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หนา ๑ จาก ๖ 
 

รายช่ือผูเขารวม 
โครงการเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ สํานกึขาราชการไทยยับยั้งการทุจริต 

รุนที่ ๔ พื้นทีภ่าคเหนอืตอนบนและภาคเหนอืตอนลาง 
ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรม อิมพีเรียล แมปง เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
................................................................................................................... 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

๑ นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัด สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดกําแพงเพชร 
2 นายอรรณพ กันทะวงศ นักวิชาการยุติธรรมชาํนาญการ สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดเชียงราย 
3 นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัด สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดเชียงใหม 
4 นายวีรชาต ิจันทจร ยุติธรรมจังหวัดและ 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดเชียงใหม  
สาขาฝาง และสํานักงานคุมประพฤต ิ
จังหวัดเชยีงใหม สาขาฝาง 

5 นายยงยุทธ  ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดและ 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดตากและ 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก 

6 นางสาวปริญญา  ปนงาม พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดตาก สาขาแมสอด 
7 นางจินดา วัฒนวิกยกรรม ยุติธรรมจังหวัดและ 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดนครสวรรค
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค 

8 นางสาวจิตติมา กันทอง พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ  
ปฏิบตัิหนาท่ีหัวหนากลุมพัฒนา
และสงเสริมระบบงานยุติธรรม 

สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดนาน 

9 นางสัจธร นักการีย พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ  
รักษาราชการแทน ยตุิธรรมจังหวัด 

สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดพะเยา 

10 นายบุญเลิศ คงหอม ยุติธรรมจังหวัดและ 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดพิจิตรและ 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร 

11 นายภาณุพันธ โรจนพานิช นักวิชาการยุติธรรมชาํนาญการ สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดพิษณุโลก 
๑2 นายชิด ปาคํามา ยุติธรรมจังหวัดและ 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดเพชรบูรณและ 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ 

๑3 นางจิรพร เพ่ิมพูล ยุติธรรมจังหวัดและ 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดแพรและ 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร 

๑4 นายนพดล ศรีทาเกิด ยุติธรรมจังหวัดและ 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดแมฮองสอนและ 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอน
และ 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอน  
สาขายอยปายและ 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอน  
สาขายอยแมสะเรียง 

๑5 นายยุทธพงษ หิรัญมาพร ยุติธรรมจังหวัดและ 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดลําปางและ 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง 



หนา ๒ จาก ๖ 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
16 นางสาวญาดา มนทมาส ยุติธรรมจังหวัดและ 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดลําพูนและ 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําพูน 

17 นางสาวนงเยาว มูลเครือคาํ ยุติธรรมจังหวัดและ 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดสุโขทัยและ 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 

18 นางสาวลดาวัลย โรจนพานิช ยุติธรรมจังหวัดและ 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดอุทัยธานีและ 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี 

19 นายสมศักดิ ์กิจนาคะเกศ ยุติธรรมจังหวัดและ 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานยตุิธรรมจังหวัดอุตรดติถและ 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดติถ 

 

กรมคุมประพฤติ 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 นางพิมพวด ีนิลดาํออน พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ  
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกําแพงเพชร 

2 นางสุรีย ภูเพชร ผูอํานวยการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชยีงราย 
3 นายชัยศิษฎ วังแวว ผูอํานวยการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชยีงราย 

สาขาเทิง 
4 นางสาวเสาวลกัษณ กิติวงศ 

 
ผูอํานวยการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 

เชียงราย สาขาเวียงปาเปา 
5 นายอภิฑูรย ภูเพชร ผูอํานวยการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชยีงใหม 
6 นางสาวอําพร หาญอภิสิทธ์ิ พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชยีงใหม 

สาขาฝาง 
7 นางนาถอารีย ธนะสาร ผูอํานวยการ 

 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชยีงใหม 
สาขาฮอด 

8 นางสาวอติกาญจน ตันสาโรจนวนิช พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก 
9 นางสาวอุทุมพร กันยารอง พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ  

หัวหนากลุมนิติกร 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก 
สาขาแมสอด 

10 นายวราวุธ คันธาเวช ผูอํานวยการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนาน 
11 นางศิริพร ผาสุขด ี ผูอํานวยการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา 
12 นางสาวจักษณา ปญญาสิทธ์ิ ผูอํานวยการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา 

สาขาเชียงคาํ 
13 นางวรรณเพ็ญ แทงทอง พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร 
14 นายเทพพรหม ออนสีบุตร ผูอํานวยการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก 
15 นางนิตยา ทรายทอง ผูอํานวยการ 

 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก 
สาขานครไทย 

16 นางสาวบงัอร ไลเลิศ พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ 
17 นางสาวอรด ีใจชื่น ผูอํานวยการ 

 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ 
สาขาวิเชียรบุรี 

18 นางราตรี เอียดคง ผูอํานวยการ 
 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ 
สาขาหลมสัก 

19 นายกิตติวัช สุทาวัน พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ  
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร 



