
ลําดับท่ี                          ชื่อ      สกุล ตําแหนง ระดับ สังกัด
1 นายระวุธ สนิทมัจโร เจาหนาที่ปกครอง 5 กระบี่
2 นางสุชาดา ไตรธรรม เจาหนาที่ปกครอง 5 กาญจนบุรี
3 นายปติพงษ บัวไชยา นิติกร 7ว กาฬสินธุ
4 นายเอกชัย สีดํา เจาหนาที่ปกครอง 5 กําแพงเพชร
5 นายสุพจน แกวเจริญ เจาหนาที่ปกครอง 5 ขอนแกน
6 น.ส.อมรา สุนทรสุด เจาพนักงานปกครอง 5 จันทบุรี
7 นายมงคล ชัยพินิจนรชาติ นิติกร 7ว ฉะเชิงเทรา
8 นายวิทยา เหรียญแกว เจาพนักงานปกครอง 6ว ชลบุรี
9 น.ส.กันทิมา ดีมาก เจาพนักงานปกครอง 5 ชลบุรี

10 น.ส.เจษฎาพร สมบูรณความสุข เจาพนักงานปกครอง 3 ชัยนาท
11 นายพนาวัลย วรรณพงษ เจาหนาที่ปกครอง 5 ชัยภูมิ
12 นายสุเทพ นุมาส เจาพนักงานปกครอง 6ว ชุมพร
13 นายวุฒิกร คํามา เจาพนักงานปกครอง 7ว เชียงราย
14 นายเอกสิทธิ์ จันทรศิริ เจาพนักงานปกครอง 7ว เชียงใหม
15 น.ส.รัตนาภรณ รามแกว เจาหนาที่ปกครอง 4 ตรัง
16 นายกันตพจน ทราบกิ่ง เจาพนักงานปกครอง 3 ตาก
17 น.ส.พรไพลิน รมโพธิ์ เจาพนักงานปกครอง 5 นครนายก
18 นายสราวุธ วังริยา เจาพนักงานปกครอง 6ว นครพนม 
19 นายอํานาจ สวามิชัย เจาพนักงานปกครอง 7ว นครราชสีมา
20 นายเสนห รักรงค เจาพนักงานปกครอง 7ว นครศรีธรรมราช
21 นายเสนห รักรงค เจาพนักงานปกครอง 7ว นครศรีธรรมราช
22 นายชัยพร เทพเทพา เจาหนาที่ปกครอง 5 นครสวรรค
23 นายวีระศักดิ์ ลายดุล นิติกร 3 นราธิวาส
24 นายบุญชนะ พึ่งทอง เจาพนักงานปกครอง 4 นาน
25 นายประดิษฐ ศรีจันทร นิติกร 5 บุรีรัมย
26 นางเครือวัลย ภูผา เจาหนาที่ปกครอง 3 ปทุมธานี
27 นายสุพล ภูมี นักพัฒนาทรัพยากร ฯ 5 ปราจีนบุรี
28 นายยรรยง ศิริรัตน เจาพนักงานปกครอง 5 ปตตานี

                              รายชื่อผูเขาสัมมนาหลักสูตรเจาพนักงานปกครอง 
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                          รุน ท่ี 4 ระหวางวันท่ี  19  - 30  ก.ค.  2547



ลําดับท่ี                          ชื่อ      สกุล ตําแหนง ระดับ สังกัด
                          รุน ท่ี 4 ระหวางวันท่ี  19  - 30  ก.ค.  2547

29 นายนันทรัตน บํารุงศรี เจาพนักงานปกครอง 7ว พะเยา
30 นายสุวิทย เศรษฐสุข เจาหนาที่วิเคราะห ฯ 7ว พัทลุง
31 นายศิระพล ศิตานนท เจาพนักงานปกครอง 7ว พิจิตร
32 นายเทอดศักดิ์ โกธรรม เจาพนักงานปกครอง 6ว พิษณุโลก
33 นายประพันธ แปนไทย เจาหนาที่ปกครอง 5 เพชรบุรี
34 นายพิศิษฐ เพชรพงศไพโรจน เจาพนักงานปกครอง 5 เพชรบูรณ
35 นายตอพงษ ทับทิมโต เจาพนักงานปกครอง 6ว แพร
