สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑

รหัส
13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007
13008
13009
13010
13011

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13
กลุ่ม รหัสกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
กรม
G12 G1201 นางสาวชลดา โชติสวุ รรณ
ผู้อานวยการสานัก 8
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
G13 G1301 นางศิริพร วัยวัฒนะ
นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
G14 G1401 นายณัฏฐา พาชัยยุทธ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการตรวจสอบ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
และประเมินผลภาคราชการ
ระบบราชการ
G20 G2001 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กลุ
ผู้อานวยการกองบริหารการลงทุน 1
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
G16 G1601 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์
ผู้อานวยการกองความร่วมมือการลงทุน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
ต่างประเทศ
การลงทุน
G17 G1701 นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์
ผู้อานวยการศูนย์อานวยการนาแห่งชาติ สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ
G11 G1101 นายอรุณชัย ภัทรานนท์
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
กรมธนารักษ์
G10 G1001 นายอังกูร บัวศรี
ธนารักษ์พนที
ื น่ นทบุรี
กรมธนารักษ์
G13 G1302 นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
ผู้อานวยการกองประเมินราคาทรัพย์สนิ กรมธนารักษ์
G14 G1402 นางสาวนฤภร มุขแจ้ง
ธนารักษ์พนที
ื ป่ ราจีนบุรี
กรมธนารักษ์
G15 G1501 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมธนารักษ์

13012 G16 G1602 นางสาวขนิษฐา สมหวัง
13013 G17 G1702 นางสาวทิวาพร ผาสุข

กรมธนารักษ์
กรมบัญชีกลาง

13014 G18 G1801
13015 G19 G1901
13016 G20 G2002

กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร

13017 G21 G2101
13018 G22 G2201
13019 G23 G2301
13020 G01 G0101

ธนารักษ์พนที
ื เ่ พชรบุรี
ผู้อานวยการกองบริหารการรับ-จ่ายเงิน
ภาครัฐ
นางสุมิตรา อนุศิษฎ์วิวัฒน์
สรรพากรพืนทีก่ รุงเทพมหานคร 18
นางอุบลรัตน์ วังสุวรรณ
สรรพากรพืนทีก่ รุงเทพมหานคร 1
นางสาวอาภรณ์ บวรเกรียงไกร ผู้อานวยการกองบริหารการคลังและ
รายได้
นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์
ผู้อานวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก
นางสาวจิตรา ณีศะนันท์
ผู้อานวยการกองสารวจและติดตามธุรกิจ
นอกระบบ
นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยิ่ง ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ)
นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

13021 G02 G0201 นายกิตินัย นุตกุล
13022 G03 G0301 นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์
13023
13024
13025
13026

G04
G05
G06
G07

G0401
G0501
G0601
G0701

นายณัฐพงศ์ สิทธิชยั
นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์
นายณรุทธ์ สุนทโรดม
นางสาวปรารถนา ดิษยทัต

อัครราชทูตทีป่ รึกษา
ผู้อานวยการกองเอกสิทธิ์และความคุ้ม
กันทางการทูต
ผู้อานวยการกองแบบพิธี
ผู้อานวยการกองรับรอง
เลขานุการกรม
ผู้อานวยการกองยุโรปตะวันตก
หน้าที่ 1 จาก 13

กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
สานักงานบริหารหนีสาธารณะ
สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมพิธีการทูต
กรมพิธีการทูต
กรมพิธีการทูต
กรมพิธีการทูต
กรมยุโรป
กรมยุโรป

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑
รหัส
13027
13028
13029
13030

กลุ่ม
G08
G09
G10
G11

รหัสกลุ่ม
G0801
G0901
G1002
G1102

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์
นายกิรัณ มุง่ ถิ่น
นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์
นางสาวปฤณัต อภิรัตน์

13031 G12 G1202 นางชลธี จันทร์รัชชกูล
13032 G13 G1303 นางสาวเพ็ญโสม เลิศสิทธิชยั
13033 G14 G1403 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต
13034 G15 G1502 นางสาวเบญจาภา ทับทอง
13035 G16 G1603 นางสาวเอกอร คุณาเจริญ
13036
13037
13038
13039
13040

