
สงักัด รหสัประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล
เรือนจ ำกลำงเขำบนิ DOC000039 นำย นำวิน ทรัพย์อนิทร์

DOC000060 นำย กฤษฎำกร อะติถะ
DOC000070 นำย ประพันธ์ ศรีชำติ
DOC000098 นำย พิชิต พุ่มชำติ
DOC000099 นำย ธนนัชัย มณีขัติย์
DOC000104 นำย ธีระวัฒน์ ชุม่หมืน่ไวย์
DOC000107 นำย นริศ ผิวออ่น
DOC000296 นำย จีระพงษ์ สีหำขันธ์
DOC000347 นำย ภำสกร เปง็รำชรอง
DOC000348 นำย ประจักษ์ ปญัญำใส

เรือนจ ำกลำงเชียงใหม่ DOC000360 นำง อรวรรณ แกว้ธิวัง
เรือนจ ำกลำงเพชรบรีุ DOC000026 นำย ภญิโญ สุดประเสริฐ

DOC000031 นำย มำนติย์ วงษม์ณี
DOC000067 นำย ธนภทัร มณีกลุจิตรประศำสน์

เรือนจ ำกลำงก ำแพงเพชร DOC000322 นำย ธนวัฒน์ ช่วยเจริญ
เรือนจ ำกลำงคลองเปรม DOC000110 นำย ภำณุพงค์ เหมพิทักษ์

DOC000154 นำย จิรวัฒน์ แกว้ชูเชิด
DOC000170 นำย กศุล ออ่นมำก
DOC000214 นำย รุ่งระวี พรธิอัว้
DOC000252 นำย พิษณุ ไตรภำค
DOC000271 นำย ชยุต ไชยวิถี

เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ DOC000121 นำย ธนทั พักพิง
DOC000126 นำย ยุวชำติ ขำวสะอำด
DOC000326 นำย ศุภชัย กจิโชติเลิศไพบลูย์
DOC000362 นำย ธีรวัฒน์ หมำยเกือ้

เรือนจ ำกลำงฉะเชิงเทรำ DOC000260 นำย พัฒนพงษ์ ดวงศรี
DOC000278 นำย สันติสุข ทิมเครือจีน
DOC000286 นำย พิทักษพ์งษ์ มลูข ำ
DOC000288 นำย เฉลิมพร เรืองโชติ

เรือนจ ำกลำงชลบรีุ DOC000016 นำย ณัฐพงศ์ จันต๊ะวำรี
DOC000021 นำย กติติ ค ำผุย
DOC000028 นำย ณัฐกติต์ิ ผลบญุ
DOC000054 นำย กรุง นอ้ยกอ้ม
DOC000062 นำย อธิวัฒน์ ขัติยะ

ประกำศรำยชือ่ผู้ผ่ำนหลักสูตรกำรปฏบิัตติอ่ผู้ตอ้งขงัตำมหลักทัณฑปฏบิัต ิ(พ้ืนฐำน)
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DOC000068 นำย ส่องสุทธิ์ ไกรกจิรำษฎร์
DOC000069 นำย กฤษณะ ไชยมลู
DOC000081 นำย ใหมด่วงทอง เวชภบิำล
DOC000085 นำย ไกรศร วิเศษ
DOC000091 นำย ธำรดล วงศ์ค ำ
DOC000105 นำย มงักร ไชยเพ็ชร
DOC000185 นำย ธีรพงษ์ จูสวัสด์ิ
DOC000244 นำย สุริโย รักษำ
DOC000305 นำงสำว กรวิภำ พิมพ์ชัยภมูิ
DOC000345 นำงสำว ขวัญสุดำ ถูวะกำร

เรือนจ ำกลำงนครปฐม DOC000124 นำย วิษณุ เกดิส ำรำญ
DOC000206 นำย เรืองวิทย์ ลุนส ำโรง
DOC000354 นำย จักรพงศ์ ปอ้งนำนำค

เรือนจ ำกลำงนครศรีธรรมรำช DOC000145 นำย ธเนศร์ เกือ้อำษำ
DOC000314 นำงสำว นภิำพร ศรีสมยั

เรือนจ ำกลำงนครสวรรค์ DOC000009 นำย กรกฎ แนวทัศน์
DOC000117 นำย ภรูณศิริ พันธ์วงศ์
DOC000119 นำย ปรีชำ สุธรรมซำว
DOC000230 นำย วุฒินนัต์ สงใย

เรือนจ ำกลำงบำงขวำง DOC000195 นำย วิทยำ แสงจันทร์
DOC000250 นำย นพดล อนสีุ
DOC000253 นำย สถำพร หำญจริง
DOC000254 นำย สนทิ แกน่สันเทียะ
DOC000255 นำย จักรกฤษ พรหมพิงค์
DOC000256 นำย ชัยณรงค์ ไชยแสน
DOC000257 นำย ศุภชัย สิงหใ์จ
DOC000261 นำย บญุเอนก กล่ินดิษฐ์
DOC000272 นำย พิสุทธิ์ ยะสะกะ
DOC000336 นำย กรกช แสวำนี
DOC000364 นำย วินยั สุขยุภกัด์ิ

เรือนจ ำกลำงปตัตำนี DOC000019 นำย ไมตรี ธีระมณีกลุ
DOC000047 นำย มะตอเฮ มำนะ๊
DOC000207 นำย พลวัฒน์ นวลเจริญ
DOC000240 นำย อนัวำ ดำรำแม
DOC000339 นำย มนตรี ขุนพล

เรือนจ ำกลำงพระนครศรีอยุธยำ DOC000311 นำย ธรรมรัตน์ พวกดี
DOC000342 นำย ชัยพงษ์ ภพูันใบ

เรือนจ ำกลำงพิษณุโลก DOC000221 นำย สุรสิทธิ์ ใจจะดี
DOC000243 นำย อดิศร มำ้เมอืง



เรือนจ ำกลำงยะลำ DOC000049 นำย จิตรภณ พรหมเลข
DOC000106 นำย สิทธิศักด์ิ เชยกล่ินเทศ
DOC000234 นำย ภำนวุัฒน์ หอมจันทร์
DOC000246 นำย เกยีรติศักด์ิ สุขแสน
DOC000294 นำย อำมนี จะปะกยีำ
DOC000366 นำงสำว พูลสิน รัตนพงศ์

เรือนจ ำกลำงระยอง DOC000065 นำย ณรงค์ศักด์ิ สุธรรม
DOC000079 นำย ธีระพงษ์ กนัภกัดี
DOC000094 นำย ธนวัฒน์ วงศ์เฉลิม
DOC000100 นำย วรชัย ปญัโญ
DOC000111 นำย สุบนิ พงษไ์พรวัน
DOC000159 นำย ตุลำวุฒิ ผิวออ่น
DOC000187 นำงสำว ชลชญำ แสงสุข
DOC000217 นำย ณัฐนนัท์ เสำวคนธ์
DOC000263 นำย ภมูบิดี บญุภำ
DOC000292 นำย เชำวสิทธิ์ สิงหศ์รี
DOC000324 นำย ดิษรินทร์ ปิน่ละมยั
DOC000346 นำย ชยพัทธ์ แดนเขตต์

เรือนจ ำกลำงรำชบรีุ DOC000164 นำย นพินธ์ โต้งสูงเนนิ
DOC000209 นำย รัฐกำญจน ปำนณรงค์
DOC000233 นำย เอกภพ เลิศพงศ์ไพบลูย์
DOC000258 นำย กฤษดำ สิงหส์รศรี
DOC000273 นำย สรัล พันกนัทะ
DOC000317 นำย ภวูนยั ขุนสอำด
DOC000334 นำย ปองพล สมทุรผ่อง

เรือนจ ำกลำงลพบรีุ DOC000123 นำย ธวัชชัย ต๊ะกำบโพ
DOC000127 นำย เสรี งำมวงศ์ทอง
DOC000132 นำย ปรัชญำ กำมนต์
DOC000268 นำย พัลลภชั ข ำวำรี
DOC000281 นำย ธวัชชัย อรุะ
DOC000321 นำงสำว วรวรรณ นอ้ยจู

เรือนจ ำกลำงล ำปำง DOC000247 นำงสำว อรอนงค์ ดีงำม

เรือนจ ำกลำงสงขลำ DOC000032 นำย ชำญวุธ ศรีชุมพวง

DOC000046 นำย ธนวรรธน์ อนิจำด
DOC000073 นำย ภมรพชร ภผูำสิทธิ์
DOC000133 นำย วิวัธน์ แกว้สลับเพชร
DOC000218 นำย ชัยณรงค์ ชำญสถำพร
DOC000280 นำย สรำวุฒิ กำญจนรัตน์
DOC000297 นำย อสิรำทิตย์ ขุนทองจันทร์



เรือนจ ำกลำงสมทุรปรำกำร DOC000025 นำย ไชยวัฒน์ ตอนสุข
DOC000033 นำย สมพร สุยะปนั
DOC000045 นำย ฤชำ ศรีกนั
DOC000052 นำย ปฏญิญำ หมืน่ใจ
DOC000084 นำย วิษณุ ศรศิลป์
DOC000327 นำย ศุภวรรษ บญุเยือ้น
DOC000361 นำย ยิง่สันต์ิ พัฒบบุผำ

เรือนจ ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี DOC000168 นำย ภำนพุงศ์ ภมูไิชยำ
DOC000173 นำย เชฎฐพล โลหตุำงกรู
DOC000191 นำย อภรัิกษ์ สุขพิทักษ์
DOC000351 นำย สมพงศ์ วิบลูย์กำญจน์

เรือนจ ำกลำงอบุลรำชธำนี DOC000331 นำงสำว สุชำดำ นรำนตุ
เรือนจ ำจังหวัดเพชรบรูณ์ DOC000205 นำย พงศ์ปณต พรมนอ้ย

DOC000318 นำง ธนภรณ์ ปญัญำอำ้ย
เรือนจ ำจังหวัดแมฮ่่องสอน DOC000337 นำย ธีรจักษ์ พุทธสอน
เรือนจ ำจังหวัดกระบี่ DOC000129 นำย ไพบลูย์ ไกรสูรศรี

DOC000201 นำย สันติสุข จันทร์เชำว์
DOC000349 นำย โยธิน สอเหลบ

เรือนจ ำจังหวัดกำญจนบรีุ DOC000202 นำย ศำสตรำ ศรีทันดร
เรือนจ ำจังหวัดจันทบรีุ DOC000015 นำย พงษช์ัย เผ่ำกนัทะ

DOC000066 นำย วงศกร กวำงจิตร์
DOC000071 นำย ศุภชัย พิทยะพลัง
DOC000077 นำย ไพรพัฒนำ กจิขุนทด
DOC000088 นำย สมบติั ยะธำ

เรือนจ ำจังหวัดตรำด DOC000096 นำย อดุลย์ พวงแกว้
DOC000118 นำย คธำวุฒิ ขันนำก
DOC000232 นำย พรำนไพร เรืองเดช
DOC000242 นำย ภำณุมำศ ทัศมี

