รายชือผู้เข้ าอบรมหลักสู ตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

นางสาวกนกดวงดาว บุญเนตร
นางกนกพร บุญแสง
นายกรธรรม สถิรกุล
นายกฤต อรรคศรี วร
นายกิจจา ฉิมพาลี
นายกิตติศกั ดิ เจือจันทนศักดิ
นางเกษสุดา ดอนเมือง
นายขันชัย ประมวลรัตน์
นายคมสัน พวงเดช
นางสาวควีนส์ ชาชิโย
นายจักรกฤษณ์ จันทะกรณ์
นางสาวจิตชญา อําสาริ กา
นายเจษฏา ปานะถึก
น.ส.ชญาน์นนั ท์ ศิริประภานนท์กลุ
นายชยพัทธ์ วิปลุ ะ
นายชวมินทร์ ตรี เนตร
นางชิดพันธุ์ มิตรดํารง
น.ส.ชุติมณฑน์ บริ สทุ ธิ
น.ส.ชุษณฎา ขาวมะลิ
นายณภัทร สุวรรณเจริ ญ
น.ส.ณรัณภัช แสงทอง
น.ส.ณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี
นายณัฐพล พะโยม
น.ส.ณัฐริ นทร์ เต็มดี
นางณัฐาศิริ สุทธโส

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิทยาศาสตร์ ชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการกองบริ การการจําหน่าย
นักวิทยาศาสตร์ ชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาฝี มือแรงงานชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

นางดารุณี ใจศิล
น.ส.ตฤนภร กันทะโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร
นายทวิช เทียวมาพบสุข
นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานจังหวัดศรี สะเกษ
สํานักงานจังหวัดลพบุรี
กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานจังหวัดนครนายก
การไฟฟ้ านครหลวงเขตบางบัวทอง
กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สํานักงานจังหวัดร้ อยเอ็ด
สํานักงานจังหวัดศรี สะเกษ
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
สํานักงานจังหวัดหนองคาย
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานจังหวัดชลบุรี
สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
สํานักกฎหมาย
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานจังหวัดชุมพร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานจังหวัดนราธิวาส
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน (OSM)
สํานักงานเขตห้ วยขวาง
กองการเจ้ าหน้ าที
สํานักงานจังหวัดยโสธร

รายชือผู้เข้ าอบรมหลักสู ตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

น.ส.ธันยพร สาธุภาค

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

น.ส.นฤมล กรคณิตนันท์

นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ

น.ส.นันท์นภัส ดีพร้ อม
ว่าที ร.ต.นันทน์สถาพร พลายเถือน
น.ส.นันท์นิชา เบญจพงศ์ศิริ
นายนิธิ หวังเจริ ญรุ่ง
น.ส.เนตรนารี แก้ วคํา
นายบัญชา เกตุอาํ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
นายช่างไฟฟ้ าอาวุโส

นายบุญเกิด การิยา
น.ส.ประภัสสร เข็มทรัพย์
นายประสิทธิ ชัยบุญเลิศ

นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
นายช่างไฟฟ้ าอาวุโส

น.ส.ปั ณฑารี ย์ โชรัมย์
นายปิ ยะ วงศ์ทองเหลือ
นายพรพิทกั ษ์ อํามาตทัศน์
นายพัฒพงศ์ พงษ์ สกุล
น.ส.พิชญ์พร บกสวาทชา
นายพีระพลธ์ สําเภา
นางภิญญาพัชญ์ จันทเขต
นางภิตินนั ท์ กันแสน
น.ส.มณสกาญ สะนิดอเลาะ
นายมนตรี ยันตรวัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักพัฒนาการกีฬาชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการฝ่ ายวิจยั และพัฒนาระบบบริ หาร
ฐานข้ อมูลพรรคการเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รองผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการและบํารุงรักษา

นายมนันต์พล ประชาสันติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายยอดชาย ภูแก้ ว
นายรณรณก คลังสมบัติ
น.ส.รวงทอง บรรพตา