G17
G18
G19
G20
G21

G1703
G1802
G1902
G2003
G2102

นางสาวสิรินทร์ สุรทิณฑ์
นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์
นางสมฤดี พูพ่ รอเนก
นายทรงชัย ชัยปฏิยทุ ธ
นายเสก นพไธสง

13041 G22 G2202 นางหทัยชนก ฤทธาคนี ฟรูโม
13042 G23 G2302 นายชีวินท์ ณ ถลาง
13043 G24 G2401 นายต่อ ศรลัมพ์
13044 G24 G2402 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช
13045 G16 G1604 นางสาวแสงดาว อารีย์

13046 G19 G1903 นางสาวสิริวรรณ เย็นตัง
13047 G01 G0102 นายศรัญญู พูลลาภ
13048 G02 G0202 นางกฤษณา สุขมุ พานิช
13049 G03 G0302 นายณฤทธิ์ บุญชัย

ตาแหน่ง
นักการทูตชานาญการพิเศษ
นักการทูตชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ
ผู้อานวยการกองนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์การทูต
สาธารณะ
ผู้อานวยการกองประมวลและวิเคราะห์
ข่าว
ผู้อานวยการกองการสื่อมวลชล
เลขานุการกรม
ผู้อานวยการกองสันติภาพ ความมัน่ คง
และการลดอาวุธ
ผู้อานวยการกองแปซิฟิกใต้
ผู้อานวยการกองลาตินอเมริกา
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจ
ผู้อานวยการกองเอเชียตะวันออก 2
เลขานุการกรม

กรม
กรมยุโรป
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมสารนิเทศ
กรมสารนิเทศ
กรมสารนิเทศ
กรมสารนิเทศ
กรมองค์การระหว่างประเทศ

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมอาเซียน
กรมเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา
ผู้อานวยการกองแอฟริกา
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา
ผู้อานวยการกองเอเชียใต้และเอเชียกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา
ผู้อานวยการกองตะวันออกกลาง
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
จังหวัดนครพนม
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ประจากรุง
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
วอชิงตัน
สหกรณ์
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
หน้าที่ 2 จาก 13

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑
รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล
13050 G04 G0402 นายฉลาด แก้วขาว

ตาแหน่ง
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสุรินทร์

13051 G05 G0502 นางสาวเอืองพร นพคุณ

เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสกลนคร

13052 G06 G0602 นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดพิจติ ร
13053 G07 G0702 นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ

เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสุโขทัย

13054 G08 G0802 นายเทอดศักดิ์ รัญจวน

เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนราธิวาส

13055 G09 G0902 นายสมชาย จงบัญญัติ

เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนครนายก

13056 G10 G1003 นายอานนท์ นนทรีย์

ผู้อานวยการกองเกษตรสารนิเทศ

13057 G11 G1103 นายสุรศักดิ์ รังรองธานินทร์

ผู้อานวยการโครงการส่งนาและ
บารุงรักษามหาราช
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและ
บารุงรักษารังสิตใต้
เลขานุการกรม
ผู้อานวยการโครงการก่อสร้างสานักงาน
ชลประทานที่ 5
ผู้อานวยการโครงการชลประทาน
ขอนแก่น
ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและ
บารุงรักษาพระองค์ไชยานุชติ
ผู้อานวยการโครงการชลประทาน
พิษณุโลก
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและ
บารุงรักษากุมภวาปี
ผู้อานวยการโครงการชลประทานยะลา
ผู้อานวยการศูนย์อานวยการและประสาน
การพัฒนาพืนทีล่ ุ่มนาปากพนังอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ

13058 G12 G1203 นายโบว์แดง ทาแก้ว
13059 G13 G1304 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี
13060 G14 G1404 นายราเชน ศิลปะรายะ
13061 G15 G1503 นายสมบัติ มีลกั ษณะสม
13062 G16 G1605 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์
13063 G17 G1704 นายธานินทร์ เนือ่ งทศเทศ
13064 G18 G1803 นายชานาญ ชูเทีย่ ง
13065 G19 G1904 นายนพดล น้อยไพโรจน์
13066 G20 G2004 นายชูศักดิ์ สุทธิ
13067 G21 G2103 นายการุณ แปลงรัตน์

