
1 นางสาวนริสรา  เอี่ยมใจตรง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 100 94 ผาน

2 นางสาวโฉมศรี  คิดธรรมรักษา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 100 94 ผาน

3 นางสาววันดี  คุณอนันต เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 100 80 ผาน

4 นางสาวปรีดา  พิมพแกว นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 100 96 ผาน

5 นางสาวณัฐมน  อวยพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 100 84 ผาน

6 นางสาววัชรี  ชาญยุทธ เจาหนาที่สํานักงาน 100 88 ผาน

7 นางสาวแสงอรุณ  นินพุดซา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 100 92 ผาน

8 นางธารทิพย  เย็นออน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 100 100 ผาน

9 นางสาวปรัชพร  รัตนพวงทอง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 100 92 ผาน

10 นางสาวณัฐธยาน  เจนรุงเรืองกิจ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 100 86 ผาน

11 นางสาวสุจิตรา  สนธิภักดี เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 100 86 ผาน

12 นางกรกมล  เหลาตระกูล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 100 86 ผาน

13 นางรุจิรา  ทองเฟอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 100 96 ผาน

14 นางปทมา  ฉันทวรวิจิตร เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 100 82 ผาน

15 นางสาวเพ็ญพรรณ  โชติชวง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 100 96 ผาน

16 นางสาวจีรนัย  สักกุณา นักวิชาการเงินและบัญชี 100 100 ผาน

17 นางสาวนฤมล  ขําจร เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 100 98 ผาน

บัญชีรายชื่อผูผานการฝกอบรมโครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล : โครงการที่ 1

พัฒนาทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :

บุคลากรระดับผูปฏิบัติงานที่ควรไดรับการเพิ่มพูนความรูดานดิจิทัล

กิจกรรมที่ 1 Computer & Online basic รุนที่ 2

วันจันทรที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.  และวันจันทรที่ 4 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ หองอบรมคอมพิวเตอรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กองกลาง (3 ราย)

กองบริหารทรัพยากรบุคคล (2 ราย)
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18 นางสาวปานหทัย  ศรีสมุทร นิติกรชํานาญการ 100 98 ผาน

19 นางสาวกิรณา  สุกุมลนันทน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 100 94 ผาน

20 นางสาวเกสรีนันท  ยิ้มใย นิติกรปฏิบัติการ 100 94 ผาน

21 นางสาวชนะจิตร  ขาวดา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 100 90 ผาน

22 นางโชติกา  ฤทธิสนธิ์ บรรณารักษ 100 92 ผาน

23 นางสาววิภาวดี  ปญจศิริ เจาหนาที่สํานักงาน 100 88 ผาน

24 นายวีรยุทธ  เทียนสวาง เจาหนาที่สํานักงาน 100 84 ผาน

25 นางสาวธัญดา  พัชรเปรมชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 100 88 ผาน

26 นางสาวนวลแพร  กุลธํารง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 100 92 ผาน

27 นางสุภีร  ขานไพบูลย เจาพนักงานธุรการอาวุโส 100 82 ผาน

28 นางสาวจันทรจิรา  สรงชล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 100 96 ผาน

29 นางสาวธีราพร  พิมสิม นิติกรชํานาญการ 100 96 ผาน

30 นางพยอม  ราชสม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 100 96 ผาน

31 นางสาวภคบงกช  ปองพาล นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 100 86 ผาน

32 นางพนารัตน  ราชํา นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 100 94 ผาน

สํานักงานกองทุนยุติธรรม (1 ราย)

กองกฎหมาย (7 ราย)

กองยุทธศาสตรและแผนงาน (2 ราย)

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม (2 ราย)

สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (1 ราย)

กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม (1 ราย)

ศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรม (1 ราย)
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