คําสั่งกรมประชาสัมพันธ
ที่ 1029 / 2548
เรื่อง ใหขาราชการเขารับการฝกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานในองคกร SDU.” รุนที่ 1 - รุนที่ 5
********************
ดวย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กปส. ไดประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาจัดสรรงบ
ประมาณเหลือจายจากการประหยัดรอยละ 4 ตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ กปส. ป 2548 เมื่อวัน
ศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ไดอนุมัติให สถาบันการประชาสัมพันธ จัดฝกอบรมหลักสูตร
“การ
ปฏิบัติงานในองคกร SDU” รุนที่ 1 - รุนที่ 5 โดย รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2548
รุ น ที่ 2 ระหว า งวั น ที่ 6 - 10 ธั น วาคม 2548 รุ น ที่ 3 ระหว า งวั น ที่ 12 - 16 ธั น วาคม 2548 รุ น ที่ 4
ระหวางวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2548 รุนที่ 5 ระหวางวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2548 รุนละประมาณ 70 คน
ซึ่งประกอบดวยขาราชการ ระดับ 7 ในสังกัดหนวยบริการรูปแบบพิเศษของกรมประชาสัมพันธ ทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค รวมทั้ง ผูชวยประชาสัมพันธจังหวัดทั่วประเทศ ณ หองประชุมสะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2
สถาบันการประชาสัมพันธ
ดั งนั้ น จึ งขอให ผู มี รายชื่ อดั งต อไปนี้ เข ารับการฝ ก อบรมในหลั ก สู ต ร “การปฏิ บั ติ งาน
ในองคกร SDU.” ดังนี้.-

รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2548
1. สถาบันการประชาสัมพันธ
1. นางนิตยา แหลมหลวง
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
2. นางวันวิศาข ภาคสุวรรณ
3. นางสาวรัถยา นามเสนาะ
4. นางบุษบา แกวทิพยเนตร
5. วโรกาส มักรพิศม
6. นายอภิชาติ บุญศิริ
7. นายเอนก แนมทอง
3. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
8. นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ

เจาหนาที่ฝกอบรม 7 ว.
ผูจัดรายการ 7
เจาหนาที่กระจายเสียง 7
ผูจัดรายการ 7
ผูจัดรายการ 7
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
วิศวกรไฟฟา 7
นักประชาสัมพันธ 7

-23. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
9. นางสาวศศิวิมล พงษปรีชา
ผูจัดรายการ 7
10. นางดวงพร สัจจาพิทักษ
ผูจัดรายการ 7
11. นายถาวร นวลใหม
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
12. นายครรชิต มั่นคงหัตถ
ผูสื่อขาว 7
4. สํานักขาว
13. นางนิตยา หิรัญประดิษฐ
ผูสื่อขาว 7
14. นางสาวสุภา เลียวกายะสุวรรณ
ผูสื่อขาว 7
5. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดขอนแกน
15. นายณัฏฐภพ พัฒนธนสรณ
ผูจัดรายการ 7
6. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
16. นายวิโรจน หลุยบุญเปง
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
7. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
17. นายอารภัฎ ศรลัมพ
ผูจัดรายการ 7
8. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
18. นายบุญเลิศ มีแตม
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
9. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดสงขลา
19. นายอวชัย บุญชีพ
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
10. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดหนองคาย
20. นายเสรี ศรีนอยขาว
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
11. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเลย
21.นายพุทธาสิทธิ์ จันทรเต็ม
ผูสื่อขาว 7
12. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ
22. นางธัญญรัตน โรจนหัสดิน
ผูสื่อขาว 7
13. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย บึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
23. นายปฐม ศรีมุกดา
ผูสื่อขาว 7
14. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
24.นายอําพล นวลแสง
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
15. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนครพนม
25. นายวิรพ จันทฤทธิ์
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7

-316. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดยโสธร
26. นายทองอินทร อันอาน
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
17. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงราย
27. นายนิคม อยูประเสริฐ
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
18. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดลําปาง
28. นางสาวจันทรสวย บุญนํามา
ผูสื่อขาว 7
19. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนาน
29. นายพนม โกสีย
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
20. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดลําพูน
30. นายวีระ สะอาดวงศ
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
21. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดพะเยา
31. นางเยาวลักษณ ปรางคสุวรรณ
ผูจัดรายการ 7
22. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
32. นางศรีอรุณ รากะรินทร
ผูจัดรายการ 7
23. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
33. นางอลิสา โพธิ์สวัสดิ์
ผูจัดรายการ 7
24. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ
34. นายสมศักดิ์ ปรีดายุทธนา
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
25. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
35. นายปรีชา ปานหนู
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
26. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดพังงา
36. นางไอศยา สินบุษกร
ผูสื่อขาว 7
27. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดชุมพร
37. นางชุติมา มณีโชติ
ผูจัดรายการ 7
28. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
38. นายศักดิ์สิทธิ์ ประทีป
ผูสื่อขาว 7
29. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดพัทลุง
39. นายจรัส บํารุงเสนา
ผูสื่อขาว 7
30. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสงขลา
40. นางวิวรรณ บุญเลิศ
ผูจัดรายการ 7

