
1 นางสาวณัชชา  อนันตวิเชียร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 80 93 ผาน

2 นายสฤษดิ์ชัย  ทองสัมฤทธิ์ วิศวกรโยธาชํานาญการ 80 90 ผาน

3 นายธนากร  วงศผดุงธรรม สถาปนิกปฏิบัติการ 100 91 ผาน

4 นางสาวจิราวรรณ  ริกชู เจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 100 92 ผาน

5 นางสาวสุรียพร  สีดาคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 100 93 ผาน

6 นางสาวอธิปประภา  โพธิ์ระยา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 100 94 ผาน

7 นางสาวเกศกนก  อัศวโยธิน นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 100 95 ผาน

8 นายนทีรัตน  นอยมีสุข นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 100 92 ผาน

9 นายภูวนัย  แสงพล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 100 93 ผาน

10 นายรัตนพล  รัตนพิทักษ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 100 94 ผาน

11 นายวรรณวิทย  คลายบุญสง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 100 93 ผาน

12 นายศุภณัฐ  แกวจินดา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 100 92 ผาน

13 นายสุทธิโชค  คณโฑเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 100 91 ผาน

14 นายเอนกพงศ  อัศวโยธิน นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 100 92 ผาน

15 นางสาวณัฎฐจรินทร  ทองอราม เจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 100 93 ผาน

16 นางสาวสุภัตตรา  รัตนวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร 100 95 ผาน

17 นายธีรสิทธิ์  เลิศบุญเคียง เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 100 94 ผาน

18 นางสาวปยนันท  วงษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 80 92 ผาน

19 นางสาวชัชนันท  จันทบุรี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 100 94 ผาน
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20 นางสุกฤตา  จันทรจับเมฆ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 100 93 ผาน

21 นางสาวภัทราณี  เวชพันธ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 100 92 ผาน

22 นายปรวิทย  ศรีสินธุ เจาหนาที่สํานักงาน 100 94 ผาน

23 นางสาวสาวิตรี  สมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 100 92 ผาน

24 นายอนุ  เพ็ชรัตน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 100 91 ผาน

25 นางสาวคนึงรักษ   บุญประเสริฐ  เจาหนาที่ บริหารงาน ทั่วไป 100 90 ผาน

26 นายอดิศักดิ์  พลพวก นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ 80 90 ผาน

27 นางรัตนาภรณ  สุขสมโภชน เจาหนาที่สํานักงาน 100 90 ผาน

28 นางพิมพจุฑา  ชินวงศสกุล นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 100 90 ผาน

29 นางสาวมลฤดี  เพชรโพธิ์ทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 100 92 ผาน

30 นายธวัชชัย  พลามิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 100 92 ผาน

31 นางสาวพรสวรรค  พับพุ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 100 94 ผาน

32 นางสาวศศิกานต  เย็นเยือก นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 100 94 ผาน

33 นางอมรทิพย  คลายบุญสง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 100 93 ผาน

34 นางสาวเสาวนีย  จันทรชวลิต นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 100 93 ผาน

35 นางอาจารี  อุทัยรัตน นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 100 91 ผาน

36 นางสาวสินีนาถ  แสงหลา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 100 92 ผาน

37 นางสาววรรณา  สุภาพพูล นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 100 91 ผาน

38 นางสาวสุภาวดี  คงสัตย นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 100 94 ผาน

39 นางสาวอนัญญา  เกรียงจิตติ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 100 90 ผาน

40 นายกวี  ภูวฐิตานนท นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 100 91 ผาน

สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (5 ราย)

กองยุทธศาสตรและแผนงาน (3 ราย)

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม (3 ราย)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (3 ราย)

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (7 ราย)
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