
สถานะ
ปี 64 ภาค ประเทศ

1 เรือนจ าจังหวัดนราธิวาส เมือง นราธิวาส ดีเด่น 62,63 62,63 09.00 น.

2 เรือนจ ากลางยะลา เมือง ยะลา ดีเด่น 62,63 62 09.10 น.

3 เรือนจ ำกลำงปัตตำนี เมือง ปัตตำนี ดีเด่น - - 09.20 น.

4 เรือนจ ำอ ำเภอนำทวี นำทวี สงขลำ ดีเด่น 63 63 09.30 น.

5 เรือนจ าจังหวัดสตูล เมือง สตูล ดีเด่น 62,63 - 09.40 น.

6 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เมือง สงขลา เงินปี 2 61,62,63 61,62,63 09.50 น.

7 เรือนจ าจังหวัดสงขลา เมือง สงขลา ดีเด่น 62,63 - 10.00 น.

8 ทณัฑสถำนบ ำบดัพิเศษสงขลำ เมือง สงขลำ ดีเด่น 63 - 10.10 น.

9 เรือนจ ากลางสงขลา เมือง สงขลา ดีเด่น - - 10.20 น.

10 เรือนจ าจังหวัดภูเก็ต เมือง ภูเก็ต ดีเด่น 61,62,63 61,62 10.30 น.

11 เรือนจ ากลางพัทลุง เมือง พัทลุง เงินปี 2 61,62,63 61,62,63 10.40 น.

12 เรือนจ าจังหวัดตรัง เมือง ตรัง ดีเด่น 62,63 - 10.50 น.

13 เรือนจ าจังหวัดระนอง เมือง ระนอง ดีเด่น 62,63 - 11.00 น.

14 เรือนจ าอ าเภอตะก่ัวป่า ตะก่ัวป่า พังงา ดีเด่น 62,63 - 11.10 น.

15 เรือนจ ำจงัหวดัพงังำ เมือง พงังำ ดีเด่น 63 - 11.20 น.

16 เรือนจ าจังหวัดกระบ่ี เมือง กระบ่ี ดีเด่น 62,63 - 11.30 น.

17 เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช พระพรหม นครศรีธรรมราช ดีเด่น 62,63 62,63 11.40 น.

18 เรือนจ ำอ ำเภอหลงัสวน หลงัสวน ชุมพร ดีเด่น - - 11.50 น.

19 เรือนจ ำอ ำเภอเกำะสมุย เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี ดีเด่น 63 - 12.00 น.

20 เรือนจ าอ าเภอไชยา ไชยา สุราษฏร์ธานี ดีเด่น 62,63 - 12.10 น.

21 เรือนจ ากลางสุราษฏร์ธานี เมือง สุราษฏร์ธานี ดีเด่น 62,63 62,63 12.30 น.

**หมายเหตุ :: นัดกรรมการท่ีห้องประกวด ห้องประกายเพชร  เวลา 08.50 น. update 18 /03 / 64 :: time 12.00 น.

เวลา

ล ำดับกำรน ำเสนอกำรประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน
 ระดับ ภำคใต้  วันท่ี  2  เมษำยน  2564 โรงแรมไดมอนด์ พลำซ่ำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ลงทะเบียน 06.00 น.    เร่ิมประกวดเวลำ 09.00 น.  ห้อง  ประกำยเพชร  (เวลำกำรน ำเสนอ 10 นำที)

ล าดับ ช่ือชมรม อ าเภอ จังหวัด เข้าประกวดรอบ



1 นางเสาวคนธ์  เจษฎารักษ์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ประธำน

2 ดร.พัชราภรณ์  ศโรภาส ท่ีปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

3 นางสุจิรา    เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์เช่ียวชาญ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

4 ว่าท่ีเรือตรีสุรชัย  เพ็ชรกูล รักษาการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต ๗ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

5 นางสาวกานต์พิชชา  บุญงาม หัวหน้าศูนย์สุขภาพจิต  กรมราชทัณฑ์  

6 นายปรีชา  สร้อยสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรมราชทัณฑ์   

คณะอนุกรรมกำรตัดสินกำรประกวด