หนา ๓ จาก ๖ 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
20 นางชลติสา เปยมสุขศรีชัย พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 
 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอน 

21 นางสาววัลยา ศรีพยัคฆ พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
พิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการ 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง 

22 นางรัชนี กันทะส ี พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
พิเศษ 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําพูน 

23 นายชัชชยั กรมชารี พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ  
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 

24 นางชมนารถ ดิสสงค ผูอํานวยการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
สาขาสวรรคโลก 

25 นางพูนทรัพย วาสนา พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี 
 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

๑ นางอุดมสิน ธรรมสุวินัย ผูอํานวยการ 
 

สํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
พ้ืนท่ี 3 จังหวัดเชยีงใหม 

 

กรมบังคับคดี 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 นายประภาส ศรีเมือง ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดกําแพงเพชร 
2 นายไกยวัลย จิระกุล ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดเชียงราย 
3 นางสาวยุวด ีคลายสาหราย ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดเชียงราย 

สาขาเทิง 
4 นายไพบูลย เมฆมานะ ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
5 นายกฤษดา ทาจินา ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดเชียงใหม 

สาขาฝาง 
6 นายเกษม พันธุคํา ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดเชียงใหม สาขา

ฮอด 
7 นางสาวกฤษณา กลาพนัส ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดตาก 
8 นายปริญญวัฒน เปยมปนวงศ ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดตาก  

สาขาแมสอด 
9 นายกิติศักดิ์ ทองคาํอน ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดนครสวรรค 

10 นายสุทธิภทัร อริยะสถติยม่ัน นิติกรชํานาญการ 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 

สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดนาน 

11 นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดพะเยา 
12 นายสุกิจ อินตาวงค ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดพะเยา  

สาขาเชียงคาํ 
13 นายทร ชาวพิจิตร ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดพิจิตร 
14 นายไพบูลย ดสิสงค ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 



หนา ๔ จาก ๖ 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
15 นางลักขณา บษุลา ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ 
16 นางสาววราพร พรรณราย ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ 

สาขาหลมสัก 
17 นายธีรยุทธ ยอดเพ็ชรไทย ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดแพร 
18 วาท่ีรอยตรีอนุสรณ ปลั่งศรีสกุล ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดแมฮองสอน 
19 นายสุวัฒน สงปรางค ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดแมฮองสอน 

สาขาแมสะเรียง 
๒๐ นางสาวสุภาพ ระหงษ ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดลําปาง 
21 นายทรงศิลป ภิรมยกุล ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดลําพูน 
22 นายวิชัย อังคณาวิศัลย ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดสุโขทัย 
23 นางรัตติยา ขัสเกต ุ ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดสุโขทัย  

สาขาสวรรคโลก 
24 นายวิรัช กุลเพชรประสิทธ์ิ ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 
25 นางสุวรีย พาพิทักษ ผูอํานวยการ สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ 

 

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

๑ นายกฤตเิดช ศรีอักษร ผูอํานวยการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
เขต ๖ จังหวัดนครสวรรค 

2 นายวานิช คลายสงคราม ผูตรวจราชการกรม  
รักษาราชการผูอํานวยการ 

ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
เขต ๗ จังหวัดเชียงใหม 

3 นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดกําแพงเพชร 

4 นายนภสินธุ นาชัยพลอย ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

5 นางสาวสุมาลี ญาณภาพ   ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม 

6 นายณฐภัทร วงคคม พนักงานคุมประพฤติปฏบิัติการ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
จังหวัดเชยีงใหม หนวยบริการยอยฝาง 

7 นายคเชนทร ผูกทอง ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดตาก 

8 นางสาวดาพัชร สีดา พนักงานคุมประพฤติปฏบิัติการ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
จังหวัดตาก หนวยบริการยอยแมสอด 

9 นายทวี โสนนอก ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดนครสวรรค 

10 นายวสันต สุขเกษม ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดนาน 

11 นายทัศพร ฟอนบําเรอ 
 

ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดพะเยา 

12 นางนุสรา แสนนาม ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดพิจิตร 



หนา ๕ จาก ๖ 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
13 นายเรวัตร บุญเรือง 

 
ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 

และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
14 นายกัมปนาท อภิสุข พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

จังหวัดเพชรบูรณ 
 

15 นางอาทิตยา หม่ืนเทพ ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดแพร 

16 นายชวาล กาบคํา ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
จังหวัดแมฮองสอน 

17 นางสาวจิตติมา กระสานติ์กุล ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดลาํปาง 

18 นายณัฐวุฒ ิจันด ี ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดลาํพูน 

19 นายภักด ีคุมรักษ พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ  
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 

สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดสโุขทัย 

20 นายมนูญ ทองผุด ผูอํานวยการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี 

21 นายอริวัตร ทินนท พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ 

 

