
 
รายชื่อผูไ้ด้รบัการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพฒันบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ ๓ 

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 
ณ ห้อง 8011 ชั้น 8 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัดหน่วยงาน 
1 นายอุดม จันทรสุข ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 นายปรเมศร์ ชะดี กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3 นางสาวพรพรรณ  บุญญะอติชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

4 นางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

5 นางเข็มทอง  เกตุหลิม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

6 นางธันยพร บุญนันทน์ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ลพบุรี 

7 นางสาววิศัลยา  ปานเจริญ กรมเจ้าท่า 

8 นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

9 นางจันทณีย์ น้อยพรหม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 

10 นายสรศักดิ์  สมเจษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

11 นายชันต์ ทิพยโสด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 19 

12 นายนคพล เอื้อทวีทรัพย์ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

13 นางสาวกันนิดา  ทรรศนียวนิช กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

14 นางสุวรรณา เจริญสวรรค์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

15 นายธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี กรมทรัพยากรน้ า  

16 นายประเสริฐ เทพศร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

17 นางอติกานต์ หัวใจแก้ว ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

18 นายธีรัตน์  ธีระวุฒิพันธุ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

19 นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  

20 นายสราวุธ สมทรัพย์ กรมอุตุนิยมวิทยา 

21 นายพิเชษฐ์  ลีลาวิชโรภาส กรมธุรกิจพลังงาน 

22 นายธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี กรมการแพทย์ 

23 นางสาวสุทิสา  น้อมรักษา ส านักงานกิจการยุติธรรม 

24 นางสาวอุไรวรรณ  ตระการกิจวิชิต โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัดหน่วยงาน 

25 นางสาววริตฐภรณ ์ อนุหนายนน์ ส านักงานกิจการยุติธรรม 

26 นางสุภัทรา ปกาสิทธิ์ วโรตม์สิกขดิตถ์ ส านักงานกิจการยุติธรรม 

27 พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา  ศรีภา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

28 นางสาวอรญา เขียวคุณา กรมชลประทาน 

29 นายอนุรุทธ์  สุทธิวารินทร์กุล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

30 นางเกศรา ประเสริฐจิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

31 นายวินัย  ยงเขตรการณ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

32 นายอธิเมศร์  วงศ์ฤทธิ์เจริญ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

33 นายปิยะพงษ์ ชินค าอัครพัฒน์ โรงพยาบาลปากช่องนานา 

34 นายประวิทย์ อมรฤทธิ์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

35 นางฉันทนา  พิกุลทอง สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

36 นางสาวณัฏฐนันท์  ศรีประเสริฐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

37 นายนุกูล สุขเกื้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 

38 นายอลงกรณ์ เพ็ชรบุรี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

39 นายธนนนัตถ์ เจริญวิมลนรกุล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

40 นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

41 นางสาวรัชนี  จิตต์สว่าง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 

42 นางสาวโชติรส อุตสาหกิจ ส านักงาน ป.ป.ส. 

43 นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

44 นางสาวประภาภรณ์ ค าโอภาส ส านักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ 

45 นางสาวผกาวดี  สุขศิริสวัสดิกุล ส านักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ 

46 นางสาวเบญจวรรณ  ผลประเสริฐ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี  

47 นางสาวหฤทัย  โชติสุขรัตน์ สถาบันประสาทวิทยา  กรมการแพทย์  

48 นางสาวพูลสุข งามระเบียบ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

49 นายสุรัฐกิจ  พีรพงศ์ศิลป กรมศิลปากร 

50 นางกัญจน์รัชต์ แก้วจันทร์ ทัณฑสถานหญิงกลาง 

51 นางชะไมพร  โชติมาโนช กรมการขนส่งทางบก 





ค ำช้ีแจง  
หลักสูตร “นักพัฒนบรหิำรศำสตร์ระดับกลำง” รุ่นที่ ๓ 

ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม - 7 กันยำยน 2561 
 
การเข้าชั้นเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตร 
 - ก าหนดเวลาการฝึกอบรม 
  ภาคเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  การฝึกอบรม 
    ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พัก/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การฝึกอบรม 
    ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  การฝึกอบรม 
    ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พัก/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.  การฝึกอบรม 
 
 - การเข้ารับการฝึกอบรม 
  การเข้ารับการฝึกอบรมถือเป็นการปฏิบัติราชการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ก าหนด โดยมีบทบาทและภารกิจ ดังนี้ 
  ๑. ขอความร่วมมือในการตรงต่อเวลาเพ่ือความพร้อมเพรียง 
  ๒. ขอความร่วมมือเข้ารับฟังการบรรยาย ให้ความสนใจต่อเนื้อหาวิชา เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้โดยการอภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 
  ๓. ขอความร่วมมือในการนั่งฟังบรรยายในที่ที่จัดไว้ ไม่แยกตัวหรือจับกลุ่มนั่งท างานหลังห้องอบรม
ในระหว่างการฝึกอบรม 
  ๔. ระหว่างการอบรมกรุณาแต่งกายสุภาพทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 
 - การใช้โทรศัพท์ในห้องฝึกอบรม 
  การใช้โทรศัพท์มือถือ โปรดตั้งสัญญาณเป็นระบบสั่น หรือตั้งสัญญาณเรียกให้เสียงเบาที่สุด และพูด
โทรศัพท์นอกห้องฝึกอบรม เพ่ือจะได้ไม่รบกวนวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่านอ่ืน 
 
 - การขาดการฝึกอบรม 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องลงชื่อในใบลงเวลาที่จัดเตรียมไว้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายในแต่ละวัน และ   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาอยู่ในห้องอบรมในแต่ละคาบไม่ต่ ากว่า ๒ ชั่วโมง จึงจะถือว่าเข้าร่วมฝึกอบรมใน
วิชานั้น  
  การขาดการฝึกอบรมแต่ละครั้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องยื่นใบลาเพ่ือเป็นหลักฐานในกรณีที่
หน่วยงานต้นสังกัดสอบถามและเป็นหลักฐานในการพิจารณาระยะเวลาของการฝึกอบรม  ทั้งนี้ จะไม่น าระยะเวลา
ในการลาดังกล่าวมาเป็นข้อยกเว้นของระยะเวลาตามเกณฑ์การเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลา 



7/20/2018 หลักสูตร นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ ๓ หน้า ๒ 
 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 เลขที่ ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  

 

 

เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด (โดยจะไม่อนุญาตให้ลาการอบรมใน
ภาคการศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ) ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงจะ
ถือว่าส าเร็จการฝึกอบรม สามารถรับประกาศนียบัตรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

๑.  ค่าสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนา ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง (ไม่รวมที่พัก และค่า
พาหนะของผู้อบรมที่เป็นส่วนตัว) ส าหรับการอบรมใน กทม. 

๒.  ค่าวิทยากรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งวิทยากรในภาครัฐและภาคเอกชน 
๓.  ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 
๔.  ค่าพาหนะในการเดินทางศึกษาดูงาน 
๕.  ค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถบัส รถตู้ หรือเครื่องบิน (ชั้นประหยัด)  ค่าท่ีพัก (ห้องคู่) หากต้องการพัก

เดี่ยวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเต็มจ านวน ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด ค่าอาหาร  อาหารว่าง  
ตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการในต่างจังหวัด 

นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๕ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาอบรม ค่าที่พัก ค่าแท๊กซี่ ฯลฯ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากกรณีที่สามารถเบิกได้ให้เบิกจ่ายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

ส าหรับการฝึกปฏิบัติการ ณ จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดสุโขทัย  
  การเดินทาง : สถาบันได้จัดการเดินทางพร้อมกันเป็นหมู่คณะ โดยสถาบันจะจองตั๋วเครื่องบิน 

(ชั้นประหยัด) ไป – กลับ เป็นกลุ่ม และก าหนดวัน เวลาออกเดินทางพร้อมกัน กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์จะ
แยกเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ผู้เข้ารับการอบรมต้องแจ้งให้สถาบันทราบ พร้อมทั้งจองตั๋วเครื่องบิน หรือจัดการ
เดินทางโดยพาหนะอ่ืน และรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทั้งหมดเอง 

  ที่พัก : สถาบันจัดที่พักเป็นห้องคู่ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์จะพักเดี่ยว ผู้เข้ารับการ
อบรมต้องแจ้งให้สถาบันทราบ พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าที่พักท้ังหมดเอง 

 
การรับรองผลการฝึกอบรม 
 ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม
ทั้งหมด (โดยจะไม่อนุญาตให้ลาการอบรมในภาคการศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ) 

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลงานผ่านเกณฑ์ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในการจัดท าเอกสารวิชาการ 
และแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ 

จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการส าเร็จการฝึกอบรมจากสถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 

 

 
 


