
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดกระบี่

1 นำยสนั่น  ทองเนื้อขำว ยุติธรรมจังหวัดและผู้อ ำนวยกำร 075-623-139

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดกระบี่

2 นำงจันทร์เรียม  ศิริมำศ พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำรพิเศษ 075-623-139

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดกระบี่

3 นำงญำณิศำ  เดชศิริ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 075-612-772

4 นำยชำตรี  ทวีทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 075-623-292

และเยำวชนจังหวัดกระบี่

5 นำงยิ่งพิณโญ  โมรำพันธ์ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดกระบี่ 075-611-378

ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดชุมพร

6 ว่ำทีร้่อยตรีอนันทร  พรหมแก้ว นักวิชำกำรอบรมและฝึกวิชำชีพช ำนำญกำร 077-501-158

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดชุมพร

7 นำงพรรณศิริ  ปำนแก้ว พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำร 077-501-158

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

8 นำยประหยัด  ไม้แพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชุมพร 077-501-158

สำขำหลังสวน

9 นำยพูมบัณฑิต  ผิวสอำด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดชุมพร 077-502-401

10 นำงสำวกชนิภำ  ทวิชสังข์ ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 077-534-599

และเยำวชนจังหวัดชุมพร

11 นำยด ำรงค์  บัวฤทธิ์ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดชุมพร 077-643-300

12 นำยประชำ  นำคอำทิตย์ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำอ ำเภอหลังสวน 077-541-066



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดตรัง

13 นำยบัญญัติ  วงค์สว่ำง ยุติธรรมจังหวัดและผู้อ ำนวยกำร 077-212-948

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดตรัง

14 นำยโกเมน  รอตโกมิล พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำรพิเศษ 077-212-948

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดตรัง

15 นำยสุรศักด์ิ  รัตนไชย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดตรัง 075-211-772

16 นำยนรำศักด์ิ  ส่งศรีบุญสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 075-206-440

และเยำวชนจังหวัดตรัง

17 นำยสุทธิศักด์ิ  ร่ำหมำน ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดตรัง 075-213-264



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

18 นำงนริศำ  ปำนสอำด ยุติธรรมจังหวัดและผู้อ ำนวยกำร 075-358-401

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมรำช

19 นำยสุรศักด์ิ  ยอสินธุ์ พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำรพิเศษ 075-358-401

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมรำช

20 นำยพิพัฒน์  ว่องธีรกิจโกศล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติ 075-424-024-5

จังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุง่สง

21 นำงกตมน  ทัลวัลล์ิ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดี 075-340-374

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

22 นำยสุรพล  อักษรเนียม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดี 075-423-435

จังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำทุง่สง

23 นำงจินทนำ  เพชรประดับ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 075-340-374

ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมรำช

สำขำปำกพนัง



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดนครศรีธรรมรำช (ต่อ)

24 นำงยุพิน  องอำจ ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 075-399-566

และเยำวชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช

25 พันต ำรวจโท วรชัย  อำรักษ์รัฐ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำกลำงนครศรีธรรมรำช 075-378-909

26 นำยนเรศ  แก้วเฉย ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำอ ำเภอทุง่สง 075-411-620

27 นำยท ำนอง  ดวงศิริ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำอ ำเภอปำกพนัง 075-517-288

28 นำยทัตเทพ  ชุมนุมมณี ผู้อ ำนวยกำรทัณฑสถำนวัยหนุ่มนครศรีธรรมรำช 098-260-9827

29 นำยธรณ์ธันย์  บัวกิ่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนกกัขงักลำง 075-763-300

จังหวัดนครศรีธรรมรำช



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดนรำธิวำส

30 นำงดวงจันทร์  ทองขำว ยุติธรรมจังหวัดและผู้อ ำนวยกำร 073-515-020

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนรำธิวำส

31 นำยสำมำรถ  ละกะเต็บ พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำร 073-515-020

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนรำธิวำส

32 นำยณัฏฐกัลย์  ละเอียด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดนรำธิวำส 073-532-739

33 นำยสธีระ  ทองต่วน รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจ 073-532-048

และคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดนรำธิวำส

34 นำยณรงค์  อุรุวรรณ์ นักทัณฑวิทยำช ำนำญกำรพิเศษ 073-511-131

เรือนจ ำจังหวัดนรำธิวำส



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดปัตตำนี

35 นำงชญำทิตย์  จิตหลัง ยุติธรรมจังหวัดปัตตำนี 073-334-031

36 นำยสัณฐำน  รัตนะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจงัหวัดปัตตำนี 073-337-359

37 นำงอ ำไพ  ชนะชัย ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภำพ 073-424-800