เรือนจ ำจังหวัดนครนำยก DOC000037 นำย สุวิทย์ จันทักษ์
DOC000149 นำย จตุพงษ์ พึ่งตัว
DOC000151 นำย วรำกร สุ่มมำตย์

เรือนจ ำจังหวัดนนทบรีุ DOC000245 นำย ณัฐพล กองทรัพย์โต
DOC000259 นำย ธีรกลุ ทองไสย์
DOC000267 นำย ภเูมธ ชัยวรรณ์
DOC000289 นำย สถำพร ซ่ือดี

เรือนจ ำจังหวัดนรำธิวำส DOC000040 นำย นภดล บญุเยีย่ม
DOC000064 นำย ปรำโมทย์ ต้นเงิน
DOC000087 นำย อนชุำ ทิพย์รัตนำภรณ์
DOC000329 นำง นงลักษณ์ หลงรำม



DOC000367 นำย เตำว์เฟต แวอเูซ็ง
เรือนจ ำจังหวัดบงึกำฬ DOC000228 นำย วันชนะ เยียวยำสัตว์

DOC000357 นำย วิวัฒน์ ใจตรง
เรือนจ ำจังหวัดปทุมธำนี DOC000160 นำย วิรชัย โคตรคร

DOC000163 นำย สุทธิชัย ตรงดี
DOC000165 นำย ไชยยศ ธรรมปำน
DOC000338 นำย นธิิโรจน์ อภชิญำวีรวงศ์

เรือนจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ DOC000013 นำย สง่ำ โกณฑำ
DOC000095 นำย จิรำยุ พลวิโรจน์
DOC000131 นำย จีรำวัฒน์ เข็มทอง
DOC000293 นำย โสภณ กล่ันสกลุ

เรือนจ ำจังหวัดปรำจีนบรีุ DOC000143 นำย วันชัย เจริญวงศ์
DOC000146 นำย อ ำพล รัตนโคตร
DOC000147 นำย ชินวัตร วงศ์ธิติเมธำ
DOC000150 นำย พงษพ์ันธ์ หำวอ
DOC000152 นำย ทรงวิทย์ แพงค ำอว้น

เรือนจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ DOC000225 นำงสำว ฐิติมำ ไชยสุ้ย
DOC000248 นำย กฤษกร เวชวงษ์
DOC000355 นำย ปฐมทรรศ สุนทรพฤกษ์

เรือนจ ำจังหวัดพังงำ DOC000285 นำย เสกสรรค์ เพ็ชรพรำว
เรือนจ ำจังหวัดพิษณุโลก DOC000053 นำย พงศ์ปกรณ์ สิทธิมงคล

DOC000220 นำย พงศธร โต๊ะโท่น
DOC000229 นำย ณัฐดนยั ตัวเหลียว
DOC000235 นำย ปกรณ์ กนัธิวงค์
DOC000310 นำย อนวุัติ เขือ่นสอง
DOC000350 นำย ภมูนิทร์ จักร์สอน

เรือนจ ำจังหวัดภเูกต็ DOC000029 นำย กติติศักด์ิ นำสิงหข์ันธ์
DOC000061 นำย กรกฎ จงไกรจักร
DOC000076 นำย ธนวิชญ์ เกตุรักษำ
DOC000097 นำย ธีระวุฒิ คชสิทธิ์

เรือนจ ำจังหวัดสงขลำ DOC000006 นำย พีรพัฒน์ วรรณวำณิชย์
DOC000018 นำย สุรวุฒิ สินฝำด
DOC000035 นำย สุไลหมำน กอหลัง
DOC000038 นำย จักรพงศ์ ตันติหำชัย
DOC000043 นำย ธรำธิป เอีย่มสุขแสง
DOC000059 นำย พชร แกว้มณี
DOC000115 นำย วิสำข์ สมศรี
DOC000284 นำย อบัดุลเลำะฮ์ ยำง๊ะ
DOC000319 นำงสำว หะนซีะฮ์ เปำะวอ



เรือนจ ำจังหวัดสมทุรสำคร DOC000057 นำย ประเสริฐศักด์ิ ตุลีสี
DOC000082 นำย ณัฐธัญ บญุมำเรือง
DOC000103 นำย ศรำวุธ กะระพันธุนษิฐ์
DOC000120 นำย วสินธ์ เล้ำทอง
DOC000148 นำย วีระ มรัีกษำ

เรือนจ ำจังหวัดสระแกว้ DOC000140 นำย ยศภทัร์ อำจทวีกลุ
DOC000158 นำย อภวิัฒน์ ค ำมำ
DOC000194 นำย สุระชัย ทองแมน้
DOC000332 นำงสำว นภำรัตน์ จันทรคติ

เรือนจ ำจังหวัดสระบรีุ DOC000011 นำย ปฐัวี ลับโกษำ
DOC000130 นำย พีรภทัร อำเคอะ
DOC000134 นำย ไตรรงศ์ เสำะสมบรูณ์
DOC000156 นำย ปริญญำ แพงเนตร

เรือนจ ำจังหวัดสิงหบ์รีุ DOC000142 นำย นรัินดร์ ปรังกำร
DOC000153 นำย อคัรภทัร สิทธิวัง

เรือนจ ำจังหวัดสุโขทัย DOC000231 นำย ภรีะศำสตร์ นอ้ยช่ำงคิด
เรือนจ ำจังหวัดสุพรรณบรีุ DOC000113 นำย กติิพงษ์ สุขพรรณพิมพ์

DOC000199 นำย ศักด์ิดำ ร่วมสมคัร
DOC000264 นำย ชวลิต วุฒิศิลป์

เรือนจ ำจังหวัดหนองคำย DOC000236 นำย ชัยวัฒน์ ค ำออ้
เรือนจ ำจังหวัดหนองบวัล ำภู DOC000328 นำย ศุภกจิ แนน่อดุร
เรือนจ ำจังหวัดอำ่งทอง DOC000157 นำย ศุภชัย นำสิลพร้อม
เรือนจ ำจังหวัดอตุรดิตถ์ DOC000008 นำงสำว นฤมล ขจิตรัตน์

DOC000204 นำย สำธิต ภสูด
DOC000239 นำย อนสุรณ์ เทพกอม

เรือนจ ำจังหวัดอทุัยธำนี DOC000109 นำย สุรศักด์ิ แสงแกว้
DOC000114 นำย ณัฐวุฒิ ศรีใจสำร

เรือนจ ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร DOC000010 นำย ณรงค์รัฐ โรจนว์ิสุทธินนัท์
DOC000014 นำย อำญะ บณุโยประกำร
DOC000036 นำย ชรินทร์ โบรำณมลู
DOC000125 นำย วีรชัย ภูแ่สนสะอำด
DOC000128 นำย ชำนพุงษ์ ยศรุ่งเรือง
DOC000161 นำย เจษฎำพร ชำแสน
DOC000224 นำย ศรำยุทธ ชูทองรัตนะ

เรือนจ ำพิเศษธนบรีุ DOC000136 นำย ชิษณุพงศ์ เรืองวุฒิสำร
DOC000139 นำย สุวพิชญ์ ชีวสิทธิยำนนท์
DOC000262 นำย เจษฎำ ลินทอง
DOC000308 นำงสำว นลินี ชัยสุโรจน์
DOC000330 นำย ไตรรัตน์ ส่ือพุทธมนตรี



เรือนจ ำพิเศษพัทยำ DOC000042 นำย เทิดพงษ์ ละลอก
DOC000048 นำย รณยุทธ บญุตำ
DOC000135 นำย รัตนชัย ภริมย์รักษ์
DOC000211 นำย ทรงศักด์ิ อำจไธสง
DOC000213 นำย พงษภ์ทัร พงษอ์บุล
DOC000237 นำย กติิศักด์ิ ยังประเสริฐ
DOC000363 นำงสำว อรวรรณ ฤกษต์ระกลู

เรือนจ ำพิเศษมนีบรีุ DOC000012 นำย อฑัฒกร สกลุรัตน์
DOC000108 นำย เกรียงศักด์ิ เรือนหล้ำ
DOC000122 นำย กมล เลำะพึ่ง
DOC000269 นำย สุรสิทธิ์ โชติพินจิ
DOC000275 นำย อำทิตย์ สุวรรณสนธิ์
DOC000276 นำย อภวิัฒน์ กำระบตัร
DOC000277 นำย สมนกึ ไพโรจน์
DOC000283 นำย อสิระพงค์ เชียงจันทร์
DOC000290 นำย รักษพล ศรีนำนนท์

เรือนจ ำอ ำเภอเกำะสมยุ DOC000078 นำย ยงยุทธ ไชยนติย์
DOC000080 นำย วีรสรรค์ วงค์สวัสด์ิ
DOC000089 นำย สุวิชำ สังข์ทอง

เรือนจ ำอ ำเภอเทิง DOC000215 นำย ธพิพัฒน์ สมกองแกว้
เรือนจ ำอ ำเภอเบตง DOC000090 นำย บญัชำ สิงหซ์อม
เรือนจ ำอ ำเภอแมส่อด DOC000344 นำย บรรจงลักษณ์ สิทธิหำญ
เรือนจ ำอ ำเภอแมส่ะเรียง DOC000340 นำย วิษณุ มณีวรรณ์
เรือนจ ำอ ำเภอไชยำ DOC000216 นำย ปฏพิงษ์ เพชรคง

DOC000219 นำย ชัยวัฒน์ อรชร
DOC000270 นำย นถัสิทธิ์ แพทอง
DOC000302 นำงสำว รัชนกีรณ์ เสมยีนเพชร

เรือนจ ำอ ำเภอกบนิทร์บรีุ DOC000282 นำย วีรศักด์ิ อุน่ค ำ
DOC000287 นำย กอบโชค กองเงิน

เรือนจ ำอ ำเภอตะกัว่ปำ่ DOC000188 นำย จีระศักด์ิ แจ่มแจ้ง
DOC000295 นำย นพพล ตันตริยสุนทร
DOC000299 นำย ทศพล สุวภำ
DOC000356 นำย จีระพันธ์ จันทรพักดี

เรือนจ ำอ ำเภอทองผำภมูิ DOC000024 นำย วิสันต์ แกว้สมบรูณ์
DOC000044 นำย ธีรโชติ จันทร์ก ำเนดิ
DOC000050 นำย ณัฐวัฒน์ สุพรมมำ
DOC000058 นำย ธนยันนัท์ มสีวัสด์ิ
DOC000072 นำย พงศ์วิทย์ จันทร์ชูดวง
DOC000137 นำย อศัวิน ตลับนำค



DOC000323 นำงสำว ศิริพร วงใจ
เรือนจ ำอ ำเภอทุ่งสง DOC000034 นำย ปฐวี สุวรรณบ ำรุง
เรือนจ ำอ ำเภอธัญบรีุ DOC000144 นำย อธิวรรธ์ เมอืงนำง

