โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
สาหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์
ประจาหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๗๐๒ ชั้น ๗ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
*******************************
๑. หลักการเหตุผล
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ได้กาหนดกรอบทิศทางบริหารศาลยุติธรรมโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และทันสมัยมาใช้เป็นกลไกสาคัญสาหรับการทางานภายใต้บทบาทหน้ าที่ของศาลยุติธรรมในการอานวยความ
ยุติธรรม ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็ น ธรรม และทั่ว ถึง รวมถึงกาหนดแนวทางการบริห ารราชการศาล
ยุติธรรมที่มุ่งเน้นให้มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร สร้างระบบเครือข่าย
เชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก พร้อมพัฒ นาเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ ศาล
ยุติธรรมสามารถอานวยความยุติธรรม และให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการสนั บ สนุ น
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การท างานของศาลยุ ติ ธ รรม ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วส านั ก เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีความจาเป็นต้องกาหนดโครงการอบรบบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนทักษะ ความชานาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนาไปสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ ายตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมจั ด ท าโครงการอบรมบุ ค ลากรด้ านคอมพิ ว เตอร์ ส าหรับ นั ก วิช าการ
คอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจาหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พั ฒ นาความรู้ ความสามารถด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ แ ก่ นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ แ ละพนั ก งาน
คอมพิ ว เตอร์ ให้ มี ค วามรู้ ทั น ต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้น สามารถประยุ ก ต์ใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เหมาะสมกับงานศาลยุติธรรม และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อันจะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรมที่กาหนดไว้
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒ นาทักษะ และองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้แก่บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์ของสานักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมทั่วประเทศให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ
สามารถประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่เหมาะสมกับ งานศาลยุติธ รรม และสามารถแก้ไขปั ญ หาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรมได้

๓. คุณสมบัติ ...

-๒๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ตาแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
๔. หัวข้อการอบรม
๑. นโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม
๒. เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining
และกระบวนการสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
๔. เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้สาหรับการจาแนกประเภทข้อมูล
และการวัดประสิทธิภาพการจาแนกประเภทข้อมูล
๕. วิธีการจาแนกข้อมูลประเภทข้อความ (Text Mining)
และการประยุกต์ใช้งาน
๖. วิธีการจาแนกข้อมูลประเภทรูปภาพ (Image Mining)
และการประยุกต์ใช้งาน
รวม

๑ ชัว่ โมง
๒ ชัว่ โมง
๓ ชัว่ โมง
๖ ชัว่ โมง
๓ ชัว่ โมง
๓ ชัว่ โมง
๑๘ ชั่วโมง

๕. วิธีการอบรม
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ
๖. วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสานักงานศาลยุติธรรม
๗. ระยะเวลา สถานที่ และจานวนผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมบุ คลากรด้านคอมพิ ว เตอร์ส าหรับ นั กวิช าการคอมพิ ว เตอร์และพนั กงาน
คอมพิวเตอร์ประจาหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๗๐๒ ชั้น ๗ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน
๕๙ คน
๘. งบประมาณ
งบประมาณสานักงานศาลยุติธรรม

๙. การประเมินผล ...

-๓๙. การประเมินผล
๙.๑ ประเมินปฏิกิริยาโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการอบรม
๙.๒ ประเมินจากการเข้ารับการอบรมโดยมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
ของระยะเวลาการอบรม
๙.๓ ประเมินโดยมีการทดสอบปฏิบัติในทุกรายวิชา
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสม
กับงานศาลยุติธรรม
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. ทีป่ รึกษาโครงการของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
๑.๑ นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์
เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
๑.๒ นางจรีรัตน์ ตันติเวชกุล
รองเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลา การ
ศาลยุติธรรม
๑.๓ นางสาวนิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฎีกา
๑.๔ นางสาวอนงค์กิตติ โอภาศชาติ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
๑.๕ นางอาพร พิทักษ์โสภณ
ผู้อานวยการวิทยาลัยข้าราชการศาลยุติธรรม
๒. ที่ปรึกษาโครงการของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑ นายภูมิวุฒิ พุทธสุอัตตา
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑
ช่วยทางานชั่วคราวในตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ประจาสานักประธานศาลฎีกา
๒.๒ นายเฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
ช่วยทางานชั่วคราวในตาแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ประจาสานักประธานศาลฎีกา
๒.๓ นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล ผู้ตรวจราชการ สานักงานศาลยุติธรรม
๒.๔ นางสาวดวงพร ต่อพงศกร
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เจ้าหน้าที่โครงการ
๓.๑ วิทยาลัยข้าราชการศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม
โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๐๔๒-๔
โทรสาร ๐ ๒๕๑๒ ๘๐๖๔
๓.๒ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานศาลยุติธรรม
โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๒๐๓๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๓๖

ตารางการอบรม
โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์สาหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์
และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจาหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๗๐๒ ชั้น ๗ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

๐๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

เปิดการอบรม

นโยบายการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของศาลยุติธรรม
นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
ผู้อานวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาหารเช้า

ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
ผู้อานวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
ผู้อานวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(ฝึกปฏิบัติ)

วิธกี ารจาแนกข้อมูลประเภทข้อความ (Text Mining)
และการประยุกต์ใช้งาน
(ฝึกปฏิบัติ)
ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
ผู้อานวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หมายเหตุ ๑. กาหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความจาเป็น

๑๗.๓๐ –
๑๘.๓๐ น.