-431. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดปตตานี
41. นายดนัย บาเหมสะอิ
32. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสตูล
42. นายคณิต รอดคลาย
33. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
43. นายวรวิทย นิจจะยะ
34. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
44. นายเอนก เนื่องจํานงค
35. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
45. ม.ล. พูนศักดิ์ เกษมศรี
36. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
46. นายพินิจ โตนดแกว
37. สํานักประชาสัมพันธเขต 1
47. น.ส.ศิริรัตน ตันติพานิชธีระกุล
38. สํานักประชาสัมพันธเขต 2
48. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
39. สํานักประชาสัมพันธเขต 3
49. นางสาวปรียา เธียรประดิษฐ
50. นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน
40. สํานักประชาสัมพันธเขต 4
51. นางลัดดาวัลย พุมกลิ่น
52. นายเยี่ยมวุฑฒิ สาตราคม
41. สํานักประชาสัมพันธเขต 5
53. นางเกศสินี หรุดคง
42. สํานักประชาสัมพันธเขต 6
54. นางเสริมศรี เพชรสุทธิ์
55. นางสุพัตรา บุญชีพ
43. สํานักประชาสัมพันธเขต 7
56. นายพงศอิทธิ ทองสุก

ผูสื่อขาว 7
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
ผูสื่อขาว 7
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
ผูจัดรายการ 7
นายชางไฟฟาสื่อสาร 7
นักประชาสัมพันธ 7
นักประชาสัมพันธ 7
นักประชาสัมพันธ 7
นักประชาสัมพันธ 7
เจาหนาที่บริหารทั่วไป 7
ผูสื่อขาว 7
นักประชาสัมพันธ 7
เจาหนาที่บริหารทั่วไป 7
ผูจัดรายการ 7
นักประชาสัมพันธ 7

-544. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดกระบี่
57. นายวัชรพงศ พูนชุม
นักประชาสัมพันธ 7
45. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
นักประชาสัมพันธ 7
58. นาย มาโนช โอสถเจริญ
46. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดตรัง
59. นาง สุวิมล ศิริมานนท
นักประชาสัมพันธ 7
47. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา
นักประชาสัมพันธ 7
60. นาย ศักดิ์ศิริ หยวกฉิมพลี
48. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดบุรีรัมย
61. นาย วิรัช โตะถม
นักประชาสัมพันธ 7
49. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
62. นาย นิพนธ สงเคราะห
นักประชาสัมพันธ 7
50. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดภูเก็ต
นักประชาสัมพันธ 7
63. นาง บุษยา รอดไทย
51. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดราชบุรี
นักประชาสัมพันธ 7
64. น.ส. ชลธิศสา องอาจ
52. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดศรีสะเกษ
นักประชาสัมพันธ 7
65. นาย พินิจ วงษโสภา
53. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสระแกว
66.นาย สมชาย สรอยจุฑา
นักประชาสัมพันธ 7
54. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย
นักประชาสัมพันธ 7
67. นาย ประเวศน เทพบุญ
55. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
68. นาง กมลพร คํานึง
นักประชาสัมพันธ 7
56. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ
69. นาง พรสิริน สันติ
นักประชาสัมพันธ 7
57. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดลําปาง
70. นายพิศิษฐ คลายเจียว
นักประชาสัมพันธ 7

-658. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแกน
71. นายอาทร จันทรพิลา
นักประชาสัมพันธ 7
59.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดระนอง
72. นายเชษฐ ขวัญทอง
นายชางไฟฟาสื่อสาร 6 รักษาการแทน
60.สถานีเครื่องสงวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวัดตรัง
73. นายธีรพงศ เพชรรัตน
ผูสื่อขาว 7
61. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
74. นายวีระพงษ ไวทยวงศสกุล
ผูจัดรายการ 7
ทั้งนี้

ตั้งแตวันที่ 12 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548
สั่ง ณ วันที่

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ลงชื่อ (นางภัทรียา สุมะโน)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ

