
 
 

 
 
 
 

คําสั่งผู้อํานวยการโครงการศกึษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) 
ท่ี          /๒๕๕๗ 

เรื่อง การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจําวัน(กป.)หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) 
รุ่นท่ี ๒8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

----------------------------------- 
 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบัน
ดํารงราชานุภาพลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๓ ให้แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ออกเป็นกลุ่มปฏิบัติการประจําวัน หรือเรียกย่อว่า (กป.) โดยให้ ผู้อํานวยการโครงการฯ  ออกคําสั่ง จึงให้แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นท่ี ๒8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  
ออกเป็นกลุ่มปฏิบัติการประจําวัน  ดังต่อไปนี ้

 ๑.กลุ่ม กป.๑ สีประจํากลุ่ม ได้แก ่สีม่วง ประกอบด้วยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมดังนี ้
  1.1 นางกมลวรรณ จังติยานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
     สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  1.2 น.ส.พัชริดา ดํารงคุณาวุฒ ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
     สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  1.3 นางละมัย โพธิ์สูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
     สํานักงานจังหวัดขอนแก่น สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                  
  1.4 น.ส.รุจาภา วีสเพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
     สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
  1.๕ นายกฤติธี    โสคํา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ              
     สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  1.๖ นายธนวัฒน ์ เตากล่ํา นายช่างไฟฟ้าอาวุโส  

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธาน)ี 
   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  1.๗ นายวิเชียร   เลพล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ                           
     สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     
  1.๘ นายสมพร    ณ พัทลุง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส   
     กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 
  1.๙ นายสมพงษ์ เปี่ยมการุญวงษ์ ผู้อํานวยการกองสถานีย่อย ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า                
     การไฟฟ้านครหลวง 
  1.๑๐ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
    สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร   
 ๒. กลุ่ม กป. ๒ สีประจํากลุ่ม ได้แก ่สีน้ําเงิน ประกอบด้วยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมดังนี ้
   2.๑ นางคมคาย  ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดปัตตาน ีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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   2.๒ น.ส. ภัทรนิษฐ ์ คงอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดสิงห์บุรี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   2.๓ นางวรพรรณี ถาพร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดปทุมธานี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   2.๔  น.ส. สิรินาถ  ถีนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
   2.5 นายนิพนธ ์ ชายใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
      ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
      สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
   ๒.6 นายสราวธุ  สุขรื่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   2.๗ นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดสุรินทร์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   2.๘ นายกรีฑา คชโกษัย เจ้าพนักงานท่ีดินอาวุโส  
      สํานักงานท่ีดินจังหวดัระยอง สาขาบ้านฉาง กรมท่ีดิน 
   2.๙ นายสัมพันธ ์ ดวงเพ็ชร ผู้อํานวยการกองผังระบบไฟฟ้า  
      ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 
   2.๑๐ นายเฉลิมชัย วาสะสิร ิ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   
      สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  

 ๓. กลุ่ม กป. ๓ สีประจํากลุ่ม ได้แก ่สีเหลือง ประกอบด้วยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมดังนี ้
   3.๑ น.ส. จุฬาลักษณ์ ศรีคงอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดนครปฐม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   ๓.๒ นางมธุรดา เมฆลอย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดสุโขทัย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   3.๓ นางศศิพินท์ุ สุดสาย นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   
      สํานักงานจังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   3.๔ น.ส.นภสร พรสมัคร นายช่างเทคนิคอาวุโส  
      สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงพลังงาน 
   3.๕ นายขจรศักดิ์ สอนหาจักร์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดขอนแก่น  
      สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   3.๖ นายบรรจบ น้อยสันโดด นายช่างไฟฟ้าอาวุโส  

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๒ (สงขลา)  
     สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

   3.๗ นายวุฒิชัย ลาภหลาย นกัจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
   3.๘ นายทว ี เบ็นหะซัน นายช่างรังวัดอาวุโส สํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง 
      กรมท่ีดิน 
   3.๙ นายสุเมธ สินธุยนต ์ ผู้อํานวยการกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
      ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ ์การประปานครหลวง 
   3.๑๐ นายคุณาธร พันธ์เพชร ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทุ่งแต้ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  
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 ๔. กลุ่ม กป. ๔ สีประจํากลุ่ม ได้แก ่สีส้ม ประกอบด้วยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมดังนี้ 
   4.๑ น.ส. ชลิดา คงเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   4.๒ นางมนัสนันท์ สุขเรือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดตรัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   4.๓ น.ส.สุจิราภรณ์ พิมพี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
      สํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   4.๔ น.ส.ธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
      สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   ๔.5 นายกีรต ิ บุญการณ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   
      สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน 
      ท้องถ่ิน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   4.6 นายคณิศร ทองรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   4.7 นายบุญช่วย ผ่านอ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

     สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ตอนล่าง 2 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

   4.๘ ร้อยเอกพงศ์ชนก ยิ่งวิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4.๙ นายจาตุรนต ์ เกษจรัล นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ  
      กองกลาง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
   4.๑๐ นายเฉลิมเกียรต ิพิทาคํา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทับ  
      อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๕. กลุ่ม กป.๕ สีประจํากลุ่ม ได้แก ่สีแดง ประกอบด้วยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมดังนี ้ 

  5.๑ นางณัฐณี   จักรพันธ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
     สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   5.๒ น.ส.มยุรีย ์ อาจปาสา นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   5.๓ น.ส. สภุนิดา สุระกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   5.๔ น.ส. เสาวนีย ์ พรสุขเพ่ิมพูน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
      สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
  ๕.5 น.ส.นันท์ธีมา สุวรรณเมธา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม 
     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
   5.๖ นายจักรพันธ์ ระงับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กองกลาง 
      สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   5.๗ นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดราชบุร ี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
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   5.๘ นายสว่าง  ลองจํานงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

   5.๙ ร้อยโทอิทธินนท์ ศิริบุตร นิติกรชํานาญการ สํานักมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   5.๑๐ นายธนา อมรภัทรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ  
      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
      สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

 ๖. กลุ่ม กป.๖  สีประจํากลุ่ม ได้แก ่สีเขียว ประกอบด้วยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมดังนี้   
   6.๑  น.ส. ณิชกร ฤทธิโสม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   6.๒ นางรัชดาวัลย ์ เข่ือนแก้ว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวดัเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   6.๓ น.ส. อรทัย จุลนพ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   6.๔ น.ส.จุไรรัตน ์ อินทร์โต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานประสานงานโครงการพ้ืนท่ี 2 สํานักงานคณะกรรมการ 
      พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
   ๖.๕  น.ส.สวุรรณี วังกานต์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ  
      สํานักสถิติสาธารณมติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๖.๖ ด.ต.พร้อมพงศ์ มาพงษ์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   ๖.๗ นายสัญญา กามินทร์ นิติกรชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดพะเยา สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
   ๖.๘  นายศุภโชต ิ ขําน้อย นายช่างไฟฟ้าอาวุโส  กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 
   ๖.๙ นายเฉลิม รักมาก นายช่างโยธาอาวุโส สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต  
      กรมโยธาธิการและผังเมือง 
   ๖.๑๐ นายเกรียงไกร  สุภโตษะ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ   
      กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 ๗. กลุ่ม กป. ๗ สีประจํากลุ่ม ได้แก ่สขีาว ประกอบด้วยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมดังนี ้ 
   7.๑ น.ส. ทรงลักษณ์ อภิบาลศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดชลบุร ีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
   7.๒ นางรัชน ี พรหมบุญแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  
   7.๓ น.ส.อัญชล ี เสียงระฆัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   7.๔  น.ส.ไขนภา ไวทยกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญการ สํานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
      สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   7.๕ นายชาตร ี ภิรมย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดกระบี่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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   7.๖ นายภูวนาถ ล่องเซ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
   7.๗ นายรัฐธนินท์  รฐาโชคหริัญผล นายช่างไฟฟ้าอาวุโส  กองการสื่อสาร                       
      กรมการปกครอง 
   7.๘ นายมาหามะ สุย ี นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง  
      จังหวัดนราธิวาส กรมโยธาธิการและผังเมือง  
   7.๙ นายศรวิทย ์ วรรธนะสาร วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมพัฒนาท่ีดิน  
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 ๘. กลุ่ม กป.๘ สีประจํากลุ่ม ได้แก ่สดีํา  ประกอบด้วยผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ดังนี้  
   8.๑ นางนงลักษณ์ ใจปลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดลําปาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
   ๘.๒ น.ส.รัญพรรณพร หริมเทพาธิป  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดสุโขทัย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   8.๓ น.ส. อันธิกา แก้วยะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดปัตตานี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   8.๔  นางอรวรรณ ทองสุพรรณ์ วิทยากรชํานาญการ สํานักบริหารกลาง  
      สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   8.๕ นายชินวัฒน ์ อัศโนมันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดราชบุร ีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   8.๖ นายมนูญ โอฆชล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   
      กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   8.๗  นายดุสิต ศิริวราศัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าท่ี             
      กรมการปกครอง  
   8.๘ นายประจักร ์ สินเมือง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินชํานาญการพิเศษ   
      สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี            
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
   8.๙ นายปราโมทย ์สุขโต นายช่างเทคนิคอาวุโส   
      สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน  

 9. กลุ่ม กป. 9 สีประจํากลุ่ม ได้แก ่สฟี้า ประกอบด้วยผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ดังนี้ 
   9.๑ น.ส. นสุรา    ไปรฮูยัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ   
      สํานักงานจังหวัดกระบี ่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

   9.๒ น.ส.รัตนาภรณ์ หนูกลิ่น นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการ 
       มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน

 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   9.๓ น.ส. สิริพร   จันทร์วันเพ็ญ นายช่างรังวัดอาวุโส  
      สํานักจัดการท่ีดินของรัฐ  กรมท่ีดิน  
   9.๔ น.ส. สมใจ   สมบัตินิมิตสกุล หัวหน้างานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน 
      ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
   9.๕ พ.อ.อ.เชิดชูเกียรต ิกวาวสนั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดปทุมธานี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



๖ 
 

   9.๖ นายยศศักดิ์    มีสวัสดิ ์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดพัทลุง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   9.๗ นายเอกทัศน์ อุ่ยตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดพังงา สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย          
   9.๘ นายสาจิต      จันทรศิร ิ นิติกรชํานาญการพิเศษ   
      สํานักบริหารการคลังท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
   9.๙ นายนรินทร ์   พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ   
      สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 10. กลุ่ม กป.10 สีประจํากลุ่ม ได้แก ่สีชมพ ูประกอบด้วยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมดังนี ้
   10.1 น.ส.ปัทมา นฤภัย นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ  
      กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
   10.2 นางรุ่งทิวา กระจายกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดอ่างทอง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
   10.3 น.ส.จันทร์วิไล อยู่เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
      สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
   10.4 นางอรพิณ ฐาปนกุลศักดิ์ ผู้ชํานาญการพิเศษ วิทยาจารย์ 7  
      ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย 
   10.5 นายชาญชัย ดารารัตติกาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
      สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

   10.6 นายฐิติพงศ์ วิชัยสาร นิติกรชํานาญการ  สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน 
       การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

   10.๗ นายวันชัย เตรียมม่ันคง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กองกลาง  
      สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   10.๘ นายสกล ตั้งใจ รองผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  
      ภาคเหนือ จงัหวัดพิษณุโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

   10.๙ นายบุญช่วย อรรถวรรธน นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ กองบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
       ชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการปฏิบัติ
เก่ียวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ
ประจําวัน ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อ (๑) – (๕)  ให้ กป. ผลัดเปลี่ยนหน้าท่ีรับผิดชอบ กป. ละ ๑ วันเรียงตามลําดับ
จนกว่าจะเสร็จสิ้นการศึกษาอบรม 

  ท้ังนี ้ตั้งแต่วันท่ี       พฤศจิกายน   ๒๕๕7   เป็นต้นไป 

สั่ง ณ  วันท่ี        พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7 
 
 
 

(นายอรรษิษฐ ์  สัมพันธรัตน)์ 
ผู้อํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ 

ผู้อํานวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย 


