
1 นางปวีณนุช  บรรจง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 100 94 ผาน

2 นางสาวนริสรา  เอี่ยมใจตรง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 100 96 ผาน

3 นางสาววันดี  คุณอนันต เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 100 80 ผาน

4 นางสาวปรีดา  พิมพแกว นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 100 94 ผาน

5 นางสาวเปมิกา  ชอบบุญ เจาหนาที่สํานักงาน 100 92 ผาน

6 นางสาวธัญยธรณ  ฟาคุม นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 100 82 ผาน

7 นางสาวสุมาลี  เมืองจันทร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 100 94 ผาน

8 นางสาวตวงพร  สอาด นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ 100 98 ผาน

9 นางสาวละมัย  บุญชูวงค เจาหนาที่สํานักงาน 100 94 ผาน

10 นางสาวจิรชา  ใจมุง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 100 88 ผาน

11 นายสันตชัย  ภูเยี่ยม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 100 84 ผาน

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

ณ หองอบรมคอมพิวเตอรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมโครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล : โครงการที่ 1

พัฒนาทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy : DL) :

บุคลากรระดับผูปฏิบัติงานที่ควรไดรับการเพิ่มพูนความรูดานดิจิทัล

กิจกรรมที่ 4 Presentation Basic รุนที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.

กองบริหารทรัพยากรบุคคล (2 ราย)

ระยะเวลา

ฝกอบรม

กองการตางประเทศ (3 ราย)

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2 ราย)

คะแนนผล

การทดสอบ 

(คะแนน)

ผลการ

ฝกอบรม

สํานักงานรัฐมนตรี (3 ราย)

กองกลาง (1 ราย)
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12 นางชนาพร  อากาศสุวรรณ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 100 94 ผาน

13 นางสาวสุพรรษา  อิ่มทิม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 100 88 ผาน

14 นางสาวกิตติยา  แยมกลัด เจาหนาที่สํานักงาน 100 80 ผาน

15 นางสาวสุพิชญา  เกตุรอด เจาหนาที่สํานักงาน 100 86 ผาน

16 นางสาวนันทรัตน  ปญญา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 100 92 ผาน

17 นางศิรินทรา  โสภณจิตต นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 100 94 ผาน

18 นางสาวอมรรัตน  ทนทอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 100 82 ผาน

19 นางสาวอรชา  อยูแจง เจาหนาที่สํานักงาน 100 92 ผาน

20 นางสาวศศิรา  ศรีสอาด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 100 96 ผาน

21 นางสาวเทพอักษร  ประสงค นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 100 100 ผาน

22 นางสาวมาลัย  จําปาโพธิ์ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ 100 96 ผาน

23 นางสาวสกุลรัตน  วงษสําราญ นิติกรชํานาญการ 100 88 ผาน

24 นางสาวจิราพร  ชูวงษ เจาหนาที่สํานักงาน 100 82 ผาน

25 นางสาววรินทรพร  โชติจรูญพันธ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 100 80 ผาน

26 นางสาวศิริพร  นาคเปา นิติกร 100 90 ผาน

กองยุทธศาสตรและแผนงาน (4 ราย)

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม (2 ราย)

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (2 ราย)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (2 ราย)

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (1 ราย)

สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (4 ราย)
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27 นางสาวทิพวัลย  สกุณา เจาหนาที่สํานักงาน 100 84 ผาน

28 นางสาวนันทิดา  ยิ่งอุปการณ นิติกร 100 90 ผาน

สํานักงานกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย (2 ราย)


	กิจกรรมที่ 4#1

