รายชื่อผูเขาอบรม โครงการฝกอบรม "ผูนํายุคใหม" รุนที่ 6
วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หองอรพินธ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
1 นายธีรพงษ อภัยภักดี
ชํานาญการพิเศษ
ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมง เขต 2(สงขลา)
2 นายสิทธิศักดิ์ นุนชวย
นักวิชาการประมงชํานาญการ
ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงนครศรีธรรมราช
3 นายศุภชัย คําคุม
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 8
4 นานกัณภพ หนูทวี
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 8
5 นางวัลลดาย แกวรากมุข
จพง.การเงินและบัญชีชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 อาจารย ดร.วิษณุ นภพันธ รองคณบดีฝายบริหาร
คณะวิทยาศาสตร ม.ทักษิณ
7 นายธรรมสถิตย พิบูลย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลรอนพิบูลย
โรงพยาบาลรอนพิบูลย
8 นางสาวศิริลักษณ ชาตรีกุล ผูอํานวยการ
โรงเรียนวันสองแพรก
9 นางจันทิรา ทองพูล
ผูจัดการ
การประปาสวนภูมิภาค สาขาไชยา
10 นายพวงเพชร สุขโข
ผูชวยผูจัดการ
การประปาสวนภูมิภาค สาขาทุงสง
11 นายโสภณ ชุมทองโด
รองคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
12 จายจรุ ถิ่นพระบาท
รองคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
13 นางสาววิดา อินทรจงจิตร ผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบานบางหอย
14 นายอํานวย พรหมคลาย
นายกองคการบริหารสวนตําบล
อบต.ละมอ
15 นางปาณิศา ใจหาว
นายชางอาวุโส
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
16 นายภูษิต ใจหาว
นายชางโยธาอาวุโส
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
17 นายชรินทร สันติกุล
นักบริหารงานชาง
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
18 นางสาวธิดารัตน สุวรรณรัตน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
19 นางนฤมล เรืองเดช
นักวิชการแรงงานปฏิบัติการ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
20 นางาสาวธิดา เพชรอนันต ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานไสทอน
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ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
21 นางภคพร เพชรรัตน
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
สํานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
22 นางาสาวสุธิดา ภักดีบุญ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
23 นายศรัทธา บุญรอด
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
24 นางสุทธิยา พารเมนเทียร
ผูอํานวยการโรงเรียน
โรงเรียนบานสาคูมิตรภาพที่ 195
25 นางสาวกัญญา กําเหนิด
ผูอํานวยการ
โรงเรียนควรสุบรรณ
26 นายชยาเทพ สินจรูญศักดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบล
อบต.บานแกบอหิน
27 นางจันทรเพ็ญ พฤกษพนม ผูจัดการ
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพังลา
28 นางสาวกฤติกา เพื่องกําลุน ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประปาสวนภูมิภาคเขต 5
29 นายวณิชชากร พงศทัศนา นักจัดการทั่วไปชํานาญการ
สํานักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 นางาสาวเกษร ใหญกระโทก นักวิชาการสิงแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
31 นางสาวโสภา พันกาแด
ผูอํานวยการโรงเรียน
โรงเรียนบานเกตรี
32 นางอนิตตา ปมะสาร
ผูอํานวยการโรงเรียน
โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
33 นายภูริพัฒน พฤกษาพิทักษ หัวหนาสํานักงาน
คณะมนุษยและสังคมศาสตร ม.ทักษิณ
34 นางอารีรัตน โพธิ์สุวรรณ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
35 นางปริญญา จิยิพงศ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
36 นางสาวพิชญาภา ราชธรรมา นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
37 นางสาวสมจิตต ตังชัยวัฒนา นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
38 นางอัญญาดา ตังดวงดี
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
39 นายธีรพงษ ดวงแกว
ผูอํานวยการ กศน.อ.เหนือคลอง
กศน.อําเภอเหนือคลอง
40 ดร.ทัศนีย สุนทร
หัวหนาสาขาพยาบาล
คณะพยาบาลศาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
41 นายเจริญ เสงสุน
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลทามิหรํา
42 นายสมยศ รักษาวงศ
นายกองคการบริหารสวนตําบล
อบต.ดุสิต
43 นางอาภาภัทร ยองกิ้ม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานศาลยุติธรรมประจําภาค 9
44 นายภูวนาท จีนชาวนา
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
สํานักงานศาลยุติธรรมประจําภาค 9
45 นางสาวจิรัศศรา เทพภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานศาลยุติธรรมประจําภาค 10
46 นางสาวจันทิมา นาคออน
เจาหนาที่งานธุรการชํานาญการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
47 นางสาวอมรรัตน รอดทองสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
48 นางสาวนิชลักษณ รักษาแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
49 นางสาวอิฐติยากร ทองสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนงานชํานาญการ องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
50 นายสุธรรม อินทรทองคํา
ผูอํานวยการกองการทองเที่ยวและกีฬา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
51 นายสังคม หอมเกตุ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
52 นายกุศล ชูคง
นิติกร
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
53 วาที่ ร.อ.โอฬาร หมั่นถนอม นักทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
54 นายโสภณ พานิช
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
55 นายสุพรรณ ฐนะกุล
ผูอํานวยการ กศน.อ.ทาแซะ
กศน.อําเภอทาแซะ
56 นายจิรายุ เวชศาสตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
57 นางสาวภัควดี ศรีศักดา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
58 นายวิทยา เพชรจู
รองผูอํานวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
59 นางบังอร แปนคง
รองผูอํานวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
60 นางอัญลักษณ เภรีภาศ
รองผูอํานวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
Page 3 of 4

รายชื่อผูเขาอบรม โครงการฝกอบรม "ผูนํายุคใหม" รุนที่ 6
วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หองอรพินธ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
61 นายธีระ เงินแกว
รองผูอํานวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
62 จาเอก สุวิทย พฤษาประเสริฐ รองปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี
63 วาที่ ร.ต.วัลลภ คําแหง
หัวหนาฝายอํานวยการ
เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี
64 นางสาวสุรีพร ชมแกง
หัวหนางาน
คณะพยาบาลศาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
65 นายจรูญ กาญจนโสภาค
หัวหนาฝายการโยธา
สํานักงานเทศบาลเมืองตะกั่วปา
66 นางดาวรุง อินนอก
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
67 นางสาวอําพันธ ศิลป
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
68 นายเจริญชัย หมื่นหอ
ผูชวยศาสตราจารย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ม.นครพนม
69 นายเลอพล เอ็กตอง
ปลัดอําเภอ
อําเภอเขาพนม
70 นายโชคชัย คณะสุวรรณ
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
สํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6
71 นายสมไชย เกาเอี้ยน
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6
72 นายรุงเรือง คงแกว
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6
73 นางสาววิมล นารารัตน
ผูอํานวยการ
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา
74 ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ
ผช.อธิการบดีฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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