
ล าดบัที่ ต าแหน่ง สังกัด หมายเหตุ
1 นาย กฤษฎา สุขอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กส.
2 นาย ขวัญชัย ค าชุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นน.
3 น.ส. ควีนส์ ชาชิโย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รอ.
4 นาย จตุพงศ์ แก้วใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภก.
5 นาย จักรกฤษฎ์ อาวุธทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชย.
6 น.ส. จารุดา พลเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพ.
7 นาย จ าเริญ ชนะชัยวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สข.
8 นาย จิรายุทธ ชมพจนานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน osm1 (อด.)
9 นาย จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รย.

10 นาย จีรสันติ จิตภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน osm1 (นฐ.)
11 น.ส. จุฑารัตน์ เลาหะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชบ.
12 นาย ชาญชัย ช่วยชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ.
13 นาย ชาญณรงค์ ไชยคิรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อจ.
14 นาย ชาตรี ภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กบ.
15 นาย ช านาญศิลป์ ภุมรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตง.
16 น.ส. ชูชีพ ยิ้มละมัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พบ.
17 นาง ฐาณิญา โอฆะพนม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อด.
18 นาย ฐิติ สังข์อ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยล.
19 นาง ฐิตินนัทวรรณ ผิวอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สบ.
20 นาย ฐิติวัฒน์ งอกศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบ.
21 น.ส. ณัฐณิชา วงค์ใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลป.
22 นาง ณิชกร ช่วยเต็ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.
23 นาง ดรุณี รัฐการวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กบ.
24 น.ส. ตฤนภร กันทะโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน osm (ชม.)
25 นาย ทวีชัย อรัมสัจจากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน osm2 (อบ.)
26 น.ส. ธนิดา ต่อปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลป.
27 นาย ธรินทร์ นวลฉวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชบ.
28 นาย ธีร์ สิทธิหาโคตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มค.
29 นาย ธีรยุทธ์ จ าปาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พบ.
30 นาย นคพล บุญโสดากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สร.
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31 นาง นงลักษณ์ แย้มเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชน.
32 นาย นฤชา ฮ่มป่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นพ.
33 นาย บรรพจน์ เง่านิติกุลภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปข.
34 นาย บุญชวัฒน์ ปัญญาแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปจ.
35 น.ส. เบญญาภา โยธาณิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตก.
36 นาย ประจักษ์ นะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นบ.
37 น.ส. ประภาส สีหานอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จบ.
38 นาย ปฤษฎี พรสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร.
39 นาย พล ธรรมพรรณธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นย.
40 นาง เพ็ญศรี เกตุสุริยงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สต.
41 นาย ภานุมาศ คงพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รบ.
42 พ.อ.อ. มะนิตย์ ชัยปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กส.
43 น.ส. มุกเลขา สุทธิชล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชร.
44 นาย ไมตรี วรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นธ.
45 นาง ยุพวรรณ หนิดภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บร.
46 นาง รัชตะวัน กัลยามาตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สห.
47 ร.ท. รัฐพงษ์ กาจก าแหง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นค.
48 นาย เรณุกา สมนิยาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สค.
49 น.ส. ลักษณ์นารา เลาวัฒนารัศมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ.
50 น.ส. วราพร บุญลือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อย.
51 นาง ศรินา ขุนเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นศ.
52 นาย ศุภวัฒน์ พันธุพ์ณาสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยล.
53 นาย เศกสรรค์ อารยาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นธ.
54 นาย สมมาตร บัวศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อต.
55 นาย สันทัศน์ ทันนิธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สท.
56 นาง สายชล แสงโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จบ.
57 น.ส. สิริพร ประสมบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลบ.
58 นาง สุดาภรณ์ พรหมอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน osm (สข.)
59 น.ส. สุธาสินี ปล้องใหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พท.
60 นาย สุธี ศรีทัดจันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลย.
61 นาง สุนันท์ ลอดลันดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พช.
62 น.ส. สุพัตรา บุญถึง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พย.
63 นาย สุรพันธ์ สิทธิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สค.
64 ส.ต.ต.ญ. เสาวลักษ์ ไวสาริกรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นว.
65 นาย โสภณ กิตติพะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บก.
66 นาย โสภณ ทองโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นค.
67 นาย องอาจ ลาลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศก.



68 น.ส. อนงค์ ชูวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พช.
69 น.ส. อภิรดี เก่งไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นว.
70 นาย อภิสิทธิ์ มวลค าลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขก.
71 น.ส. อรุณี ชาญหัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน osm1 (นม.)
72 นาย อัครเดช แก้วมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.
73 นาย อ านวย ภาชนะปรีดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลบ.
74 น.ส. อ าพร แป้นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สฎ.
75 นาย อุกฤษฏ์ ประไพพิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน osm2 (ชร.)
76 น.ส. อุมาพร ชาญณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นศ.
77 น.ส. อุไรวรรณ อินทรทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน osm2 (ลบ.)
78 นาย กรรณสูตร ด่านพิไลพร นักทรัพยากรบุคคล พจ.
79 น.ส. ขวัญหทัย มิตรใจดี นักทรัพยากรบุคคล รน.
80 นาย ครรชิต ชิงจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล ยส.
81 นาง ณัชชภัทร ศรีชัย นักทรัพยากรบุคคล อต.
82 นาย ณัฐพล พะโยม นักทรัพยากรบุคคล พล.
83 น.ส. นงค์ลักษณ์ พรมรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล อจ.
84 น.ส. นงลักษณ์ เซ่งแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สป.
85 น.ส. นิธิมา บุญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ปน.
86 น.ส. ประทีป ถาวรเจริญ นักทรัพยากรบุคคล นย.
87 นาย ประยูร วัชราเรืองวิทย์ นักทรัพยากรบุคคล ลย.
88 นาย พิสิษฐ์ แก้วเกตุ นักทรัพยากรบุคคล สส.
89 น.ส. ลาภบุญ รัตนโชติพานิช นักทรัพยากรบุคคล ชน.
90 นาย ศุภมิตร วงษ์สงคราม นักทรัพยากรบุคคล ขก.
91 นาย สันทัด มอบนรินทร์ นักทรัพยากรบุคคล ปท.
92 นาง สิริพร สุธาพจน์ นักทรัพยากรบุคคล นบ.
93 น.ส. สุจิตรา ดิษธรรม นักทรัพยากรบุคคล ชม.
94 น.ส. หนูรอง โชคนัติ นักทรัพยากรบุคคล ศก.
95 น.ส. อุษณีย์ ผโลทัยอัมพร นักทรัพยากรบุคคล ตร.
96 นาย กฤติธี โสค า นักจัดการงานทัว่ไป บก.
97 น.ส. กฤษณา คงอินทร์ นักจัดการงานทัว่ไป พล.
98 นาย กิตติ ศิริปักมานนท์ นักจัดการงานทัว่ไป อท.
99 นาย จักรพงษ์ ดีเลิศ นักจัดการงานทัว่ไป สก.

100 น.ส. ฐิติพร ไหว้พรหม นักจัดการงานทัว่ไป ปจ.
101 นาง ฐิติวรดา เทพเสนา นักจัดการงานทัว่ไป รอ.
102 นาง ณัฐฐาศิริ ยศกรธนวิชญ์ นักจัดการงานทัว่ไป นม.
103 นาง ดุลย์ยานี วงศ์ศรีอาจ นักจัดการงานทัว่ไป มค.
104 นาย ธนสาห์ รามหนู นักจัดการงานทัว่ไป สต.



105 นาย ปพนภพ แก้วพันธ์ทอง นักจัดการงานทัว่ไป นฐ.
106 นาง ประสพสุข โสดามรรค นักจัดการงานทัว่ไป อบ.
107 นาง ผกามาศ หุน่นอก นักจัดการงานทัว่ไป นฐ.
108 น.ส. พัชรินทร์ อินโอ้ นักจัดการงานทัว่ไป พร.
109 น.ส. มนีนุช ศิริพร นักจัดการงานทัว่ไป สข.
110 นาย วิวัฒน์ไชย สวัสดิรมย์ นักจัดการงานทัว่ไป อด.
111 นาย วิศาล พัฒนศรี นักจัดการงานทัว่ไป ตง.
112 นาย วุฒิชัย ลาภหลาย นักจัดการงานทัว่ไป ชย.
113 น.ส. ศศิธร บุญประคม นักจัดการงานทัว่ไป นภ.
114 น.ส. ศิริวัฒน์ โตวิจารณ์ นักจัดการงานทัว่ไป อน.
115 นาย ศุภวัฒน์ โสวภาค นักจัดการงานทัว่ไป สร.
116 น.ส. สุคนธ์ สาคะโร นักจัดการงานทัว่ไป พง.
117 น.ส. สุพรรณีย์ จุลฑกาล นักจัดการงานทัว่ไป สห.
118 น.ส. สุภาพร วงศ์ชมภู นักจัดการงานทัว่ไป ชม.
119 นาง รัชดาวัลย์ วิมลกุลไพจิตร นักจดัการงานทั่วไป (รกน.ผอ.กง.อ านวยการ) ชร.
120 นาย ณภัทรพงศ์ ประเสริฐศรี นักประชาสัมพันธ์ สน.สป.

วทิยาลัยมหาดไทย
สถาบนัด ารงราชานุภาพ
11 พฤษภาคม 2561