13068 G22 G2203 นายสุชาติ กาญจนวิลยั
13069 G23 G2303 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์

กรม
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน

ผู้อานวยการโครงการชลประทานราชบุรี กรมชลประทาน
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและ
บารุงรักษารังสิตเหนือ
หน้าที่ 3 จาก 13

กรมชลประทาน

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑
รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล
13070 G24 G2403 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี
13071
13072
13073
13074
13075
13076
13077
13078

G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08

G0103
G0203
G0303
G0403
G0503
G0603
G0703
G0803

นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
นายเดชา รอดระรัง
นายประเทศ ซอรักษ์
นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก
นายวิวัฒน์ ปรารมภ์
นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง
นางสาวเจนจิตต์ คงกาเนิด

13079 G09 G0903 นายสุพรม พวงอินทร์
13080 G10 G1004 นายสง่า ลีสง่า
13081 G11 G1104 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ
13082 G12 G1204 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม
13083
13084
13085
13086
13087
13088

G13
G14
G15
G16
G17
G18

G1305
G1405
G1504
G1606
G1705
G1804

นายไสว นามคุณ
นายยุษฐิระ บัณฑุกลุ
นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม
นายธนบดี ขวาโยธา
นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา
นางมาลินี ยุวนานนท์

13089 G19 G1905 นายประจักร์ ประสงค์สขุ
13090 G20 G2005 นายประยงค์ ภูดินทราย
13091 G21 G2104 นายนวนิตย์ พลเคน
13092 G22 G2204 นายวุฒิชยั ชิณวงศ์
13093
13094
13095
13096
13097
13098

G23
G24
G01
G02
G03
G04

G2304
G2404
G0104
G0204
G0304
G0404

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
นายอนุรัตน์ เลื่อนลอย
นางสุภาพ ไทยน้อย
นางอุไร ทับเทศ
นางสุวรรณี ศรีสวุ รรณ์
นายวัฒนา มังธิสาร

13099 G05 G0504 นางสาวประนอม ศรทิพย์

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 3
ประมงจังหวัดนครปฐม
ผู้ตรวจราชการกรม
ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ตรวจราชการกรม
ประมงจังหวัดสงขลา
ประมงจังหวัดนครสวรรค์
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อานวยการกองวิจยั และพัฒนาสุขภาพ
สัตว์นา
ประมงจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการกองวิจยั และพัฒนาประมง
นาจืด
ปศุสตั ว์จงั หวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสตั ว์
ผู้อานวยการสานักพัฒนาพันธุ์สตั ว์
ปศุสตั ว์จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ปศุสตั ว์จงั หวัดอ่างทอง
ปศุสตั ว์จงั หวัดหนองบัวลาภู
ปศุสตั ว์จงั หวัดลพบุรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตร
เกษตรจังหวัดสระแก้ว
เกษตรจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เกษตรจังหวัดยโสธร
สหกรณ์จงั หวัดเพชรบูรณ์
สหกรณ์จงั หวัดน่าน
ผู้อานวยการกองคลัง
สหกรณ์จงั หวัดสุรินทร์
ผู้อานวยการสานักจัดการแผนทีแ่ ละ
สารบบทีด่ ิน
ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดขอนแก่น
หน้าที่ 4 จาก 13

กรม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมปศุสตั ว์
กรมปศุสตั ว์
กรมปศุสตั ว์
กรมปศุสตั ว์
กรมปศุสตั ว์
กรมปศุสตั ว์
กรมปศุสตั ว์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรรม
สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรรม

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑
รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล
13100 G06 G0604 นางสาวยุพเรศ เพิม่ พูน

ตาแหน่ง
ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดสุพรรณบุรี

13107 G13 G1306 นางอังคณา พุทธศรี

กรม
สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรรม
สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรรม
สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรรม
สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรรม
สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรรม
สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรรม
สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่
เกษตรกรรม
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

13101 G07 G0704 นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ

ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดฉะเชิงเทรา

13102 G08 G0804 นายสมภพ ศรีเจริญ

ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดกาฬสินธุ์

13103 G09 G0904 นายมณู วงศ์สนุ ทร

ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเชียงราย

13104 G10 G1005 นางสุกนั ตา ศรีกาพล

ปฎิรูปทีด่ ินจังหวัดบุรีรัมย์

13105 G11 G1105 นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์

ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดกาแพงเพชร

13106 G12 G1205 นายกฤษณะ ดีปาละ

ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดน่าน

13108
13109

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก

13110
13111
13112
13113
13114
13115

ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ
G01 G0105 นายกนิษฐฐ์ เจียมรุจกี ลุ
ขนส่งจังหวัดชลบุรี
G02 G0205 นางกนกวรรณ เจริญลิมประเสริฐ ผู้อานวยการสานักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพืนที่ 4
G03 G0305 นายบัญญัติ คันธา
ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
G04 G0405 นายธีระพงศ์ งามเอก
ผู้อานวยการสานักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพืนที่ 2
G05 G0505 นายชีพ น้อมเศียร
ผู้อานวยการสานักวิศวกรรมยานยนต์
G22 G2205 นายกาแหง สายวิภู
ผู้อานวยการท่าอากาศยานอุดรธานี
G07 G0705 นายเรืองยุทธ นิตยานนท์
ผู้อานวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี
G08 G0805 นายบุญลา จั่นบรรจง
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน
กรมเจ้าท่า

13116 G19 G1906 นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์

ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 กรมเจ้าท่า

13117 G10 G1006 นายสุรชัย บุรพานนทชัย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลพาณิชยนาวี
ผู้อานวยการกองสารวจและแผนที่
ผู้อานวยการสานักอานวยความปลอดภัย
ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการทาง
หลวงระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบท
นครศรีธรรมราช รักษาการในตาแหน่ง
วิศกรโยธาเชี่ยวชาญ

13118 G11 G1106 นายอารยัน รัตนพันธุ์
13119 G12 G1206 นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา
13120 G13 G1307 นายดนัย เรืองสอน
13121 G14 G1406 นายเจษฎา วินสน

หน้าที่ 5 จาก 13

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑
รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล
13122 G15 G1505 นายลิขติ ทิฐิธรรมเจริญ
13123 G16 G1607 นายกชกร โง้วศิริ
13124 G17 G1706 นายเริงศักดิ์ ทองสม
13125 G20 G2006 นายปัญญา วรเพชรายุทธ
13126 G21 G2105 นายประยุทธ์ ไกรปราบ
13127 G22 G2206 นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง
13128 G23 G2305 นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟือ่ งฟู
13129 G24 G2405 นายศุภวิชญ์ ใจงาม
13130
13131
13132
13133
13134

G01
G02
G13
G04
G05

G0106
G0206
G1308
G0406
G0506

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่า
นางณัฐพร มหาไพบูลย์
นายนิพนธ์ วรรณภักดี
นายผกายเนติ์ เล่งอี
นางสาวมณฑา พันธุ์ทอง

13135 G06 G0605 นางอุมาพร ฟูตระกูล
13136 G07 G0706 นางสาวพริวแพร ชุมรุม
13137 G08 G0806 นางสาวกนิษฐา กังสวนิช
13138 G09 G0905 นายสุวัจชัย บุญอารี
13139 G10 G1007 นางนุชพันธ์ กฤษณามระ
13140 G14 G1407 นางพรพรรณนิล ศตวรรษธารง
13141 G07 G0707 นายสมบูรณ์ ศิลา
13142 G14 G1408 นายภัทรวุธ เภอแสละ
13143 G15 G1506 นางวิจติ รา บูรณะวานิช
13144 G16 G1608 นายปรีชา แก้วเกือ
13145 G17 G1707 นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบท
นครสวรรค์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่
ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบการขนส่ง
และจราจร
ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และฝึกอบรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักพัฒนาแหล่งนา
ผู้อานวยการสานักแผนงานและ
สารสนเทศ
ผู้อานวยการกองนโยบายไฟฟ้า

