
ส่วนราชการ ผู้ประสานงาน ต าแหน่ง โทร สถานที่ติดต่อ

กรมการขนส่งทางบก นางสาวรุ่งรัชนี ฉัตรทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 02 271 8828 กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวทิพย์ระวี รักษ์ศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมการปกครอง นายภัทรนนท์  เชยจิตร เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 02 221 1824 ต่อ 228 กองการเจ้าหน้าที ่ชั้น 3

088 883 0787 กรมการปกครอง ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราช

บพิธเขตพระนคร กทม.กรมการแพทย์ นางสาวกิตติรัตน์ พันธ์โกมุท นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 5906155 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ

089 7824138 สวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 3กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ นางสาวณปภัช พงษ์จินดา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 590 2615 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงาน

ทางเลือก 093 326 2459 เลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2

กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาววิชาภรณ์  บันฑุพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 02 651 6602 กลุ่มพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขานุการ

090 978 3866 กรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคาร 3 ชั้น ชั้น

 1 เขตราชเทวี กทม.กรมทางหลวงชนบท นางสาวอนงค์นาถ ค าศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 02 551 5721 กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

093 986 5673 กองแผนงาน อาคาร 1 ชั้น 11 กรมทางหลวง

ชนบท ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตกรมบังคับคดี นางสาวพิชามณซ์  สุขอ้น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 02 881 4820 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

083 235 6243 กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี

กรมประชาสัมพันธ์ นางสาวทัดดาว เสมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 618 2323 ต่อ 1328 กองการเจ้าหน้าที ่ชั้น 3

091 795 3649 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์

กรมปศุสัตว์ นางสาวธัญนันท์  สินชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 653 4465 กองการเจ้าหน้าที่

089 696 0122

กรมการพัฒนาชุมชน นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 141 6248 สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนา

062 7415111 ชุมชน อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร 

B ชั้น 5



ส่วนราชการ ผู้ประสานงาน ต าแหน่ง โทร สถานที่ติดต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวศุทธินี  ชุมแสงศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 02 547 4452 กลุ่มการเจ้าหน้าที ่ชั้น 14

093 575 7355 ส านักงานเลขานุการกรม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายนฤนาท  ศรแดง นักทรัพยากรบุคคล 02 659 6057 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4

 065 995 5493 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค

084 156 8282 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ นางสาวศิราพร  เขาเขียว นักทรัพยากรบุคคล 02 141 6477 อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 (แห่งใหม)่

เยาวชน 083 037 5033 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กทม.

กรมราชทัณฑ์ นายฉัตรมงคล พะยอมสวาท 02 967 3437-8 กองการเจ้าหน้าที ่ชั้น 4 ฝ่ายสรรหาและ

094 969 9153 ประเมินบุคคล กรมราชทัณฑ์ (ตรงข้าม

เรือนจ าบางขวาง) : ท่าน้ านนท์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางวณิชชา  จิตธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 241 9000 ต่อ 1204 กองการเจ้าหน้าที่

089 151 9315

กรมสรรพากร นางสาวโสภาพร ธรรมจักษุ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 02 272 8958 กรมสรรพากร ชั้น 15

094 962 1941

กรมสุขภาพจิต นางพรรณศมน  ค าสวน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 02 590 8064

089 703 5224

ธนาคารแห่งประเทศไทย นางสาวภิญชุวรรณ เรืองอุดม ผู้วิเคราะห์อาวุโส 02 283 5782 งานทุนการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย

087 595 9369 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระ

นคร กทม.ส านักข่าวกรองแห่งชาติ นางสาวภารดี  เวทย์ขจรกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 281 7399 ต่อ 184 ถนนราชด าเนินนอก แขวงดุสิต

063 203 6846 เขตดุสิต กทม.



ส่วนราชการ ผู้ประสานงาน ต าแหน่ง โทร สถานที่ติดต่อ

ส านักงบประมาณ นางเพ็ญศรี ณ พัทลุง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 085 1620305 ส านักงานผู้อ านวยการ ชั้น 1

091 772 8241

นางสาวจุฑามาศ ภูศ่ร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 082 787 4923

ส านักงานกิจการยุติธรรม นางสาวอุทัยกร กิ่งแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 141 3786 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

063 190 1214 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ทิศใต้

นางสาวนทิตา ไทยศิริ นักวิชาการยุติธรรม 02 142 3682 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กทม.

062 989 9414

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ นายภูมิธรรม ฤกษ์อินทรีย์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารอาวุโส 02 263 6173 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 089 888 8358

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ นางสาวชุตินันท์  ผดุงกิ่งตระกูล นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 02 547 1000 ต่อ 6321 กองการเจ้าหน้าที ่อาคารส านักงาน ก.พ.

พลเรือน 084 062 2483 ชั้น 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย นางสาวอรธิชา  ศิลปวิศวกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 02 298 5880 ต่อ 2104 อาคาร SME Bank ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน

รัฐวิสาหกิจ 061 624 1950 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา นางสาวศุภมาส  ศรีปาน นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 02 356 9999 ต่อ 8934 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4

ระบบราชการ 087 259 3388

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา นางสาวนพรดา  ธุระแพง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 095 419 1583 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 220

ส านักงานนโยบายและแผน นางสาวผุสดี  อุราวีวรรณ นักทรัพยากรบุคคล 02 216 2848 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การขนส่งและจราจร 098 924 4159 ส านักบริหารกลาง ถนนเพชรบุรี          

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กทม.
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ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา นางสาวอภิชญา  กาญจนกิจสกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 02 659 6447 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 092 265 4596 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวชลิตา  ขนิษฐบุตร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 283 3307 ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล

084 759 7389 อาคาร 3 ชั้น 1

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ นางสาวพิชยา  วีสเพ็ญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 02 1416716 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองกลาง

เศรษฐกิจและสังคม 087 451 7842

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวปัทมาพร ปานฉาย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 02 622 0961 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 อาคาร

085 484 1987 ด ารงราชานุภาพ ถ. อัษฎางค์ เขตพระนคร 

กทม.

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สิบต ารวจโทหญิง ศศิธร สงเดช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 02 590 1344 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหาร

085 894 3542 ทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวเพ็ญพรรณ  จินดานิล นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 081 813 5262 กองการต่างประเทศ ส านักปลัดกระทรวง

ยุติธรรม

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวจริย์สร ส าอางค์ศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 273 9020 ต่อ 3157 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1

089 599 9965

นางสาวศิรมนต์  โสภา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 02 273 9020 ต่อ 3157

084 359 2708

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางสาวเขมรุจิ  โตอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 202 4276 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3

086 641 5536 ถ. พระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

ส านักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวบุญญรัตน์  สกุลวิไลเลิศ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 02 142 1291 กองการเจ้าหน้าที ่ชั้น 2 ทิศเหนือ

089 206 5466 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการแจ้ง

วัฒนะ อาคารบี เขตหลักส่ี กทม.
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ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ ร.อ.หญิง สิริกัลยา พาณิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 062 425 3996 กลุ่มพัฒนาบุคลากร

สังคมแห่งชาติ นายพิสิฐ  วิชิตจรูญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 280 4085 ต่อ 2221

084 210 6987

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายวิชญะ  บรรทัดเทีย่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 02 280 9000 ต่อ 1151 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

092 298 2665 ส านักงานเลขาธิการ

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายพงศธร รินฟอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 288 4000 ต่อ 4327 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 ท าเนียบรัฐบาล

092 025 6169 อาคาร 26 (ตึกส านักงานเลขาธิการ)

นายสุนาท วงศ์ล าดวน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 02 288 4000 ต่อ 4662

085 564 4561