DOC000174 นำย ปญัญำ แกว้เกดิ
DOC000183 นำย จักรพล โพธิ์ไทรย์
DOC000184 นำย ปฐมพงศ์ ใจเสมอ
DOC000192 นำย ชำญณรงค์ ทุมพัฒน์
DOC000193 นำย อนนัตชัย มสิูโก
DOC000196 นำย จิรภวิัฒน์ ผลสวัสด์ิ
DOC000197 นำย เอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี

เรือนจ ำอ ำเภอนำงรอง DOC000138 นำย สันติ เรืองศรี
DOC000141 นำย สุรชำติ สีหำนำม

เรือนจ ำอ ำเภอนำทวี DOC000056 นำย ดนยั เกดิทิพย์
เรือนจ ำอ ำเภอบวัใหญ่ DOC000116 นำย ชินกร มณีจันทร์

DOC000353 นำย อนิธวัช โพธิ์สิม
เรือนจ ำอ ำเภอพล DOC000313 นำย พลวัฒน์ ศรีสมบติั
เรือนจ ำอ ำเภอภเูขียว DOC000222 นำย ชนตั เงสันเทียะ
เรือนจ ำอ ำเภอรัตนบรีุ DOC000112 นำย กนัตภณ เจริญวงศ์

DOC000352 นำย ปยิะ พรหมโคตร
เรือนจ ำอ ำเภอสว่ำงแดนดิน DOC000189 นำย รันดร บญุทรัพย์
เรือนจ ำอ ำเภอหลังสวน DOC000167 นำย ธนชัชนม์ รัตนะ
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม DOC000074 นำย ศรกำยสิทธิ์ วรินทรำ

DOC000212 นำย อำวุธ สุตตะระ
กลุ่มงำนพัฒนำระบบบริหำร DOC000003 นำย พุทธินนัท์ คงสุวรรณ์
กองแผนงำน DOC000312 นำย อนชุำ ภตูะวัน

DOC000335 นำย ภำนวุัฒน์ เนยีมฤทธิ์
กองกำรเจ้ำหนำ้ที่ DOC000369 นำย อภชิำติ วงศ์ละคร
กองคลัง DOC000086 นำย สมชำย ฟองรัตน์

DOC000093 นำย มนตรี ออมสิน
DOC000307 นำงสำว ภทัรวดี แสงศรี

กองนติิกำร DOC000238 นำงสำว พรรษสลิล รีพรหม
ทัณฑสถำนเกษตรอตุสำหกรรมเขำพริก DOC000320 นำงสำว หนึง่ฤทัย พันธ์ยก
ทัณฑสถำนเปดิทุ่งเบญจำ DOC000051 นำย ณัศชพงษ์ สมคัร

DOC000102 นำย สุทธิพงษ์ มำลำศรี
ทัณฑสถำนเปดิบำ้นเนนิสูง DOC000030 นำย กติติมศักด์ิ คุรุกจิก ำจร

DOC000300 นำย วรโชติ นำคำพันธ์
DOC000368 นำย วิวัฒน์ สำระโป

ทัณฑสถำนเปดิหนองน้ ำขุน่ DOC000309 นำย นรำวุฒิ หงษแ์กว้
ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์ DOC000004 นำย ศุภกร บญุสม



DOC000005 นำย ศุภโชค ซ่ือตรง
DOC000020 นำย ปรีดำพงศ์ รัตนทวีชำติ
DOC000023 นำย ศุนทัธพัจน์ ฟูทะนนัชัย
DOC000027 นำย อภชิำติ ขันธวิชัย
DOC000041 นำย นกุลู กล่ินปำน
DOC000092 นำย ปญัญำ เส็งลำ
DOC000241 นำย เสกสรร ทองบริบรูณ์
DOC000251 นำย วีรภทัร กิน้ชะโร
DOC000274 นำย ชลธิศ แกว้รักษำ
DOC000279 นำย อธิติ ชืน่อำรมณ์
DOC000291 นำย กฤศ สมจิตวรี
DOC000325 นำงสำว กลัยำ เกตุเพ็ชร

ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษกลำง DOC000101 นำย วิวัฒน์ รัตนะ
DOC000223 นำย พิสิฐ ยะสะกะ
DOC000227 นำย พรหมมำ พรมโนนศรี
DOC000249 นำย นพดล ค้ิวไธสง
DOC000333 นำย ชนนัวิทย์ ชูหลอง

ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษขอนแกน่ DOC000208 นำย นติิพงศ์ เวียงธรรม
ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษจังหวัดปทุมธำนี DOC000182 นำย พิสุทธิ์ สมบติัภธูร

DOC000190 นำย ธนสิร ศรีจำด
ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษพระนครศรีอยุธยำ DOC000155 นำย บณัฑิต ณ เชียงใหม่

DOC000178 นำย อำทิตย์ อดุสี
DOC000315 นำย พิพัฒน์ สำยแปง
DOC000316 นำย พงษด์นยั จันทร์หอกลอง

ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษสงขลำ DOC000075 นำย อภสิิทธิ์ วิสิทธิ์ศักด์ิ
DOC000266 นำย ธนกร สุวรรณเจริญ

ทัณฑสถำนวัยหนุม่กลำง DOC000007 นำงสำว เกล็ดไพฑูรย์ บญุเพ็ง
DOC000166 นำย จักรพันธ์ เสนธรรม
DOC000169 นำย จีรพันธ์ สุดนำวำ
DOC000171 นำย อำทิตย์ ผำลำ
DOC000175 นำย สมหมำย แสนเสนำ
DOC000176 นำย วิชิต สุจริต
DOC000180 นำย ชยพล สุวรรณพันธ์
DOC000210 นำย ศุภณัฐ ปวงศิริ

ทัณฑสถำนวัยหนุม่นครศรีธรรมรำช DOC000055 นำย ชัยยุทธ อนิทศร
DOC000162 นำย ประภำค แกว้ประภำค
DOC000186 นำย ภชุงค์ กำลลักษณ์
DOC000203 นำย นพพร เพชรำนนัท์

ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่ DOC000304 นำงสำว สลิลลำวัลย์ ปลูกเพำะ



DOC000306 นำงสำว เทียนตำ สงสภำต
ทัณฑสถำนหญิงกลำง DOC000298 นำงสำว นธิิรัตน์ โอสถพันธ์

DOC000303 นำงสำว วรรมณ รัตนปฐม
DOC000341 นำงสำว จิรำพร สมคักำร

ทัณฑสถำนหญิงธนบรีุ DOC000198 นำงสำว กฤตยำ เสียงล้ ำ
ทัณฑสถำนหญิงนครรำชสีมำ DOC000358 นำงสำว ภมุรินทร์ ยำมกระโทก

DOC000359 นำงสำว สุนทรี โตสกลุ
ทัณฑสถำนหญิงพิษณุโลก DOC000200 นำงสำว ศิริยำ ร ำลึก

DOC000343 นำงสำว ศิรินดำ สวนมำดี
ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ DOC000365 นำงสำว สัพพัญญู สังข์ชุม
สถำนกกัขังกลำงจังหวัดปทุมธำนี DOC000017 นำย พชรณพ ดิษฐสำคร

DOC000172 นำย อนชุำ ผันผ่อน
DOC000177 นำย นนัทภพ แสงปวง
DOC000179 นำย ปกรณ์ พรหมรัตน์
DOC000181 นำย สมศักด์ิ วังมลู

ส ำนกัทัณฑวิทยำ DOC000226 นำย สุรเชษฎ์ จิตต์ไทย

สงักัด รหสัประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล
เรือนจ ำกลำงเขำบนิ DOC000039 นำย นำวิน ทรัพย์อนิทร์

DOC000060 นำย กฤษฎำกร อะติถะ
DOC000070 นำย ประพันธ์ ศรีชำติ
DOC000098 นำย พิชิต พุ่มชำติ
DOC000099 นำย ธนนัชัย มณีขัติย์
DOC000104 นำย ธีระวัฒน์ ชุม่หมืน่ไวย์
DOC000107 นำย นริศ ผิวออ่น
DOC000296 นำย จีระพงษ์ สีหำขันธ์
DOC000347 นำย ภำสกร เปง็รำชรอง
DOC000348 นำย ประจักษ์ ปญัญำใส

เรือนจ ำกลำงเชียงใหม่ DOC000360 นำง อรวรรณ แกว้ธิวัง
เรือนจ ำกลำงเพชรบรีุ DOC000026 นำย ภญิโญ สุดประเสริฐ

DOC000031 นำย มำนติย์ วงษม์ณี
DOC000067 นำย ธนภทัร มณีกลุจิตรประศำสน์

เรือนจ ำกลำงก ำแพงเพชร DOC000322 นำย ธนวัฒน์ ช่วยเจริญ
เรือนจ ำกลำงคลองเปรม DOC000110 นำย ภำณุพงค์ เหมพิทักษ์

ประจ ำปี 2561 รุ่นที่ 1
ประกำศรำยชือ่ผู้ผ่ำนหลักสูตรพระรำชบัญญตัริำชทัณฑ์ พ.ศ. 2560



DOC000154 นำย จิรวัฒน์ แกว้ชูเชิด
DOC000170 นำย กศุล ออ่นมำก
DOC000214 นำย รุ่งระวี พรธิอัว้
DOC000252 นำย พิษณุ ไตรภำค
DOC000271 นำย ชยุต ไชยวิถี

เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ DOC000121 นำย ธนทั พักพิง
DOC000126 นำย ยุวชำติ ขำวสะอำด
DOC000326 นำย ศุภชัย กจิโชติเลิศไพบลูย์
DOC000362 นำย ธีรวัฒน์ หมำยเกือ้

เรือนจ ำกลำงฉะเชิงเทรำ DOC000260 นำย พัฒนพงษ์ ดวงศรี
DOC000278 นำย สันติสุข ทิมเครือจีน
DOC000286 นำย พิทักษพ์งษ์ มลูข ำ
DOC000288 นำย เฉลิมพร เรืองโชติ

เรือนจ ำกลำงชลบรีุ DOC000016 นำย ณัฐพงศ์ จันต๊ะวำรี
DOC000021 นำย กติติ ค ำผุย
DOC000028 นำย ณัฐกติต์ิ ผลบญุ
DOC000054 นำย กรุง นอ้ยกอ้ม
DOC000062 นำย อธิวัฒน์ ขัติยะ
DOC000068 นำย ส่องสุทธิ์ ไกรกจิรำษฎร์
DOC000069 นำย กฤษณะ ไชยมลู
DOC000081 นำย ใหมด่วงทอง เวชภบิำล
DOC000085 นำย ไกรศร วิเศษ
DOC000091 นำย ธำรดล วงศ์ค ำ
DOC000105 นำย มงักร ไชยเพ็ชร
DOC000185 นำย ธีรพงษ์ จูสวัสด์ิ
DOC000244 นำย สุริโย รักษำ
DOC000305 นำงสำว กรวิภำ พิมพ์ชัยภมูิ
DOC000345 นำงสำว ขวัญสุดำ ถูวะกำร

เรือนจ ำกลำงนครปฐม DOC000124 นำย วิษณุ เกดิส ำรำญ
DOC000206 นำย เรืองวิทย์ ลุนส ำโรง
DOC000354 นำย จักรพงศ์ ปอ้งนำนำค

