โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
สาหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์
ประจาหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ รุ่นที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๗๐๒ ชั้น ๗ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
*******************************
๑. หลักการเหตุผล
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ได้กาหนดกรอบทิศทางบริหารศาลยุติธรรมโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และทันสมัยมาใช้เป็นกลไกสาคัญสาหรับการทางานภายใต้บทบาทหน้าที่ของศาลยุติธรรมในการอานวยความ
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
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติ ธรรม 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
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุ คลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งต้องได้รับการ
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
คอมพิวเตอร์ป ระจาหน่ วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ รุ่น ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๗๐๒ ชั้น ๗ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน
๕๘ 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. ที่ปรึกษาโครงการของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
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 ๓
ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม 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.

เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้สาหรับการจาแนกประเภทข้อมูล
และการวัดประสิทธิภาพการจาแนกประเภทข้อมูล

เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้สาหรับการจาแนกประเภทข้อมูล
และการวัดประสิทธิภาพการจาแนกประเภทข้อมูล

วันอังคารที่ ๖
มีนาคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๗
มีนาคม ๒๕๖๑

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้สาหรับการจาแนกประเภทข้อมูล
และการวัดประสิทธิภาพการจาแนกประเภทข้อมูล

อาหารเย็น

วัน

วันจันทร์ที่ ๕
มีนาคม 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

ลำดับ
ที๑่
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

บัญชีรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
โครงกำรอบรมบุคลำกรด้ำนคอมพิวเตอร์
สำหรับนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์และพนักงำนคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงำนศำลยุตธิ รรมทัว่ ประเทศ รุ่นที่ ๓
ระหว่ำงวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๗๐๒ ชั้น ๗ อำคำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุตธิ รรม
***********************************
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงำน
นายนพดล
นักเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลฎีกา
นายธิติศักดิ์
ทองบุญรอด
พนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลฎีกา
นางสาวฉัตรารัตน์
นุชอุดม
พนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลฎีกา
นางสาวสุกฤตา
ภณมนต์ชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลอุทธรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ศาลอุทธรณ์ภาค ๓
นายปิยะ
ชัยยัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
นายแสงอรุณ
แสงจักร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
นายพงศกร
ปัญญาดี
ศาลแรงงานภาค ๓
นายศักดิ์กรินทร์
นาคสิงห์ทอง พนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลจังหวัดชัยภูมิ
นายสุภกิณญ์
นาคสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลจังหวัดนครราชสีมา
นายกิตติพัฒน์
สีพิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลแขวงนครราชสีมา
นายอนุชิต
ดียิ่ง
พนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
นายชาตรี
นูหาร
พนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลจังหวัดนางรอง
นายสยาม
ขาเอนก
บุญจันทร์
นายบรรยงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลจังหวัดบัวใหญ่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลจังหวัดภูเขียว
นายวิทวัส
ทองดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลจังหวัดยโสธร
นายพลศักดิ์
ภักดียุทธ
พนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลจังหวัดรัตนบุรี
นายสนอง
ขันตรีมิตร
วาทีร่ ้อยตรีฐปกรณ ชื่นสนธิพันธุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
พนักงานคอมพิวเตอร์
นางภัทรสุดา
นากลาง
ศาลจังหวัดสีคิ้ว
นายณัฐพงศ์
เอมอิ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
พนักงานคอมพิวเตอร์
นายจิรพงษ์
มณีปรุ
ศาลจังหวัดสุรินทร์
นายภูชิต
ม่วงศิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลแขวงสุรินทร์
พนักงานคอมพิวเตอร์
นายโกศล
หวานใจ
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
นายวีระยุทธ
ประชุมรักษ์
พนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลแขวงอุบลราชธานี
นายวันชัย
เหล่าดรุณ
พนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลจังหวัดเดชอุดม
พนักงานคอมพิวเตอร์
นายชัชวาลย์
บุตรมาศ
ศาลจังหวัดอานาจเจริญ
นางสาวปุณฑริกา ไชยวิชิต
พนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลจังหวัดพิมาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
นายศรัณย์วิชญ์
ศรีกุลวงศ์

ลำดับ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
ที่ นายเกียรติคุณ
๒๙
พนักงานคอมพิวเตอร์
คุรุกิจกาจร
๓๐ นายปริญญาลักษณ์ รักสกุล
พนักงานคอมพิวเตอร์
๓๑ นายสมสิทธิ์
บัลลัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๓๒ นายณัฎฐวัฒน์
พนักงานคอมพิวเตอร์
พิมพ์กิจ
๓๓ นายสุทัศน์
พนักงานคอมพิวเตอร์
ไหมทอง
๓๔ ว่าทีร่ ้อยตรีวิพทุ ธพงศ์ จานงค์สุข
พนักงานคอมพิวเตอร์
๓๕ นายนวพรรษ
พนักงานคอมพิวเตอร์
โมระดา
๓๖ นายศุภกร
เจริญวงษ์ตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
๓๗ นายเฉลิมชนม์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สมณะ
๓๘ นายรัฐเจตน์
ฤทธิธ์ นธิวัฒน์ พนักงานคอมพิวเตอร์
๓๙ นางสาววิชุดา
เสตะพันธ์
พนักงานคอมพิวเตอร์
๔๐ นางสาวหทัยภัทร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกจีน
๔๑ นายอิสรายุว์
ทองน้อย
พนักงานคอมพิวเตอร์
๔๒ นายอัครวัฒน์
เทพบัณฑิต
พนักงานคอมพิวเตอร์
๔๓ นายสมชาย
จันทรบูรณ์
พนักงานคอมพิวเตอร์
๔๔ นายอชิระ
รติวรากรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๔๕ นางสาวอรรธนิศา
พนักงานคอมพิวเตอร์
สายบัว
๔๖ นายอาคม
ปุณยธัญพงศ์ พนักงานคอมพิวเตอร์
๔๗ นางสาวทศพร
พนักงานคอมพิวเตอร์
เทพกุลชร
๔๘ นายสุทัศน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
แทนทอง
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายธีรยุทธ

นายเศรษฐา
นายกิติพงษ์
นายพจน์
นายนิติ
นายวสันต์
นางสาวหยาดเพชร
นายกอบยศฐ์
นางชัญญารัตน์
นายพเยาว์

หน่วยงำน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอานาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร

ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบภาค ๗

ศาลแรงงานภาค ๗
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ศาลจังหวัดนครปฐม

ศาลแขวงนครปฐม
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดเพชรบุรี
ศาลจังหวัดราชบุรี
ศาลแขวงราชบุรี
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
เอกรุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลแขวงสุพรรณบุรี
บุญญาลงกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลจังหวัดหัวหิน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
พนักงานคอมพิวเตอร์
เย็นสรง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
พนักงานคอมพิวเตอร์
จิตตเชยกุล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
รัตน์วิจิตต์เวช พนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
พนักงานคอมพิวเตอร์
อ่อนสอาด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
พนักงานคอมพิวเตอร์
เมฆเกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
เข็มทอง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
สามสาหร่าย พนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
พนักงานคอมพิวเตอร์
สนพลาย