36 นางสุมาลี คุณสนอง เจาหนาที่ปกครอง 6ว ภูเก็ต
37 นายสายันต หนักแนน เจาหนาที่ปกครอง 5 มหาสารคาม
38 นายสมบัติ เพราแกว เจาพนักงานปกครอง 7 มหาสารคาม
39 นางพิศมัย ศรีสุภา เจาพนักงานปกครอง 5 มุกดาหาร
40 นางจินดารัตน ศรินทรศิริ เจาหนาที่ปกครอง 5 แมฮองสอน
41 นายอมร คูเมือง เจาพนักงานปกครอง 5 ยโสธร
42 น.ส.บุญศรี วินทะไชย เจาพนักงานปกครอง 5 รอยเอ็ด
43 นางณัฐชยา หลักชัย เจาหนาที่ปกครอง 5 ระนอง
44 นายนิพันธ โงวเจริญ เจาพนักงานปกครอง 5 ราชบุรี
45 นางสุภาภรณ มารัตน เจาหนาที่ปกครอง 5 ลพบุรี
46 นายจรัส เปงอินตา เจาหนาที่ปกครอง 5 ลําปาง
47 น.ส.จุฬาพร ปนวงศ เจาพนักงานปกครอง 5 ลําพูน
48 นายเฉลียว วงศสาวัตร เจาพนักงานปกครอง 6ว เลย
49 นายปยะ ลวนเส็ง เจาพนักงานปกครอง 5 ศรีสะเกษ
50 นายอุทัย สุวรรณา เจาพนักงานปกครอง 5 สกลนคร
51 นายอุทัย สุวรรณา เจาหนาที่ปกครอง 4 สกลนคร
52 นางเฉลิมศรี แกวศรี เจาหนาที่ปกครอง 5 สตูล
53 น.ส.จันทรเพ็ญ พึ่งเฮง เจาพนักงานปกครอง 6ว สมุทรปราการ
54 นางสายสุนีย แยมดวง เจาหนาที่ปกครอง 5 สมุทรสงคราม
55 นายรัตนะ จันนพรัตนะ เจาพนักงานปกครอง 6 สมุทรสาคร
56 นายเผด็จ ขําเพ็ง เจาพนักงานปกครอง 4 สระแกว
57 นายประสิทธิ์ ฉายพุทธ เจาพนักงานปกครอง 6ว สระบุรี
58 นายบํารุง อินพรม เจาพนักงานปกครอง 6 สิงหบุรี
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59 น.ส.ลินดา ปนตาคํา เจาพนักงานปกครอง 3 สุโขทัย
60 นายอรุณ ลิ้มตระกูล เจาพนักงานปกครอง 6 สุพรรณบุรี
61 นายโกวิท อินทชาติ เจาพนักงานปกครอง 5 สุราษฎรธานี
62 นายวัชรินทร จันทเขต เจาพนักงานปกครอง 5 สุรินทร
63 นางนงคราญ คามบุตร เจาพนักงานปกครอง 4 หนองคาย
64 นางบุษบา พงษเมษา เจาพนักงานปกครอง 5 หนองคาย
65 นายศิรภพ พึ่งโภคา เจาพนักงานปกครอง 6ว อางทอง
66 นายสมศักดิ์ คําทอง เจาหนาที่ปกครอง 5 อํานาจเจริญ
67 นายเกษม บัวเขียว เจาหนาที่ปกครอง 5 อํานาจเจริญ
68 นายบุญจันทร ชิงจันทร เจาหนาที่ปกครอง 5 อํานาจเจริญ
69 นายวีระพล พิณทอง นิติกร 5 อุดรธานี
70 นางสุพิน ทิพยเพชร เจาพนักงานปกครอง 5 อุตรดิตถ
71 นายสมบัติ ศรีดาพันธ เจาพนักงานปกครอง 5 อุทัยธานี
72 นายประสาท ตั้งจรูญศรี เจาพนักงานปกครอง 6 อุบลราชธานี
73 นายชาญณรงค ขาวแปลก เจาพนักงานปกครอง 6 อุบลราชธานี
74 นายประเสริฐ รวยปอม เจาหนาที่วิเคราะห ฯ 7ว สน.คท.
75 นางอภิชา จินดาสวัสดิ์ เจาหนาที่ปกครอง 5 สพบ.
76 วาที่ ร.ต.ปริวรรต สมณะ เจาหนาที่วิเคราะห ฯ 6ว สน.พส.
77 นายอํานวย ทองนุน เจาหนาที่บริหาร 5 สน.สส.
78 นายจรินทร อ้ิวสวัสดิ์ เจาพนักงานปกครอง 6ว นครปฐม



ลําดับท่ี                          ชื่อ     สกุล ตําแหนง ระดับ สังกัด
1 นางภัครวี ไทรงาม เจาหนาที่ปกครอง 5 กระบี่
2 น.ส.วนิดา ชูศักดิ์ เจาหนาที่ปกครอง 5 กาญจนบุรี
3 นายถิรนันต ชัยขันธ นิติกร 6ว กาฬสินธุ
4 นางทิวาพันธ สหอารักขา เจาพนักงานปกครอง 7 กําแพงเพชร
5 นายภานุวัตร วิถีเทพ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5 ขอนแกน
6 นายประจักร สินเมือง เจาพนักงานปกครอง 7ว จันทบุรี
7 นายสมเกียรติ คลายทองคํา เจาพนักงานปกครอง 7ว ฉะเชิงเทรา
8 น.ส.นัยนา มนจอย เจาพนักงานปกครอง 5 ชลบุรี
9 นายมณฑธรรม บุญใจเพ็ชร เจาหนาที่ปกครอง 5 ชลบุรี
10 นายรัฐปกิจ วัชรกิจเสถียร เจาพนักงานปกครอง 6ว ชัยนาท
11 นายประทิน อรุณาภา เจาหนาที่ปกครอง 5 ชัยภูมิ
12 นายพงษชาญ พันธุทอง เจาพนักงานปกครอง 7ว ชุมพร
13 นายนิวัติ บุญมี เจาพนักงานปกครอง 7ว เชียงราย
14 นายสมชาย ติลังการณ เจาพนักงานปกครอง 7ว เชียงใหม
15 นายนันทโชติ สิงหพันธ นิติกร 7ว ตรัง
16 น.ส.ปรียา ตนเนิน นิติกร 3 ตราด
17 น.ส.อารีรัตน ฟองศักดิ์ เจาพนักงานปกครอง 4 ตาก
18 นางศรีสุดา สิงหทอง เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5 นครนายก
19 นายลัญติยากร พรมวัง เจาหนาที่การเงินและบัญชี 4 นครพนม 
20 นายชัยยุทธ รัตนปทุมวัน เจาพนักงานปกครอง 7ว นครราชสีมา
21 น.ส.ศิริพร ศรีนุรัตน เจาหนาที่ปกครอง 5 นครศรีธรรมราช
22 นายอนุพล ผดุงจิตต เจาหนาที่ปกครอง 5 นครสวรรค
23 นายวรโชติ เพชรรัตน เจาพนักงานปกครอง 7ว นราธิวาส
24 นางประภาพร ดนัยนันท เจาพนักงานปกครอง 3 นาน
25 น.ส.สันสุดา ทองแยม นิติกร 3 บุรีรัมย
26 น.ส.ธิดารัตน ขวัญอยู เจาพนักงานปกครอง 5 ปทุมธานี
27 นายสวัสดิ์ สินสินา เจาพนักงานปกครอง 6ว ปตตานี
28 นายกฤษณะ วุฒิโชค เจาพนักงานปกครอง 5 พระนครศรีอยุธยา

                              รายชื่อผูเขาสัมมนาหลักสูตรเจาพนักงานปกครอง 
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29 น.ส.ปทุมภรณ วงศเวียน เจาพนักงานปกครอง 5 พะเยา
30 นายศิวะ ระวังกุล เจาหนาที่ปกครอง 5 พังงา
31 นายสมพร ทองเขียว เจาพนักงานปกครอง 6ว พัทลุง
32 น.ส.เจือทิพย รัตนมิง เจาพนักงานปกครอง 5 พิจิตร
33 นายสุเทพ พวงศิริ เจาพนักงานปกครอง 7ว พิษณุโลก
34 นายถาวร ไกรทอง เจาหนาที่ปกครอง 5 เพชรบุรี
35 น.ส.รุงนภา คงคา เจาพนักงานปกครอง 5 เพชรบูรณ
36 นางแพรว ทาบุญมา เจาพนักงานปกครอง 7ว แพร
37 นายสมชาย สุขแปน เจาหนาที่ปกครอง 5 ภูเก็ต
38 นางแกวมณี ศรีบรรเทา เจาพนักงานปกครอง 5 มหาสารคาม
39 นางวรรณพิณ ภูเขมา เจาพนักงานปกครอง 3 มหาสารคาม
40 นางผกาทิพย สุขพัฒน เจาพนักงานปกครอง 5 มุกดาหาร
41 นายกีรติ สุภารังสี เจาพนักงานปกครอง 5 แมฮองสอน
42 นายคมกฤช โพธิ์ศรี เจาพนักงานปกครอง 5 ยโสธร
43 นายปญญา จรทะผา เจาพนักงานปกครอง 5 รอยเอ็ด
44 นายบุญเชิด จันทรเอี่ยม เจาหนาที่ปกครอง 3 ระนอง
45 นายสุมิตร วัฎฎสันติ เจาพนักงานปกครอง 7 ราชบุรี
46 นายธนวัฒน ชมเกตุแกว เจาพนักงานปกครอง 7ว ลพบุรี
47 นางพรจิตร สุขสมบูรณ เจาหนาที่ปกครอง 5 ลําปาง
48 นางสุจิตรา ปงกันทา เจาพนักงานปกครอง 7ว ลําพูน
49 นายอนุชิต เอี่ยมชัย เจาหนาที่ปกครอง 5 เลย
50 นายสุเวช ชนะสุง เจาพนักงานปกครอง 7ว ศรีสะเกษ
51 นายรัตนพล โพธิ์ขี เจาพนักงานปกครอง 4 สกลนคร
52 นายนันท ปริยะ เจาพนักงานปกครอง 7ว สตูล
53 นายสุขเกษม สําราญปภัสสร เจาพนักงานปกครอง 7ว สมุทรปราการ
54 น.ส.ศิรินารถ มะโรงรัตน เจาหนาที่ปกครอง 5 สมุทรสงคราม
55 นายวิทยา สรรพศรี เจาหนาที่ปกครอง 5 สมุทรสาคร
56 นายบุญธรรม เทพพิชัย เจาพนักงานปกครอง 7ว สระแกว
57 นายวิชา คชวิเชียร เจาพนักงานปกครอง 7ว สระบุรี
58 นายชัยวัตร ไพรวัน นิติกร 3 สิงหบุรี
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59 นางทักษณี กังวาน เจาพนักงานปกครอง 5 สุโขทัย
60 น.ส.สิริกร บุษดี เจาพนักงานปกครอง 5 สุพรรณบุรี
61 นายกิตติกร พิบูลยเศรษฐ เจาพนักงานปกครอง 5 สุราษฎรธานี
62 น.ส.วนิภา คําจันทร เจาพนักงานปกครอง 4 สุรินทร
63 นายสัมฤทธิ์ บูชากุล เจาพนักงานปกครอง 5 หนองคาย
64 น.ส.เกสรา หวังสะแระ เจาพนักงานปกครอง 4 อางทอง
65 นางกลอมจิตต สงสะอางค เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 อํานาจเจริญ
66 นางพรรณิภา มณีเนตร เจาหนาที่ปกครอง 5 อํานาจเจริญ
67 นางวิจิตรา ชะนา เจาหนาที่ปกครอง 5 อํานาจเจริญ
68 นายจําลอง ขินานา เจาพนักงานปกครอง 7ว อุดรธานี
69 นายเทพพนม ศรีสด เจาพนักงานปกครอง 5 อุตรดิตถ
70 นางอนงค มัชฌิมา เจาพนักงานปกครอง 5 อุทัยธานี
71 นางอารยา เดชพิมล เจาพนักงานปกครอง 7 อุบลราชธานี
72 นายพนาสันต ตั้งยิ่งยง เจาพนักงานปกครอง 5 อุบลราชธานี
73 น.ส.เอ็นดู โชติกุล นักวิชาการคลัง 5 สน.คท.
74 นางมยุรี คะศรีทอง นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ตบ.
75 นางศิริบูรณ หาญถาวรชัยกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 ตบ.
76 นายนันทเดช ไพบูลย เจาพนักงานปกครอง 4 สน.พส.
77 นายรวิชญ นนทชญาวิชญ เจาหนาที่บริหาร 4 สน.สส.
78 นายทวีวัฒน วีระสมวงศ เจาพนักงานปกครอง 5 นครปฐม
79 วาที่ร.ต.พิทักษโรจน บุญญกานนท เจาพนักงานปกครอง 7ว นครปฐม
80 นายวณิชย มีจั่นเพรช เจาหนาที่ปกครอง 5 นครปฐม


