รายชือผู้เข้ าอบรมหลักสู ตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

1
2

นางกชพร ไกรสุทธิ
นายกฤษฎา ปญญาอินทร

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการ

3
4
5
6

นายกฤษณะ พินิจ
นางเกษสุวรรณ อินทรชูศรี
นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร
นางจารุณี วายลม

7

นางสาวฉัฏฐาทิพ มุสิกวงศ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
สถาปนิกชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

8

นายชัยรัตน แกวเพียงเพ็ญ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

9
10
11

นางสาวชุลีพร ภูสมศรี
นายเชาววรรธน กราบไกรแกว
นางสาวฐิติพร อุนรัตน

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ

12

นายณรงค แสงสุทรรศน

นายชางไฟฟาอาวุโส

13
14

นายณรงคพันธ แจมจันทร
นางณหฤทัย หอมชื่น

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

15
16
17
18
19

นางดรุณี รัฐการวงศ
นายดิเรก มีโภคกิจ
นายเดชศักดิ์ ปองสีดา
นายเดชะ สิทธิสุทธิ์
นายถวิล โอทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ

20
21

นายทรงชัย ลิ้มไกรทา
นางสาวทัศนีย ชัยศรี

นายชางไฟฟาอาวุโส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

22

นายธานินทร สัตยะวงศ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

23
24
25

นายธีระ กรีโรจนีย
นายธีรุตม ศุภวิบูลยผล
นายนฤพนธ ภาโนชิต

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

26

นายเนรมิต จันทรศรีรัตน

นิติกรชํานาญการ

27

นายบพิตร วาริยศ

นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานจังหวัดชลบุรี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สํานักงานจังหวัดพะเยา
สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
สํานักสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานจังหวัดปทุมธานี
สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
กองการตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 8
(พิษณุโลก)
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานจังหวัดกระบี่
สํานักงานจังหวัดสระบุรี
สํานักงานจังหวัดยโสธร
สํานักงานจังหวัดบุรรี ัมย
สํานักกฎหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมภาคใตจังหวัดชายแดน
สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองการเจาหนาที่
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายชือผู้เข้ าอบรมหลักสู ตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

28
29

นายบุญมา เต็มหลวง
นายปภิณวิช ละอองแกว

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

นายประวิตร พานชูวงศ
นายประสงค ประสพทรัพย
นายประสิทธิ์ สิทธิพรธนกุล
นายประเสริฐ กริ่งกรดกลาง
นางปราณี บุญโพธิ์ทอง
วาที่ ร.ต.พงศธร รัตนประพันธ
นางพัณณิตา มณีโชติ
นางสาวพิกุล แซโคว
ส.ท.พิชิต ตูบรรเทิง
นายพิสิฏฐ วัตรสุนทร
นายไพฑูรย พรหมสอน
นายภุชงค สฤษฎีชัยกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการที่ดินชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานประมงอาวุโส

42

นายภูษิต นอยโสภากุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

43
44
45

นายมาวิน วัฒนะ
นายราชัน มีนอย
นายราม จิตมาศ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

46

นางสาวลักษณา โชติคุต

47
48
49
50
51
52
53
54
55

นางลัดดาวัลย แจมแจง
นายลิขิต มีเสรี
นายวชิระ สิทธิหาโคตร
นางวัชรี กาญจโนภาส
นางสาววัชรี เรืองฤทธิ์
นายวิชา จันทรกลม
นายวิเชียร ปญญาพานิชกุล
นายวิบูล ลีลาสมิต
นายวิมล หอมยิ่ง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ
ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ผูอํานวยการกองบริการลูกคา
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

56
57
58
59
60

นางวีระนุช ยิ้มหนองโพธิ์
นายศเนติ พาจรทิศ
นางศรีจิตรา ประจําคาย
นางศศิธร เจริญวุฒิพงศ
นายศักรินทร ปุรินทราภิบาล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอวังสะพุง จ.เลย
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พัทลุง
กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน (ศอ.บต.)
สํานักงานจังหวัดบุรรี ัมย
สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน
สํานักงานจังหวัดปตตานี
สํานักงานจังหวัดระนอง
สํานักงานจังหวัดสงขลา
สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานจังหวัดสระบุรี
สํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมี
สวนรวม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การประปาสวนภูมิภาค
สํานักงานจังหวัดเลย
สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานจังหวัดสงขลา
สํานักงานจังหวัดนครสวรรค
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
การไฟฟาสวนภูมภิ าค
สํานักการสอบสวนและนิติการ
สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดนครปฐม
สํานักงานจังหวัดเชียงราย
สํานักงานจังหวัดหนองคาย
สภากาชาดไทย
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายชือผู้เข้ าอบรมหลักสู ตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

นายศานิต สุขขี
นายศิริวิชญ ดอกแกว
นางศุกลรัตน จันทรมณี
นายสมเกียรติ สุขแสงเปลง
นายสมชาย เลื่อนนก
นายสมโภช พึ่งบุญ
นางสาวสมศรี วิไลประสิทธิ์พร
วาที่ ร.อ.สมศักดิ์ ไชยมณี
นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล
นายสยาม อินทรสกุล
นางสาวสรินรัตน หลีกเลี่ยง
นายสาธร โมราศิลป
นางสาวสายสุรีย สทานพล
นางสาวสุคนธ สาคะโร
นายสุพจน ภูติเกียรติขจร
นายสุพล เศรษฐวิชัย
นางสุภาภรณ ดาวเรือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานายการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
วิศวกรรังวัดชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ผูชํานาญการพิเศษพยาบาล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักผังเมืองชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

78
79
80
81
82

นายสุรศักดิ์ บุญประกอบ
นายสุรัตน จันทรศิริ
นายอนันต สาเละ
นางสาวอภิรดา เพ็งแสวง
นายอัมรินทร นวลนอย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูอํานวยการกองผลิตภัณฑงานโครงการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

83
84
85
86
87
88

นายอาภรณ นิลศิริ
นางสาวอําพร แปนสุข
นางสาวอําไพ พันธุอายุวัฒนะ
นายอุดม จิตตวงค
พ.อ.อ.อุบล หลาชาญ
นายเอกชัย พรพรรณประภา

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูอํานวยการกองธุรกิจบริการ
สถาปนิกชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

สังกัด/หน่ วย
สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
สํานักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดนครนายก
สํานักงานจังหวัดสงขลา
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