
ลําดับ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด

1 กระบี่ นางกตมน  ทัลวัลลิ์ ผอ. บังคับคดีจังหวัด นายสมศักดิ์  สาระหงส์ ผบ. เรือนจําจังหวัด

2 กาญจนบุรี นายแดนไทย เจริญ ผบ. เรือนจําจังหวัด นางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

3 กาฬสินธุ์ นายยศวัตน์  บําเพ็ญธรรมสกุล ผบ. เรือนจําจังหวัด นายประเสริฐ  สงขาว ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

4 กําแพงเพชร นายทัศพร  ฟ้อนบําเรอ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด นายเสกสรร  สุขแสง ผอ. บังคับคดีจังหวัด

5 ขอนแก่น นางสุวัฒนา  แดงกรัด ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายเจริญ  นันทะระ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

6 จันทบุรี นายปรัชญา  ชัยวรานุรักษ์ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายธรากร  นครพัฒน์ ผอ. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา

7 ฉะเชิงเทรา นายไพบูลย์  สุนทรประเสริฐ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายธนิต  ลิ้มเจริญชัย ผอ. บังคับคดีจังหวัด

8 ชลบุรี นายอํานาจ  ปรัชญาพันธ์ ผบ. เรือนจํากลางชลบุรี นางอลงกรณ์  กาญจนชีวะ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

9 ชัยนาท นายศิริพงษ์  กําจัดภัย ผอ. บังคับคดีจังหวัด นางสาวสุทิศา  ศาสตร์เณร รักษาการในตําแหน่ง ผอ. สถานพินิจ ฯ จังหวัด

10 ชัยภูมิ นายณรงค์  ขําเพชร ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

11 ชุมพร นางสาวดุษสิยา  วงศ์วาสนา ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายพงษ์พนา  ทองมี ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

12 เชียงราย นางกรรณกา วัชรินทร์ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

13 เชียงใหม่ นายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผอ. บังคับคดีจังหวัด

14 ตรัง นายนพดล  นมรักษ์ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายมโหสถ รามรังสฤษฎิ์ ผอ. บังคับคดีจังหวัด

15 ตราด นายถาวร  กูลศิริ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นางศรีสุดา มารแพ้ ผอ. บังคับคดีจังหวัด

16 ตาก นางสาวปนัดดา  สินธุวิสุทธ์ ผอ. บังคับคดีจังหวัด นางสาวนงเยาว์ มูลเครือคํา ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

17 นครนายก นายเลิศพันธุ์ เทียนทอง ผอ. บังคับคดีจังหวัด นางสาวอุไรวรรณ  จันทวงศ์ ผบ. เรือนจําจังหวัด

18 นครปฐม นางสุธาทิพย์  ศรีโหร ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นางสาวกนกวรรณ  ตั้งจิตบํารุง ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

19 นครพนม นายทวีรัตน์  นาคเนียม ผบ. เรือนจํากลางนครพนม นายสุวิพัฒน์  พูลทองคํา ผอ. บังคับคดีจังหวัด

20 นครราชสีมา นายศรีนรา  ไกรนรา ผอ. ศูนย์ฝึกฯ เขต 3

21 นครศรีธรรมราช นายฉวี  อินทระ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

22 นครสวรรค์ นายเสรี  หาแก้ว ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายทวี  โสนนอก ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

23 นนทบุรี นางนงค์นารถ  ชื่นอารมย์ ผอ. บังคับคดีจังหวัด นางสุดาพร บุญโนทก ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

24 นราธิวาส นายบัญญัติ  วงศ์สว่าง ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายนราศักดิ์  ส่งศรีบุญสิทธิ์ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

25 น่าน นายยงยุทธ  ธรรมนิตยางกูร ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายไพบูลย์  ดิสสงค์ ผอ. บังคับคดีจังหวัด

26 บุรีรัมย์ ว่าที่ ร.ท.สนธยา  บัวศรี ผอ. คุมประพฤติจังหวัดสาขานางรอง นายปิยะ ทั่งสุสังข์ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

27 บึงกาฬ นายอนันต์ แดงบางดํา ผบ. เรือนจําจังหวัด นายยุทธพร คุณารักษ์ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

28 ปทุมธานี นายศรัณย์  ปัญญาดิลก ผอ. บังคับคดีจังหวัด นางณัฐภัสสร  สุนทรฐณะวัฒน์ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

29 ประจวบคีรีขันธ์ นายสุทิน  ชิตชอบ ผบ. เรือนจําจังหวัด พันจ่าตรีพงษ์พันธ์  แก้วพิมพ์ รักษาการในตําแหน่ง ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

30 ปราจีนบุรี นางสิญา  สุวรรณ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายวิชัย  อังคณาวิศัลย์ ผอ. บังคับคดีจังหวัด

รายชื่อประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัด (ประธาน กยจ.)  และรองประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัด (รองประธาน กยจ.)  ประจําปี พ.ศ. 2554 - 2556

ประธาน กยจ. รองประธาน กยจ.