กรม
กรมทางหลวงชนบท

ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม
พาณิชย์จงั หวัดตรัง
พาณิชย์จงั หวัดอุตรดิตถ์
พาณิชย์จงั หวัดแพร่
พาณิชย์จงั หวัดกาญจนบุรี
ผู้อานวยการสานักบริการการค้า
ต่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักเอเชีย แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง
ผู้อานวยการสานักเจรจาการค้าบริการ
และการลงทุน
ผู้อานวยการสานักยุโรป
ผู้อานวยการกองสิทธิบัตร
ผู้อานวยการกองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความสามารถทางการแข่งขัน
ผู้บัญชาการเรือนจากลางสมุทรปราการ
ผู้อานวยการสานักบริหารแรงงานต่างด้าว

กรมเชือเพลิงธรรมชาติ

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
14 ปทุมธานี
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
11 สุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการกองสวัสดิการแรงงาน
หน้าที่ 6 จาก 13

กรมทางหลวงชนบท
สานักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรนา
กรมป่าไม้
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า
กรมราชทัณฑ์
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑
รหัส
13146
13147
13148

กลุ่ม
G18
G19
G20

รหัสกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล
G1805 นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา
G1907 นางมารศรี ใจรังษี
G2007 นางนิยดา เสนียม์ โนมัย

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการสานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพืนที่ 9
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพืนที่ 2
ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดยะลา
วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อานวยการสานักประสานและส่งเสริม
กิจการอุดมศึกษา

กรม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม

13155 G01 G0108 นางธรรมพร แข็งกสิการ

ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13156 G02 G0208 นายทวีสทิ ธิ์ ใจห้าว

ผู้อานวยการสานักตรวจราชการ

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13157 G03 G0306 นายรัชพร วรรณคา

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13158 G04 G0407 นายลือชัย ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13159 G05 G0507 นายวินัย ตะปะสา

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13160 G06 G0606 นายสุวัฒน์ชยั แสนราช

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13161 G07 G0708 นายเสรี ตุ้มอ่อน

ศึกษาธิการจังหวัดอานาจเจริญ

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13162 G08 G0807 นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร

ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13163 G09 G0906 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13164 G10 G1008 นายธนู อักษร

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13165 G11 G1107 นายวัลลภ ไม้จาปา

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13166 G12 G1207 นายโชคดี ศรัทธากาล

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13167 G13 G1309 นายพรศักดิ์ จินา

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13149 G21 G2106 นางสาวพรพิไล มะลอย
13150 G22 G2207 นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว
13151
13152
13153
13154

G23
G01
G02
G24

G2306
G0107
G0207
G2406

นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์
นางสาวลิปิการ์ กาลังชัย
นางจริญญา จักรกาย
นางนงนภัส หมวดเดช
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สานักงานประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑
รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล
13168 G14 G1409 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์

ตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

กรม
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13169 G15 G1507 ว่าทีร่ ้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13170 G16 G1609 นายอุดมศักดิ์ เพชรผา

ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13171 G17 G1708 นางสาวประไพพร อุทธิยา

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13172 G18 G1806 นางสิริศจี จินดามัย

ผู้อานวยการภารกิจระบบตาแหน่งและ
วิทยฐานะที่ 2
ผู้อานวยการภารกิจตรวจติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการภารกิจนโยบายและระบบ
บริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
สมุทรสงคราม
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
ขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
สุรินทร์
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
สิงห์บุรี
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดสตูล

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน ก.ค.ศ.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน ก.ค.ศ.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน ก.ค.ศ.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)

