
ล ำดบั ชื่อชมรม จังหวัด สถำนะกำรประกวด เวลำ หมำยเหตุ
1 เรือนจ ำกลำงลพบุรี ลพบุรี ดเีดน่ 08.00 น.
2 เรือนจ ำจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ดเีดน่ 08.12 น.
3 ทัณฑสถำนวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยธุยำ ดเีดน่ 08.24 น.
4 เรือนจ ำกลำงนครปฐม นครปฐม ดเีดน่ 08.36 น.
5 เรือนจ ำจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี ดเีดน่ 08.48 น.
6 เรือนจ ำพิเศษพัทยำ ชลบุรี ดเีดน่ 09.00 น.
7 เรือนจ ำพิเศษมนีบุรี กรุงเทพมหำนคร ดเีดน่ 09.12 น.
8 เรือนจ ำกลำงรำชบุรี รำชบุรี ดเีดน่ 09.24 น.
9 เรือนจ ำจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว ดเีดน่ 09.36 น.
10 ทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง ปทุมธำนี ดเีดน่ 09.48 น.
11 เรือนจ ำจังหวัดสมทุรสำคร สมทุรสำคร ดเีดน่ 10.00 น.
12 เรือนจ ำจังหวัดสระบุรี สระบุรี ดเีดน่ 10.12 น.
13 เรือนจ ำกลำงชลบุรี ชลบุรี ดเีดน่ 10.24 น.
14 เรือนจ ำกลำงสมทุรสงครำม สมทุรสงครำม ดเีดน่ 10.36 น.
15 เรือนจ ำจังหวัดอ่ำงทอง อ่ำงทอง ดเีดน่ 10.48 น. 10.30
16 เรือนจ ำกลำงระยอง ระยอง ดเีดน่ 11.00 น. 10.42
17 เรือนจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยธุยำ ดเีดน่ 11.12 น. 10.54
18 ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง กรุงเทพมหำนคร ดเีดน่ 11.24 น. 11.06
19 ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธำนี ปทุมธำนี ดเีดน่ 11.36 น. 11.18
20 เรือนจ ำอ ำเภอทองผำภูมิ กำญจนบุรี ดเีดน่ 11.48 น. 11.30

21 ทัณฑสถำนหญิงกลำง กรุงเทพมหำนคร ดเีดน่ 13.00 น. 11.42
22 ทัณฑสถำนหญิงชลบุรี ชลบุรี ดเีดน่ 13.12 น. 11.54
23 เรือนจ ำกลำงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร ดเีดน่ 13.24 น. 12.06
24 เรือนจ ำจังหวัดนครนำยก นครนำยก ดเีดน่ 13.36 น. 12.18
25 เรือนจ ำอ ำเภอธัญญบุรี ปทุมธำนี ดเีดน่ 13.48 น.
26 เรือนจ ำกลำงฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ รักษำมำตรฐำน เงนิปีที ่1 14.00 น.
27 เรือนจ ำจังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี รักษำมำตรฐำน เงนิปีที ่1 14.12 น.

พักรับประทำนอำหำร

ล ำดับกำรประกวดผลงำนชมรม TO BE NUMBER ONE 
ประเภท  เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน

 ระดบั ภำคกลำงและตะวันออก  วันที่  5  มีนำคม  2562  ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร ์ซิตี ้จอมเทียน พัทยำ จงัหวัดชลบรุี
ลงทะเบียน 06.30 น.  เริ่มประกวดเวลำ 08.00 น.  ณ ห้องมกุ  ชั้น2   (เวลำกำรน ำเสนอ 10 นำท)ี

**หมำยเหตุ :: นัดกรรมกำรที่หอ้งประกวดหอ้งมุก ชั้น2 เวลำ 07.45 น. update 1 / 3 / 62 :: time 10.00 น.



1 นางพัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ประธำน

2 นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด

3 นายประวิทย์   เคียงผล ผู้เชี่ยวชาญ  กระทรวงแรงงาน

4 นางวิชชุดา  คงพร้อมสุข ผู้อ านวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์

5 นางสาวเสาวลักษณ์ ปล่ังเกียรติยศ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ

6 นางสาวฉัตณฑี  ศิลากุล นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ

ส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7 นางสาวกานต์พิชชา  บุญงาม นักจิตวิทยาช านาญการ กรมราชทัณฑ์   
13.00

13.12

13.24

13.36

13.48

คณะอนุกรรมกำรตดัสินกำรประกวดและตดิตำมประเมนิผล

กำรด ำเนินงำน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน  ประกอบดว้ย



10.00
10.12
10.24
10.36
10.48
11.00

11.12
11.24
11.36
11.48


