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    บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กจ. ( กง.วผ.)                        โทร. 0-2243-6636 
ที่   มท   0802.4/             วันที่     14   ตุลาคม  2547 
เรื่อง  แจงรายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตรเจาพนักงานปกครอง (กลุมงานกฎหมายระเบียบฯ) รุนที่ 6 

เรียน  ผอ.สน.มท. ผอ.สน.พส. ผอ.ตบ. และทองถ่ินจังหวัด ทุกจังหวัด 

  ตามหนังสือ กจ.(กง.วผ.) ที่ มท 0802.4/ว 403 ลงวันที่ 27 กันยายน 2547 แจงแผน 
ดําเนินการฝกอบรมบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2548  โดยขอใหพิจารณาสงขาราชการในสังกัดเขารับการ 
ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ หลักสูตรละ 1 คน ภายในกําหนดของแตละหลักสูตร นั้น 

  กจ.ขอแจงรายชื่อขาราชการในสังกัด สถ. ที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมในหลักสูตร 
เจาพนักงานปกครอง (กลุมงานกฎหมายระเบียบฯ) รุนที่ 6 ระหวางวันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2547  
ณ ศูนยฝกสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและการเตรียมตัวเขารับการ 
อบรมได ทาง Website ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ี www.thailocaladmin.go.th 

  ทั้งนี้ ขอใหผูเขารับการฝกอบรมไปรายงานตัวในวันจันทรท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 
ณ อาคารสวัสดิการราชมงคล (สโมสรขาราชการราชมงคล) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ต้ังแตเวลา 09.00 -10.00 น.  
โดยใหเบิกคาพาหนะในการเดินทางจากหนวยงานตนสังกัด หากมีขอสงสัยประการใดติดตอไดที่ 
คุณพิทักษ อังศุสิงห หมายเลขโทรศัพท 0-2577-4708 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และกรุณาแจงใหขาราชการตามบัญชีรายชื่อเขารับการฝกอบรม 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวตอไป 

 
 

                    
         (นายนิกร  สุกใส) 

          ผอ.กจ. 
 
 
              



           รายช่ือผูเขาสัมมนาหลักสูตร จพง.ปค. กลุมงานกฎหมายระเบียบฯ รุนท่ี 6
ระหวางวันท่ี  1 - 12  พฤศจิกายน 2547

ลําดับที่                       ช่ือ สกุล ตําแหนง จังหวัด
1 นายสุริยา กังวานเกียรติกุล จพง.ปค.7ว กระบี่
2 นายพีรยุทธ บุญศิริ จพง.ปค.3 กาญจนบุรี
3 นายจรูญ ขันอาสา จพง.ปค.6ว กาฬสินธุ
4 น.ส.เนตรใจยา กองเพชร จนท.ปค.3 "
5 นายวีระชัย บุสสกร จพง.ปค. กําแพงเพชร
6 นายอัมพร บุญเกษม นก.7ว ขอนแกน
7 น.ส.ภัทรา จันทกนกากร จพง.ปค.6ว จันทบุรี
8 นายมงคล ชัยพินิจนรชาติ จพง.ปค.7 ฉะเชิงเทรา
9 น.ส.ยุวดี เสริมสุขตอ จพง.ปค.4 ชัยนาท
10 นางโพยมรัตน หาญศักดิ์วิธีกุล จพง.ปค.6ว ชัยภูมิ
11 นายสมยศ ทับไทร จพง.ปค. ชุมพร
12 นายเชิดชาย ตะตองใจ จพง.ปค.6ว เชียงราย
13 นายพิเชษฐ สกุลสรรัตน จพง.ปค.5 เชียงใหม
14 นายผดุง ชัณวิจิตร จพง.ปค.7ว ตรัง
15 นายสนาม เชื้อเมืองพาน จพง.ปค.3 ตาก
16 น.ส.เตือนจิตต ชุบขยัน นครนายก
17 วาท่ี ร.ต.พิทักษโรจน บุญญกานนท นครปฐม
18 จ.ส.อ.อิทธิกร แกวฝาย จพง.ปค.7ว นครพนม
19 นายมนู คูขุนทด จพง.ปค.6ว นครราชสีมา
20 นายจรัส มีสวน จพง.ปค.6ว นครศรีธรรมราช
21 น.ส.ศิริลักษณ ชนะตรีรัตนพันธุ จพง.ปค.5 นครสวรรค
22 นายสุรัตน ดํากระเดง จพง.ปค.6ว นราธิวาส
23 น.ส.มัณฑกา ธรรมประเสริฐ จพง.ปค.4 นาน
24 นางรัตนา วิริยปยะ จพง.ปค.4 บุรีรัมย
25 น.ส.กัญณาณัฎฐ พิไฃยอน จพง.ปค.3 ปทุมธานี
26 นายนพดล เพียเอีย จพง.ปค.3 ปราจีนบุรี
27 นายวุฒิศักดิ์ มิตรเอียด นก.3 ปตตานี
28 นายประสาน มหามนตรี จพง.ปค.5 พระนครศรีอยุธยา
29 น.ส.พรลภัส ชิดสนิท จพง.ปค.4 พะเยา
30 นายขันเมือง ศรีปนเปา จพง.ปค.4 พิจิตร
31 นางชุลี สถิตไชยนนท จนท.กง.บช.5 พิษณุโลก
32 วาท่ี ร.ต.เชวง ยมจันทร จพง.ปค.6ว เพชรบูรณ
33 นางกานดา พรสมบูรณศิริ จพง.ปค.6ว เพชรบุรี
34 นายประพจน สุขพัทธี จพง.ปค.6ว แพร
35 นายวินัย ชูศรี จพง.ปค.5 พังงา
36 นางขวัญใจ ปานนุม จพง.ปค.5 พัทลุง



