นาง ทับทิม อูปแกว เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

366 นาง ทัศนีย กลิ่นเมือง ผูอํานวยการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 6

367 นาง ทัศนีย ทองใบ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดปทุมธานี

368 นางสาว ทัศนีย สุริยะ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดสระแกว
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369 นาง ทิฆัมพร อัครประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 4

370 นางสาว ทิพยธัญญา แบบรัมย พนักงานสถานที่ ศาลจังหวัดบุรีรัมย

371 นาง ทิพยวิภา จันทรทิพรักษ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

372 นางสาว ทิพยสุคนธ ไชยชวย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดจันทบุรี

373 นางสาว ทิพวรรณ ขันทะวงศ นักจิตวิทยาปฏบิัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล

374 นางสาว ทิพวรรณ บัวงาม เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดนครสวรรค

375 นางสาว ทิพวรรณ บีลี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสกลนคร

376 นาง ทิพาพร สายทองคํา ผูอํานวยการ ศาลอุทธรณภาค 9

377 นางสาว ทิวาพร แซหวื่อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 7

378 นาง ทิวาภรณ อุรากุล นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

379 นาย ทีปตธนาดุล   ธรรมดา พนักงานข  ับรถยนตสวนกลาง ศาลเยาวชน และ ครอบครวั จังหวัด สุรินทร 
380 นางสาว เทียมรัตน คําปลิว นิติกรชํานาญการ ศาลแขวงเชียงดาว

381 นาย ธณะ อารีพรรค นิติกรปฏิบัติการ สํานักกิจการคดี สํานักงานศาลยุติธรรม

382 นางสาว ธณัชภัค ขําสวัสดิ์ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 6

383 นาย ธณัฐ ธรรมสุนทร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 9

384 นาย ธนเดช เพ็ชรใหม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

385 นาง ธนนันท ทะสุใจ ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดเขียงใหม

386 นางสาว ธนพร ชุยหิรญั เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแพงมีนบุรี

387 นางสาว ธนพร เนินอุไร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดพัทยา

388 นางสาว ธนพร สัมฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2

389 นาย ธนพล เพ็ชรพงศ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชัยภูมิ

390 นางสาว ธนวรรณ อินถา เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดแมสอด

391 นางสาว ธนวรัท โลหคํา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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392 นาย ธนศักดิ์ หาริชัย เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฎิบัติการ ศาลจังหวัดภูเก็ต

393 นาย ธนะพัฒน  สิทธ ิขวา พนักงานขับ รถยนต ศาลอุทธรณภาค 4

394 นาย ธนากร วราสินธ นิติกร ศาลอุทธรณภาค 8

395 นาย ธนิต ศาสตร  ทุมเกิด นิติกร ศาลจังหวัดพะเยา

396 นางสาว ธนินทธร นนทตา เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฎิบัติการ ศาลแพงพระโขนง

397 นางสาว ธนินธร ขาวออน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลจังหวัดอางทอง 

398 วาที่รอยตรีหญิง ธมลวรรณ พาเสนา นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารทรัพยสิน

399 นาย ธวัช ถุระวรณ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอุทธรณภาค 4

400 นาย ธวัชชัย เรืองจรัสโรจน นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 7

401 นาย ธวัฒชัย มิตรสุวรรณ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงสงขลา

402 นาย ธัชชัย ตะพรม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดแมสอด

403 นาง ธัญชนก กุลสัมพันธ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงนนทบุรี

404 นางสาว ธัญชนก เที่ยงธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ศาลจังหวัดมุกดาหาร

405 นางสาว ธัญญณัฏฐ ชนะกิจกําจร นิติกร ศาลจังหวัดขอนแกน

406 นางสาว ธัญญมาศ ผมเพชร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลแพงพระโขนง

407 นางสาว ธัญญรภัสร เหลาพิทักษ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงพระโขนง

408 นาง ธัญญรัตน ทองงาม เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสุโขทัย

409 นางสาว ธัญญลักษ สังขเอี่ยม นิติกร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

410 นางสาว ธัญญา สัจมาศ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชัยภูมิ

411 นางสาว ธัญญารัศมิ์ สุเต็นจันทร เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

412 นาง ธัญทิพย แสงสุวรรณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอุทธรณภาค 5

413 นางสาว ธัญพร พ่ึงเนตร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงกระบี่

414 นางสาว ธันยพร สะออนรัมย พนักงานสถานที่ ศาลแขวงดุสิต
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415 นาง ธันวดี นรสิงห เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดกันทรลักษ

416 นางสาว ธันวลี ธันยภักดิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง

417 นาย ธาดา คําภาวงษ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอาญา

418 นางสาว ธารินี วิเศษศรี เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 6

419 นาย ธํามรงค กันธะ พนักงานขับรถยนต ศาลอุทธรณภาค 5

420 นาย ธํารงค เนียมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

421 นางสาว ธิดารัตน นวลมุสิก เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแรงงานภาค 8

422 นาง ธิดารัตน สะวิสัย เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฎิบัติการ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

423 นาง ธิดาลักษณ ชาวศรี เจาพนักงานธุรการ ศูนยรักษาความปลอดภยั

424 นางสาว ธิดาอัปสร คะริบรัมย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแกว

425 นาย ธีรรัชช ภิญโญนพสกุล เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2

426 นาย ธีระพล ขันเลข เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงนนทบุรี

427 นาย ธีระพล ศรปีระยูร เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครเหนือ

428 นาย ธีระศักดิ์ กิจเจริญ พนักงานคอมพิวเตอร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ 

429 นาย นคร ทองหิน พนักงานทั่วไป ศาลจังหวัดยโสธร

430 นางสาว นงคลักษณ เลิศวิทยาประดิษฐ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงตลิ่งชัน

431 นาง นงเยาว เพ็ชรสมบูรณ เจาหนาศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอาญามีนบุรี

432 นางสาว นงลักษณ กาญจนพิบูลย เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

433 สิบตํารวจเอก นนทชา พงคชยุดา เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดยโสธร

434 นางสาว นนทรภสั กุลภัสสรอังกูร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดภูเก็ต

435 นาย นพ สาระเนตร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแขวงดุสิต

436 นาย นพฉัตร พูนขุนทด เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สํานักงานประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว

437 นาย นพดล พรมวัน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดบัวใหญ
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438 นางสาว นพมนต เอมศรีครุธ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

439 นางสาว นพมาศ มหาดไทย เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดบึงกาฬ

440 นาย นพรุจ ถิรธรรมภาคิน นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดตรัง

441 นาง นพวรรณ อัศวราชานนท เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดระนอง

442 นางสาว นภัส ภรณ  พบลาภ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานประจําศาลเยาวชน และ ครอบครวั จังหวัด อํานาจเจริญ 
443 นางสาว นภัสวรรณ สอนแกว นักจัดการงานทั่วไป สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5

444 นางสาว นภัสสร โพธิ์ยิ้ม เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

445 นางสาว นภาพร เลี่ยมไล เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลลมละลายกลาง

446 นางสาว นภาวรรณ เนืองทอง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแรงงานภาค 3

447 นางสาว นรมน ยอดนารี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดระนอง

448 นางสาว นราพร บุญจวง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 4

449 นาง นริศรา บัวผิน เจาหนาที ่ศาล ยุติธรรม ช ำ นา ญ งาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดพิษณุโลก

450 นาย นเรศ อ้ิงจะนิล นิติกรชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดรอยเอ็ด

451 นาย นฤดม สารีพันธ นิติกร ศาลฎกีา

452 นางสาว นฤมล คลายมณี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงมีนบุรี

453 นางสาว นฤมล ดื่นตา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

454 นางสาว นฤมล บินสุข เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

455 นางสาว นฤมล ศรีสําราญ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสกลนคร

456 นางสาว นฤมล อัคคพานิช เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสิงหบุรี

457 นางสาว นวพร นิวรณุสิต นิติกรปฏิบัติการ ศาลแขวงสระบุรี

458 นาง นวพร พรมมา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

459 นาย นวรนิพร โปรณะ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 4

460 นาง นวลละออ นิยากร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักการคลัง
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461 นาง นวลศรี ศรีเมนต นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 5

462 นางสาว นัจภัค แกวเกลื่อน เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดราชบุรี

463 นางสาว นัฐณดิา คณิตวรรณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอุทธรณภาค 5

464 นาย นัฐพงษ พรมราช เจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ศาลแขวงอุบลราชธานี

465 นางสาว นัฐภัสสรญ เกษร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

466 สิบตํารวจเอก นัฑพล กุลเทศ เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลแรงงานภาค 1

467 นางสาว นัดดา อะวิสุ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค

468 นางสาว นัทธมน กตะศิลา นิติกร ศาลแพงมีนบุรี

469 นางสาว นัทธมน คาระวะ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอาญาพระโขนง

470 นางสาว นันทณชา จําปานิล เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

471 นางสาว นันทนภัส หันทําเล เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลจังหวัดมุกดาหาร

472 นางสาว นันทภัค เกตุเทียน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนนทบุรี

473 นาง นันทวรรณ  วงษฮง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

474 นาง นันทวัน หนูนอย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

475 นางสาว นันทิชาภา บุตะกาศ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดชัยภมูิ

476 นางสาว นัยนา ศรีวงศชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 4

477 นางสาว นาถนภา ผูใหพร เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

478 นาง นาราภัทร เปลี่ยนเอก เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสกลนคร

479 นางสาว นารี ทองประมูล เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครใต

480 นางสาว นาวินี ชูเดช เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดชัยภมูิ

481 นางสาว น้ําทิพย ขอชัย เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ 

482 นางสาว น้ําทิพย สังกรธนกิจ เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลฎกีา

483 นางสาว นิขาดา เอี๋ยวไพบูลย เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 8
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484 นางสาว นิจวรรณ วิบูลยปน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดนครปฐม

485 นางสาว นิจวรรณ หิรญัพฤก เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเพชรบุรี

486 นาง นิชานันท ทองยอย นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงสระบุรี

487 นางสาว นิชาภา บุตรพรม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศาลอุทธรณภาค 5

488 นางสาว นิตยา คามวัลย เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ศาลจังหวัดมุกดาหาร

489 นาง นิตยา นุมเรือง เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแรงงานภาค 8

490 นาง นิตยา สุนทร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงสุรินทร

491 นางสาว นิตยา อุดหลา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดแมสอด

492 นาง นิตยาภรณ ศรีจันทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอาญา

493 นางสาว นิตยารัศม ทาเกิด นิติกรชํานาญการ สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 5

494 นางสาว นิธินันท เฉลยฤกษ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

495 นาย นิธิพัฒน ศรีปญญา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 5

496 นาย นิพนธ คําเอี่ยม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

497 นาง นิภา สุทธิรัตน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดอางทอง

498 นางสาว นิภาพร กาสาวัฒน เจาหนาที่ศาลยุติธรรม สํานักงานประจําศาลแขวงขอนแกน

499 นางสาว นิภาพร บุญญา เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 4

500 นาง นิภาพร พรมจรญู เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงหบุรี

501 นางสาว นิภาพร รัตนวงค เจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ศาลแขวงสระบุรี

502 นางสาว นิภาภรณ ไชยพวล นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลแรงงานภาค 5

503 นางสาว นิรภัฎ ใหญปราม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

504 นางสาว นิรมล เกษีสม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลจังหวัดภูเก็ต

505 นางสาว นิรมล ผลประทุม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

506 นาย นิรุตติ เฮืองศรี นิติกร ศาลอุทธรณภาค 4
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507 นางสาว นิศาชล  โม เมา เจา พนักงาน ศาล ยุติธรรม ปฏิบัต ิการ สํานัก อํานวยการ ประจํา ศาล แขวง พระ นค ร เหนือ

508 นางสาว นิศารัตน  ชางไชย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

509 นาง นิษรา อยูบูญมี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

510 นาย นุกูล แกวศรีทอง พนักงานขับรถยนต ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดพิษณุโลก

511 นางสาว นุจรินทร บึงไกร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

512 นางสาว นุชจรี จงจิตนิติไพศาล ผูอํานวยการฯ สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสระบุรี

513 นางสาว นุชนาฏ พรหมศิรินนท นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2

514 นาง นุชรินทร ดวงทับ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 5

515 นางสาว นุชรี นิลกําแหง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดบึงกาฬ

516 นางสาว เนตรดาว เฝาทรัพย ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลแขวงพิษณุโลก ศาลแขวงพิษณุโลก

517 นางสาว เนตรนภา ตาอินตะ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแมฮองสอน

518 นาง เนตรนภา หลาโน เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

519 นางสาว เนตรยุรีย จอมทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครพนม

520 นาง เนติมน วุฒิสารสกุล ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดสระแกว

521 นาง เนาวรตัน ภิญโญ เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 8

522 สิบตํารวจเอก บดินทร ปนทะโชติ เจาพนักงานตํารวจศาลปฎิบัติงาน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5

523 นาย บรรพต สุนทรสวัสดิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแรงงานภาค 2

524 นางสาว บังอร ปาแดง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

525 นางสาว บังอร เรศสันเทียะ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดชัยภมูิ

526 นางสาว บุญญาพร บุญแท เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดประจวบคีรีขันธ

527 นาย บุญทัน พรมนอย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดสกลนคร

528 นาง บุญนอม  อาสนานิ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงอุดรธาน ี
529 นาย บุญนาค มนเทียรทอง พนักงานเดินหมาย ศาลจังหวัดแมสอด
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530 นาย บุญยัง เอกจิตร พนักงานขับรถยนต ศาลจังหวัดแมสอด

531 นาย บุญรวม บางทับ พนักงานสถานที่ ศาลแขวงพิษณุโลก

532 นางสาว บุญเรือน บุญศรี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 8

533 นาย บุญโรม สอทา นิติกร ศาลอุทธรณภาค 4

534 นาย บุญเสริม วราพันธ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสกลนคร

535 นางสาว บุณณดา อ่ําอยู เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

536 นางสาว บุปผา นามสมบูรณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสกลนคร

537 นางสาว บุรัสกร ศิริรัตนบวร เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพัทยา

538 นางสาว บุศรารัตน มาแตง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครใต

539 นางสาว บุษกร พลยิ่ง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอุทธรณภาค 8

540 นางสาว บุษบา ภูประกาย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลจังหวัดชัยภมูิ

541 นางสาว บุษบา อุดชาชน นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 8

542 นางสาว บุษราคัม รัตนสูรย นิติกร ศาลแขวงพระนครเหนือ

543 นางสาว บุษรนิทร สินธุชัย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา, สํานักอํานวยการประจําศาลอาญา

544 นางสาว เบญจพร จันทรชวง เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดชุมพร

545 นางสาว เบญจมาศ เชียงราย นิติกร ศาลอุทธรณภาค 5

546 นาง เบ็ญจมาศ สุทธิประภา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดรอยเอ็ด

547 นางสาว เบญจวรรณ พงษพันธ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแพงพระโขนง

548 นาง เบญจวรรณ ภูพานเพชร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงนครราชสีมา

549 นางสาว เบญญาภา นิลแสง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงอุบลราชธานี

550 นาง โบตั๋น มะลิตน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดบึงกาฬ

551 นางสาว ปณณกมล สุขสวัสดิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพัทยา

552 นางสาว ปณิชา เกียรติเจริญ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดบึงกาฬ
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553 นางสาว ปทิตตา สงสุข เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดพัทลุง

554 นางสาว ปทิตตา โอชารส เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงมีนบุรี

555 นาง ปทุมรัตน กุยแกว ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดบุรีรัมย ศาลจังหวัดบุรีรมัย

556 จาสิบตํารวจ ปภพ ธนวัฒนเดชโชติ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดชัยภมูิ

557 นางสาว ประกายทิพย นิยมรฐั นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดระนอง

558 นางสาว ประกายทิพย วรรณสอน เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดพัทยา

559 นาย ประจักษ พลเพ็ง พนักงานสถานที่ ศาลจังหวัดมหาสารคาม

560 นาย ประชา พงษมณี พนักงานขับรถยนต ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

561 นาง ประไพ ทับทิม เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดกําแพงเพชร

562 นาง ประไพพร โสภางค เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

563 นางสาว ประภัสสร สมศักดิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลจังหวัดภูเก็ต

564 นางสาว ประสงค ปานเชียงราก เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

565 นาย ประสิทธ หวังมีอาจ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

566 นาย ประสิทธิ์ ศิริยา เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 4

567 นาย ประเสริฐ สุวรรณกุล เจาพนักงานคดีชํานาญการ ศาลแขวงเชียงใหม

568 นางสาว ปรางครัชต อุณหวัฒน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแพงตลิ่งชัน

569 นาย ปราชญา สมัครบุญ เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดกําแพงเพชร

570 นางสาว ปราณี เกษฎางศรี เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 2

571 นางสาว ปราณี มาลาทอง เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 4

572 นาย ปราโมช ธรรมวิเศษ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดมุกดาหาร

573 นาย ปราโมทย เตรี้ยมชุมพล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลแขวงพิษณุโลก

574 พ.จ.ท. ปราโมทย ภูสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 3

575 นางสาว ปริฉัตร สุวรรณเนาว เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแพงกรุงเทพใต
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รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมโครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานอื่นๆ ครั้งที่ 2/2564 

การอภปิราย เร่ือง Smart Library : ฐานขอมูลออนไลน เพื่อสนับสนุนนโยบาย Smart Court วันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 - 14.00 นาฬิกา
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จัดโดย ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม

576 นาย ปริญญา แตงเพชร เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงนนทบุรี

577 นาย ปริญญา  วิเศษ ศร ี เจาพนักงานศาล ยุติธรรม ปฏิบัติการ ศาลเยาวชน และ ครอบครวั จังหวัด สมุทร ปราการ 
578 นางสาว ปริษา เสริมษมา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองสวัสดิการศาลยุติธรรม

579 นาย ปรีชา โยโพธิ์ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดขอนแกน

580 นาง ปรีดา ยอดพีระ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงนนทบุรี

581 นางสาว ปรีดา ศรีสังข ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณภาค 8 ศาลอุทธรณภาค 8

582 นาง ปลัดดา ประสาทสุข เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอางทอง

583 นางสาว ปวีณา ขุนน้ํา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

584 นางสาว ปวีณา ปฏสินธิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 6

585 นางสาว ปญจมา ไทยนุกูล พนักงานสถานที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร

586 นาง ปญจรี ใหมคามิ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครใต

587 นางสาว ปฐมาภรณ เรณูชาติ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณ

588 นาง ปณฑิตา แกวนิมิตร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอุดรธานี

589 นาง ปาณิสรา ทองผา เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฎิบัติการ ศาลแขวงนนทบุรี

590 นางสาว ปารณีย สวยลึก เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอาญาพระโขนง

591 นางสาว ปารลักษณ ปนตาแสน เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลแขวงพระนครใต

592 นางสาว ปาริฉัตร ทาสิงห เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดบึงกาฬ

593 นางสาว ปาริชาต พรหมสวัสดิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

594 นาง ปาริชาติ ศรีพูล เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดเดชอุดม

595 นาย ปาลพงศ บุนนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2

596 นางสาว ปยฉัตร ภูพูนทรัพย เจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ศาลจังหวัดปตตานี

597 นาง ปยนันท เจริญนามโกมิน เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

598 นาง ปยพร จันทภา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงขอนแกน
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599 นาง ปยพร นวลกลม เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดกาญจนบุรี

600 นางสาว ปยวรรณ รุงโรจนกิจ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลจังหวัดภูเก็ต

601 นางสาว ปยวรรณ สิมมาทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงอุบลราชธานี

602 นาย ปยะกุล มีลุน ผูอํานวยการสํานักกิจการคดี สํานักกิจการคดี

603 นางสาว ปยะฉัตร นิลกําแหง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดปราจีนบุรี

604 นาง ปยะนาฎ ไชยรกัษ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแพงมีนบุรี

605 นาง ปยะวดี ไชยสุรนิทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดกระบี่

606 นางสาว ปุญญณัฏฐ นันทวรรณ พนักงานคอมพิวเตอร ศาลแขวงนนทบุรี

607 นาย ปุญญพัฒน เทพเนาว เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดอางทอง

608 นาย ปุณกัณฐ ฐิติภัค นิติกรปฏิบัติการ ศาลอาญา

609 นางสาว ปุณยนุช เดชสุวรรณ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

610 นางสาว เปยมจิตต ชวนไชยสิทธิ์ นิติกร ศาลอาญากรุงเทพใต

611 นางสาว ผกามาศ จันทรฤทธิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญากรุงเทพใต

612 นางสาว ผณิตา เพชรกาฬ นิติกรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดพัทยา

613 นาย ผดุงศักดิ์ บุญประเสริฐ นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักกิจการคดี

614 นางสาว ผองพรรณ นันทะสี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแมสอด

615 นาง ผิวพรรณ ลิ้มสินโสภณ ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดราชบุรี

616 นาง พกามาตย ชวยชูหนู เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร

617 นาย พงศธร ยอดยิ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสุราษฎรธานี

618 วาที่รอยตรี พงษกรณ กังวานรัตนศิลป นิติกรชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

619 นาย พงษนเรศ ลานคํา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนนทบุรี

620 นาง พจนารท พรหมศร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 8

621 นางสาว พจี พรตระกูลพิพัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานและงบประมาณ
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622 นาง พชรพร ศิริรัตนพันธุ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 8

623 นางสาว พนิดา  จันทร ปาน เจาหนาที ่ศาล ยุติธรรม ช ำ นา ญ งาน ศาลจังหวัด สุ ราษฎร ธานี 
624 นางสาว พรชนก สัจจามั่นมงคล เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงดอนเมือง

625 นางสาว พรทิพย กิตติอัมพรกุล เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย

626 นางสาว พรทิพย เกียรติบวรกุล นิติกรปฏิบัติการ ศาลแพงพระโขนง

627 นาง พรทิพย ภูเผือก เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดอางทอง

628 นาง พรทิพย วัชรชัยโสภณสิริ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณ

629 นาง พรทิพย สุวรรณา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงมีนบุรี

630 นางสาว พรทิวา โตสุข เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพิษณุโลก

631 นาย พรเทพ ประพฤติประยูร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดเพชรบุรี

632 นาย พรเทพ วิริยะศาสตร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

633 นางสาว พรนรี พิชนาหารี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักการคลัง

634 นางสาว พรพรรณ นอยขัน เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอาญาพระโขนง

635 นาง พรพรรณ ปนทองพันธุ ผูอํานวยการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา

636 นางสาว พรพิมล คลายมณี เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดนครนายก

637 นางสาว พรพิมล พรไพศาลศักดิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณ

638 นาง พรพิมล วงษวิฎฐ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดตันทบุรี

639 นางสาว พรภัทรา ไทรแชมจันทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอาญากรุงเทพใต

640 นางสาว พรรณเพ็ญ วงษคําลือ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดแมสอด

641 นางสาว พรรณภา งามลาภ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

642 นางสาว พรรณี นาคโค เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 8

643 นางสาว พรรัมภา อินทรประชา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญากรุงเทพใต

644 นางสาว พรสวรรค แวนใหญ ผูอํานวยการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
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645 นาย พรหมมาตร มิหิสุต เจาพนักงานธุรการ สํานักกิจการคดี

646 นาย พรัฐ เปยม ปฐม พนักงาน เดิน หมาย สํานัก อํานวยการ ประจํา ศาล แขวง พระ นค ร เหนือ

647 นาย พลศักดิ์ ภักดียุทธ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดยโสธร

648 นางสาว พลอย มีเงิน นิติกรปฎิบัติการ สํานักกิจการคดี

649 นางสาว พลอยปพัฒน มีเพ็ชร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

650 นางสาว พวงผกา ภักดี เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 4

651 นาง พวงพันธ วงษวิจิตต เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครใต

652 นาย พสิษฐ  เสม สุวรรณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครใต

653 นางสาว พัชรพรรณ ชมพูนุท ณ อยุธยา นิติกรชํานาญการ สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

654 นางสาว พัชรา พึ่งคลาย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอาญา

655 วาที่รอยตรีหญิง พัชราภรณ พุมทอง เจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ศาลจังหวัดเดชอุดม

656 นางสาว พัชริน นิลคลาย เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2

657 นางสาว พัชรินทร ธวัชชัยนันท นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 4

658 นางสาว พัชรินทร ธีรวัฒนาปกรณ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแขวงพระนครใต

659 นางสาว พัชรินทร โรจนสุรยีพร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

660 นาง พัชรี พึ่งแกว เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงสระบุรี

661 นาง พัชรี เพชรดํา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดทุงสง

662 นางสาว พัชรี ศรียาขํา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

663 นางสาว พัฒนนรี สุทธิประภา เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง

664 นาย พัฒนพงษ รักสัตย นิติกร สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5

665 สิบเอก พัฒนศักดิ์ ทองยา เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดสระแกว

666 นาย พัฒนา อินทรชิต เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค

667 นางสาว พัฒนี พวงสมุทร ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดสิงหบุรี
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668 นาง พัฒนี อนงค เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครศรีธรรมราช

669 นางสาว พัทธธีรา ไชยนันทพัฒน เจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

670 นางสาว พัทธธีรา วิเศษนันท นิติกรชํานาญการ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

671 นางสาว พัทธนันท มันทะรา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดบึงกาฬ

672 นาย พัทยา บรรจง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดนครพนม

673 นาย พันเด็ด ประเสริฐ เจาพนักงานคดีชํานาญการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

674 นางสาว พันธทิพย โตเทศ พนักงานคอมพิวเตอร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

675 นาย พัลลภ เพ่ือก่ํา นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

676 นาง พัสตราภรณ แสนสกล เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงมีนบุรี

677 นางสาว พิกุล ศรีจันทร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดลําพูน

678 นาย พิจิตร บุญผอง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

679 นางสาว พิชชาภา กุณสิทธิ์ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดมุกดาหาร

680 นางสาว พิชญสินี จรัสสิทธิผล เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงตลิ่งชัน

681 นาย พิชัยภษูิต บัวแกว นิติกรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดแมฮองสอน

682 นางสาว พิชามญชุ โทวกุลพานิชย นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงธนบุรี

683 นางสาว พิฐชญาณ ญาณประเสริฐกุล นิติกร ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง)

684 นางสาว พิทยาภรณ ชาวอางทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ

685 นาย พิทักษ เหลาโกก เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงอุบลราชธานี

686 นางสาว พิมประไพ บุญเนตร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแขวงนนทบุรี

687 นางสาว พิมพชนก มะโนทํา นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

688 นางสาว พิมพณดา ดีมาก เจาพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดลําพูน

689 นางสาว พิมพประไพ ลายทิพย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพัทลุง

690 นางสาว พิมพประภา วิเวก เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 6
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691 นางสาว พิมพรตา ปวีณวัชรวรกุล เจาพนักงานคดีชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 7

692 นางสาว พิมพฤทัย ยิวคิม เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 8

693 นางสาว พิมลพรรณ ลีทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 4

694 นาย พิรศักร อินทุจันทรยง นิติกร ศาลฎีกา

695 นาง พิริยา พิทักษธรรม เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแพงตลิ่งชัน

696 นาง พิรุฬหพัชร ราชปูชัย เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

697 นาง พิลาลักษณ พลเรือง เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดมุกดาหาร

698 นาย พิศาล นามวงคษา นิติกรปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง

699 นาย พีรพงศ วงศจันดี เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

700 นาย พีระจิตร เหตุทอง นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครบัจังหวัดหนองบัวลําภู

701 นาย พีระพัชร เรอืงฤทธิ์ พนักงานขับรถยนต ศาลแรงงานภาค 2

702 นาย พีระพันธ มวงมัน นิติกรชํานาญการ ศาลจังหวัดแมสอด

703 นาง พุกรอง เรงมีศรี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงตลิ่งชัน

704 นางสาว พูลทรพัย มีชํานาญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 4

705 นางสาว เพชรรัตน บุญเรือง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดพิจิตร

706 นาง เพชรรัตน  พรหมธีระวงศ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

707 นาง เพ็ชรรินทร วิมุกตายน ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลจังหวัดเชียงคํา ศาลจังหวัดเชียงคํา

708 นางสาว เพ็ญจันทร แกวแดง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครเหนือ

709 นางสาว เพ็ญนภา อุมบุญ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดบัวใหญ

710 นางสาว เพ็ญฤดี คงทน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแขวงขอนแกน

711 นาง เพ็ญศรี เผื่อนบิดา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแพงมีนบุรี

712 นางสาว เพ็ญสินี ศรจิตติวรรณ เจาพนักงานคดีชํานาญการพิเศษ ศาลแพงตลิ่งชัน

713 นางสาว เพียงดาว เขียวลออ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดอางทอง
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714 นาง เพียงเพ็ญ สิงหเทพ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสกลนตร

715 นาย ไพฑูรย นวลกลม เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดราชบุรี

716 นางสาว ไพเราะ สุภาภา ผูอํานวยการระดับตน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดหนองบัวลําภู

717 นางสาว ไพเราะ  ประสาร กลาง นิติกร ชํานาญ การ พิเศษ ศาลจังหวัด บัวใหญ 
718 นางสาว ไพลิน อินทาวรรณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดลําพูน

719 นาง ไพวรรณ หนอแกว ผูอํานวยการฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม

720 นาย ไพศาล แกวเถ่ือน เจาพนักงานคดีชํานาญการ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ

721 นาย ไพศาล ฤกรักษณี พนักงานสถานที่ ศาลจังหวัดแมสอด

722 นาย ไพสิฐ เก้ือสังข เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดกระบี่

723 นาง ภคพร คงสมฤทธิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

724 ร.ต.ท. ภณ เตชะพกาพงษ เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลอาญาพระโขนง

725 นางสาว ภทรสุดา เครือทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครเหนือ

726 นางสาว ภรณทิพย คําสิงหวงษ นักจัดการงานทั่วไป สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 4

727 นาง ภรรณญวดี ยิ่งคิด เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสีคิ้ว

728 นาย ภักดี เกิดแกว เจาพนักงานคดีชํานาญการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8

729 นางสาว ภัชฐฏิณัฏฐ วรรณนิจ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 8

730 นางสาว ภัชรีญา บุญพามา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

731 นางสาว ภัทนรินทร หนานโพธิ์ศรี เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดตราด

732 นาง ภัทรจศิฏาพ เทศกาล เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 6

733 นาย ภัทรพนต ธรรมขันธ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลอาญากรุงเทพใต

734 นาง ภัทรภร ออนศรี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักการเจาหนาที่

735 นางสาว ภัทรภรณ เสาทองหยุน เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงมีนบุรี

736 นางสาว ภัทราภรณ ทวินันท เจาพนักงานคดีชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดรอยเอ็ด
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737 นางสาว ภัทราภรณ สุสมบูรณ เจาพนักงานคดีปฎิบัติการ ศาลจังหวัดมหาสารคาม