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining
และกระบวนการสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้สาหรับการจาแนกประเภทข้อมูล
และการวัดประสิทธิภาพการจาแนกประเภทข้อมูล

วันอังคารที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้สาหรับการจาแนกประเภทข้อมูล
และการวัดประสิทธิภาพการจาแนกประเภทข้อมูล

อาหารเย็น

วัน

วันจันทร์ที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๒.๐๐๑๓.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

อาหารกลางวัน

เวลา

(ฝึกปฏิบัติ) (ต่อ)
ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
ผู้อานวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วิธกี ารจาแนกข้อมูลประเภทรูปภาพ (Image Mining)
และการประยุกต์ใช้งาน
(ฝึกปฏิบัติ)
ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
ผู้อานวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๒. พักเครื่องดื่ม ภาคเช้า ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา และภาคบ่าย ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา

บัญชีรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
โครงกำรอบรมบุคลำกรด้ำนคอมพิวเตอร์
สำหรับนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์และพนักงำนคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงำนศำลยุตธิ รรมทัว่ ประเทศ รุ่นที่ ๒
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๗๐๒ ชั้น ๗ อำคำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุตธิ รรม
***********************************
ลำดับ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงำน
ที๑่ นายกิตติศักดิ์
วงษ์แท่นทอง พนักงานคอมพิวเตอร์
สานักประธานศาลฎีกา
๒ นายกันติณันท์
พนักงานคอมพิวเตอร์
ภักดี
สานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
๓

นายพชร

๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางสาวแสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
นายอานนท์
สมสุขหวัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวดวงใจ
คีรีลักษณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
บุญมีพพิ ธิ
นายวีรวิทย์
หุตีนันท์
นายจตุรงค์
นางสาวอัณณ์ชญาน์ ตันติเวชานนท์

๑๐ นายสุขุม
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

จันทร์ทอง

นายพวศิลป์
นางสาวจุฑารัตน์
นายอดิศักดิ์
นายเชาวลิต
นายดนัย
นายปฏิมากร
นายประพันธ
นายฤทธิเดช
นายวสันต์พรรษ
นางสาวอังศิริ
นายเมธา

พนักงานคอมพิวเตอร์

นักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

ทัศอินทร์

พนักงานคอมพิวเตอร์

ซิ้มสวัสดิ์
พลตื้อ
ศรีไพเราะ
จูเจริญ
อโสโก
ดวงชัย
พวงจันทร์
อิทธิกรณ์
พันประกอบ
จ่าหร่าย
ทองจันทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์

นางสาว กนกวรรณ รุง่ เรืองศุภรัตน์

นางสาวนิชานันท์ ปัญญาเอก
นางสาวกนกกาญจน์ พูลสวัสดิ์
นายชัชวาลย์
ทองเย็น
นายสินธุ
สุขอยู่

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
ศาลฎีกา
ศาลฎีกา
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
(ช่วยราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาค ๒)
ศาลแรงงานภาค ๒
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
ศาลจังหวัดจันทบุรี
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลจังหวัดชลบุรี
ศาลแขวงชลบุรี
ศาลจังหวัดตราด
ศาลจังหวัดนครนายก
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลจังหวัดพัทยา
ศาลจังหวัดระยอง
ศาลจังหวัดสระแก้ว
ศาลแขวงพัทยา
ศาลแขวงพัทยา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

ลำดับ
ที่

ชื่อ สกุล

๒๗ นางสาวสุนันทา
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

นายสนธยา
นางสาวทิวธิภา
นางสาวอารีวรรณ
นายอรุณ
นายณัฏฐพจน
นายศักดิ์ชาย
นายจารึก
นายพรพจน์

๓๖ นายสาโรช
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นายชยพล
นางสาวปาริชา
นางสาวฟารีดา
นางสาวศีรณา
นางสาวหทัยทิพย์
นายฐานพัฒน์
ว่าทีร่ ้อยตรีธนชัย
นายสมพร
นายพงศ์ทัศน์
นายมงคล
นางสาวพัชรพร
นายวันชัย
นางสาวญานิกา
นางสาววรัญญา
นายภีมะ
นายวีระศักดิ์
นายอรรถพล
นายทวีพงษ
นางสาวยุพาวดี
นางสาวภูษณิศา

ตำแหน่ง

หน่วยงำน
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒
(ช่วยราชการศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดระยอง)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลอุทธรณ์ภาค ๘
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘
ศาลแรงงานภาค ๘
สานักศาลยุติธรรมประจาภาค ๗
(ช่วยราชการศาลจังหวัดกระบี่)

คาประเสริฐ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประทุมวี
ฤทธิสิงห์
จตุทิพยคันธา
ครองทรัพย์
สุวรรณศรี
สุวรรณกิจ
แก้วดา
เจี่ยสกุล

พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ทีฆเสนีย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ชลธาตุ
โศจิรัตน์
เหล็มหมาด
นักสร้าง
พรหมมาศ
อภิโชติภูดินันท์
ศรีใหม่
ทรงศรี
ไชยลึก
เชยกลิ่น
เทวยุรัง
ชุมสุข
เพชรมุนี
คาเกลี้ยง
ทองเนื้อห้า
ศรีจาลอง
บุญรัตน์
พิสุทธิเ์ ธียร
เกิดไก่แก้ว
แจ่มแจ้ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ศาลจังหวัดชุมพร
ศาลจังหวัดไชยา
ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
ศาลจังหวัดทุง่ สง
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
ศาลจังหวัดปากพนัง
ศาลจังหวัดพังงา
ศาลจังหวัดภูเก็ต
ศาลจังหวัดระนอง
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ศาลจังหวัดเกาะสมุย
ศาลจังหวัดเวียงสระ
ศาลแขวงทุง่ สง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
ศาลจังหวัดหลังสวน

ลำดับ
ชื่อ สกุล
ที่ นายภาณุพงศ์
๕๗
สังขาชาติ
๕๘ นางสาวกนกรัตน์ เพชรสุวรรณ
๕๙ นางสาวพรทิพย นิราช

ตำแหน่ง
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยงำน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง

