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หนา ๑ จาก ๖

รายชื่อผูเ ขารวม
โครงการเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ สํานึกขาราชการไทยยับยั้งการทุจริต
รุนที่ ๕ : พื้นที่ภาคใตตอนบนและภาคใตตอนลาง
ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมแกวสมุย รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
...................................................................................................................

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายสนั่น ทองเนื้อขาว
2

วาที่รอยตรี อนันทร พรหมแกว

3

นายบัญญัติ วงศสวาง

4

นางนริศรา ปานสอาด

5

นางดวงจันทร ทองขาว

6

นางชญาทิตย จิตหลัง

7

นายศักย ดิษฐาน

8

นางสุจิตรา รัตนเสวี

9
10

นางสุชาดา กลับอําไพ
นายบัญชา หนูประดิษฐ

11

นายสมคิด แกวนิล

๑2

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ

๑3
๑4

นางลภัสรดา ศรีสุด
นายธีรพัทธ รอดความทุกข

๑5
16

นายเชิดชาย ชวงเสน
นายอธิพล มะหันตาพันธ

ตําแหนง
ยุติธรรมจังหวัดและ
ผูอํานวยการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ
ชํานาญการ
ยุติธรรมจังหวัดและ
ผูอํานวยการ
ยุติธรรมจังหวัดและ
ผูอํานวยการ
ยุติธรรมจังหวัดและ
ผูอํานวยการ
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
พิเศษ
ยุติธรรมจังหวัดและ
ผูอํานวยการ
ยุติธรรมจังหวัดและ
ผูอํานวยการ
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
ยุติธรรมจังหวัดและ
ผูอํานวยการ
ยุติธรรมจังหวัดและ
ผูอํานวยการ
ยุติธรรมจังหวัดและ
ผูอํานวยการ
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
ยุติธรรมจังหวัดและ
ผูอํานวยการ
ยุติธรรมจังหวัด
ยุติธรรมจังหวัด
และ
ผูอํานวยการ

หนวยงาน
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดกระบี่
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดตรัง
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนราธิวาส
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดปตตานี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดพังงา
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดพัทลุง
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดยะลา
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดยะลา สาขาเบตง
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดระนอง
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสตูล
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี
สาขาเกาะสมุย
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุราษฎรธานี
สาขาเกาะสมุย

หนา ๒ จาก ๖
กรมคุมประพฤติ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นางจันทรเรียม ศิริมาศ
2

นางสาวทัดทรวง ศรีสุวรรณ

ตําแหนง
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
พิเศษ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ

3

นายประหยัด ไมแพ

ผูอํานวยการ

4

นายโกเมน รอตโกมิล

5

นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ

6

นายพิพัฒน วองธีรกิจโกศล

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
พิเศษ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
พิเศษ
ผูอํานวยการ

7
8
9
10

นายสามารถ ละกะเต็บ
นายสัณฐาน รัตนะ
นางอําไพ ชนะชัย
นางสาวจีรวรรณ เภาไฟ

11
12
13
14
15

นางสมใจ ธรรมเพชร
นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ
นายนูรซูวัน ราษฎรสดี
นางนุสรา วงษสุวรรณ
นายธีรเดช แสงจันทร

16

นายวสันต เภรีวิค

17

นายนพดล นมรักษ

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
พิเศษ
ผูอํานวยการ

18

นางสาวศิริรัตน ทวยเจริญ

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ

19

นางวริญญา สัมพันธรัตน

ผูอํานวยการ

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นางสาวธีปภา ผิวออนดี

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
พิเศษ
รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

หนวยงาน
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดกระบี่

สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดชุมพร
สาขาหลังสวน
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดตรัง

สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดชุมพร

สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัด
นครศรีธรรมราช
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัด
นครศรีธรรมราช สาขาทุง สง
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนราธิวาส
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดปตตานี
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดพังงา
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดพัทลุง
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดภูเก็ต
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสงขลา
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสงขลา
สาขานาทวี
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสตูล
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี
สาขาเกาะสมุย
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี
สาขาไชยา

หนวยงาน
สํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
พื้นที่ 4

หนา ๓ จาก ๖
กรมบังคับคดี
ลําดับ
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นางญาณิศา เดชศิริ
นายพูมบัณฑิต ผิวสอาด
นายสุรศักดิ์ รัตนไชย
นางกตมล ทัลวัลลิ์