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้ องถินจังหวัด
อุดรธานี
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั งทะเล และป่ าชายเลน
สํานักงานจังหวัดสุรินทร์
สํานักงานจังหวัดระยอง
สํานักงานจังหวัดร้ อยเอ็ด
สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานจังหวัดศรี สะเกษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจังหวัด
นครสวรรค์
สํานักงานจังหวัดพะเยา
กองสารนิเทศ สป.มท.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเขต
เชียงใหม่
สํานักนโยบายและแผน สป.มท.
สํานักงานจังหวัดสระบุรี
สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
กรมพลศึกษา
สํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียง
ประชามติ
สํานักงานจังหวัดเชียงราย
สํานักงานจังหวัดศรี สะเกษ
สํานักงานจังหวัดพะเยา
สํานักงานจังหวัดปั ตตานี
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค เขต ภาคกลาง จังหวัด
ชลบุรี
สํานักตรวจราชการและเรื องราวร้ องทุกข์ สป.
มท.
สํานักงานจังหวัดพิจิตร
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานจังหวัดสกลนคร

รายชือผู้เข้ าอบรมหลักสู ตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

นายรังสรรค์ ปานบุญ
น.ส.รัชนี บรรจง
นายฤกษ์ ฤทธิ บุญยัง
นางละเอียด โรจนประทีป
นายลือศักดิ ปรัชญาธนกุล

นายช่างโยธาอาวุโส
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญการพิเศษ

นายวัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ
นายวิญ ู เจ๊ กชืน
น.ส.วิไล หนุนสิมิ
น.ส.ศรัณย์ภทั ร รังสี
น.ส.ศิริพร ศรี เทพ
นายสมพล ห่วงจริ ง
นายสมโภชน์ คงรอด
น.ส.สมศรี วัชรจังกูล
นายสมศักดิ วัฒนปฤดา
นางสมหวัง ไชยโย
น.ส.สริ นนา รัศมี
นายสังสรรค์ อุน่ คํา
นายสันตศิริ จารุจินดา

นักจัดการงานทัวไปชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
หัวหน้ ากลุม่ งานบริ หารทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นายสิทธิมา ดวงสุภา
นายสุคนธ์ อ้ นทอง
น.ส.สุดใจ เครื อวณิชธรรม
น.ส.สุดา ศิลากุล
นางสุธาสินี บุปผา
น.ส.สุมาลี พรหมเกตุ
นายสุรพงษ์ จํารัสศรี
นายสุริยนั เดชรักษา
นายสุวิชยั เดชอยูเ่ อียม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นายช่างรังวัดอาวุโส

นายเสน่ห์ เทพา
นายอนุสรณ์ จิรพิทกั ษ์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
สํานักงานจังหวัดสกลนคร
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี
กองกลาง สป.มท.
สํานักส่งเสริ มและประสานงานเครื อข่าย
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
กรมพัฒนาทีดิน
สํานักงานจังหวัดสระแก้ ว
สํานักงานจังหวัดลําพูน
สํานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช
สํานักงานจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานสภาความมันคงแห่งชาติ
สํานักงาน ป.ป.ส.
กรมทรัพยากรธรณี
สํานักงานจังหวัดนครปฐม
สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี
สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุษย์
สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานจังหวัดสตูล
สํานักงานทีดินจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
สาขาเกาะสมุย
สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาค

รายชือผู้เข้ าอบรมหลักสู ตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

น.ส.อรทัย ทองฤกษ์ ฤทธิ
น.ส.อัญญรัตน์ อภิบาลศรี
นายอาทิตย์ โรจน์วรชวลิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายอานัส ยุน๊ ุ
นายอิทธินนั ท์ คําแสนเดช
นายเอกภพ บัวทวน
นายเอกภพ วงศ์สร้ างสรรค์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักการข่าวชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักนโยบายและแผน สป.มท.
สํานักตรวจราชการและเรื องราวร้ องทุกข์
ช่วยราชการสํานักงานทีปรึกษากฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สํานักงานจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานจังหวัดชุมพร

