
ลําดับที� ชื�อ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด หมายเหตุ

1 นายมนินธ  สุทธิวัฒนานิติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนย.

2 นายชูชาติ  ศิริปญจนะ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สพบ.

3 นายนพดล  กันศิริ พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ

4 นางสาวไพรินทร  เทศะ พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ

5 นายศิวัช  วันภักดี พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ

6 นายกษิดิ์เดช  ศรีปญญา พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2

7 นายกุลวงค  พินิจวัฒน พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา

8 นางสาวนพรัตน  ปรีดาภิรมย เจาพนักงานธุรการอาวุโส สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ

9 นางยุพา  เจริญวงศ เจาพนักงานธุรการอาวุโส สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2

10 นางสาวพักตรสินี  พุฒเสวก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม

 รายชื�อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น  (บธต.) รุ่นที� ๒๗

ช่วงที� ๑ ระหว่างวันที� ๒๐ -๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ช่วงที� ๒ ระหว่างวันที� ๒๘ พฤศจิกายน  - ๑ ธันวามค ๒๕๖๐



11 นางกัญจนรัตน  อยูจันทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม

12 นายทวี  ชูแสง นิติกรชํานาญการ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี

13 นายรณกร  พรมอินทร นิติกรชํานาญการ กองบังคับคดีลมละลาย 1

14 นายอุรุพงษ  เสถียรกาล นิติกรชํานาญการ กองบังคับคดีลมละลาย 2

15 นางสาวยุวดี  แซดาน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย

16 นายโอบพงศ  ภคภานนท นิติกรชํานาญการ กองบังคับคดีลมละลาย ๖

17 นางชบาไพร  สุวรรณอักษร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม

18 นางประภัสสร  เกิดวังหิน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดแพร

19 นางสุดทาย  สุทธิปญญา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

20 นายเจริญ  ภูขาว นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖

21 นางประทานพร ตั้งไทยขวัญ พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงหบุรี

22 นายนิสสรณ นิลคําวงศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักอธิบดี

23 นางสาวออระชร คาดพันโน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11

24 นางสาวสุมาลี  บางกระ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร

25 นางรัตนา  รอดศรี นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ เรือนจํากลางระยอง



26 นางสาววิยดา  จั่นทอง นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ สํานักทัณฑปฏิบัติ

27 นางสาวชัชชษา  ชุมชวย นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ เรือนจํากลางสุราษฎรธานี

28 นางสาวจันทรเพ็ญ  ศรีทัศน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เรือนจําจังหวัดนนทบุรี

29 นางสาวปาริชาต  วงษลือ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ

30 นายภรภัทร  แปนสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย

31 นายเอกอิศร  ทองเนื้อดี นิติกรชํานาญการ กองนิติการ

32 นางงามใจ  ทวีชนม นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ ทัณฑสถานหญิงสงขลา

33 นายวิโรจน  แตงดวง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน

34 นางสาววริศรา  ศิริสุทธิเดชา นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม

35 นายจักรพล  เกงการเรือ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เรือนจํากลางลําปาง

36 นายนฤทธิ์  ทิพยสิทธิ์ นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ เรือนจํากลางสงขลา

37 นายบงกช  เนตรทิพย นักทัณฑวิทยาชํานาญการ ทัณฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา

38 นางสาวนุชนาถ  ภูระยา เจาพนักงานราชทัณฑอาวุโส กองบริการทางการแพทย

39 นางกานตชนก  แกวกระจาย นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ เรือนจํากลางเพชรบุรี

40 นางเครือวรรณ  บุญญาธนานุรัตน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ เรือนจํากลางนครปฐม



41 นายสิโรตม  ประสงคสุข นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจําจังหวัดสงขลา

42 นายเฉลิมฉัตร  ศรีเพ็ชร นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจําอําเภอสวางแดนดิน

43 นายยุทธ  อุปวรรณ นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ เรือนจําอําเภอเทิง

44 นางสาลินี  เกษมวงศ นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางเชียงราย

45 นายธัชชัย  หลาบมาลา เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กองปฏิบัติการพิเศษ

46 นายนันทนิพัทธ  นิราศนภาภัย เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ ศูนยปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษ

47 นายศิษฏ  อินทะวงศ เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กองบริหารคดีพิเศษ

48 นายศุภมิตร  สิทธิหลอ เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ ศูนยสืบสวนสะกดรอยและการขาว

49 วาที่รอยตรีนรินทร  เพ็งบุญ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ ศูนยสืบสวนสะกดรอยและการขาว

50 นายอํานวย  เตโชติชวาล พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ กองเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ

51 นางสาวรมยกร  จิตติอาภรณ เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

52 พันตรีหญิงจิตลดา  สุจิตต เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กองกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

53 นางสาวสาริสา  สกุลปกษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ กองบริหารคดีพิเศษ

54 นายจุมพล  กฤษฎาพรรณ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม

55 นายศักดิ์สิทธิ์  พัวทรัพยเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม



56 นางสาวธนสิริ ยกเชื้อ นักนิติวิทยาศาสตรชํานาญการ กองตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร

57 นายฉัตรชัย มังกรแสงแกว นักนิติวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร

58 นางสาวณัฐจารวี  ธานี นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4

59 นายกิตติภพ  บัวคลี่ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักปราบปรามยาเสพติด

60 วาที่รอยตรีธีรพันธ  นาคปานเอี่ยม นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3
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