
ลําดับ

ที่

1 นางสาวกรกนก  ทิพยรักษ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจาหนาที่

2 นางสาวพจนา  ทรัพยปราชญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

3 นางสาวจิราวรรณ  ริกชู เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองออกแบบและกอสราง

4 นางสาวนิศาชล  สิงหทองดา เจาพนักงานธรุการปฏิบัติงาน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแกว

5 นางสาวรวิยา  มณีรัตน เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน สํานักงานเลขานุการกรม

6 นางสาวนันทนภัส  ทีหอคํา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม

7 นางสาวนิศารัตน  จันทรฉนวน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี

8 นางนิชาภัทร  นาทะชัย เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุย

9 นางสาววิชาดา  จิตติกรยุทธนา พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ

10 นายอิสระพงษ  บุญญา นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ

11 นางกัญจนพร  กองเมือง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองสงเสริมการระงับขอพิพาท

12 นางสาวปฐมา  เสียมหาญ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กองยุทธศาสตรและแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

13 นางสาวจินดาวัฒน ทับทิมไสย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม

14 นางสาวชิดกมล นพสรอมรกิจ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี

15 นายนิธิ แรมวิโรจน พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

16 นายธีรพล ศรีสุข พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ

17 นายคณินทร เกิดสมศรี พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

18 วาที่รอยตรีหญิงขวัญทิพย ครองหนองแดง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี

19 นางสาวศิริกุล รัตนเสลานนท พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร

20 นายสิปปกร ไชยสม นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานอุเบกขา

21 นางสาวณัฐกมล กวงแหวน นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (3 คน)

บัญชีรายชื่อผูผานการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมการพัฒนาขาราชการพลเรือนที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  

หลักสูตร การเปนขาราชการที่ดี รุนที่ 22
       ชวงที่ 1 ระหวางวันศุกรที่ 6 - วันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และโรงแรมจันทรา รีสอรท

                  อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

       ชวงที่ 2 ระหวางวันจันทรที่ 9 - วันศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ หองรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

                  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ชื่อหนวยงาน

กรมคุมประพฤติ (6 คน)

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (3 คน)

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (26 คน)



ลําดับ

ที่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง ชื่อหนวยงาน

22 นายธันวา ชมชื่น นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

23 นางสาวธันยมัย ยองลั่น นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานี

24 นางสาวพรนภัส อัศวเย็นใจ นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1

25 นายศุภสิทธิ์ ศุภชัยศิริจันทร นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11

26 นางสาวทศพรวรรณญ อินทรขาว นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ สถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

27 นายศุภกิจ แปนนอก นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพปฏิบัติการ สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม

28 นายอนุภาพ ทิพยบรรเทิง นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพปฏิบัติการ สถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

29 นายวุธิไกร ศรีจันทร นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพปฏิบัติการ สถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

30 นายฐิติวัชร ชูศรีสุข นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8

31 นายเฉลิมชัย เหลาทองสาร นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพปฏิบัติการ สถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี

32 นายธีระ เลิศรุงเรือง นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

33 นายสธนธร จรุตานันท นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา

34 นายศักนรินทร ใหมเฟย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี

35 นายองอาจ  พรมสาลี นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4

36 นายศรัณยภัทร  ไชยพิศ นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานมุทิตา

37 นางสาวดวงกมล  เกตุรักษ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานพินิจฯ จังหวัดพังงา

38 นายศรัณย  หิรัญพันธุ นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพปฏิบัติการ สถานพินิจฯ จ.นราธิวาส

39 นางสาวภิรมยญา  วรินทรา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองคดีทรัพยสินทางปญญา

40 นางอภิญญา  คงคา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองคดีความมั่นคง

41 นางสาวสุชัญญา  ไชยยะ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองคดีความมั่นคง

42 นางสาวฆัสรา  ศรีเสน เจาพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (ตอ)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (4 คน)
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