เรือนจ ำกลำงนครศรีธรรมรำช DOC000145 นำย ธเนศร์ เกือ้อำษำ
DOC000314 นำงสำว นภิำพร ศรีสมยั

เรือนจ ำกลำงนครสวรรค์ DOC000009 นำย กรกฎ แนวทัศน์
DOC000117 นำย ภรูณศิริ พันธ์วงศ์
DOC000119 นำย ปรีชำ สุธรรมซำว
DOC000230 นำย วุฒินนัต์ สงใย

เรือนจ ำกลำงบำงขวำง DOC000195 นำย วิทยำ แสงจันทร์
DOC000250 นำย นพดล อนสีุ



DOC000253 นำย สถำพร หำญจริง
DOC000254 นำย สนทิ แกน่สันเทียะ
DOC000255 นำย จักรกฤษ พรหมพิงค์
DOC000256 นำย ชัยณรงค์ ไชยแสน
DOC000257 นำย ศุภชัย สิงหใ์จ
DOC000261 นำย บญุเอนก กล่ินดิษฐ์
DOC000265 นำย สุริยน พุ่มศิริ
DOC000272 นำย พิสุทธิ์ ยะสะกะ
DOC000336 นำย กรกช แสวำนี
DOC000364 นำย วินยั สุขยุภกัด์ิ

เรือนจ ำกลำงปตัตำนี DOC000019 นำย ไมตรี ธีระมณีกลุ
DOC000047 นำย มะตอเฮ มำนะ๊
DOC000207 นำย พลวัฒน์ นวลเจริญ
DOC000240 นำย อนัวำ ดำรำแม
DOC000339 นำย มนตรี ขุนพล

เรือนจ ำกลำงพระนครศรีอยุธยำ DOC000311 นำย ธรรมรัตน์ พวกดี
DOC000342 นำย ชัยพงษ์ ภพูันใบ

เรือนจ ำกลำงพิษณุโลก DOC000221 นำย สุรสิทธิ์ ใจจะดี
DOC000243 นำย อดิศร มำ้เมอืง

เรือนจ ำกลำงยะลำ DOC000049 นำย จิตรภณ พรหมเลข
DOC000106 นำย สิทธิศักด์ิ เชยกล่ินเทศ
DOC000234 นำย ภำนวุัฒน์ หอมจันทร์
DOC000246 นำย เกยีรติศักด์ิ สุขแสน
DOC000294 นำย อำมนี จะปะกยีำ
DOC000366 นำงสำว พูลสิน รัตนพงศ์

เรือนจ ำกลำงระยอง DOC000065 นำย ณรงค์ศักด์ิ สุธรรม
DOC000079 นำย ธีระพงษ์ กนัภกัดี
DOC000094 นำย ธนวัฒน์ วงศ์เฉลิม
DOC000100 นำย วรชัย ปญัโญ
DOC000111 นำย สุบนิ พงษไ์พรวัน
DOC000159 นำย ตุลำวุฒิ ผิวออ่น
DOC000187 นำงสำว ชลชญำ แสงสุข
DOC000217 นำย ณัฐนนัท์ เสำวคนธ์
DOC000263 นำย ภมูบิดี บญุภำ
DOC000292 นำย เชำวสิทธิ์ สิงหศ์รี
DOC000324 นำย ดิษรินทร์ ปิน่ละมยั
DOC000346 นำย ชยพัทธ์ แดนเขตต์

เรือนจ ำกลำงรำชบรีุ DOC000164 นำย นพินธ์ โต้งสูงเนนิ
DOC000209 นำย รัฐกำญจน ปำนณรงค์



DOC000233 นำย เอกภพ เลิศพงศ์ไพบลูย์
DOC000258 นำย กฤษดำ สิงหส์รศรี
DOC000273 นำย สรัล พันกนัทะ
DOC000317 นำย ภวูนยั ขุนสอำด
DOC000334 นำย ปองพล สมทุรผ่อง

เรือนจ ำกลำงลพบรีุ DOC000123 นำย ธวัชชัย ต๊ะกำบโพ
DOC000127 นำย เสรี งำมวงศ์ทอง
DOC000132 นำย ปรัชญำ กำมนต์
DOC000268 นำย พัลลภชั ข ำวำรี
DOC000281 นำย ธวัชชัย อรุะ
DOC000321 นำงสำว วรวรรณ นอ้ยจู

เรือนจ ำกลำงล ำปำง DOC000247 นำงสำว อรอนงค์ ดีงำม
เรือนจ ำกลำงสงขลำ DOC000032 นำย ชำญวุธ ศรีชุมพวง

DOC000046 นำย ธนวรรธน์ อนิจำด
DOC000073 นำย ภมรพชร ภผูำสิทธิ์
DOC000133 นำย วิวัธน์ แกว้สลับเพชร
DOC000218 นำย ชัยณรงค์ ชำญสถำพร
DOC000280 นำย สรำวุฒิ กำญจนรัตน์
DOC000297 นำย อสิรำทิตย์ ขุนทองจันทร์

เรือนจ ำกลำงสมทุรปรำกำร DOC000025 นำย ไชยวัฒน์ ตอนสุข
DOC000033 นำย สมพร สุยะปนั
DOC000045 นำย ฤชำ ศรีกนั
DOC000052 นำย ปฏญิญำ หมืน่ใจ
DOC000084 นำย วิษณุ ศรศิลป์
DOC000327 นำย ศุภวรรษ บญุเยือ้น
DOC000361 นำย ยิง่สันต์ิ พัฒบบุผำ

เรือนจ ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี DOC000168 นำย ภำนพุงศ์ ภมูไิชยำ
DOC000173 นำย เชฎฐพล โลหตุำงกรู
DOC000191 นำย อภรัิกษ์ สุขพิทักษ์
DOC000351 นำย สมพงศ์ วิบลูย์กำญจน์

เรือนจ ำกลำงอบุลรำชธำนี DOC000331 นำงสำว สุชำดำ นรำนตุ
เรือนจ ำจังหวัดเพชรบรูณ์ DOC000205 นำย พงศ์ปณต พรมนอ้ย

DOC000318 นำง ธนภรณ์ ปญัญำอำ้ย
เรือนจ ำจังหวัดแมฮ่่องสอน DOC000337 นำย ธีรจักษ์ พุทธสอน
เรือนจ ำจังหวัดกระบี่ DOC000129 นำย ไพบลูย์ ไกรสูรศรี

DOC000201 นำย สันติสุข จันทร์เชำว์
DOC000349 นำย โยธิน สอเหลบ

เรือนจ ำจังหวัดกำญจนบรีุ DOC000202 นำย ศำสตรำ ศรีทันดร
เรือนจ ำจังหวัดจันทบรีุ DOC000015 นำย พงษช์ัย เผ่ำกนัทะ



DOC000066 นำย วงศกร กวำงจิตร์
DOC000071 นำย ศุภชัย พิทยะพลัง
DOC000077 นำย ไพรพัฒนำ กจิขุนทด
DOC000088 นำย สมบติั ยะธำ

เรือนจ ำจังหวัดตรำด DOC000096 นำย อดุลย์ พวงแกว้
DOC000118 นำย คธำวุฒิ ขันนำก
DOC000232 นำย พรำนไพร เรืองเดช
DOC000242 นำย ภำณุมำศ ทัศมี

เรือนจ ำจังหวัดนครนำยก DOC000037 นำย สุวิทย์ จันทักษ์
DOC000149 นำย จตุพงษ์ พึ่งตัว
DOC000151 นำย วรำกร สุ่มมำตย์

เรือนจ ำจังหวัดนนทบรีุ DOC000245 นำย ณัฐพล กองทรัพย์โต
DOC000259 นำย ธีรกลุ ทองไสย์
DOC000267 นำย ภเูมธ ชัยวรรณ์
DOC000289 นำย สถำพร ซ่ือดี

เรือนจ ำจังหวัดนรำธิวำส DOC000040 นำย นภดล บญุเยีย่ม
DOC000063 นำย เรียงศักด์ิ ไชยเดช
DOC000064 นำย ปรำโมทย์ ต้นเงิน
DOC000087 นำย อนชุำ ทิพย์รัตนำภรณ์
DOC000329 นำง นงลักษณ์ หลงรำม
DOC000367 นำย เตำว์เฟต แวอเูซ็ง

เรือนจ ำจังหวัดบงึกำฬ DOC000228 นำย วันชนะ เยียวยำสัตว์
DOC000357 นำย วิวัฒน์ ใจตรง

เรือนจ ำจังหวัดปทุมธำนี DOC000160 นำย วิรชัย โคตรคร
DOC000163 นำย สุทธิชัย ตรงดี
DOC000165 นำย ไชยยศ ธรรมปำน
DOC000338 นำย นธิิโรจน์ อภชิญำวีรวงศ์

เรือนจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ DOC000013 นำย สง่ำ โกณฑำ
DOC000095 นำย จิรำยุ พลวิโรจน์
DOC000131 นำย จีรำวัฒน์ เข็มทอง
DOC000293 นำย โสภณ กล่ันสกลุ

เรือนจ ำจังหวัดปรำจีนบรีุ DOC000143 นำย วันชัย เจริญวงศ์
DOC000146 นำย อ ำพล รัตนโคตร
DOC000147 นำย ชินวัตร วงศ์ธิติเมธำ
DOC000150 นำย พงษพ์ันธ์ หำวอ
DOC000152 นำย ทรงวิทย์ แพงค ำอว้น

เรือนจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ DOC000225 นำงสำว ฐิติมำ ไชยสุ้ย
DOC000248 นำย กฤษกร เวชวงษ์
DOC000355 นำย ปฐมทรรศ สุนทรพฤกษ์



เรือนจ ำจังหวัดพังงำ DOC000285 นำย เสกสรรค์ เพ็ชรพรำว
เรือนจ ำจังหวัดพิษณุโลก DOC000053 นำย พงศ์ปกรณ์ สิทธิมงคล

DOC000220 นำย พงศธร โต๊ะโท่น
DOC000229 นำย ณัฐดนยั ตัวเหลียว
DOC000235 นำย ปกรณ์ กนัธิวงค์
DOC000310 นำย อนวุัติ เขือ่นสอง
DOC000350 นำย ภมูนิทร์ จักร์สอน

เรือนจ ำจังหวัดภเูกต็ DOC000029 นำย กติติศักด์ิ นำสิงหข์ันธ์
DOC000061 นำย กรกฎ จงไกรจักร
DOC000076 นำย ธนวิชญ์ เกตุรักษำ
DOC000097 นำย ธีระวุฒิ คชสิทธิ์

เรือนจ ำจังหวัดสงขลำ DOC000006 นำย พีรพัฒน์ วรรณวำณิชย์
DOC000018 นำย สุรวุฒิ สินฝำด
DOC000035 นำย สุไลหมำน กอหลัง
DOC000038 นำย จักรพงศ์ ตันติหำชัย
DOC000043 นำย ธรำธิป เอีย่มสุขแสง
DOC000059 นำย พชร แกว้มณี
DOC000115 นำย วิสำข์ สมศรี
DOC000284 นำย อบัดุลเลำะฮ์ ยำง๊ะ
DOC000319 นำงสำว หะนซีะฮ์ เปำะวอ