13173 G19 G1908 นางอัญสุชา พงศ์พัฒนพาณิชย์
13174 G20 G2008 นางนภารัตน์ สัมพันธ์ภักดี
13175 G21 G2107 นางสุนันทา การะเวก
13176 G22 G2208 นายถาวร พลีดี
13177 G23 G2307 นายปัญญา ศาสตรา
13178 G24 G2407 นางรัชนุช สละโวหาร
13179 G01 G0109 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม
13180 G02 G0209 นายวรรณวิจกั ษณ์ กุศล
13181 G03 G0307 นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์
13182 G04 G0408 นายทัศน์พล เรืองศิริ
13183 G05 G0508 นายชินกร คะอังกุ
13184 G06 G0607 นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น
13185 G07 G0709 นางชนกพร จุฑาสงฆ์
13186 G08 G0808 นายสนิท อาษาธง

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
มุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
อุบลราชธานี
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
อานาจเจริญ
ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด
ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
เพชรบูรณ์
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
หนองบัวลาภู
หน้าที่ 8 จาก 13

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑
รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล
13187 G09 G0907 นายกาเรียน ยืนยงชาติ
13188 G10 G1009 พันจ่าอากาศโทพงศธร สนธิเส็ง
13189 G11 G1108 นางสาววัชรีวรรณ กันเดช

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอนาพอง จังหวัด
ขอนแก่น
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

กรม
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงาน กศน.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน

13190 G12 G1208 นายบวร เทศารินทร์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 2

13191 G13 G1310 นายสมพงศ์ พรมจันทร์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 3

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน

ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน

13196 G18 G1807 นายเธียนไท คาล้าน

ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 4

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน

13197 G19 G1909 นายอนันต์ พันนึก

ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 1

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน

13192 G14 G1410 นายไตรรัตน์ โคสะสุ

13193 G15 G1508 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
13194 G16 G1610 นายอนุกลู ทองนุย้
13195 G17 G1709 นายวิสตู ร เจริญวงษ์

13198 G20 G2009 นายอัมพล หันทยุง
13199 G21 G2108 นายสมเกียรติ ชิดไธสง
13200 G22 G2209 นายจรัญ แจ้งมณี
13201 G23 G2308 นายสาเริง บุญโต
13202 G24 G2408 นายสุชติ ชมภูวงศ์
13203 G01 G0110 ว่าทีร่ ้อยเอกสาโรช ยกให้

ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจติ ร เขต 2
หน้าที่ 9 จาก 13

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑
รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล
13204 G02 G0210 นายภิรมย์ จีนธาดา
13205 G03 G0308
13206 G04 G0409
13207 G05 G0509
13208 G06 G0608
13209 G07 G0710
13210 G08 G0809
13211 G09 G0908
13212 G10 G1010
13213 G11 G1109
13214 G12 G1209
13215 G13 G1311
13216 G14 G1411
13217 G15 G1509
13218 G16 G1611
13219 G17 G1710
13220 G18 G1808
13221 G19 G1910
13222 G20 G2010

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ผู้อานวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพี
พลารักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กรม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายชนินทร์ คะอังกุ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายพิทักษ์ เอ็นดู
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายศุภกิจ สานุสตั ย์
ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายวีรยุทธ ชานัย
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าบ่อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ปราจีนบุรี
ขันพืนฐาน
นายสมพร สุขอร่าม
ผู้อานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนสงวนหญิง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายประจักษ์ ประจิมทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายสุมิตร สามห้วย
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินีจงั หวัดตรัง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายสุวรรณ บัวพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์
ขันพืนฐาน
ว่าทีร่ ้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายวุฒิชยั วันทมาตย์
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นางจรุญ จารุสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโชคกราด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นางสุมนา ธิกลุ วงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
นายสุชาติ บรรจงการ
ผู้อานวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
หน้าที่ 10 จาก 13

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑
รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล
13223 G21 G2109 นางอรวรรณ เรืองหิรัญ

13225 G23 G2309 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง
(สุภาพอนุสรณ์)
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการ
อาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยศึกษาสงขลา

13226 G24 G2409 ว่าทีร่ ้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

13227 G01 G0111 นายสถาพร โพธิ์หวี

ผู้อานวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
กาแพงเพชร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสงิ ห์บุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอี่ยมละออ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