ผู้ติดยำเสพติดปัตตำนี

38 ร้อยต ำรวจตรีหญิง วรำงคนำ  ขุนเณรพำนิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดปัตตำนี 073-335-161

39 พันจ่ำตรีพงษ์พันธ์  แก้วพิมพ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 073-603-859

และเยำวชนจังหวัดปัตตำนี

40 นำยบุญโชติ  เดชสม ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำกลำงปัตตำนี 074-414-255

41 นำยสุรยุต  ปุริมำ เจ้ำหน้ำทีค่ดีพิเศษช ำนำญกำร 073-340-555

ศูนย์ปฏิบัติกำรคดีพิเศษจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดพังงำ

42 นำยศักย์  ดิษฐำน ยุติธรรมจังหวัดและผู้อ ำนวยกำร 076-481-822

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพังงำ

43 นำงสำวจีรวรรณ  เภำไฟ พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำรพิเศษ 076-481-821

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพังงำ

44 นำงสำวสิริรัต  เหมทำนนท์ นิติกรช ำนำญกำร 076-460-616

ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดพังงำ

45 นำงยุพำพร  เผือกผ่อง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดพังงำ 076-471-328-9

สำขำตะกั่วป่ำ

46 นำงสำวจุไรวรรณ  บุญฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 076-460-624

และเยำวชนจังหวัดพังงำ

47 นำงสำวลดำวัลย์  แสงศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำร 076-421-460

สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

จังหวัดพังงำ หน่วยบริกำรย่อยตะกั่วป่ำ

48 นำยสุนทร  เดชรักษำ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดพังงำ 076-481-524-6

49 นำงสุวิมล  ไกรสูงเนิน ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำอ ำเภอตะกั่วป่ำ 076-424-125



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดพัทลุง

50 นำงสุจิตรำ  รัตนเสวี ยุติธรรมจังหวัดและผู้อ ำนวยกำร 074-611-118

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง

51 นำงสมใจ  ธรรมเพชร พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำรพิเศษ 074-611-118

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง

52 นำยพรชัย  ศรีด ำรงค์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 074-611-677

53 นำงสำวรวี  คูหำมุข ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 074-671-873-4

และเยำวชนจังหวัดพัทลุง

54 นำยดุสิต  จันทร์สถิตย์ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำกลำงพัทลุง 074-613-021

55 นำยทนงศักด์ิ  บุญแก้วล้อม ผู้อ ำนวยกำรทัณฑสถำนเปิดบ้ำนนำวง 074-615-455



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดภูเก็ต

56 นำงสุชำดำ  กลับอ ำไพ นักวิชำกำรยุติธรรมช ำนำญกำร 076-215-850

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

57 นำยปรัชญำ  ชัยวรำนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต 076-213-730

58 นำงสำววัจณำ  ป้อมแดง นิติกรช ำนำญกำร 076-522-218

ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

59 นำงสำวนิตยำ  แสงศรี ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 076-250-353

และเยำวชนจังหวัดภูเก็ต

60 นำยสมคิด  ค ำมั่ง ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดภูเก็ต 076-212-104



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดยะลำ

61 นำยบัญชำ  หนูประดิษฐ์ ยุติธรรมจังหวัดและผู้อ ำนวยกำร 073-240-382

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดยะลำ

62 นำยสมคิด  แก้วนิล ยุติธรรมจังหวัดและผู้อ ำนวยกำร 077-502-410

ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดยะลำ สำขำเบตง

63 นำยนูรซูวัน  รำษฎร์สดี พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำร 073-361-229

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดยะลำ

64 นำยคมเดช  ชูวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดยะลำ 073-361-256

65 นำยวัฒนำทร  ชูใหม่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 073-240-382

และเยำวชนจังหวัดยะลำ

66 นำยธนำพร  ถือทอง พนักงำนพินิจ 073-245-370

สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

จังหวัดยะลำ หน่วยบริกำรย่อยเบตง

67 นำยกฤษฎำ  เดชนะ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำกลำงยะลำ 073-212-622

68 นำยวีระ  ทวีชนม์ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำอ ำเภอเบตง 073-231-215



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดระนอง

69 นำงสำวทรงศิริ  มุสิกะ ยุติธรรมจังหวัดและผู้อ ำนวยกำร 077-823-876

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระนอง

70 นำยโชติพงศ์  วงศ์ภัคไพบูลย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดระนอง 077-862-032

71 นำงเพ็ญพร  วงศำสวัสด์ิ ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 077-812-790-2

และเยำวชนจังหวัดระนอง

72 นำยพิภัช  พูลช่วย ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดระนอง 077-824-781