เรือนจ ำจังหวัดสมทุรสำคร DOC000057 นำย ประเสริฐศักด์ิ ตุลีสี
DOC000082 นำย ณัฐธัญ บญุมำเรือง
DOC000103 นำย ศรำวุธ กะระพันธุนษิฐ์
DOC000120 นำย วสินธ์ เล้ำทอง
DOC000148 นำย วีระ มรัีกษำ

เรือนจ ำจังหวัดสระแกว้ DOC000140 นำย ยศภทัร์ อำจทวีกลุ
DOC000158 นำย อภวิัฒน์ ค ำมำ
DOC000194 นำย สุระชัย ทองแมน้
DOC000332 นำงสำว นภำรัตน์ จันทรคติ

เรือนจ ำจังหวัดสระบรีุ DOC000011 นำย ปฐัวี ลับโกษำ
DOC000130 นำย พีรภทัร อำเคอะ
DOC000134 นำย ไตรรงศ์ เสำะสมบรูณ์
DOC000156 นำย ปริญญำ แพงเนตร

เรือนจ ำจังหวัดสิงหบ์รีุ DOC000142 นำย นรัินดร์ ปรังกำร
DOC000153 นำย อคัรภทัร สิทธิวัง

เรือนจ ำจังหวัดสุโขทัย DOC000231 นำย ภรีะศำสตร์ นอ้ยช่ำงคิด
เรือนจ ำจังหวัดสุพรรณบรีุ DOC000113 นำย กติิพงษ์ สุขพรรณพิมพ์

DOC000199 นำย ศักด์ิดำ ร่วมสมคัร
DOC000264 นำย ชวลิต วุฒิศิลป์



เรือนจ ำจังหวัดหนองคำย DOC000236 นำย ชัยวัฒน์ ค ำออ้
เรือนจ ำจังหวัดหนองบวัล ำภู DOC000328 นำย ศุภกจิ แนน่อดุร
เรือนจ ำจังหวัดอำ่งทอง DOC000157 นำย ศุภชัย นำสิลพร้อม
เรือนจ ำจังหวัดอตุรดิตถ์ DOC000008 นำงสำว นฤมล ขจิตรัตน์

DOC000204 นำย สำธิต ภสูด
DOC000239 นำย อนสุรณ์ เทพกอม

เรือนจ ำจังหวัดอทุัยธำนี DOC000109 นำย สุรศักด์ิ แสงแกว้
DOC000114 นำย ณัฐวุฒิ ศรีใจสำร

เรือนจ ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร DOC000010 นำย ณรงค์รัฐ โรจนว์ิสุทธินนัท์
DOC000014 นำย อำญะ บณุโยประกำร
DOC000036 นำย ชรินทร์ โบรำณมลู
DOC000125 นำย วีรชัย ภูแ่สนสะอำด
DOC000128 นำย ชำนพุงษ์ ยศรุ่งเรือง
DOC000161 นำย เจษฎำพร ชำแสน
DOC000224 นำย ศรำยุทธ ชูทองรัตนะ

เรือนจ ำพิเศษธนบรีุ DOC000136 นำย ชิษณุพงศ์ เรืองวุฒิสำร
DOC000139 นำย สุวพิชญ์ ชีวสิทธิยำนนท์
DOC000262 นำย เจษฎำ ลินทอง
DOC000308 นำงสำว นลินี ชัยสุโรจน์
DOC000330 นำย ไตรรัตน์ ส่ือพุทธมนตรี

เรือนจ ำพิเศษพัทยำ DOC000042 นำย เทิดพงษ์ ละลอก
DOC000048 นำย รณยุทธ บญุตำ
DOC000135 นำย รัตนชัย ภริมย์รักษ์
DOC000211 นำย ทรงศักด์ิ อำจไธสง
DOC000213 นำย พงษภ์ทัร พงษอ์บุล
DOC000237 นำย กติิศักด์ิ ยังประเสริฐ
DOC000363 นำงสำว อรวรรณ ฤกษต์ระกลู

เรือนจ ำพิเศษมนีบรีุ DOC000012 นำย อฑัฒกร สกลุรัตน์
DOC000108 นำย เกรียงศักด์ิ เรือนหล้ำ
DOC000122 นำย กมล เลำะพึ่ง
DOC000269 นำย สุรสิทธิ์ โชติพินจิ
DOC000275 นำย อำทิตย์ สุวรรณสนธิ์
DOC000276 นำย อภวิัฒน์ กำระบตัร
DOC000277 นำย สมนกึ ไพโรจน์
DOC000283 นำย อสิระพงค์ เชียงจันทร์
DOC000290 นำย รักษพล ศรีนำนนท์

เรือนจ ำอ ำเภอเกำะสมยุ DOC000078 นำย ยงยุทธ ไชยนติย์
DOC000080 นำย วีรสรรค์ วงค์สวัสด์ิ
DOC000089 นำย สุวิชำ สังข์ทอง



เรือนจ ำอ ำเภอเทิง DOC000215 นำย ธพิพัฒน์ สมกองแกว้
เรือนจ ำอ ำเภอเบตง DOC000090 นำย บญัชำ สิงหซ์อม
เรือนจ ำอ ำเภอแมส่อด DOC000344 นำย บรรจงลักษณ์ สิทธิหำญ
เรือนจ ำอ ำเภอแมส่ะเรียง DOC000340 นำย วิษณุ มณีวรรณ์
เรือนจ ำอ ำเภอไชยำ DOC000216 นำย ปฏพิงษ์ เพชรคง

DOC000219 นำย ชัยวัฒน์ อรชร
DOC000270 นำย นถัสิทธิ์ แพทอง
DOC000302 นำงสำว รัชนกีรณ์ เสมยีนเพชร

เรือนจ ำอ ำเภอกบนิทร์บรีุ DOC000282 นำย วีรศักด์ิ อุน่ค ำ
DOC000287 นำย กอบโชค กองเงิน

เรือนจ ำอ ำเภอตะกัว่ปำ่ DOC000188 นำย จีระศักด์ิ แจ่มแจ้ง
DOC000295 นำย นพพล ตันตริยสุนทร
DOC000299 นำย ทศพล สุวภำ
DOC000356 นำย จีระพันธ์ จันทรพักดี

เรือนจ ำอ ำเภอทองผำภมูิ DOC000024 นำย วิสันต์ แกว้สมบรูณ์
DOC000044 นำย ธีรโชติ จันทร์ก ำเนดิ
DOC000050 นำย ณัฐวัฒน์ สุพรมมำ
DOC000058 นำย ธนยันนัท์ มสีวัสด์ิ
DOC000072 นำย พงศ์วิทย์ จันทร์ชูดวง
DOC000137 นำย อศัวิน ตลับนำค
DOC000323 นำงสำว ศิริพร วงใจ

เรือนจ ำอ ำเภอทุ่งสง DOC000034 นำย ปฐวี สุวรรณบ ำรุง
เรือนจ ำอ ำเภอธัญบรีุ DOC000144 นำย อธิวรรธ์ เมอืงนำง

DOC000174 นำย ปญัญำ แกว้เกดิ
DOC000183 นำย จักรพล โพธิ์ไทรย์
DOC000184 นำย ปฐมพงศ์ ใจเสมอ
DOC000192 นำย ชำญณรงค์ ทุมพัฒน์
DOC000193 นำย อนนัตชัย มสิูโก
DOC000196 นำย จิรภวิัฒน์ ผลสวัสด์ิ
DOC000197 นำย เอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี

เรือนจ ำอ ำเภอนำงรอง DOC000138 นำย สันติ เรืองศรี
DOC000141 นำย สุรชำติ สีหำนำม

เรือนจ ำอ ำเภอนำทวี DOC000056 นำย ดนยั เกดิทิพย์
เรือนจ ำอ ำเภอบวัใหญ่ DOC000116 นำย ชินกร มณีจันทร์

DOC000353 นำย อนิธวัช โพธิ์สิม
เรือนจ ำอ ำเภอพล DOC000313 นำย พลวัฒน์ ศรีสมบติั
เรือนจ ำอ ำเภอภเูขียว DOC000222 นำย ชนตั เงสันเทียะ
เรือนจ ำอ ำเภอรัตนบรีุ DOC000112 นำย กนัตภณ เจริญวงศ์

DOC000352 นำย ปยิะ พรหมโคตร



เรือนจ ำอ ำเภอสว่ำงแดนดิน DOC000189 นำย รันดร บญุทรัพย์
เรือนจ ำอ ำเภอหลังสวน DOC000167 นำย ธนชัชนม์ รัตนะ
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม DOC000074 นำย ศรกำยสิทธิ์ วรินทรำ

DOC000212 นำย อำวุธ สุตตะระ
กลุ่มงำนพัฒนำระบบบริหำร DOC000003 นำย พุทธินนัท์ คงสุวรรณ์
กองแผนงำน DOC000312 นำย อนชุำ ภตูะวัน

DOC000335 นำย ภำนวุัฒน์ เนยีมฤทธิ์
กองกำรเจ้ำหนำ้ที่ DOC000369 นำย อภชิำติ วงศ์ละคร
กองคลัง DOC000086 นำย สมชำย ฟองรัตน์

DOC000093 นำย มนตรี ออมสิน
DOC000307 นำงสำว ภทัรวดี แสงศรี

กองนติิกำร DOC000238 นำงสำว พรรษสลิล รีพรหม
ทัณฑสถำนเกษตรอตุสำหกรรมเขำพริก DOC000320 นำงสำว หนึง่ฤทัย พันธ์ยก
ทัณฑสถำนเปดิทุ่งเบญจำ DOC000051 นำย ณัศชพงษ์ สมคัร

DOC000102 นำย สุทธิพงษ์ มำลำศรี
ทัณฑสถำนเปดิบำ้นเนนิสูง DOC000030 นำย กติติมศักด์ิ คุรุกจิก ำจร

DOC000300 นำย วรโชติ นำคำพันธ์
DOC000368 นำย วิวัฒน์ สำระโป

ทัณฑสถำนเปดิหนองน้ ำขุน่ DOC000309 นำย นรำวุฒิ หงษแ์กว้
ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์ DOC000004 นำย ศุภกร บญุสม

DOC000005 นำย ศุภโชค ซ่ือตรง
DOC000020 นำย ปรีดำพงศ์ รัตนทวีชำติ
DOC000023 นำย ศุนทัธพัจน์ ฟูทะนนัชัย
DOC000027 นำย อภชิำติ ขันธวิชัย
DOC000041 นำย นกุลู กล่ินปำน
DOC000092 นำย ปญัญำ เส็งลำ
DOC000241 นำย เสกสรร ทองบริบรูณ์
DOC000251 นำย วีรภทัร กิน้ชะโร
DOC000274 นำย ชลธิศ แกว้รักษำ
DOC000279 นำย อธิติ ชืน่อำรมณ์
DOC000291 นำย กฤศ สมจิตวรี
DOC000325 นำงสำว กลัยำ เกตุเพ็ชร

ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษกลำง DOC000101 นำย วิวัฒน์ รัตนะ
DOC000223 นำย พิสิฐ ยะสะกะ
DOC000227 นำย พรหมมำ พรมโนนศรี
DOC000249 นำย นพดล ค้ิวไธสง
DOC000333 นำย ชนนัวิทย์ ชูหลอง

ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษขอนแกน่ DOC000208 นำย นติิพงศ์ เวียงธรรม
ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษจังหวัดปทุมธำนี DOC000182 นำย พิสุทธิ์ สมบติัภธูร



DOC000190 นำย ธนสิร ศรีจำด
ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษพระนครศรีอยุธยำ DOC000155 นำย บณัฑิต ณ เชียงใหม่

DOC000178 นำย อำทิตย์ อดุสี
DOC000315 นำย พิพัฒน์ สำยแปง
DOC000316 นำย พงษด์นยั จันทร์หอกลอง

ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษสงขลำ DOC000075 นำย อภสิิทธิ์ วิสิทธิ์ศักด์ิ
DOC000266 นำย ธนกร สุวรรณเจริญ

ทัณฑสถำนวัยหนุม่กลำง DOC000007 นำงสำว เกล็ดไพฑูรย์ บญุเพ็ง
DOC000166 นำย จักรพันธ์ เสนธรรม
DOC000169 นำย จีรพันธ์ สุดนำวำ
DOC000171 นำย อำทิตย์ ผำลำ
DOC000175 นำย สมหมำย แสนเสนำ
DOC000176 นำย วิชิต สุจริต
DOC000180 นำย ชยพล สุวรรณพันธ์
DOC000210 นำย ศุภณัฐ ปวงศิริ

ทัณฑสถำนวัยหนุม่นครศรีธรรมรำช DOC000055 นำย ชัยยุทธ อนิทศร
DOC000162 นำย ประภำค แกว้ประภำค
DOC000186 นำย ภชุงค์ กำลลักษณ์
DOC000203 นำย นพพร เพชรำนนัท์

ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่ DOC000304 นำงสำว สลิลลำวัลย์ ปลูกเพำะ
DOC000306 นำงสำว เทียนตำ สงสภำต

ทัณฑสถำนหญิงกลำง DOC000298 นำงสำว นธิิรัตน์ โอสถพันธ์
DOC000303 นำงสำว วรรมณ รัตนปฐม
DOC000341 นำงสำว จิรำพร สมคักำร

ทัณฑสถำนหญิงธนบรีุ DOC000198 นำงสำว กฤตยำ เสียงล้ ำ
ทัณฑสถำนหญิงนครรำชสีมำ DOC000358 นำงสำว ภมุรินทร์ ยำมกระโทก

DOC000359 นำงสำว สุนทรี โตสกลุ
ทัณฑสถำนหญิงพิษณุโลก DOC000200 นำงสำว ศิริยำ ร ำลึก

DOC000343 นำงสำว ศิรินดำ สวนมำดี
ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ DOC000365 นำงสำว สัพพัญญู สังข์ชุม
สถำนกกัขังกลำงจังหวัดปทุมธำนี DOC000017 นำย พชรณพ ดิษฐสำคร

DOC000172 นำย อนชุำ ผันผ่อน
DOC000177 นำย นนัทภพ แสงปวง
DOC000179 นำย ปกรณ์ พรหมรัตน์
DOC000181 นำย สมศักด์ิ วังมลู

ส ำนกัทัณฑวิทยำ DOC000226 นำย สุรเชษฎ์ จิตต์ไทย



สงักัด รหสัประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล
เรือนจ ำกลำงเขำบนิ DOC000039 นำย นำวิน ทรัพย์อนิทร์

DOC000060 นำย กฤษฎำกร อะติถะ
DOC000070 นำย ประพันธ์ ศรีชำติ
DOC000098 นำย พิชิต พุ่มชำติ
DOC000099 นำย ธนนัชัย มณีขัติย์
DOC000104 นำย ธีระวัฒน์ ชุม่หมืน่ไวย์
DOC000107 นำย นริศ ผิวออ่น
DOC000296 นำย จีระพงษ์ สีหำขันธ์
DOC000347 นำย ภำสกร เปง็รำชรอง
DOC000348 นำย ประจักษ์ ปญัญำใส

เรือนจ ำกลำงเชียงใหม่ DOC000360 นำง อรวรรณ แกว้ธิวัง
เรือนจ ำกลำงเพชรบรีุ DOC000026 นำย ภญิโญ สุดประเสริฐ

DOC000031 นำย มำนติย์ วงษม์ณี
DOC000067 นำย ธนภทัร มณีกลุจิตรประศำสน์

เรือนจ ำกลำงก ำแพงเพชร DOC000322 นำย ธนวัฒน์ ช่วยเจริญ
เรือนจ ำกลำงคลองเปรม DOC000110 นำย ภำณุพงค์ เหมพิทักษ์

DOC000154 นำย จิรวัฒน์ แกว้ชูเชิด
DOC000170 นำย กศุล ออ่นมำก
DOC000214 นำย รุ่งระวี พรธิอัว้
DOC000252 นำย พิษณุ ไตรภำค
DOC000271 นำย ชยุต ไชยวิถี

เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ DOC000121 นำย ธนทั พักพิง
DOC000126 นำย ยุวชำติ ขำวสะอำด
DOC000326 นำย ศุภชัย กจิโชติเลิศไพบลูย์
DOC000362 นำย ธีรวัฒน์ หมำยเกือ้

เรือนจ ำกลำงฉะเชิงเทรำ DOC000260 นำย พัฒนพงษ์ ดวงศรี
DOC000278 นำย สันติสุข ทิมเครือจีน
DOC000286 นำย พิทักษพ์งษ์ มลูข ำ
DOC000288 นำย เฉลิมพร เรืองโชติ

เรือนจ ำกลำงชลบรีุ DOC000016 นำย ณัฐพงศ์ จันต๊ะวำรี
DOC000021 นำย กติติ ค ำผุย
DOC000028 นำย ณัฐกติต์ิ ผลบญุ
DOC000054 นำย กรุง นอ้ยกอ้ม
DOC000062 นำย อธิวัฒน์ ขัติยะ
DOC000068 นำย ส่องสุทธิ์ ไกรกจิรำษฎร์

ประกำศรำยชือ่ผู้ผ่ำนหลักสูตรกำรควบคุมผู้ตอ้งขงัในสถำนกำรณ์ตำ่งๆ 
ประจ ำปี 2561 รุ่นที่ 1 



DOC000069 นำย กฤษณะ ไชยมลู
DOC000081 นำย ใหมด่วงทอง เวชภบิำล
DOC000085 นำย ไกรศร วิเศษ
DOC000091 นำย ธำรดล วงศ์ค ำ
DOC000105 นำย มงักร ไชยเพ็ชร
DOC000185 นำย ธีรพงษ์ จูสวัสด์ิ
DOC000244 นำย สุริโย รักษำ
DOC000305 นำงสำว กรวิภำ พิมพ์ชัยภมูิ
DOC000345 นำงสำว ขวัญสุดำ ถูวะกำร

เรือนจ ำกลำงนครปฐม DOC000124 นำย วิษณุ เกดิส ำรำญ
DOC000206 นำย เรืองวิทย์ ลุนส ำโรง
DOC000354 นำย จักรพงศ์ ปอ้งนำนำค

เรือนจ ำกลำงนครศรีธรรมรำช DOC000145 นำย ธเนศร์ เกือ้อำษำ
DOC000314 นำงสำว นภิำพร ศรีสมยั

เรือนจ ำกลำงนครสวรรค์ DOC000009 นำย กรกฎ แนวทัศน์
DOC000117 นำย ภรูณศิริ พันธ์วงศ์
DOC000119 นำย ปรีชำ สุธรรมซำว
DOC000230 นำย วุฒินนัต์ สงใย

เรือนจ ำกลำงบำงขวำง DOC000195 นำย วิทยำ แสงจันทร์
DOC000250 นำย นพดล อนสีุ
DOC000253 นำย สถำพร หำญจริง
DOC000254 นำย สนทิ แกน่สันเทียะ
DOC000255 นำย จักรกฤษ พรหมพิงค์
DOC000256 นำย ชัยณรงค์ ไชยแสน
DOC000257 นำย ศุภชัย สิงหใ์จ
DOC000261 นำย บญุเอนก กล่ินดิษฐ์
DOC000265 นำย สุริยน พุ่มศิริ
DOC000272 นำย พิสุทธิ์ ยะสะกะ
DOC000336 นำย กรกช แสวำนี
DOC000364 นำย วินยั สุขยุภกัด์ิ

เรือนจ ำกลำงปตัตำนี DOC000019 นำย ไมตรี ธีระมณีกลุ
DOC000047 นำย มะตอเฮ มำนะ๊
DOC000207 นำย พลวัฒน์ นวลเจริญ
DOC000240 นำย อนัวำ ดำรำแม
DOC000339 นำย มนตรี ขุนพล

เรือนจ ำกลำงพระนครศรีอยุธยำ DOC000311 นำย ธรรมรัตน์ พวกดี
DOC000342 นำย ชัยพงษ์ ภพูันใบ

เรือนจ ำกลำงพิษณุโลก DOC000221 นำย สุรสิทธิ์ ใจจะดี
DOC000243 นำย อดิศร มำ้เมอืง



เรือนจ ำกลำงยะลำ DOC000049 นำย จิตรภณ พรหมเลข
DOC000106 นำย สิทธิศักด์ิ เชยกล่ินเทศ
DOC000234 นำย ภำนวุัฒน์ หอมจันทร์
DOC000246 นำย เกยีรติศักด์ิ สุขแสน
DOC000294 นำย อำมนี จะปะกยีำ
DOC000366 นำงสำว พูลสิน รัตนพงศ์

เรือนจ ำกลำงระยอง DOC000065 นำย ณรงค์ศักด์ิ สุธรรม
DOC000079 นำย ธีระพงษ์ กนัภกัดี
DOC000094 นำย ธนวัฒน์ วงศ์เฉลิม
DOC000100 นำย วรชัย ปญัโญ
DOC000111 นำย สุบนิ พงษไ์พรวัน
DOC000159 นำย ตุลำวุฒิ ผิวออ่น
DOC000187 นำงสำว ชลชญำ แสงสุข
DOC000217 นำย ณัฐนนัท์ เสำวคนธ์
DOC000263 นำย ภมูบิดี บญุภำ
DOC000292 นำย เชำวสิทธิ์ สิงหศ์รี
DOC000324 นำย ดิษรินทร์ ปิน่ละมยั
DOC000346 นำย ชยพัทธ์ แดนเขตต์

เรือนจ ำกลำงรำชบรีุ DOC000164 นำย นพินธ์ โต้งสูงเนนิ
DOC000209 นำย รัฐกำญจน ปำนณรงค์
DOC000233 นำย เอกภพ เลิศพงศ์ไพบลูย์
DOC000258 นำย กฤษดำ สิงหส์รศรี
DOC000273 นำย สรัล พันกนัทะ
DOC000317 นำย ภวูนยั ขุนสอำด
DOC000334 นำย ปองพล สมทุรผ่อง