13224 G22 G2210 นายวิทวัต ปัญจมะวัต

13228 G02 G0211 นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์
13229 G03 G0309 นางยุพิน พิมศร
13230 G04 G0410 นายธนภัทร แสงจันทร์
13231 G05 G0510 นายสายันต์ แสงสุริยนั ต์
13232 G06 G0609 นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา
13233 G07 G0711 นายนามนต์ โฆสะโก
13234 G08 G0810 ว่าทีร่ ้อยตรีชนะคมศร คงยืน

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
นครศรีธรรมราช
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุร)ี
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

กรม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13235 G09 G0909 นางสาวอรพิน ดวงแก้ว

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ
ณรงค์
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

13236 G10 G1011 นายวิทยา เกตุชู

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

13237 G01 G0112 นายภูวเดช สุระโคตร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

13238 G02 G0212 นายมนู ศุกลสกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13239 G03 G0310 นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี

ผู้อานวยการโรงพยาบาลระยอง

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13240 G04 G0411 นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13241 G05 G0511 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 11 จาก 13

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑
รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล
13242 G06 G0610 นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสงั วาลย์

กรม
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13243 G07 G0712 นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13244 G08 G0811 นายไกรสุข เพชระบูรณิน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13245 G09 G0910 นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร

ผู้อานวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13246 G10 G1012 นายนิติ เหตานุรักษ์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลเสนา

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13247 G11 G1110 นายสาธิต ทิมขา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13248 G12 G1210 นายสรรเสริญ นามพรหม

ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13249 G13 G1312 นายวิทูรย์ อนันกุล

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13250 G14 G1412 นายอนันต์ กนกศิลป์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13251 G15 G1510 นายชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

13252 G16 G1612 นายวิเชียร เทียนจารุวัฒนา

ผู้อานวยการกองตรวจราชการ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13253 G17 G1711 นายธนิศ เสริมแก้ว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13254 G18 G1809 นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช

ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13255 G19 G1911 นายธิติ แสวงธรรม

ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13256 G20 G2011 นายจินดา โรจนเมธินทร์
13257 G21 G2110 นายเกรียงไกร นามไธสง

ผู้อานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขงิ )
ผู้อานวยการสถาบันชีววัตถุ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมการแพทย์
กรมการแพทย์

ผู้อานวยการศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 1
ผู้อานวยการควบคุมเครื่องมือแพทย์

กรมสุขภาพจิต
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

13258 G22 G2211 นางสุภาพร ภูมิอมร
13259 G23 G2310 นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพร
พาณิชย์
13260 G24 G2410 ว่าทีร่ ้อยโทโฆษิต กัลยา
13261 G17 G1712 นางกรภัทร ตรีสารศรี
13262 G18 G1810 นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล

ผู้อานวยการกองบริหารจัดการวัตถุ
อันตราย
หน้าที่ 12 จาก 13

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมควบคุมโรค

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย ๑
รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม
ชื่อ - นามสกุล
13263 G19 G1912 นายรุ่งโรจน์ อิฐรัตน์
13264 G20 G2012 นายวุฒิชยั ประชาพร
13265 G05 G0512 นางนงลักษณ์ โรจน์วีระ
13266 G22 G2212 นายนคร ศรีมงคล
13267 G04 G0412 นางสาวสุวรรณี แก้วมณี
13268 G08 G0812 พันตารวจโททนง เพิม่ พูล

ตาแหน่ง
กรม
ผู้อานวยการศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 7
ผู้อานวยการกองพัฒนาขีดความสามารถ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธุรกิจอุตสาหกรรม
เลขานุการกรม
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและ
การเหมืองแร่
ผู้อานวยการสานักงานศาสนสมบัติ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและ
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 3
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุ :
๑. หมายเลขกลุ่มใช้สาหรับกรณีทมี่ ีการแบ่งห้องการฝึกอบรม โปรดศึกษากาหนดการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรม
ตามวัน เวลา สถานที่ และห้องทีก่ าหนดสาหรับกลุ่มของท่าน
๒. รหัสกลุ่มใช้ประกอบการตรวจสอบการเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์

หน้าที่ 13 จาก 13