ลําดับที่                       ช่ือ สกุล ตําแหนง จังหวัด
37 นางสาวดี ศิลป นก.5 ภูเก็ต
38 น.ส.ณัฐชยา ชางแกะ จพง.ปค.7ว มุกดาหาร
39 น.ส.พัชรีพร โยเหลา จพง.ปค.4 มหาสารคาม
40 น.ส.นัยนา แหลงหลา จพง.ปค.3 แมฮองสอน
41 นางธงฉาน สุวรรณรักษา จพง.ปค.3 ยะลา
42 น.ส.เกษสุดา ออนสนิท จพง.ปค.4 ยโสธร
43 นางจันทรเพ็ญ ไชยขันธ จพง.ปค.4 รองเอ็ด
44 นายบันเทิง สืบวงษ จพง.ปค.7 ราชบุรี
45 นายเฉลิมศักดิ์ จรัสจันทร นก.6ว ลพบุรี
46 นายสายันต เครือสุข จนท.กง.บช.5 ลําปาง
47 นายอภิวัฒน สิทธิใหญ ทองถ่ิน อ.ลี้ ลําพูน
48 นายปณชัย ตาวะเท จพง.ปค.3 เลย
49 นายนันธวัช กรจันทร นก.5 ศรีสะเกษ
50 นายสุบัน ทิวะสิงห จพง.ปค.5 สกลนคร
51 นายสุนทร ประดับแสง จพง.ปค.7 สงขลา
52 นางพิศมัย ติยะวงศ จพง.ปค.5 สมุทรสาคร
53 นางมะลิ แกววิมล จนท.ปค.5 สมุทรปราการ
54 จ.อ.สมคิด สังขสูตร จพง.ปค.3 สระแกว
55 นายสุรัตน สุขสถิตย จพง.ปค.6ว สระบุรี
56 นางวรุณรัตน หลงทอง จนท.กง.บช.5 สิงหบุรี
57 นางสุมล สอนสําโรง จพง.ปค.5 สุโขทัย
58 นายพงศกร อามระรัตนะ จพง.ปค.7 ว สุพรรณบุรี
59 นางอมร ศักดิ์ศรีวิธุราช จพง.ปค.5 สุราษฎรธานี
60 ส.ต.ท.ชยพล กองเมืองปก จพง.ปค.3 สุรินทร
61 นายสัมฤทธิ์ บูชากุล จพง.ปค.5 หนองคาย
62 นายวัชระ เขมะสัจจกุล ทองถ่ิน อ.นากลาง หนองบัวลําภู
63 นายสมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จพง.ปค.6ว อุทัยธานี
64 นายสุรพล เปรมปรีด นก.6 อุดรธานี
65 น.ส.อัฐฟา กอนทอง จพง.ปค.6ว อุตรดิตถ
66 นายจําลักษณ กันเพชร จพง.ปค.7 อุบลราชธานี
67 นางสุนันทา ดุลจํานงค นวช.กค. 6 ตบ.
68 น.ส.จุฑามาศ บุญเนื่อง จพง.ปค.3 สน.มท.
69 น.ส.พรรณวิภา พูลสวัสดิ์ จพง.ปค. สน.พส.
70 นายปริทัศน วรรณสิทธิ์ จพง.ปค. สน.พส.