เรือนจ ำกลำงลพบรีุ DOC000123 นำย ธวัชชัย ต๊ะกำบโพ
DOC000127 นำย เสรี งำมวงศ์ทอง
DOC000132 นำย ปรัชญำ กำมนต์
DOC000268 นำย พัลลภชั ข ำวำรี
DOC000281 นำย ธวัชชัย อรุะ
DOC000321 นำงสำว วรวรรณ นอ้ยจู

เรือนจ ำกลำงล ำปำง DOC000247 นำงสำว อรอนงค์ ดีงำม
เรือนจ ำกลำงสงขลำ DOC000032 นำย ชำญวุธ ศรีชุมพวง

DOC000046 นำย ธนวรรธน์ อนิจำด
DOC000073 นำย ภมรพชร ภผูำสิทธิ์
DOC000133 นำย วิวัธน์ แกว้สลับเพชร
DOC000218 นำย ชัยณรงค์ ชำญสถำพร
DOC000280 นำย สรำวุฒิ กำญจนรัตน์
DOC000297 นำย อสิรำทิตย์ ขุนทองจันทร์



เรือนจ ำกลำงสมทุรปรำกำร DOC000025 นำย ไชยวัฒน์ ตอนสุข
DOC000033 นำย สมพร สุยะปนั
DOC000045 นำย ฤชำ ศรีกนั
DOC000052 นำย ปฏญิญำ หมืน่ใจ
DOC000084 นำย วิษณุ ศรศิลป์
DOC000327 นำย ศุภวรรษ บญุเยือ้น
DOC000361 นำย ยิง่สันต์ิ พัฒบบุผำ

เรือนจ ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี DOC000168 นำย ภำนพุงศ์ ภมูไิชยำ
DOC000173 นำย เชฎฐพล โลหตุำงกรู
DOC000191 นำย อภรัิกษ์ สุขพิทักษ์
DOC000351 นำย สมพงศ์ วิบลูย์กำญจน์

เรือนจ ำกลำงอบุลรำชธำนี DOC000331 นำงสำว สุชำดำ นรำนตุ
เรือนจ ำจังหวัดเพชรบรูณ์ DOC000205 นำย พงศ์ปณต พรมนอ้ย

DOC000318 นำง ธนภรณ์ ปญัญำอำ้ย
เรือนจ ำจังหวัดแมฮ่่องสอน DOC000337 นำย ธีรจักษ์ พุทธสอน
เรือนจ ำจังหวัดกระบี่ DOC000129 นำย ไพบลูย์ ไกรสูรศรี

DOC000201 นำย สันติสุข จันทร์เชำว์
DOC000349 นำย โยธิน สอเหลบ

เรือนจ ำจังหวัดกำญจนบรีุ DOC000202 นำย ศำสตรำ ศรีทันดร
เรือนจ ำจังหวัดจันทบรีุ DOC000015 นำย พงษช์ัย เผ่ำกนัทะ

DOC000066 นำย วงศกร กวำงจิตร์
DOC000071 นำย ศุภชัย พิทยะพลัง
DOC000077 นำย ไพรพัฒนำ กจิขุนทด
DOC000088 นำย สมบติั ยะธำ

เรือนจ ำจังหวัดตรำด DOC000096 นำย อดุลย์ พวงแกว้
DOC000118 นำย คธำวุฒิ ขันนำก
DOC000232 นำย พรำนไพร เรืองเดช
DOC000242 นำย ภำณุมำศ ทัศมี

เรือนจ ำจังหวัดนครนำยก DOC000037 นำย สุวิทย์ จันทักษ์
DOC000149 นำย จตุพงษ์ พึ่งตัว
DOC000151 นำย วรำกร สุ่มมำตย์

เรือนจ ำจังหวัดนนทบรีุ DOC000245 นำย ณัฐพล กองทรัพย์โต
DOC000259 นำย ธีรกลุ ทองไสย์
DOC000267 นำย ภเูมธ ชัยวรรณ์
DOC000289 นำย สถำพร ซ่ือดี

เรือนจ ำจังหวัดนรำธิวำส DOC000040 นำย นภดล บญุเยีย่ม
DOC000063 นำย เรียงศักด์ิ ไชยเดช
DOC000064 นำย ปรำโมทย์ ต้นเงิน
DOC000087 นำย อนชุำ ทิพย์รัตนำภรณ์



DOC000329 นำง นงลักษณ์ หลงรำม
DOC000367 นำย เตำว์เฟต แวอเูซ็ง

เรือนจ ำจังหวัดบงึกำฬ DOC000228 นำย วันชนะ เยียวยำสัตว์
DOC000357 นำย วิวัฒน์ ใจตรง

เรือนจ ำจังหวัดปทุมธำนี DOC000160 นำย วิรชัย โคตรคร
DOC000163 นำย สุทธิชัย ตรงดี
DOC000165 นำย ไชยยศ ธรรมปำน
DOC000338 นำย นธิิโรจน์ อภชิญำวีรวงศ์

เรือนจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ DOC000013 นำย สง่ำ โกณฑำ
DOC000095 นำย จิรำยุ พลวิโรจน์
DOC000131 นำย จีรำวัฒน์ เข็มทอง
DOC000293 นำย โสภณ กล่ันสกลุ

เรือนจ ำจังหวัดปรำจีนบรีุ DOC000143 นำย วันชัย เจริญวงศ์
DOC000146 นำย อ ำพล รัตนโคตร
DOC000147 นำย ชินวัตร วงศ์ธิติเมธำ
DOC000150 นำย พงษพ์ันธ์ หำวอ
DOC000152 นำย ทรงวิทย์ แพงค ำอว้น

เรือนจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ DOC000225 นำงสำว ฐิติมำ ไชยสุ้ย
DOC000248 นำย กฤษกร เวชวงษ์
DOC000355 นำย ปฐมทรรศ สุนทรพฤกษ์

เรือนจ ำจังหวัดพังงำ DOC000285 นำย เสกสรรค์ เพ็ชรพรำว
เรือนจ ำจังหวัดพิษณุโลก DOC000053 นำย พงศ์ปกรณ์ สิทธิมงคล

DOC000220 นำย พงศธร โต๊ะโท่น
DOC000229 นำย ณัฐดนยั ตัวเหลียว
DOC000235 นำย ปกรณ์ กนัธิวงค์
DOC000310 นำย อนวุัติ เขือ่นสอง
DOC000350 นำย ภมูนิทร์ จักร์สอน

เรือนจ ำจังหวัดภเูกต็ DOC000029 นำย กติติศักด์ิ นำสิงหข์ันธ์
DOC000061 นำย กรกฎ จงไกรจักร
DOC000076 นำย ธนวิชญ์ เกตุรักษำ
DOC000097 นำย ธีระวุฒิ คชสิทธิ์

เรือนจ ำจังหวัดสงขลำ DOC000006 นำย พีรพัฒน์ วรรณวำณิชย์
DOC000018 นำย สุรวุฒิ สินฝำด
DOC000035 นำย สุไลหมำน กอหลัง
DOC000038 นำย จักรพงศ์ ตันติหำชัย
DOC000043 นำย ธรำธิป เอีย่มสุขแสง
DOC000059 นำย พชร แกว้มณี
DOC000115 นำย วิสำข์ สมศรี
DOC000284 นำย อบัดุลเลำะฮ์ ยำง๊ะ



DOC000319 นำงสำว หะนซีะฮ์ เปำะวอ
เรือนจ ำจังหวัดสมทุรสำคร DOC000057 นำย ประเสริฐศักด์ิ ตุลีสี

DOC000082 นำย ณัฐธัญ บญุมำเรือง
DOC000103 นำย ศรำวุธ กะระพันธุนษิฐ์
DOC000120 นำย วสินธ์ เล้ำทอง
DOC000148 นำย วีระ มรัีกษำ

เรือนจ ำจังหวัดสระแกว้ DOC000140 นำย ยศภทัร์ อำจทวีกลุ
DOC000158 นำย อภวิัฒน์ ค ำมำ
DOC000194 นำย สุระชัย ทองแมน้
DOC000332 นำงสำว นภำรัตน์ จันทรคติ

เรือนจ ำจังหวัดสระบรีุ DOC000011 นำย ปฐัวี ลับโกษำ
DOC000130 นำย พีรภทัร อำเคอะ
DOC000134 นำย ไตรรงศ์ เสำะสมบรูณ์
DOC000156 นำย ปริญญำ แพงเนตร

เรือนจ ำจังหวัดสิงหบ์รีุ DOC000142 นำย นรัินดร์ ปรังกำร
DOC000153 นำย อคัรภทัร สิทธิวัง

เรือนจ ำจังหวัดสุโขทัย DOC000231 นำย ภรีะศำสตร์ นอ้ยช่ำงคิด
เรือนจ ำจังหวัดสุพรรณบรีุ DOC000113 นำย กติิพงษ์ สุขพรรณพิมพ์

DOC000199 นำย ศักด์ิดำ ร่วมสมคัร
DOC000264 นำย ชวลิต วุฒิศิลป์

เรือนจ ำจังหวัดหนองคำย DOC000236 นำย ชัยวัฒน์ ค ำออ้
เรือนจ ำจังหวัดหนองบวัล ำภู DOC000328 นำย ศุภกจิ แนน่อดุร
เรือนจ ำจังหวัดอำ่งทอง DOC000157 นำย ศุภชัย นำสิลพร้อม
เรือนจ ำจังหวัดอตุรดิตถ์ DOC000008 นำงสำว นฤมล ขจิตรัตน์

DOC000204 นำย สำธิต ภสูด
DOC000239 นำย อนสุรณ์ เทพกอม

เรือนจ ำจังหวัดอทุัยธำนี DOC000109 นำย สุรศักด์ิ แสงแกว้
DOC000114 นำย ณัฐวุฒิ ศรีใจสำร

เรือนจ ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร DOC000010 นำย ณรงค์รัฐ โรจนว์ิสุทธินนัท์
DOC000014 นำย อำญะ บณุโยประกำร
DOC000036 นำย ชรินทร์ โบรำณมลู
DOC000125 นำย วีรชัย ภูแ่สนสะอำด
DOC000128 นำย ชำนพุงษ์ ยศรุ่งเรือง
DOC000161 นำย เจษฎำพร ชำแสน
DOC000224 นำย ศรำยุทธ ชูทองรัตนะ

เรือนจ ำพิเศษธนบรีุ DOC000136 นำย ชิษณุพงศ์ เรืองวุฒิสำร
DOC000139 นำย สุวพิชญ์ ชีวสิทธิยำนนท์
DOC000262 นำย เจษฎำ ลินทอง
DOC000308 นำงสำว นลินี ชัยสุโรจน์



DOC000330 นำย ไตรรัตน์ ส่ือพุทธมนตรี
เรือนจ ำพิเศษพัทยำ DOC000042 นำย เทิดพงษ์ ละลอก

DOC000048 นำย รณยุทธ บญุตำ
DOC000135 นำย รัตนชัย ภริมย์รักษ์
DOC000211 นำย ทรงศักด์ิ อำจไธสง
DOC000213 นำย พงษภ์ทัร พงษอ์บุล
DOC000237 นำย กติิศักด์ิ ยังประเสริฐ
DOC000363 นำงสำว อรวรรณ ฤกษต์ระกลู

เรือนจ ำพิเศษมนีบรีุ DOC000012 นำย อฑัฒกร สกลุรัตน์
DOC000108 นำย เกรียงศักด์ิ เรือนหล้ำ
DOC000122 นำย กมล เลำะพึ่ง
DOC000269 นำย สุรสิทธิ์ โชติพินจิ
DOC000275 นำย อำทิตย์ สุวรรณสนธิ์
DOC000276 นำย อภวิัฒน์ กำระบตัร
DOC000277 นำย สมนกึ ไพโรจน์
DOC000283 นำย อสิระพงค์ เชียงจันทร์
DOC000290 นำย รักษพล ศรีนำนนท์

เรือนจ ำอ ำเภอเกำะสมยุ DOC000078 นำย ยงยุทธ ไชยนติย์
DOC000080 นำย วีรสรรค์ วงค์สวัสด์ิ
DOC000089 นำย สุวิชำ สังข์ทอง

เรือนจ ำอ ำเภอเทิง DOC000215 นำย ธพิพัฒน์ สมกองแกว้
เรือนจ ำอ ำเภอเบตง DOC000090 นำย บญัชำ สิงหซ์อม
เรือนจ ำอ ำเภอแมส่อด DOC000344 นำย บรรจงลักษณ์ สิทธิหำญ
เรือนจ ำอ ำเภอแมส่ะเรียง DOC000340 นำย วิษณุ มณีวรรณ์
เรือนจ ำอ ำเภอไชยำ DOC000216 นำย ปฏพิงษ์ เพชรคง

DOC000219 นำย ชัยวัฒน์ อรชร
DOC000270 นำย นถัสิทธิ์ แพทอง
DOC000302 นำงสำว รัชนกีรณ์ เสมยีนเพชร

เรือนจ ำอ ำเภอกบนิทร์บรีุ DOC000282 นำย วีรศักด์ิ อุน่ค ำ
DOC000287 นำย กอบโชค กองเงิน

เรือนจ ำอ ำเภอตะกัว่ปำ่ DOC000188 นำย จีระศักด์ิ แจ่มแจ้ง
DOC000295 นำย นพพล ตันตริยสุนทร
DOC000299 นำย ทศพล สุวภำ
DOC000356 นำย จีระพันธ์ จันทรพักดี

เรือนจ ำอ ำเภอทองผำภมูิ DOC000024 นำย วิสันต์ แกว้สมบรูณ์
DOC000044 นำย ธีรโชติ จันทร์ก ำเนดิ
DOC000050 นำย ณัฐวัฒน์ สุพรมมำ
DOC000058 นำย ธนยันนัท์ มสีวัสด์ิ
DOC000072 นำย พงศ์วิทย์ จันทร์ชูดวง



DOC000137 นำย อศัวิน ตลับนำค
DOC000323 นำงสำว ศิริพร วงใจ

เรือนจ ำอ ำเภอทุ่งสง DOC000034 นำย ปฐวี สุวรรณบ ำรุง
เรือนจ ำอ ำเภอธัญบรีุ DOC000144 นำย อธิวรรธ์ เมอืงนำง

DOC000174 นำย ปญัญำ แกว้เกดิ
DOC000183 นำย จักรพล โพธิ์ไทรย์
DOC000184 นำย ปฐมพงศ์ ใจเสมอ
DOC000192 นำย ชำญณรงค์ ทุมพัฒน์
DOC000193 นำย อนนัตชัย มสิูโก
DOC000196 นำย จิรภวิัฒน์ ผลสวัสด์ิ
DOC000197 นำย เอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี

เรือนจ ำอ ำเภอนำงรอง DOC000138 นำย สันติ เรืองศรี
DOC000141 นำย สุรชำติ สีหำนำม

เรือนจ ำอ ำเภอนำทวี DOC000056 นำย ดนยั เกดิทิพย์
เรือนจ ำอ ำเภอบวัใหญ่ DOC000116 นำย ชินกร มณีจันทร์

DOC000353 นำย อนิธวัช โพธิ์สิม
เรือนจ ำอ ำเภอพล DOC000313 นำย พลวัฒน์ ศรีสมบติั
เรือนจ ำอ ำเภอภเูขียว DOC000222 นำย ชนตั เงสันเทียะ
เรือนจ ำอ ำเภอรัตนบรีุ DOC000112 นำย กนัตภณ เจริญวงศ์

DOC000352 นำย ปยิะ พรหมโคตร
เรือนจ ำอ ำเภอสว่ำงแดนดิน DOC000189 นำย รันดร บญุทรัพย์
เรือนจ ำอ ำเภอหลังสวน DOC000167 นำย ธนชัชนม์ รัตนะ
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม DOC000074 นำย ศรกำยสิทธิ์ วรินทรำ

DOC000212 นำย อำวุธ สุตตะระ
กลุ่มงำนพัฒนำระบบบริหำร DOC000003 นำย พุทธินนัท์ คงสุวรรณ์
กองแผนงำน DOC000312 นำย อนชุำ ภตูะวัน

DOC000335 นำย ภำนวุัฒน์ เนยีมฤทธิ์
กองกำรเจ้ำหนำ้ที่ DOC000369 นำย อภชิำติ วงศ์ละคร
กองคลัง DOC000086 นำย สมชำย ฟองรัตน์

DOC000093 นำย มนตรี ออมสิน
DOC000307 นำงสำว ภทัรวดี แสงศรี

กองนติิกำร DOC000238 นำงสำว พรรษสลิล รีพรหม
ทัณฑสถำนเกษตรอตุสำหกรรมเขำพริก DOC000320 นำงสำว หนึง่ฤทัย พันธ์ยก
ทัณฑสถำนเปดิทุ่งเบญจำ DOC000051 นำย ณัศชพงษ์ สมคัร

DOC000102 นำย สุทธิพงษ์ มำลำศรี
ทัณฑสถำนเปดิบำ้นเนนิสูง DOC000022 นำย กษด์ิิวรรธน์ เมำ่มสีี

DOC000030 นำย กติติมศักด์ิ คุรุกจิก ำจร
DOC000300 นำย วรโชติ นำคำพันธ์
DOC000368 นำย วิวัฒน์ สำระโป



ทัณฑสถำนเปดิหนองน้ ำขุน่ DOC000309 นำย นรำวุฒิ หงษแ์กว้
ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์ DOC000004 นำย ศุภกร บญุสม

DOC000005 นำย ศุภโชค ซ่ือตรง
DOC000020 นำย ปรีดำพงศ์ รัตนทวีชำติ
DOC000023 นำย ศุนทัธพัจน์ ฟูทะนนัชัย
DOC000027 นำย อภชิำติ ขันธวิชัย
DOC000041 นำย นกุลู กล่ินปำน
DOC000092 นำย ปญัญำ เส็งลำ
DOC000241 นำย เสกสรร ทองบริบรูณ์
DOC000251 นำย วีรภทัร กิน้ชะโร
DOC000274 นำย ชลธิศ แกว้รักษำ
DOC000279 นำย อธิติ ชืน่อำรมณ์
DOC000291 นำย กฤศ สมจิตวรี
DOC000325 นำงสำว กลัยำ เกตุเพ็ชร

ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษกลำง DOC000101 นำย วิวัฒน์ รัตนะ
DOC000223 นำย พิสิฐ ยะสะกะ
DOC000227 นำย พรหมมำ พรมโนนศรี
DOC000249 นำย นพดล ค้ิวไธสง
DOC000333 นำย ชนนัวิทย์ ชูหลอง

ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษขอนแกน่ DOC000208 นำย นติิพงศ์ เวียงธรรม
ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษจังหวัดปทุมธำนี DOC000182 นำย พิสุทธิ์ สมบติัภธูร

DOC000190 นำย ธนสิร ศรีจำด
ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษพระนครศรีอยุธยำ DOC000155 นำย บณัฑิต ณ เชียงใหม่

DOC000178 นำย อำทิตย์ อดุสี
DOC000315 นำย พิพัฒน์ สำยแปง
DOC000316 นำย พงษด์นยั จันทร์หอกลอง

ทัณฑสถำนบ ำบดัพิเศษสงขลำ DOC000075 นำย อภสิิทธิ์ วิสิทธิ์ศักด์ิ
DOC000266 นำย ธนกร สุวรรณเจริญ

ทัณฑสถำนวัยหนุม่กลำง DOC000007 นำงสำว เกล็ดไพฑูรย์ บญุเพ็ง
DOC000166 นำย จักรพันธ์ เสนธรรม
DOC000169 นำย จีรพันธ์ สุดนำวำ
DOC000171 นำย อำทิตย์ ผำลำ
DOC000175 นำย สมหมำย แสนเสนำ
DOC000176 นำย วิชิต สุจริต
DOC000180 นำย ชยพล สุวรรณพันธ์
DOC000210 นำย ศุภณัฐ ปวงศิริ

ทัณฑสถำนวัยหนุม่นครศรีธรรมรำช DOC000055 นำย ชัยยุทธ อนิทศร
DOC000162 นำย ประภำค แกว้ประภำค
DOC000186 นำย ภชุงค์ กำลลักษณ์



DOC000203 นำย นพพร เพชรำนนัท์
ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่ DOC000304 นำงสำว สลิลลำวัลย์ ปลูกเพำะ

DOC000306 นำงสำว เทียนตำ สงสภำต
ทัณฑสถำนหญิงกลำง DOC000298 นำงสำว นธิิรัตน์ โอสถพันธ์

DOC000303 นำงสำว วรรมณ รัตนปฐม
DOC000341 นำงสำว จิรำพร สมคักำร

ทัณฑสถำนหญิงธนบรีุ DOC000198 นำงสำว กฤตยำ เสียงล้ ำ
ทัณฑสถำนหญิงนครรำชสีมำ DOC000358 นำงสำว ภมุรินทร์ ยำมกระโทก

DOC000359 นำงสำว สุนทรี โตสกลุ
ทัณฑสถำนหญิงพิษณุโลก DOC000200 นำงสำว ศิริยำ ร ำลึก

DOC000343 นำงสำว ศิรินดำ สวนมำดี
ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ DOC000365 นำงสำว สัพพัญญู สังข์ชุม
สถำนกกัขังกลำงจังหวัดปทุมธำนี DOC000017 นำย พชรณพ ดิษฐสำคร

DOC000172 นำย อนชุำ ผันผ่อน
DOC000177 นำย นนัทภพ แสงปวง
DOC000179 นำย ปกรณ์ พรหมรัตน์
DOC000181 นำย สมศักด์ิ วังมลู

ส ำนกัทัณฑวิทยำ DOC000226 นำย สุรเชษฎ์ จิตต์ไทย