ตําแหนง

หนวยงาน
ผูอํานวยการ
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดกระบี่
ผูอํานวยการ
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดชุมพร
ผูอํานวยการ
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดตรัง
ผูอํานวยการ
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัด
นครศรีธรรมราช
ผูอํานวยการ
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัด
นครศรีธรรมราช สาขาทุง สง
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชาํ นาญ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัด
งาน
นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
ผูอํานวยการ
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดนราธิวาส
ผูอํานวยการ
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดปตตานี

5

นายสุรพล อักษรเนียม

6

นางจินตนา เพชรประดับ

7
8
9
10

นายณัฏฐกัลย ละเอียด
รอยตํารวจตรีหญิง วรางคนา
ขุนเณรพานิช
นางสาวสิริรตั เหมทานนท
นางยุพาพร เผือกผอง

11
12
13
14
15
16

นายพรชัย ศรีดํารงค
นางสาววัจณา ปอมแดง
นายคมเดช ชูวงศ
นายโชติพงศ วงศภคั ไพบูลย
นายอนุชิต เสียงใหญ
นายอรรถโกวิท ชาวเหนือ

ผูอํานวยการ
นิติกรชํานาญการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

17
18
19

นางพรพิมล พลเดช
นายสุวิพฒ
ั น พูลทองคํา
นางจิรา เกศมี

ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

๒๐

นายสุรเทพ เหมรัตนานนท

นิติกรชํานาญการ

21

นายทัยวรรณ ไกรทอง

ผูอํานวยการ

นิติกรชํานาญการ
ผูอํานวยการ

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายวงศศักดิ์ ประเทียบอินทร
2

นางชุลีพร สุทธิบูลย

3

นายชาตรี ทวีทรัพย

ผูอํานวยการ

ตําแหนง

นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการ

สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดพังงา
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดพังงาสาขา
ตะกั่วปา
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดพัทลุง
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดภูเก็ต
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดยะลา
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดระนอง
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดสงขลา
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดสงขลา
สาขานาทวี
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดสตูล
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฎรธานี
สาขาเกาะสมุย
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฎรธานี
สาขาไชยา
สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฎรธานี
สาขาเวียงสระ

หนวยงาน
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต 8 สุราษฎรธานี
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต 9 สงขลา
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดกระบี่

หนา ๔ จาก ๖
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
4 นางสาวกชนิภา ทวิชสังข

ผูอํานวยการ

ตําแหนง

5

นายนราศักดิ์ สงศรีบุญสิทธิ์

ผูอํานวยการ

6

นางยุพิน องอาจ

ผูอํานวยการ

7

นายสธีระ ทองตวน

รักษาการแทน ผูอํานวยการ

8

พันจาตรีพงษพันธ แกวพิมพ

ผูอํานวยการ

9

นางจุไรวรรณ บุญฤทธิ์

ผูอํานวยการ

10

นางสาวลัดดาวัลย แสงศรี

เจาพนักงานธุรการ

11

นางสาวรวี คูหามุข

ผูอํานวยการ

12

นางสาวนิตยา แสงศรี

ผูอํานวยการ

13

นายวัฒนาทร ชูใหม

ผูอํานวยการ

14

นายธนาพร ถือทอง

พนักงานพินิจ

15

นางสาวเพ็ญพร วงศาสวัสดิ์

ผูอํานวยการ

16

นายพงษพนา ทองมี

ผูอํานวยการ

17

นางสาวอัมมร การชะนันท

ผูอํานวยการ

18

นางสาวสุดารัตน สุทธิบูรณ

ผูอํานวยการ

19

นางธิราวรรณ ขุนสิทธิ

พนักงานคุมประพฤติ

กรมราชทัณฑ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 พันตํารวจโท วรชัย อารักษรัฐ
2 นายบุญโชติ เดชสม

ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ

ตําแหนง

หนวยงาน
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดชุมพร
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดตรัง
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนราธิวาส
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปตตานี
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพังงา
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพังงา หนวยบริการยอย
ตะกั่วปา
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพัทลุง
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดยะลา
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดยะลา หนวยบริการยอยเบตง
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดระนอง
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสงขลา
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดสตูล
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดสุราษฎรธานี
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดสุราษฎรธานี
หนวยบริการยอยสมุย

หนวยงาน
เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช
เรือนจํากลางปตตานี

หนา ๕ จาก ๖
กรมราชทัณฑ
ลําดับ
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล
นายดุสติ จันทรสถิตย
นายกฤษฎา เดชนะ
นางนิภา งามไตรไร
นายกาญจน สุนทรเดช
นางยิง่ พิณโญ โมราพันธ
นายดํารงค บัวฤทธิ์

9
10

นายสุทธิศักดิ์ ราหมาน
นายณรงค อุรุวรรณ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นายสุนทร เดชรักษา
นายสมคิด คํามัง่
นายพิภัช พูลชวย
นายภักดี แกวเนียม
นายนิพนธ ปะตุกา
นายณรงค หนูคง
นายกาจกอง รัตนะ
นางสุวิมล ไกรสูงเนิน
นายนเรศ แกวเฉย
นายสมใจ สุขแสงชู
นายวีระ ทวีชนม
นายทํานอง ดวงศิริ
นายประชา นาคอาทิตย

24
25
26

นายวิชาญ ศรีวิเศษ
นายทัตเทพ ชุมนุมมณี
นางสาวกนกวลี ทิมประทุม

27
28

นายทนงศักดิ์ บุญแกวลอม
นายธรณธันย บัวกิง่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายวีระ หนูคง
2 นายสุรยุต ปุริมา

ตําแหนง

ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอไชยา
รักษาราชการแทนผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ

หนวยงาน
เรือนจํากลางพัทลุง
เรือนจํากลางยะลา
เรือนจํากลางสงขลา
เรือนจํากลางสุราษฎรธานี
เรือนจังหวัดกระบี่
เรือนจําจังหวัดชุมพร
เรือนจําจังหวัดตรัง
เรือนจําจังหวัดนราธิวาส

ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ
ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
ผูบัญชาการ
ผูอํานวยการทัณฑสถานเปดบาน
นาวง รักษาราชการแทนผู
บัญชาการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการสวนพัฒนาและ
สวัสดิการผูต องขัง
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

เรือนจําจังหวัดพังงา
เรือนจําจังหวัดภูเก็ต
เรือนจําจังหวัดระนอง
เรือนจําจังหวัดสงขลา
เรือนจําจังหวัดสตูล
เรือนจําอําเภอเกาะสมุย
เรือนจําอําเภอไชยา
เรือนจําอําเภอตะกั่วปา
เรือนจําอําเภอทุงสง
เรือนจําอําเภอนาทวี
เรือนจําอําเภอเบตง
เรือนจําอําเภอปากพนัง
เรือนจําอําเภอหลังสวน

ตําแหนง
เจาหนาทีค่ ดีพิเศษชํานาญการ
เจาหนาทีค่ ดีพิเศษชํานาญการ

หนวยงาน
ศูนยปฏิบัติการคดีพเิ ศษภาคใต
ศูนยปฏิบัติการคดีพเิ ศษจังหวัดชายแดน
ภาคใต

ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา
ทัณฑสถานวัยหนุมนครศรีธรรมราช
ทัณฑสถานหญิงสงขลา
ทัณฑสถานเปดบานนาวง
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

หนา ๖ จาก ๖
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายพีระ กาญจนพงศ
๒

นายสันติชยั ดนหรอหมาน

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ – สกุล
นางสาวศศิกานต เย็นเยือก
นางอมรทิพย คลายบุญสง
นายธวัชชัย พลามิตร
นางสาวเยาวดี รัตนมณี
นางสาวกิตติยาวดี สังขยอด
นางสาวรังสิยา จันทรสวาง
นางสาวทิพยสดุ า บุญรอดอยู
นางสาวดนิตา ศรีสุข

ผูอํานวยการ

ตําแหนง

ผูเชี่ยวชาญดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

หนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ภาค 8
สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ภาค 9

ตําแหนงหนวยงาน

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบตั ิการ
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกร
นักวิชาการยุติธรรม
นักวิชาการยุติธรรม
นักศึกษาฝกงาน
นักศึกษาฝกงาน

