
สถานะ เวลา
ปี 64 ภาค ประเทศ

1 เรือนจ ำจังหวัดบึงกำฬ อ ำเภอบึงกำฬ บึงกำฬ ดเีดน่ 61,62 61,62 09.00 น.

2 เรือนจ ำกลำงนครพนม อ ำเภอเมือง นครพนม ดเีดน่ 62,63 09.10 น.

3 เรือนจ ำกลำงอุบลรำชธำนี อ ำเภอเมือง อุบลรำชธำนี ดเีดน่ 61,62,63 09.20 น.

4 เรือนจ ำจังหวัดศรีสะเกษ อ ำเภอเมือง ศรีสะเกษ ดเีดน่ 61,62,63 09.30 น.

5 เรือนจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ อ ำเภอเมือง อ ำนำจเจริญ ดเีดน่ 63 09.40 น.

6 ทัณฑสถำนเกษตรอุตสำหกรรมเขำพริก อ ำเภอสีค้ิว นครรำชสีมำ ดเีดน่ 63 09.50 น.

7 เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ อ ำเภอสีค้ิว นครรำชสีมำ ดเีดน่ 10.00 น.

8 ทัณฑสถำนหญิงนครรำชสีมำ อ ำเภอสีค้ิว นครรำชสีมำ ดเีดน่ 61,63 10.10 น.

9 เรือนจ ำอ ำเภอสีค้ิว อ ำเภอสีค้ิว นครรำชสีมำ ดเีดน่ 10.20 น.

10 เรือนจ ำจังหวัดเลย อ ำเภอเมือง เลย ดเีดน่ 62,63 10.30 น.

11 เรือนจ ำจังหวัดมุกดำหำร อ ำเภอเมือง มุกดำหำร ดเีดน่ 61,63 10.40 น.

12 เรือนจ ำอ ำเภอนำงรอง อ ำเภอนำงรอง บุรีรัมย์ ดเีดน่ 62,63 62,63 10.50 น.

13 เรือนจ ำกลำงนครรำชสีมำ อ ำเภอเมือง นครรำชสีมำ ดเีดน่ 62,63 63 11.10 น.

14 เรือนจ ำจังหวัดยโสธร อ ำเภอเมือง ยโสธร ดเีดน่ 62,63 11.20 น.

15 เรือนจ ำอ ำเภอบัวใหญ่ อ ำเภอบวัใหญ่ นครรำชสีมำ ดเีดน่ 11.30 น.

16 เรือนจ ำจังหวัดหนองคำย อ ำเภอเมือง หนองคำย ดเีดน่ 63 11.40 น.

17 เรือนจ ำอ ำเภอสว่ำงแดนดิน สว่ำงแดนดิน สกลนคร ดเีดน่ 61,62,63 11.50 น.

18 เรือนจ ำอ ำเภอภูเขียว อ ำเภอภูเขียว ชัยภูมิ ดเีดน่ 62,63 13.00 น.
19 เรือนจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู อ ำเภอเมือง หนองบัวล ำภู ดเีดน่ 61,62,63 13.10 น.
20 เรือนจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด อ ำเภอเมือง ร้อยเอ็ด ดเีดน่ 61,62,63 62,63 13.20 น.
21 เรือนจ ำกลำงอุดรธำนี อ ำเภอเมือง อุดรธำนี ดเีดน่ 61,62,63 62,63 13.30 น.
22 เรือนจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ อ ำเภอเมือง กำฬสินธุ์ ดเีดน่ 61,62,63 13.40 น.
23 เรือนจ ำจังหวัดมหำสำรคำม อ ำเภอเมือง มหำสำรคำม ดเีดน่ 61,62,63 13.50 น.
24 เรือนจ ำอ ำเภอพล พล ขอนแก่น ดเีดน่ 14.00 น.
25 เรือนจ ำจังหวัดชัยภูมิ อ ำเภอเมือง ชัยภูมิ เงิน 1 61,62,63 61,62,63 14.10 น.
26 เรือนจ ำกลำงขอนแก่น อ ำเภอเมือง ขอนแก่น เงิน 1 61,62,63 61,62,63 14.20 น.

พัก  10  นาที

ล ำดับกำรน ำเสนอกำรประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน
 ระดบั ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ  วันที่  29  มีนำคม  2564 โรงแรมพลแูมน ขอนแก่น รำชำ ออคิด จงัหวัดขอนแก่น

ลงทะเบียน 06.00 น.    เริ่มประกวดเวลำ 09.00 น.   ห้อง วันสตดูโิอ (เวลำกำรน ำเสนอ 10 นำท)ี

จังหวัดอ าเภอชื่อชมรม
เขา้ประกวดรอบ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ล าดบั



1 นำงเสำวคนธ์  เจษฎำรักษ์ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนทัณฑวิทยำ ประธำน

2 นำงพัชรำภรณ์  ศโรภำส ทีป่รึกษำเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม

3 นำยปัญญำ จันทร์ละออ ผู้ตรวจรำชกำรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

4 นำงสุจิรำ    เนำวรัตน์ นักสังคมสงเครำะห์เชี่ยวชำญ  สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ

5 นำงกนกวรรณ  จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรทำงกำรแพทย์ กรมรำชทัณฑ์

6 ว่ำทีเ่รือตรีสุรชัย  เพ็ชรกูล รักษำกำรในต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน

เขต ๗ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

7 นำงสำวกำนต์พิชชำ  บุญงำม หัวหน้ำศูนย์สุขภำพจิต  กรมรำชทัณฑ์  

8 นำยปรีชำ  สร้อยสน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรมรำชทัณฑ์   

update 24 /03 / 64 :: time 16.00 น.**หมำยเหตุ :: นัดกรรมกำรทีห่้องประกวด ห้องวันสตูดิโอ  เวลำ 08.50 น.

คณะอนุกรรมกำรตดัสินกำรประกวด
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