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดสงขลำ

73 นำงลภัสรดำ  ศรีสุด นักวิชำกำรยุติธรรมช ำนำญกำร 074-307-240

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสงขลำ

74 นำงนุสรำ  วงษ์สุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจงัหวัดสงขลำ 074-313-712

75 นำยธีรเดช  แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจงัหวัดสงขลำ 074-314-498

สำขำนำทวี

76 นำงสำวธีปภำ  ผิวอ่อนดี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 074-333-311-2

ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ พืน้ที ่4

77 นำยอนุชิต  เสียงใหญ่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสงขลำ 074-327-447

78 นำยอรรถโกวิท  ชำวเหนือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสงขลำ 074-373-017

สำขำนำทวี



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดสงขลำ (ต่อ)

79 นำงชุลีพร  สุทธิบูลย์ นักวิชำกำรอบรมและฝึกวิชำชีพช ำนำญกำรพเิศษ 074-312-391

ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 9 สงขลำ

80 นำยพงษ์พนำ  ทองมี ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 074-325-028

และเยำวชนจังหวัดสงขลำ

81 นำงนิภำ  งำมไตรไร ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำกลำงสงขลำ 074-311-933

82 นำยภักดี  แก้วเนียม ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจังหวัดสงขลำ 074-336-069

83 นำยสมใจ  สุขแสงชู ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำอ ำเภอนำทวี 074-318-112

84 นำยวิชำญ  ศรีวิเศษ นักทัณฑวิทยำช ำนำญกำรพิเศษ 074-337-514

ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษสงขลำ

85 นำงสำวกนกวลี  ทิมประทุม นักทัณฑวิทยำช ำนำญกำรพิเศษ 074-336-065

. ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ

86 นำยสันติชัย  ดนหรอหมำน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 074-312-088

ยำเสพติด

ส ำนักงำนป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 9



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดสตูล

87 นำยธีรพัทธ์  รอดควำมทุกข์ ยุติธรรมจังหวัดและผู้อ ำนวยกำร 074-711-912

. ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสตูล

88 นำยวสันต์  เภรีวิค พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำรพิเศษ 074-711-912

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสตูล

89 นำงพรพิมล  พลเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสตูล 074-723-590

90 นำงสำวอัมมร  กำรชะนันท์ ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 074-724-682

และเยำวชนจังหวัดสตูล

91 นำยนิพนธ์  ปะดุกำ นักทัณฑวิทยำช ำนำญกำร 074-711-950

เรือนจ ำจังหวัดสตูล



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

92 นำยเชิดชำย  ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 077-285-173

93 นำยอธิพล  มะหันตำพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดและผู้อ ำนวยกำร 077-419-122

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

สำขำเกำะสมุย

94 นำยนพดล  นมรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติ 077-355-371

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

95 นำงสำวศิริรัตน์  ทวยเจริญ พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำร 077-419-122

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

สำขำเกำะสมุย

96 นำงวริญญำ  สัมพันธรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติ 077-228-489

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำไชยำ



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ต่อ)

97 นำยสุวิพัฒน์  พูลทองค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดี 077-355-381

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

98 นำงจิรำ  เกศมี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดี 077-418-036

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย

99 นำยสุรเทพ  เหมรัตนำนนท์ นิติกรช ำนำญกำร 077-355-381-2

ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

100 นำยทัยวรรณ  ไกรทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดี 077-361-054

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำเวียงสระ

101 นำยวงศ์ศักด์ิ  ประเทียบอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน 077-405-576

เขต 8 สุรำษฎร์ธำนี

102 นำงสำวสุดำรัตน์  สุทธิบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก 077-405-147

และเยำวชนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ท ำเนียบผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร 

(พื้นที่ภำคใต้ตอนบนและภำคใต้ตอนล่ำง)

ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 เมษำยน 2561

ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยยับยั้งกำรทุจริต รุ่นที่ 5

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ที่

จังหวัดสุรำษฎร์ธำน(ีต่อ)

103 นำงธิวำวรรณ  ขุนสิทธิ พนักงำนคุมประพฤติ 077-418-421

สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี หน่วยบริกำรย่อยสมุย

104 นำยกำญจน์  สุนทรเดชำ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี 077-272-154

105 นำยณรงค์  หนูคง ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำอ ำเภอเกำะสมุย 077-419-149

106 นำยกำจก้อง  รัตนะ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำอ ำเภอไชยำ 077-431-113

107 นำยวีระ  หนูคง เจ้ำหน้ำทีค่ดีพิเศษช ำนำญกำร 077-340-555

ศูนย์ปฏิบัติกำรคดีพิเศษภำคใต้

108 นำยพีระ  กำญจนพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม 077-602-927

ยำเสพติด ภำค 8