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)



ลําดับ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด

31 ปัตตานี นายคนอง  รอดทอง ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายอาวุธ  สุวรรณโณ ผบ. เรือนจํากลางปัตตานี

32 พระนครศรีอยุธยา นายกีรติ  ณ พัทลุง ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายชนินทร์  สุตีกษณะ ผอ. บังคับคดีจังหวัด

33 พะเยา นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายไพฑูรย์ อําพันธ์ ผบ. เรือนจําจังหวัด

34 พังงา นายสมหมาย  จรัสแสงวรกุล ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นางสาวนิตยา  แสงศรี ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

35 พัทลุง นางยุพิน องอาจ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด นายสุเทพ ชิ้นสกุล ผอ. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง

36 พิจิตร นายวิเชียร ทรายทอง ผอ. บังคับคดีจังหวัด นายสายยนต์  ปัญญาทา ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

37 พิษณุโลก นายชัยวิทย์  อรรถานนท์ รักษาราชการแทน ผอ. บังคับคดีจังหวัด นางจารุณี  สุวรรณเตมีย์ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

38 เพชรบุรี นายสุรสิทธิ์ จิตรชอบใจ ผบ. เรือนจํากลางเพชรบุรี นายประสาร  สง่าแสง ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

39 เพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผบ.เรือนจําจังหวัด นายเศวตนันท์  สุขพันธ์ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

40 แพร่ นางวันทนา  คันธาเวช ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายดุษดี   โรจนวิภาต ผอ. บังคับคดีจังหวัด

41 ภูเก็ต นางนริศา  ปานสอาด ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายชาตรี ทวีทรัพย์ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

42 มหาสารคาม นางสาววาสนา ปักกาโร ผอ. บังคับคดีจังหวัด นางเยาวดี  พันธ์หินกอง ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

43 มุกดาหาร นายทํานุ  ประกิจสุวรรณ ผบ. เรือนจําจังหวัด นายดุษดี   โรจนวิภาต ผอ. บังคับคดีจังหวัด

44 แม่ฮ่องสอน นายธรรมวิทย์  นวชัยนันท์ ผอ. บังคับคดีจังหวัด นายนพดล  ศรีทาเกิด ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

45 ยโสธร นายร่มพงษ์  ผลวัฒนะ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายประสิทธิ์  ยิ่งกําแหง ผบ. เรือนจําจังหวัด

46 ยะลา นายชัยนรินทร์  จันทร์เอี่ยม ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด นายบัญชา  หนูประดิษฐ์ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

47 ร้อยเอ็ด นายวีระศักดิ์  ไชยสิงห์ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

48 ระนอง นางวรรณา  ชัยโกศล  ยลธรรม์ธรรม ผอ. บังคับคดีจังหวัด

49 ระยอง นายสุเทพ ทีฆายุโก ผอ. บังคับคดีจังหวัด นายฤทธา สังขศิลา ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

50 ราชบุรี นายเลิศศักดิ์  บุญสุข ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

51 ลพบุรี นายสุทธิชัย  คล้อสวัสดิ์ ผอ. บังคับคดีจังหวัด นางสาวนิตยา  โควสุวรรณ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

52 ลําปาง นางสาวญาดา  มนทมาส ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายตระกูล  สุตีคา ผอ. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง

53 ลําพูน นายธนพร  โปธานนท์ ผอ. บังคับคดีจังหวัด นางสุรีย์  ภู่เพชร ผอ.คุมประพฤติจังหวัด

54 เลย นายวีรชัย  เพชรรัตน์ ผบ. เรือนจําจังหวัด นายนพพร  บ่ายแสง ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

55 ศรีสะเกษ นายพิพัฒน์  สําเภาน้อย ผบ. เรือนจําจังหวัด นางณัฏฐกานต์  เหมัษฐิติ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

56 สกลนคร นายชนะ  พรหมพิทักษ์กุล ผอ. บังคับคดีจังหวัด นายพรสิทธิ์  วิโรจน์ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

57 สงขลา นายฉัตรชัย  เสรีนนท์ชัย ผอ.ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา นายอุดม  คุ่ยณรา ผบ. เรือนจํากลางสงขลา

58 สตูล นายสันทัด ประสานวรรณ ผอ. บังคับคดีจังหวัด พ.จ.ต.พงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

59 สมุทรปราการ นางสนธยา ตินโนเวช ผอ. บังคับคดีจังหวัด นายสุธรรม ชาญสุวิทยานันท์ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

60 สมุทรสงคราม นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผอ. บังคับคดีจังหวัด นางไพเราะ  คงเปรม ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

61 สมุทรสาคร นางพาณี  วลัยใจ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายธวัชชัย  ชัยวัฒน์ ผบ. เรือนจําจังหวัด

ประธาน กยจ. รองประธาน กยจ.

(ว่าง)

(ว่าง)



ลําดับ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด

62 สระแก้ว นายครรชิต  ทิพผล ผอ. บังคับคดีจังหวัด นายฤทธา  สังขศิลา ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

63 สระบุรี นายประทีป  กันภัยเพื่อน ผบ. เรือนจําจังหวัด นางเสาวนีย์  สิมรีวงษ์ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

64 สิงห์บุรี พ.จ.ต. ธานี แสงสง่า ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด นายประสงค์ ศรีสุโท ผอ. บังคับคดีจังหวัด

65 สุโขทัย นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผบ.เรือนจําจังหวัด นางสุภาภร์ นุ่มนาค ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

66 สุพรรณบุรี นายทร ชาวพิจิตร ผอ. บังคับคดีจังหวัด นายพิสนธิ์ ฉ่ําเฉลิม ผบ. เรือนจําจังหวัด

67 สุราษฎร์ธานี นายโกมล  เสรยางกูร ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นางสาวมรรยาท มิตรกูล ผอ. บังคับคดีจังหวัด

68 สุรินทร์ นายวิชัย โชติปฎิเวชกุล ผบ. เรือนจํากลางสุรินทร์ นายพฒุิพงศ์  รัตนธรรมมา ผอ. บังคับคดีจังหวัด

69 หนองคาย นายยุทธพงษ์  หิรัญมาพร ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายพงษ์มิตร  ประเสริฐสกุล ผบ. เรือนจําจังหวัด

70 หนองบัวลําภู นายประยุทธ  พินทุนันท์ ผบ. เรือนจําจังหวัด นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

71 อ่างทอง นายต่อศักดิ์  สวนใจ ผบ. เรือนจําจังหวัด นางดวงพร นิยะพัตร์ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

72 อํานาจเจริญ นายสุทิน  ไชยวัฒน์ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายสุนทร  เสาร์ทอง ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด

73 อุดรธานี นายคมกฤช สุขเสถียร ผอ. บังคับคดีจังหวัด นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

74 อุตรดิตถ์ นายศักดิ์ชาย  รวยดี ผอ. บังคับคดีจังหวัด นางสาวนิตยา คงสุวรรณ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด

75 อุทัยธานี นางจินดา  วัฒนวิกย์กรรม์ ผอ. คุมประพฤติจังหวัด นายไพบูลย์  เมฆมานะ ผอ. บังคับคดีจังหวัด

76 อุบลราชธานี นายเกษมสันต์  อัมพันธ์ ผอ. สถานพินิจฯ จังหวัด นางสาวรัชนีกร  พงศ์เมธินทร์ ผอ. บังคับคดีจังหวัด

77 เชียงใหม่ สาขาฝาง นางรัชนี กันทะสี ผอ. คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผบ. เรือนจําอําเภอฝาง

78 ตาก สาขาแม่สอด นายสุชาติ  แก้วอ้น        ผบ. เรือนจําอําเภอแม่สอด นายสมศักดิ์  กิจนาคะเกศ   ผอ. บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

79 ยะลา  สาขาเบตง นายวัชรวิทย์ วชิรเลอพันธุ์ ผบ. เรือนจําอําเภอเบตง นายไพศาล  รัตนไตร          ผอ. บังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง

80 สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ผอ. คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นายธนพัฒน์ ศิริบรรณพิทักษ์ ผอ. บังคับคดีจังหวัด

81 สุรินทร์ สาขารัตนบุรี นายวิรัตน์ ปานศรี ผบ. เรือนจําอําเภอรัตนบุรี นายเจริญ  สมสุข ผอ. บังคับคดีจังหวัดสุรินทร์  สาขารัตนบุรี

สรุป หัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

1. ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 31     คน 1. ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด                     21 คน

2. ผู้บัญชาการเรือนจํากลาง/จังหวัด/อําเภอ / 20     คน 2. ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด /   23 คน

    ผอ.ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ    ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน                             

3. ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด 21     คน 3. ผู้บัญชาการเรือนจํากลาง/จังหวัด/อําเภอ /                 13 คน

4. ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด /  6      คน    ผอ.ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ /  ผอ.ทัณฑสถานเปิด                                           

   ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 4. ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด                 22 คน

 รวม 78      คน                                                รวม 79 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

รองประธาน กยจ.ประธาน กยจ.