738 นางสาว ภัทริกา รัตนะสิมากูล นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

739 นางสาว ภัส พร  ลัทธ ยา พร เจา พนักงาน ศาล ยุติธรรม ช ำ นา ญ การ ศาลแขวงพระนครเหนือ

740 นางสาว ภัสยา เสรมิเกียรติวัฒน เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกระบี่

741 นางสาว ภัสรปภาวีร วรเวชวิทยา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสมุทรสงคราม

742 นาย ภาคภูมิ ถาวรคุณ พนักงานขับรถยนต ส.2 ศาลจังหวัดสระแกว

743 นาย ภาคภูมิ บัวบุตร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

744 นางสาว ภานุรัตน ทนหมัด เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดชุมพร

745 นางสาว ภารดี ทองศิริ นิติกร ศาลอุทธรณภาค 9

746 นาง ภาวนา สุวพงษ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดรอยเอ็ด

747 นางสาว ภาสิตา ชาญนุวงศ นิติกรชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 4

748 นางสาว ภิญญาพัชญ งามสกล ผูอํานวยการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสระแกว

749 นางสาว ภิตะวัน เหลื่อมศรีจันทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

750 นาย ภิธิชัย สอาดเมือง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงพิษณุโลก

751 นาย ภูวดล สุวรรณดี เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดพระนครศรอียุธยา

752 นาย ภูวเดช รักษกุลวิทยา นิติกร สํานักกิจการคดี

753 นาย ภูวนาท จีนชาวนา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

754 นางสาว ภูษณดา เสือคุย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 4

755 นาย ภูษิต ตรีบูรณพงศ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักบริหารกลาง

756 นาย มงคล เชยกลิ่น พนักงานคอมพิวเตอร ศาลจังหวัดระนอง

757 นางสาว มณฑิยา ชางเหลา นักจัดการงานทั่วไป สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 4

758 นางสาว มณีรตัน ตาปราบ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดเลย

759 นาง มณีรตัน อินทอุดม นิติกรปฏิบัติการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2
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760 นางสาว มณีรตัน อิ่มเอิบ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงดอนเมือง

761 นาย มนเฑียร เนินกระโทก เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดบุรีรัมย

762 นาย มนตร มนูสุข นิติกรชํานาญการ ศาลฎกีา

763 วาที่รอยโท มนตร ีกลิ่นกมล เงินสวัสดิ์ นิติกรชํานาญการ สํานักกิจการคดี

764 นาย มนตรี มีขวัญ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลแขวงนครสวรรค

765 นางสาว มนัชญา ทองผา เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสกลนคร

766 นางสาว มนัญญา สงวนชัย เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงพิษณุโลก

767 นางสาว มยุรนิทร สีแสด เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแรงงานภาค 1

768 นางสาว มยุร ีทองเสภี เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครศรีธรรมราช

769 นาง มยุร ีมูลโพธิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดมหาสารคาม

770 นาง มยุร ีวงศดิเรก เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 1

771 นางสาว มยุร ีอัคเนตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 4

772 นาย มลเทียร ลาภสาร เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดอํานาจเจริญ

773 นางสาว มะณีฎา กําพระบาง เจาพนักงานคดีชํานาญการ ศาลแขวงพระนครเหนือ

774 นางสาว มัลลิกา แกวกลา นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดสกลนคร

775 นาย มานพ สมานเกียรติสกุล ผูอํานวยการ ศาลแขวงดอนเมือง

776 นางสาว มารตี หมื่นคง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดภูเก็ต

777 นางสาว มาริษา เงาเรอืง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

778 นาย มารุตต สาลีผล เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอาญาตลิ่งชัน

779 นางสาว มาลัย ซุยชม เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแรงงานภาค 2

780 นางสาว มาลี ทรงอารมภ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดจันทบุรี

781 นาง มิ่งขวัญ เทือกสุบรรณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี

782 นางสาว มีอํานาจวาสนา ใจแกว นิติกรปฏิบัติการ ศาลแขวงพระนครเหนือ
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783 นาง มุกดา บางโม นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6

784 นาย มุฆลิศ อารง นิติกร ศาลจังหวัดนาทวี

785 นางสาว เมตตา พูลเสริม เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

786 นางสาว เมตตา สมบุญ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดเวียงสระ

787 นางสาว เมทินี อารีทม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดพิษณุโลก

788 นาง ไมตรี จรูญสิริเศรษฐ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงพิษณุโลก

789 นาย ยงยุทธ บุบผาศรี พนักงานทั่วไป ศาลแขวงพระนครใต

790 นางสาว ยสุชมา สุขคุม นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดพิษณุโลก

791 นางสาว ยาวาเฮร อาแว เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศาลแรงงานภาค 8

792 นาย ยุทจักร สลางสิงห นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดนครพนม

793 สิบตํารวจเอก ยุทธนา จันทรสงแกว เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลแขวงนครศรธีรรมราช

794 นาย ยุทธนา มาลาหอม พนักงานขับรถยนต ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

795 นางสาว ยุพารัตน กุสุมาลย นิติกร ศาลจังหวัดอางทอง

796 นาง ยุภาพันธ โพธิ์เพ็ชร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

797 นางสาว ยุวรีย เจียมตระดิเรก เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 5

798 นางสาว ยุวรีย อินทรนอก เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดชัยภูมิ

799 นางสาว เยาวนาฎ สมนาม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดเชียงใหม

800 นาง เยาวนาร ตาลพันธุ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสกลนคร

801 นางสาว เยาวมาลย แทนอินทร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนนทบุรี

802 นาง เยาวลักษณ สันแกว เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 8

803 นาย โยธี บุตรใส นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอํานาจเจรญิ

804 นาง รังสิมา มีแกว เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดพังงา

805 นาง รัชกร พุทธโกสัย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค
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806 นางสาว รัชฎา สุวรรณปาน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

807 นางสาว รัชนี เตโช นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดสกลนคร

808 นาง รัชนี วังศิรไิพศาล ผูอํานวยการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขัยภมูิ

809 นางสาว รัชนีวรรณ ชัยสาร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี

810 นาย รัฐ ศรัณย  พงษ สุข เวช กุล นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลแพง พระโขนง 
811 นางสาว รัฐฐาวด.ี เมืองนิล เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

812 นาย รัฐศักดิ์ เอ่ียมโฉม เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอางทอง

813 นางสาว รัฐอรณ แสงศิริทองไชย นิติกรชํานาญการ สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณภาค 4

814 นางสาว รัตนกมล สุทธิโพธิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดจันทบุรี

815 นางสาว รัตนษมล โคตรกระพี้ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศาลจังหวัดบัวใหญ

816 นาง รัตนส แถวโนนงิ้ว เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดชัยภมูิ

817 นางสาว รัตนา จางจันทร นักจิตวิทยาปฏบิัติการ สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

818 นางสาว รัตนา บุญครองธรรม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครใต

819 นาง รัตนา พชรวัฒน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดกําแพงเพชร

820 นางสาว รัตนา มนชยาพิสุทธิ์ ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดหนองบัวลําภู

821 นางสาว รัตนา มหาหงษ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดมหาสารคาม

822 นาง รัตนา หอมวงศ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดชัยภูมิ

823 นาง รัตนิน แซเตี้ยว เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกระบี่

824 นางสาว รัศมี ผกามาลย นิติกรชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 6

825 นางสาว รัศมีเพ็ญ บุญเนตร ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลจังหวัดแมสอด ศาลจังหวัดแมสอด

826 นาย ราชัณห หงษอุดม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดชัยภูมิ

827 นาง ราตรี หาญพิสิฐ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงธนบุรี

828 นาง รําไพ ถูกธรรม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงอุบลราชธานี
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829 นางสาว รําไพ นครพรัด ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชุมพร

830 นางสาว ริญญาภัทร จันทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลอาญา

831 นาง รุงฉัตร ประยงค เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดบุรีรัมย

832 นาง รุงทิพย รตันโคตร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสกลนคร

833 นางสาว รุงทิพย สุขศิริ พนักงานคอมพิวเตอร ศาลแขวงพระนครเหนือ

834 นาง รุงทิพย หุบชบา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดบึงกาฬ

835 นาง รุงทิวา พันประกอบ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดนครนายก

836 นาง รุงนภา เหลาทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดชัยภมูิ

837 นางสาว รุงรวี สายทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

838 นางสาว รุงระวี เกิดหิรญั เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

839 นางสาว รุงระวี ดวงประเสริฐ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

840 นาง รุงรัตน มนตสวัสดิ์ชัย นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดนาทวี

841 นางสาว รุงฤดี นีระเสน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอุดรธานี

842 นางสาว รุงลาวัลย รสจันทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดเดชอุดม

843 นางสาว รุงอรุณ จันทา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลอาญากรุงเทพใต

844 นางสาว รุงอรุณ รอดอารีย เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี

845 นางสาว รุจิรา หรหีรอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

846 นางสาว รุจิรา อุดรสงค นิติกร สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 4

847 นางสาว เรณู แซจิว นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลแรงงานภาค 9

848 นาง เรไร มีนวรานนท ผูอํานวยการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2

849 นางสาว เรวดี ครุธไทย เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดราชบุรี

850 นาง เรวดี ทองขาว เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

851 นางสาว เรอืนทอง ดรอินทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 4
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852 นาง โรสริน ศิริมา เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแมสอด

853 นาง ไรพร อุดมการไพศาล ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลแรงงานภาค 8 ศาลแรงงานภาค 8

854 นาง ฤชุชาดา ไวนฤนาท เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแรงงานภาค 3

855 นางสาว ฤดีกานต พรหมบุตร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

856 นางสาว ฤดีมาศ ราชนําปน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

857 นางสาว ลฎาภา สมศรี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

858 นางสาว ลภัสชฎา สาสุนันท เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงขอนแกน

859 นาง ลมัย คลายทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

860 นางสาว ลลิตา  บุพผา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลอาญากรุงเทพใต

861 นางสาว ลอม กายจะขบ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 3

862 นางสาว ละอองดาว บุญยืน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักการคลัง

863 นางสาว ลัคนรฐา เผือกทองธนันต เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสุโขทัย

864 นางสาว ลัดดาวรรณ วงศเดือน เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลแขวงสระบุรี

865 นางสาว ลัดดาวรรณ สุวรรณรัตน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสตูล

866 นางสาว ลัทธพรรณ มักขุนทด เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอุทธรณ

867 นางสาว ลัลนลลิน ดวงตา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลจังหวัดจันทบุรี

868 นางสาว ลาวัลย พัฒนะแสง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดบัวใหญ

869 นาย เลอศักดิ์ สังฆมาศ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลแพงมีนบุรี

870 นาย เลิศเชาวว ชัยวัฒน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี

871 นางสาว ว ราภรณ  ส ีเขียว ไ ธ สง เจาหนาที ่ศาล ยุติธรรม ชํานาญ งาน ศาลแขวงพระนครใต

872 นาง วงจันทร ดิษฐอําไพ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

873 นางสาว วชิรญาณ แกวดวงเล็ก เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดพิษณุโลก

874 นาง วณิชยา โพธิยาสานนท นิติกรชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 6
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875 นางสาว วณิสา ตะกรุดงาม เจาหนาที่ศาลยุติธรรม สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณ

876 นาง วทัญู วงศสิริธนวัฒน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 9

877 นาย วธัญู ภริมยสุข เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดบึงกาฬ

878 นาง วนัชพร มวงสุราช เจาหนาที่ศาลยุธรรมปฏบิัติงาน ศาลจังหวัดบึงกาฬ

879 นางสาว วนัสนันท มีคุณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงอุบลราชธานี

880 นาง วนิดา บุญชวย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 9

881 นาง วนิดา สุจริต เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดบึงกาฬ

882 นางสาว วรญา สุวรรณรัฐ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดกระบี่

883 นางสาว วรนุช ปราบพินาศ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 4

884 นาย วรพจน เทียนทอง นิติกร สํานักกิจการคดี

885 นาย วรพัทธ ปานแกว ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดสตูล

886 นางสาว วรรณกร สวางโคตร นิติกร ศาลจังหวัดกาฬสินธุ

887 นางสาว วรรณฤดี แฝงคด เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 6

888 นางสาว วรรณวรา คําชื่น เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศูนยรกัษาความปลอดภัย

889 นางสาว วรรณา เสถียร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงพระโขนง

890 นางสาว วรรณดิา พลชนะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลจังหวัดมุกดาหาร

891 นางสาว วรรณศิา ทามนตรี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครเหนือ

892 นางสาว วรรเพ็ญ ทองชิต เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดสระแกว

893 นางสาว วรรษมน ชอฉัตรมงคล นิติกรปฏิบัติการ ศาลอาญาพระโขนง

894 นางสาว วรลักษณ บุญชด เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 4

895 นาง วรัชญรดิศ แสงเพ่ิมสิริ ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลจังหวัดตะกั่วปา ศาลจังหวัดตะกั่วปา

896 นาง วรัชยา สถิรานนท เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณ

897 นางสาว วรัญญา คุณุ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
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898 นาง วรัญญา ชมภูนาวัฒน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

899 นางสาว วรางคพรรณ ฤทธิชวย เจาพนักงานคดีชํานาญการ ศาลแพงมีนบุรี

900 นางสาว วราภรณ ทองขาว เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอาญากรุงเทพใต

901 นาง วราภรณ ปนกร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครนายก

902 นาง วราภรณ สมณะ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดพะเยา

903 นาย วราวุฒิ ไชยรตัน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 9

904 นาง วรินทร ชยวัฑโฒ นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักอนุญาโตตุลาการ

905 นางสาว วรินทร วงคฟู นิติกรปฏิบัติการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5

906 นางสาว วรินทร ศรีไทรทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ

907 นางสาว วรินทร อุทุมพร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 9

908 นาง วริศรา หวังกลมกลาง ผูอํานวยการสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 4 สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 4

909 นาง วลัยพร คําคง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล

910 นาย วสันต อนุมาศ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแขวงพระนครเหนือ 

911 นาย วัชรา สาแม พนักงานแปล (ภาษามลาย)ู ศาลจังหวัดนาทวี

912 นางสาว วัชราวลี ฝายเดช นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดประจวบคีรขีันธ

913 จาสิบโท วัชรินทรกร มาตรวิจิตร เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดกระบี่

914 นางสาว วัฒนา บุญธรรมรัตน ผูอํานวยการ สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

915 นาย วัฒนา พลซา เจาหนาที ่ศาล ยุติธรรม ชํานาญ งาน ศาลจังหวัดพัทยา

916 นางสาว วัฒนา พลายสา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแรงงานภาค 9

917 นาย วันเฉลิม ไชยสงค เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครเหนือ

918 นาย วันชัย ทองชาติ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลจังหวัดเกาะสมุย

919 นาย วันชัย พิศเพ็งกุลวัฒน เจาพนักงานคดีชํานาญการพิเศษ สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงพระนครเหนือ

920 นางสาว วันดี ปญญาปริยัติคุณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอาญา
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921 นาง วันดี อัครภูศักดิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครใต

922 นาง วันทนา เหลาเส็น เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดกระบี่

923 นางสาว วันทนีย ถิตยวิลาศ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดขอนแกน

924 นางสาว วันเพ็ญ คําพะโคตร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดสกลนคร

925 นาง วันเพ็ญ จันทาวุฒิ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

926 นาง วันเพ็ญ ทรงเจริญ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงนครไทย

927 นาง วันเพ็ญ สิทธิศักดิ์ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนนทบุรี

928 นางสาว วันเพ็ญ ไหมแกว เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

929 นาง วันวิศาข เรืองวชิรปญญา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอุดรธานี

930 นางสาว วันวิสา ชินอาจ นิติกร ศาลอุทธรณภาค 4

931 นางสาว วัลลภา สัตยานุชิต นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแกว

932 นางสาว วัลศิริ เทวสัตย เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอาญาพระโขนง

933 นาง วานิษฐา อินทชัย เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอาญาพระโขนง

934 นาย วารินทร โสภาสาย นักจิตวิทยา ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอํานาจเจรญิ

935 นางสาว วารี ประกอบความดี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลฎกีา

936 นางสาว วารีรัตน เดชบุญ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 4

937 นางสาว วารีรัตน  ชื่นศิริ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครใต

938 นาง วารุณ ีกันธะ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 5

939 นาง วารุณ ีกึกกอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 5

940 นางสาว วาสนา ทิมานนท นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักการเจาหนาที่

941 นางสาว วาสนา บุญมี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 6

942 นาง วาสนา พวงเนียม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลแพงมีนบุรี

943 นางสาว วาสนา สุขนิล เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
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944 นางสาว วาสินี วาหลวง นิติกร ศาลแขวงพระนครเหนือ

945 นางสาว วาสินี ฮีมสกุล เจาหนาที่ศาล ยุติธรรม ศาลแขวงพระนครเหนือ

946 นาย วิจิตร ดาผง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

947 นาย วิชชากรณ วันทา เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดสกลนคร

948 นางสาว วิชุดา ตุมจอหอ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 3

949 นางสาว วิชุดา พรเสนา เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดยโสธร

950 นาย วิเชียร เสนชุม พนักงานแปล (ภาษาพมา) ศาลจังหวัดแมสอด

951 นาย วิฑูรย  สมณะ เจา พนักงาน ศาล ยุติธรรม ปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 6

952 นางสาว วิณาวรรณ ดํามี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 8

953 นาย วิทยา ชัยประเทศ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน สํานักงานอํานวยการประจําศาลจังหวัดบึงกาฬ

954 นาย วิทยา โพธิ์ทรง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดอุทัยธานี

955 วาที่ ร.ต. วิพุธพงศ จํานงคสุข พนักงานคอมพิวเตอร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

956 นางสาว วิภกัษร วิไลทรัพย เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงนนทบุรี

957 นางสาว วิภา การรักษา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครราชสีมา

958 นางสาว วิภาดา ไชยศร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดภูเก็ต

959 นาง วิภาดา เพชรจู เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงมีนบุรี

960 นางสาว วิภารัตน จิตครา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

961 นางสาว วิภารัตน วงศวัน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

962 นางสาว วิภารัตน  เชื้อหยก เจาหนาที่ศาล ยุติธรรม ศาลแพงตลิ่งชัน

963 นางสาว วิภาวดี ชัยวังซาย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักการคลัง

964 นางสาว วิภาวดี ออนนิ่ม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัตงาน ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง

965 นางสาว วิภาวรรณ ประดิษฐ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

966 นางสาว วิภาวรรณ ปานสมบัติ นิติกรปฏิบัติการ สํานักกิจการคดี
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รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมโครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานอื่นๆ ครั้งที่ 2/2564 

การอภปิราย เร่ือง Smart Library : ฐานขอมูลออนไลน เพื่อสนับสนุนนโยบาย Smart Court วันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 - 14.00 นาฬิกา
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967 นางสาว วิยะดา ปยะไพร เจาหนาที่ศาลยุติธรรม สํานักอํานวยการศาลฎกีา 

968 นาย วิรัชต ฝาชัยภมูิ พนักงานสถานที่ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชัยภูมิ

969 นาง วิรัตน ทวมใจดี เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดพิษณุโลก

970 นาย วิโรจน สุบงกช พนักงานสถานที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

971 นางสาว วิลาวรรณ จันดอวร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศาลจังหวัดหนองคาย

972 นาง วิลาวรรณ ยิ่งอนุรักษวงค เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดชุมพร

973 นาง วิไล ปลดปลิด เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแรงงานภาค 2

974 นาง วิไลลักษณ บุประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 2

975 นางสาว วิไลวรรณ บุญพิโย เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอุดรธานี

976 นาย วิวัฒน แสนสีแกว เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 4

977 นาย วิสัย แกวเกตุ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลแพงมีนบุรี

978 นาง วีณา ฝากกาย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสระแกว

979 นาง วีรนัฏฐ พรหมสุวรรณ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสระแกว 

980 นางสาว วีรปริยา วรัญูวีรพงษ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

981 นาย วีรภัทร พรรคทิง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน

982 นาง วีรยา ดอกจันทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสีคิ้ว

983 นาง วีรยา สําราญจิตร เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแมสอด

984 นาง วีรยา  อาษานอก เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 3

985 นาย วีรยุทธ หมันงะ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา

986 นาย วีระเดช สังขเมือง ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

987 นาย วีระพงศ ระวังชา นิติกร ศาลจังหวัดระนอง

988 นางสาว วีรัตน ผาสุราษฎร พนักงานคอมพิวเตอร ศาลจังหวัดบึงกาฬ

989 นางสาว วีราภรณ  โฉมนนทภัทธ นิติกร ศาลจังหวัดพัทยา



ลําดับที่ คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน
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990 นางสาว วีรินทรภัทร จันทรสม เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 5