กรมราชทัณฑ 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 นางสาวโศรยา สุทธิอราม ผูบัญชาการ เรือนจํากลางกําแพงเพชร 
2 นายพิรุณ หนอแกว ผูบัญชาการ เรือนจํากลางเชียงราย 
3 นายสุรศักดิ์ เผือนคํา ผูบัญชาการ เรือนจํากลางเชียงใหม 
4 นายบํารุง จันทรบานคลอง ผูบัญชาการ เรือนจํากลางตาก 
5 นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผูบัญชาการ เรือนจํากลางนครสวรรค 
6 นายอภินันท ศรียอดแกว นักทัณฑวิทยาชาํนาญการพิเศษ เรือนจํากลางพิษณุโลก 
7 นายสมคดิ ปริมิตร ผูบัญชาการ เรือนจํากลางลําปาง 
8 นายสุชาต ิศิลปชยั ผูบัญชาการ เรือนจําจังหวัดนาน 
9 นายพีรพล นวมศรี นักทัณฑวิทยาชาํนาญการพิเศษ เรือนจําจังหวัดพะเยา 

10 นายณัฏฐพัฒน สิเนหสาร ผูบัญชาการเรือนจําเทิง  
รักษาราชการแทนผูบัญชาการ 

เรือนจําจังหวัดพิจิตร 

11 เรือโทวสันต คํานวล ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดสโุขทัย  
รักษาราชการแทนผูบัญชาการ 

เรือนจําจังหวัดพิษณุโลก 

12 นายมานิต หนูเทศ นักทัณฑวิทยาชาํนาญการพิเศษ 
ผูอํานวยการสวนควบคุมผูตองขงั 

เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 

13 นางกฤษณา มหิทธิบุรินทร ผูบัญชาการ เรือนจําจังหวัดแพร 
14 นางละออง อยูยัง่ยืน ผูบัญชาการ เรือนจําจังหวัดแมฮองสอน 
15 นายธวัช ตันยุวรรธนะ ผูบัญชาการ เรือนจําจังหวัดลําพูน 
16 นายสําเริง สวัสด ี ผูบัญชาการ เรือนจําจังหวัดสุโขทัย 



หนา ๖ จาก ๖ 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
17 นายสมยศ โยธินกิจโกศล ผูบัญชาการ เรือนจําจังหวัดอุตรดิตถ 
18 นายนฤพนธ แกวเทศ ผูบัญชาการ เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี 
19 นายไพโรจน งาสวาง นักทัณฑวิทยาชาํนาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทนผูบัญชาการ 
เรือนจําอําเภอเทิง 

20 นายสมศักดิ ์เขียวออน นักทัณฑวิทยาชาํนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผูบังคับบญัชา 

เรือนจําอําเภอฝาง 

21 นายดิเรก สุขเกษม ผูบัญชาการ เรือนจําอําเภอแมสอด 
22 นายสมบูรณ พุทธชาต ิ นักทัณฑวิทยาชาํนาญการพิเศษ  

รักษาราชการแทนผูบัญชาการ 
เรือนจําอําเภอแมสะเรียง 

23 นางวิพรพักตร ลาภมาก นักทรัพยากรบคุคลชาํนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผูบัญชาการ 

เรือนจําอําเภอสวรรคโลก 

24 นายสิทธิวิชญ รัตนาชยัศิริ 
 

นักทัณฑวิทยาชาํนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผูบัญชาการ 

เรือนจําอําเภอหลมสัก 

25 นางบษุบา ศักรางกูร ผูอํานวยการ ทัณฑสถานหญิงเชยีงใหม 
26 นางสาวจําปา ไขแสง นักทัณฑวิทยาชาํนาญการพิเศษ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 
27 นางสุนันทา คงพากเพียร ผูอํานวยการ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง 
28 นายมณฑล ขันกสิกรรม นักทัณฑวิทยาชาํนาญการ ทัณฑสถานเปดหนองนํ้าขุน 
29 นายบัณฑิตย เชื้อมวง เจาพนักงานราชทัณฑอาวุโส  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 
สถานกักขงักลางจังหวัดลําปาง 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

๑ พันตํารวจโท สมพร ชื่นโกมล ผูอํานวยการ ศูนยปฏบิัติการคดีพิเศษ เขตพ้ืนท่ี ๕ 
ภาคเหนือ จังหวัดเชยีงใหม 

 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

๑ นายพรพัฒน สุวรรณภูมิ ผูอํานวยการ 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพตดิ ภาค ๕ 

๒ นางปรียภรณ สหิะกุลัง ผูอํานวยการ 
 

สํานักงานปองกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิ ภาค ๖ 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนงหนวยงาน 

๑ นางปรียานุช  วิริยราชวัลลภ นักวิชาการยุติธรรมชาํนาญการ 

๒ นางสาวศศิกานต  เย็นเยือก นักวิชาการยุติธรรมปฏิบตัิการ 

๓ นางอมรทิพย  คลายบุญสง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบตัิการ 

๔ นางสาวมลฤด ี เพชรโพธ์ิทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

๕ นายธวัชชยั  พลามิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๖ นางสาวเสาวนีย  จันทรชวลิต นักบริหารจัดการงานยตุิธรรม 

๗ นางสาวทิพยสดุา  บญุรอดอยู นักศึกษาฝกงาน 

๘ นางสาวดนิตา  ศรีสุข นักศึกษาฝกงาน 


