
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 
 

 20 

นายเดชา  กลา้แขง็  (ผอ.) 

ฝ่ายการศึกษา  6 
 1.นายปกบุญ  หน.ฝ่าย 

ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง 
 

28 

นายวุฒิชยั  สงัเวชมีชยั (ผอ.) 

ฝ่ายฝึกวชิาชีพ   13 
1. นายสมโชค หน.ฝ่าย 

ระดบั  อส. 
 

 ชพ.   อว.   ชก. ปก.    ชง. ปง.  รวม 

จ านวน     1     3     -     12   7   22  31  76 

 ผูอ้  านวยการ  ระดบัสูง =  1 
 (นายกฤษณะ ทิพยจนัทร์) 

 เรือนจ าจงัหวดัสระบุรี 
 

88 

=  1 
=  5 
=  2 
=  4 
12 

ลูกจ้างประจ า        
พนักงานราชการ 
พนักงานจา้งเหมา 
ลูกจา้งชัว่คราว 

2. นายทองค า หน.งานพฒันาฯ 
3.นายมนตช์ยั หน.งานการศึกษาฯ 
4.นายวทิูร  ประจ าฝ่ายฯ 
5.นายรักชาติ ประจ าฝ่ายฯ 
6.นายธนพล ประจ าฝ่ายฯ 
  
 

2.นส.กรองกาญจน์ หน.งานบัญชีฯ 
3.นส.สาธิกา หน.งานการเงินฯ 
4.นายสาโรจน์ หน.งานฝึกฯ 
5.นส.เมทนี  ควบคุมฝึกวชิาฯ 
6.นางนิตยา  ควบคุมฝึกฯ 
7.นายนิติกุล หน.กองงานฯ3 
8.นายฐิติศกัดิ์   ประจ าฝ่ายฝึก 
9.นายพลาวธุ กองงานฯ 1 
11.นายภาณุภณ  จนท.พสัดุฯ 
12.นายวนิยั กองเกษตร 
13. นายยุทธกร หน.กองงานช่างไม้  
 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป   11 
 

2.นางอรดี หน.งานการเงิน 
3.นายนพพร หน.งานพัสด ุ
4. นายทศพล หน.งานธุรการ 

   และหน.งาน/ยทุธศาสตร์ 

5.นางสาวกนกอรหน.งานกจ. 
6.นายวฒิุไกร งานพสัดุ 
7.น.ส.กญัญาวร์ี งานการเงนิ 
8.นายณัฐพล  จนท.ธุรการ 
9.น.ส.จิราภา จนท.ธุรการ 
10.นายพนิิจ พนักงานขบัรถ 
11.นายก าพล พนกังานขบัรถ 
 

1.นางชุลีพร หน.ฝ่าย 
2.นายอรรถวุฒิ หน.งานทะเบียน 
3.นส.เสาวรส หน.งานทัณฑฯ 

4.นายจิระวฒัน์ จนท.ทะเบียน 
5.นส.สุติมาฯ งาน17ระบบ 
6.นายพรีภทัร จนท.งานทณัฑ ์
7.นายไตรรงศ ์จนท.งานทณัฑ ์
8.นส.ภนิดา ประจ าฝ่าย 
9.นส.อรุณศรี 17ระบบ 
 
 

สถานพยาบาล  3 
 1.นส.วรัญญา หน.งาน 

2.นส.อรพนิ ประจ าฯ 
3.นายปฐว ีประจ าฯ 

 

2.นายสุวิทย ์จนท.รน. 
3.นายประทยั จนท.รน.  
4.นายเชิดศกัด์ิ ประจ าฝ่าย 
5.นายไพบูลย ์ประจ าผ่าย 
6.นายประวิทย ์ประจ าฝ่ายฯ 
 
 
 
 

ฝ่ายควบคุมแดน1  6 
 

1.นายมานัส หน.ฝ่าย 

ฝ่ายควบคุมแดน2  4 
 1.นายวรีะศกัด์ิ  หน.

ฝ่าย 2.นายนิรันดร์ หน.งาน 
3.นายสญัญา ประจ าฝ่าย 
4.นายณฐัพล ประจ าฝ่าย 
 

ฝ่ายสวสัดิการฯ   12 
 1.นายสุรชยั หน.ฝ่าย 

ฝ่ายทณัฑปฏิบตัิ   9 

1.นายประจกัษศิ์ลป์ หน.
ฝ่าย 

ขา้ราชการ 76 
ลูกจา้งประจ า 1 จา้งเหมา 2 
ลูกจา้งชัว่คราว 4 พนกังาน

ราชการ 5  

 รวม  88 
 

ฝ่ายจ าแนกฯ   3 
 1.นายบุญวฒัน์ หน.ฝ่าย  

2.นายวฒิุชยั จนท. 
3.นายต่อพงศ ์จนท. 

2.นายอนุชิต หน.งาน+ ผู้จัดการร้าน 
3.นายอคัรชยั ประจ าร้าน 
4.นายสิทธิชยั ประจ าร้านฯ 
5.นายพนมนพ หน.งานเงินฝาก 
    +บญัชีร้านฯ  
6.นางกมลพรรณ งานร้านฯ 
7.นางสมพร งานเงินฝาก 
8. นางภัทรลดา หน.งานเยีย่มญาต ิ
9.นส.กนกวรรณ งานเยี่ยมญาติ 
10.นส.อญัชลี งานเยี่ยมญาติ 
11.นางปาริฉัตร งานเยี่ยมญาติ 
12.นายมงคล หน.งานสูทกรรม 
13.นายประจวบ จนท.สูทกรรม 
 
 
ฝ่ายสงเคราะห์ผูต้อ้งขงั  2 

1.นส.ภิรญา  หน.ฝ่าย 
2.นายพรีพฒัน์ จนท. 

ส่วนทัณฑปฏิบัติ 
 

13 

นายเปรมประชา ชูค าสตัย ์(ผอ.) 

ฝ่ายควบคุมกลาง 4 
 1.นายปิยะพงษ ์ประจ าฯ 

2.นายปริญญา ประจ าฯ 
3.นายณฐัพงษป์ระจ าฯ 
4.นายพนมพรประจ าฯ 
 
 สถานกกัขงัชาย 2   

1 1.นายทรงศกัดิ์  หน. 
2.นายเจริญพงษพ์นัธ์ ประจ าฯ 
 

 ขอ้มูล ณ วนัที่  16 เมษายน 2564 

 
 

2.นายอมร หน.งาน  
3.น.สสุภาพร ประจ าฝ่าย 
4.นายรังสรรค ์ประต ู
5.นายปาณวฒัน์  ประตู 
6.นายสนอง ประตู 
 

ฝ่ายควบคุมกลาง 
และฝ่ายรักษาการณ์    6 

1.นายสุพจน์  หน.ฝ่าย 

ส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขงั 
 

15 

นายกิตติชยั สิงห์ศิริเจริญกุล (ผอ.) 

    แดนหญิง  2  

1.นางสุนีย ์หน.แดน 
2.นางสุภาภรณ์ ประจ าแดนหญิง  

ค าส่ัง 395/63,ค  าส่ังที่ 489/63 ,ค  าส่ังที่ 501/63, 
ค าส่ัง 537/63 และคส.ที่เก่ียวขอ้ง 