991 นาง แววสุดา อันอาจงาม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดราชบุรี

992 นางสาว แวเสาะ ปะกียา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอาญา

993 นาย ศกุญพัฒน บุญเกิด เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสระแกว

994 นาย ศรชัย เนื้อแกว เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดชุมพร

995 นางสาว ศรัญญา จันทรกระจาง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครเหนือ

996 นาง ศรัญญา มาสมบูรณ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดสกลนคร

997 นางสาว ศรัญยาภรณ ศรีโต นิติกรชํานาญการ ศาลจังหวัดรอยเอ็ด

998 นาง ศรัณยรชัต พวงสมบัติ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงสมุทรปราการ

999 นาย ศรากรณ สอนอินทร นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลแขวงนครไทย

1000 นางสาว ศริญญา ศิริปูน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 8

1001 นางสาว ศริญพร บํารุง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแขวงสระบุรี

1002 นางสาว ศรินรัตน เดชวงศนิธิโชติ เจาพนักงานศาลยุติธรรม สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณภาค 7

1003 นาง ศรีสมร อดกลั้น เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลจังหวัดยโสธร

1004 นางสาว ศรุตา จอมเกาะ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน สํานักอํานวยการประจําศาลแพงกรุงเทพใต

1005 นางสาว ศลิษา อาจหาญ เจาพนักงานคดีปฏิบัติการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

1006 นางสาว ศศิวประภา สะอาดชื่อ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดบึงกาฬ

1007 นาย ศักดิ์ชาย  สุวรรณกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 8

1008 นาย ศักดิ์ดา เหมศิริ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ศาลจังหวัดสระแกว

1009 นางสาว ศักดิ์ศจี บุญประเสริฐ นิติกรชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 5

1010 นางสาว ศิราภรณ คําสอน เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

1011 นางสาว ศิริกัญญา พอคา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สํานักการคลัง

1012 นาง ศิริขวัญ เทพสิงห เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดพะเยา
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1013 นาง ศิริจรรยารัตน ไชยพันธุ ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลจังหวัดแมสะเรียง ศาลจังหวัดแมสะเรยีง

1014 นาย ศิริชัย โพธิ์พรอม พนักงานขับรถยนต ศาลอาญา

1015 นางสาว ศิรินทพย หนูอุไร เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแรงงานภาค 8

1016 นางสาว ศิรินทรา ตุยหลา นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครสวรรค

1017 นาย ศิริพงษ นิตยกมลพันธุ ผูอํานวยการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสกลนคร

1018 นางสาว ศิริพร คําหอม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารงานออกแบบและกอสราง

1019 นางสาว ศิริพร จันทพันธ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี

1020 นางสาว ศิริพร ชอุมผล เจาพนักงานธุรการ สํานักการคลัง

1021 วาที่รอยตรีหญิง ศิริพร ลบศรี เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลแขวงสระบุรี 

1022 นางสาว ศิริพร สุขสูงเนิน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอาญา

1023 นาง ศิริรัตน กันยา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1024 นาง ศิริรัตน อินเพ็ชร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงมีนบุรี

1025 นาง ศิริลักษณ ถาวรคุณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสระแกว

1026 นางสาว ศิริลักษณ สมบูรณสืงห เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงสุพรรณบุรี

1027 นางสาว ศิริวรรณ รสมัย เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 8

1028 นาย ศิริวัฒน ภูขาว นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย

1029 นางสาว ศิริวัลย ดวงดารา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชัยนาท

1030 นาย ศิริศักดิ์ เจตสิริโรจน นิติกร ศาลอุทธรณภาค 5

1031 นาย ศิวนาถ วงศสอน นิติกรชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 5

1032 นางสาว ศุทธวดี แปนนวล นิติกรชํานาญการ สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณภาค 3

1033 พันตํารวจตรี ศุภกฤต วรรณทาตระกูล เจาพนักงานตํารวจศาลชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 5

1034 นาง ศุภลักษณ น้ําผุด เจาหนาที่ศาลยุติธรรม สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดตรัง

1035 นาง ศุภลักษณ ศรีสวัสดิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดนาทวี
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1036 นาง ศุภลักษณ สอนสติ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดสกลนคร

1037 นางสาว ศุภลักษณ สุภาศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักการแพทย

1038 นาย เศรษฐรัช เดชพันธ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพังงา

1039 นาย สกนธ วงศนคร นิติกร ศาลอุทธรณภาค 2

1040 นาย สกานต ใกลสุข เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลแพงมีนบุรี

1041 นาง สเกล็ดดาว ภูสิลิตร เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดสระแกว

1042 นาย สงกรานต ชะโลวัฒน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดเพชรบุรี

1043 นาย สงกรานต พ่ึงพระเดช เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน ศาลจังหวัดชุมพร

1044 นาย สนธยา ประทุมวี เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลแพงพระโขนง

1045 นาย สนาน ทวีชาติ นิติกรชํานาญการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

1046 นาง สมคิด ยุทไธสง นิติกรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดสีคิ้ว

1047 นาย สมคิด ราวรัมย เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ศาลจังหวัดชัยภมูิ

1048 นาย สมจิต พันธมิตร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดแมสอด

1049 นางสาว สมจิตร สืบทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครเหนือ

1050 นาง สมใจ สุภาวิมล เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดอางทอง

1051 นาย สมชาย คําบัว เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสกลนคร

1052 นาย สมชาย ผานเภา พนักงานสถานที่ ศาลแขวงนนทบุรี

1053 นาย สมชาย เย็นรัมย เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ

1054 นาง สมถวิล ชาญวิจิตร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดอํานาจเจริญ

1055 นางสาว สมทรง คงสมทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงพระนครเหนือ

1056 นาย สมนึก แสงจินดา พนักงานสถานที่ ศาลแขวงนนทบุรี

1057 นาย สมบัติ มุงขุนทด เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครเหนือ

1058 นาย สมบัติ มูลศาลา เจาพนักงานคดีชํานาญการ สํานัประจําศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
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1059 นางสาว สมบูรณ จันทรเรือง ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดพิจิตร

1060 นาง สมบูรณ ฐาปนะดิลก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักการคลัง

1061 นาย สมบูรณ บุปผาเผา พนักงานเดินหมาย ศาลจังหวัดภูเก็ต

1062 นางสาว สมปอง ขากระโทก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลแขวงนนทบุรี

1063 นาย สมพงษ มีสุข เจาพนักงานคดีชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 6

1064 นาง สมพร วิวัฒนบุญคุปต เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอาญามีนบุรี

1065 นาย สมยศ จันเทวี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอาญา

1066 นางสาว สมรักษ จอยอินทร ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดอุดรธานี

1067 นาง สมศรี นวลสุวรรณ ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดกบินทรบุรี

1068 นาย สมศักดิ์ เกียรติศักดาชัย นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณภาค 1

1069 นาย สมศักดิ์ สุวรรณรักษ นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักกิจการคดี

1070 นาง สมหมาย นาคะจันทร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงพระนครศรอียุธยา

1071 นาย สมัชชัย ศรีแกว นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

1072 นาย สมัย จันทะดวง นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลแพงมีนบุรี

1073 นาย สมาน คําจันสา พนักงานสถานที่ ศาลเยาวชน และ ครอบครวัจังหวัดสกลนคร

1074 นาย สรรเพชญ พงษไพโรจน นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

1075 นางสาว สรัญญา พรพันธ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแขวงพระนครใต

1076 นางสาว สรารัตน กอสัมพันธ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดกําแพงเพชร

1077 นาย สราวุธ พินธุโท เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

1078 นาง สริตา เมืองศรี เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดบัวใหญ

1079 นางสาว สลินทิพย มาดี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

1080 นางสาว สวางวรรณ ศาสนนันทน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงนนทบุรี

1081 นางสาว สหัสริน กิตติศักดิ์สุนทร เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดนครปฐม
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1082 นาง สะอางค แสงกลา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดมหาสารคาม

1083 นาย สันทรรศน หงษอินทร นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดศรีสะเกษ

1084 นางสาว สาคร คงปราณ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครศรีธรรมราช

1085 นาง สาครรัตน ปรีชา ผูอํานวยการฯ ศาลแขวงนครศรธีรรมราช

1086 นาง สาครนิทร หรมูิ่งมงคล ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดฝาง

1087 นางสาว สานิตย แพงสมบูรณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

1088 นาย สานิตย อองธรรมวงศ นิติกรปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง

1089 นาย สามารถ เฉลิมพงศ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดนาทวี

1090 นาง สายฝน กุญชร ณ อยุธยา นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดระนอง

1091 นางสาว สายรุง ภูแชมโชติ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

1092 นางสาว สายสนีย สายสุนทร ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดชัยบาดาล ศาลจังหวัดชัยบาดาล

1093 นางสาว สารีนาร สกุลสันติ เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 8

1094 นางสาว สาวิตรา โตะยง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

1095 นางสาว สาวิตรี ทิพาศรี เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดบึงกาฬ

1096 นางสาว สาวิตรี พูลธนูน เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดนนทบุรี

1097 นางสาว สาวิตรี ศรีบุญเรือง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญากรุงเทพใต

1098 นาง สาวิตรี สุทเธนทร เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฎบิัติการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2

1099 นางสาว สาวิตรี อํานักขันธ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

1100 นาย สําภาส บึงราษฎร พนักงานขับรถยนต ศาลจังหวัดบึงกาฬ

1101 นางสาว สําอางค สุวรรณภาญกูร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลแพงตลิ่งชัน

1102 นาย สิทธิชน เกาเอ้ียน เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดภูเก็ต

1103 นาย สิทธิพร คะเณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

1104 นางสาว สิทธิมา พุทธรังสี เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ผานการถายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หรือผานเพจสื่อศาล (Facebook Live)

จัดโดย ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม

1105 วาที่รอยตรีหญิง สิมาภรณ ยอดเพ็ชร นิติกร ศาลแขวงพิษณุโลก

1106 นาย สิระ หมื่นพันธ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดนครสวรรค

1107 นางสาว สิริกร นิ่มเจรญิ นิติกร ศาลจังหวัดพิษณุโลก

1108 นางสาว สิริณฏัฐ แกวเสถียร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักอํานวยการประจําศาลแพงพระโขนง

1109 นางสาว สิริพร แสงคง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลจังหวัดพัทยา

1110 นางสาว สิริภัทร อุดาการ นิติกร ศาลฎกีา

1111 นาง สิริลัคน ขวัญออน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดเพชรบุรี

1112 นาย สุกฤษฎิ์ เพ่ิมพูลทรพัย เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพิษณุโลก

1113 นางสาว สุกัญญา จํานงครักษ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ

1114 นางสาว สุกัญญา ไชยนอก เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงนครราชสีมา

1115 นางสาว สุกัญญา เอาหานัด เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอุทธรณภาค 8

1116 นาง สุกัญญา  โชติ วัฒนา นนท เจาพนัก งาน ศาลยุต ิธรรม ช ำ นา ญ การ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสุพรรณบุรี

1117 นางสาว สุกัลยา บัวสีทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนนทบุรี

1118 นางสาว สุขฤทัย พลหนองหลวง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงพระโขนง

1119 นางสาว สุขาฎา ทรัพยแกว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 9

1120 นางสาว สุจิตตรา สวยสอาด เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดบึงกาฬ

1121 นาง สุจิตรา ลาภามาศ เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

1122 นางสาว สุจิตรา เอ่ียมเรือง ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดกาญจนบุรี ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

1123 นาง สุจินต ทาวโกษา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอางทอง

1124 นางสาว สุชาดา วัฒนพงศ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลจังหวัดบึงกาฬ

1125 นางสาว สุชาดา อ้ึงเจรญิวงค เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอาญา

1126 นางสาว สุญาณี  เปลี่ยนสี เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดราขบุรี

1127 นางสาว สุณัชญา รณภัทรดํารง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอาญากรุงเทพใต



ลําดับที่ คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมโครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานอื่นๆ ครั้งที่ 2/2564 

การอภปิราย เร่ือง Smart Library : ฐานขอมูลออนไลน เพื่อสนับสนุนนโยบาย Smart Court วันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 - 14.00 นาฬิกา

ผานการถายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หรือผานเพจสื่อศาล (Facebook Live)

จัดโดย ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม

1128 นางสาว สุณิชญา  จันทรทิม เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดพัทยา

1129 นางสาว สุณี นวลจริง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล

1130 นาง สุดธิดา ธีระอนุวัฒน ผูอํานวยการฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

1131 นางสาว สุดาพร บัวเนียม พนักงานสถานที่ ศาลอาญา

1132 นางสาว สุดารัตน มีความเจริญ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฎิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดกาญจนบุรี

1133 วาที่รอยตร ี สุทธ นิต  ชัย ขุนพล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลอาญา 
1134 นาง สุทธาทิพย สุขชุม ผูอํานวยการฯ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

1135 นาย สุทธ ิพจน  เสนีย วงค ฯ เ จา พนักงาน ศาล ยุติธรรม ช ำ นา ญ การ ศาลจังหวัด บุรีรัมย 
1136 นาง สุทธิกานต สุดามาตร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงอุบลราชธานี

1137 นาย สุทธิศักดิ์ ไพศาลวรเกียรติ นิติกรชํานาญการ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1138 นาย สุทธิศักดิ์ สวนแกว เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 8

1139 นางสาว สุทิตา กายะเสนา เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแขวงพระนครเหนือ

1140 นาย สุเทพ ตรีคงคา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดอางทอง

1141 นาง สุธิชา ไชยสมบูรณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดแมสอด

1142 นาง สุธิดา เชื้อสุวรรณ ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดอางทอง

1143 นางสาว สุธิศา อินทปญสกุล นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลอาญามีนบุรี

1144 นาง สุธีรพร นิชรัตน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงอุบลราชธานี

1145 นางสาว สุธีรา  มณฑารักษ  ศรีธรรมนิตย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงภูเก็ต

1146 พันจาเอก สุนทร สุทธิประภา เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแพงพระโขนง

1147 นาง สุนทร ีไทยวัตถุ พนักงานรับโทรศัพท ศาลแขวงพระนครใต

1148 นาง สุนิสา ธีระสุต ผูอํานวยการ ศาลจังหวัดชัยภมูิ

1149 นางสาว สุนีย คงอินทร เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแขวงตรัง

1150 นาย สุปรีชา อดทนดี นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 7



ลําดับที่ คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมโครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานอื่นๆ ครั้งที่ 2/2564 
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จัดโดย ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม

1151 นาง สุปรียา ธนันทา เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอางทอง

1152 นาง สุพรรณ สมานสุข นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลแรงงานภาค 4

1153 นางสาว สุพรรษา เพียซุย เจาหนาที่ศาลยุติธรรม สํานักงานศาลแรงงานภาค 2

1154 นางสาว สุพัชฌายญา เอี่ยมกระจาง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลแขวงพระนครใต

1155 นางสาว สุพัตรา ทาคํามา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพง 
1156 นางสาว สุพินโย มูลแสง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครเหนือ

1157 นาย สุภกิณญ นาคสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดชัยภมูิ

1158 นางสาว สุภมาส กลับสี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาบเยาวชนและครอบครัวกลาง

1159 นางสาว สุภัค กิติเฉลิทเกียรติ ผูอํานวยการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6

1160 นางสาว สุภัค พันแพง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดแมสอด

1161 นาง สุภัค อํ่าสมคิด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลแพงมีนบุรี

1162 นางสาว สุภัสสร บัวพันธ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลแพงพระโขนง

1163 นาง สุภัสสรา คงรักษ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 6

1164 นาง สุภาพ การินตา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดพะเยา

1165 นาง สุภาพร ศักดิ์มรกต เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

1166 นางสาว สุภาพร เสือประสงค นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลอุทธรณภาค 8

1167 นางสาว สุภาพร อังศุวิริยะ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครใต

1168 นางสาว สุภาภรณ ทองนิ่ม นักจิตวิทยาชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง

1169 นางสาว สุภาภรณ ภักดี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 5

1170 นางสาว สุภาวดี โนนทคําจันทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

1171 นาง สุภาวดี ยอดรักษ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 9

1172 นางสาว สุภาวรรณ ชูสุวรรณ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดนาทวี

1173 นางสาว สุภาวิณ ีโสภากัน เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง
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1174 นางสาว สุมลทา เพ็ญเขตรวิทย เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค

1175 นางสาว สุมาลี ทาวกองคํา เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 7

1176 นางสาว สุมาลี ภูวิจิตร เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 8

1177 นาง สุมาลี ราษฎรดี เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครราชสีมา

1178 นาง สุมาลี เหลาแกมแกว เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดกําแพงเพชร

1179 นาง สุมิตรา ขุราษี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

1180 นางสาว สุมิตรา มานพศิลป เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอุทธรณภาค 9

1181 นาย สุร พร พงษ  เจริญ พร เจาหนา ที่ ศาล ยุติธรรม ชํานาญ งาน ศาลจังหวัดอางทอง

1182 นาย สุรชัย บุญมาตร เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอาญา

1183 นาย สุรชาติ เพชรวิเศษ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดบัวใหญ

1184 นาย สุรเชษฐ มุมเรอืนทอง นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ

1185 นาย สุรนาท อนศรี เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

1186 นาย สุรพงษ พงคพิสิษฐ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

1187 นาย สุรวิชญ วงศละคร นิติกรชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 4

1188 นาย สุระชัย อินทรา เจาหนาศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดบึงกาฬ

1189 นาย สุรักษ ศิริบุตร นิติกร สํานักศาลยุติธรรมประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว

1190 นางสาว สุรัญญา แสงสิน นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดสุโขทัย

1191 นาย สุริยนต หมื่นภธูร พนักงานขับรถยนต ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชัยภูมิ

1192 นาย สุริยา หลาจิ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

1193 นางสาว สุรี แกวบํารุง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน สํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณ

1194 นางสาว สุรีย มาศอรุณ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดธัญบุรี

1195 นาง สุรีรตัน โพธิ์เอม เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 6

1196 นางสาว สุวนีย เรียมทอง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดนาทวี
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รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมโครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานอื่นๆ ครั้งที่ 2/2564 
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ผานการถายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หรือผานเพจสื่อศาล (Facebook Live)

จัดโดย ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม

1197 นางสาว สุวรรณา ทรัพยมี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ศาลแพงมีนบุรี

1198 นาง สุวรรณา บุญวงศ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดอางทอง

1199 นางสาว สุวารี สกุลสุทธิวัฒน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแรงงานภาค 2

1200 นางสาว สุวิชญา วงศอํามาตย เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดระนอง

1201 นาง สุวิมล มาลัยเลิศ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

1202 นาย เสฎฐวุฒิ แตสกุล เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดภูเก็ต

1203 นาย เสฏฐวุฒิ แพทยศิลป เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลแขวงนครสวรรค

1204 นาย เสฏฐวุฒิ อาษานอก นิติกร ศาลอุทธรณภาค 3

1205 นาย เสรี แกวไทรเกิด ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญากรุงเทพใต

1206 นางสาว เสารสุขคน จิตรีสาร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครเหนือ

1207 นางสาว เสาวณิต ดวงเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

1208 นางสาว เสาวณีย เดินชวยกิจ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชุมพร

1209 นางสาว เสาวนีย จันทวงศ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดเชียงใหม

1210 นาง เสาวภา ชูเพชร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร

1211 นางสาว เสาวภา สาลีโภชน เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน กองสวัสดิการ สํานักงานศาลยุติธรรม

1212 นางสาว เสาวรส มังสวัสดิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดภูเก็ต

1213 นางสาว เสาวรีย มัจฉา เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดนครปฐม

1214 นางสาว เสาวลักษณ แกวประดับ นิติกรปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 5

1215 นางสาว เสาวลักษณ ทองพาศน ผูอํานวยการ ศาลแขวงกระบี่

1216 นางสาว เสาวลักษณ ประทุมวัน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดกาฬสินธุ

1217 นาง แสงทวน ลัทธิวาจา ผูอํานวยการฯ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดมหาสารคาม

1218 นางสาว แสงระวี เอาหานัด เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 9

1219 นาย แสงรุง วิรัตติยา นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
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1220 นาง แสงอรุณ ลวนเกษม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดสระแกว

1221 นาย โสภณ ภัทราวุธ นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลแรงงานภาค 2

1222 นาง โสภาทิพย พรมปาน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแรงงานภาค 8

1223 นางสาว หทยา วัจฉละกมล เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแขวงพระนครใต

1224 นางสาว หทัยรัตน ปางพฤตินันท เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน สํานักอํานวยการประจําศาลอาญา

1225 นางสาว หนึ่งนภา ศรีทอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 4

1226 นางสาว หนึ่งฤดี ดินแดง นิติกร ศาลจังหวัดกระบี่

1227 นางสาว หนึ่งฤทัย เตมีซิว เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลอาญากรุงเทพใต

1228 นางสาว หนึ่งฤทัย ฝกฝน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอาญา

1229 นาง อณิยา เหลาสุนทรวณิช เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงนนทบุรี

1230 นาย อธิวัฒน รักชู นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง

1231 นาง อนงค โขวัฒนชัย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดนครปฐม

1232 นางสาว อนงค ละศรีจันทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สํานักงานประจําศาลแรงงานภาค 4

1233 นาย อนันต นักเทศน เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดมุกดาหาร

1234 นางสาว อนิวรรณ ฟองสมุทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดชลบุรี

1235 นาย อนุชิต ปากหวาน นักวิคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดเลย

1236 นาย อนุเทพ อินทรชิต ผูอํานวยการ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล

1237 นาย อนุพงศ การจนารักพงค นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดพะเยา

1238 นาย อนุพนธ พรมอินตะ นิติกร ศาลจังหวัดแมสอด

1239 นางสาว อภันตรี แสงอาวุธ นิติกร ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี

1240 นางสาว อภิชญา พรรณกลิ่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลจังหวัดอางทอง

1241 นางสาว อภิชา สุนทรธนาวุฒิ เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงนครราชสีมา

1242 นาย อภิชาติ ชัยวุฒิ นักวิคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
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1243 นางสาว อภิรดี ศรจีันทะ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอุทธรณ

1244 นาย อภิรมณ สิงหชอม นิติกรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ

1245 นาย อภิรักษ ไชยรักษ ผูอํานวยการฯ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1246 นาย อภิรักษ รักนวล เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดยะลา

1247 นาย อมร คําภารัตน พนักงานเดินหมาย ศาลจังหวัดเดชอุดม

1248 นางสาว อมร แซเจ่ีย เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา

1249 นาง อมรรัตน นกเพชร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแรงงานภาค 9

1250 นางสาว อมรรัตน ศรีชัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลแขวงพระนครเหนือ

1251 นางสาว อมรวรรณ คงทอง เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดภูเก็ต

1252 นางสาว อมีณา อินศรีเชียงใหม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย

1253 นางสาว อรกร บวรจันทย เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสกลนคร

1254 นาง อรณิชา ศรีสุธรรม เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดศรีสะเกษ

1255 นางสาว อรดี ศรีกระบุตร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

1256 นางสาว อรทัย ซุนสงค เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลลมละลายกลาง

1257 นาง อรธีรา เทพนอก เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลแขวงนครราชสีมา

1258 นาง อรนุช หงศุภรักษ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

1259 นาง อรยา นาคศิริกุลชัย เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ศาลจังหวัดแมสอด

1260 นาย อรรถสิทธิ์ ฐาปนะดิลก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

1261 นางสาว อรฤดี โออินทร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงตรัง

1262 นาง อรวรรณ คงทน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดแมสอด

1263 นางสาว อรวรรณ ชูกร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดภูเก็ต

1264 นางสาว อรวรรณ โพธิ์พรอม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลแขวงพระนครใต

1265 นาง อรวรรณ มนตชัยนนท เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลแขวงพระนครใต
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1266 นาง อรวรรณ รามแกว เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครศรีธรรมราช

1267 นางสาว อรวรรณ วงคนาม เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 4

1268 นาง อรวรรณ วิบูลยกุล เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสระบุรี

1269 นางสาว อรอนงค จิตรรกัษ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

1270 นาง อรอนงค จิราสิทธิธูรณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงนครสวรรค

1271 นางสาว อรอนงค ชวยชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลจังหวัดพัทยา

1272 นางสาว อรอนงค เลิศชนนิกานตกูล นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเพชรบูรณ

1273 นางสาว อรอุมา ปจชาบุตร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดนาทวี

1274 นางสาว อรอุมา ฝาดสูงเนิน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอาญากรุงเทพใต

1275 นาง อรัญญา สุริยงค เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดฉะเชิงเทรา

1276 นางสาว อริสา กัลปพฤก เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลแรงงานภาค 2

1277 วาที่รอยตรี อรุณ ยังยืนยง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดสมุทรสงคราม

1278 นาย อรุณรัตน เองฉวน นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดกระบี่

1279 นาง อรุณี เนตรวงอินทร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลแขวงเชียงดาว

1280 นาย อลงกรณ ศรีเฟอง เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

1281 นางสาว อลิน เรืองรัตน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลแรงงานภาค 8

1282 นางสาว อลิษา ชื่นดี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพัทยา

1283 นาง อลิสา ระวังภัย เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏบิัติการ ศาลจังหวัดมหาสารคาม

1284 นาย อัครภาคย นวลละออ เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดอางทอง

1285 นางสาว อังคณา แกวทับทิม เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1286 นาง อัจฉรา ฉายอรุณ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1287 นางสาว อัจฉรา สุดาวรรณศักดิ์ พนักงานสถานที่ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนครศรีธรรมราช

1288 นาย อัญชลี กันวงศ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักกิจการคดี
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1289 นางสาว อัญชลี เกาะน้ําใส เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดยโสธร

1290 นางสาว อัญชลี ทองดี เจาพนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแมสอด

1291 นางสาว อัญญารัตน วงศลือ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 6

1292 นาย อัฐพล วงศผาบุตร นิติกร ศาลอาญา

1293 นางสาว อัณณชญาน ตันติเวชานนท นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศาลแขวงระยอง

1294 นาง อัมพิกา โกสัยสุก เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแขวงพระนครเหนือ

1295 นางสาว อัมรา แยมชู พนักงานแปลภาษา ศาลจังหวัดจันทบุรี

1296 นาง อาณัฐชา เพชรรัตน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดกระบี่

1297 นาย อาทร สามหมอ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลแรงงานภาค 7

1298 นาย อาทิ สุขอวม นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดแมสอด

1299 นาย อาทิตย ปองหมู นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดจันทบุรี

1300 นางสาว อาภรณ ผลาโชติ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี

1301 นางสาว อาภรณ เรืองศรี เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ ศาลจังหวัดพังงา

1302 นางสาว อาภาจิณ อุปถัมภากุล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา

1303 นางสาว อาภานาฏ นครราช เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงนนทบุรี

1304 นาง อาภาภัทร หลาสวย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดบึงกาฬ

1305 นางสาว อาภาษิต วังนันท เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดพัทยา

1306 นางสาว อารดาลักษณ อริยะสุขวิจิตร นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดชัยนาท

1307 นาง อารมณ เอ่ีบมทองคืน เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง

1308 นางสาว อารี ปุมะ เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดแมฮองสอน

1309 นางสาว อารียรัตน อินสองใจ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน ศาลอาญา

1310 นาง อารีรัตน  จันทร ปุก เจา หนาที่ ศาล ยุติธรรม ชํานาญ งาน สํานัก อํานวยการ ประจํา ศาลจังหวัด เชียงใหม 
1311 นาง อารีรัตน อิสระสิงหชัย เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลอาญากรุงเทพใต
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1312 นาง อารีวรรณ ไลทองคํา ผูอํานวยการ ศาลอุทธรณภาค 6

1313 นาย อํานวย คณารักษ ผูอํานวยการ ศาลแรงงานภาค 2

1314 นางสาว อําพร เก๋ียงแกว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ศาลจังหวัดแมสอด

1315 นางสาว อําภา สายมณี เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงพระนครเหนือ

1316 นาง อิงครัตน ภัณฑจร เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดตราด

1317 จาเอก อิทธิเชษฐ วงคจักร เจาพนักงานตํารวจศาลปฏิบัติการ ศาลจังหวัดราชบุรี

1318 นาย อิทธิพล วงศสุทัศน เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

1319 นาง อินทิรา คัมภิรานนท เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

1320 นางสาว อินทิรา ศาลาดิน เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงตลิ่งชัน

1321 นางสาว อินธิมนต วงษกัณหา เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลแพงพระโขนง

1322 นางสาว อิษญา อุชชิน นิติกร สํานักกิจการคดี

1323 นาย อิสรายุว ทองนอย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดอางทอง

1324 นาย อุเทน ชัยแกว นิติกรชํานาญการ ศาลอุทธรณภาค 5

1325 นาย อุเทน ศิริรัตน เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

1326 นางสาว อุบล แกวกาเหรียญ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลจังหวัดบึงกาฬ

1327 นาย อุมนตรี แกวกรอง พนักงานสถานที่ ศาลจังหวัดกระบี่

1328 นางสาว อุมาพร ไมหมั่น เจาหนาที่ศาลยุติธรรม สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงพระนครเหนือ

1329 นาง อุมาวรรณ ภักดีณรงค นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดชัยภมูิ

1330 นางสาว อุไรวรรณ บึงราษฎร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏบิัติงาน สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพัทยา

1331 นางสาว อุษา ทองขาว เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณภาค 8

1332 นางสาว อุษาวรรณ พินยะเพียร เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ศาลแพงตลิ่งชัน

1333 นาย เอกชัย คงฤทธิ์พิทยา พนักงานขับรถยนต ศาลแรงงานภาค 8

1334 นาย เอกพงศ อักษรนํา นิติกรชํานาญการพิเศษ ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี
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1335 นาย เอกพงษ ธนะพัฒนา นิติกร ศาลจังหวัดบึงกาฬ

1336 นาย เอกพจน มะโนราช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศาลฎีกา

1337 นาย เอกพล หองแซง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลจังหวัดชัยภูมิ

1338 นาย เอกภพ สงแสง เจาพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ศาลแพงตลิ่งชัน

1339 นาย เอกวัฒน ลือสวัสดิ์ เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดภูเก็ต

1340 นาย เอกวิทย นาโสก เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา

1341 นาย เอกวิทย ลาดลาย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศาลอุทธรณภาค 4

1342 นาย เอกสิทธิ์ อุปญ นิติกร ศาลจังหวัดรอยเอ็ด

1343 นางสาว ไอยริณ ปานมั่งคั่ง เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอุทธรณภาค 9

1344 ร.ต.อ.หญิง ฮานีฟะห เตะหมัดหมะ เจาพนักงานตํารวจศาลชํานาญการ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 9


