รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)
ตั้งแต รุนที่ 71 - 76
รหัส
รายชื่อ
ตําแหนงระหวางอบรม
รุนที่ 71 ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2553 - 22 เมษายน 2554 (จํานวน 60 คน)
7101 นายทินรัตน สัจจาพิทักษ
ผูอํานวยการสํานักขาว
7102 นายชูโชค ทองตาลวง
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก
7103 นายศิริ เลิศธรรมเทวี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
7104 นายสมยศ สงวนสุข
ผูอํานวยการกอง 1
7105 นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
7106 นางพนิดา ไพศาลยกิจ
นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ
7107 นางพรรษา ศิริมาจันทร
ผูอํานวยการสํานักความมั่นคงกิจการภายในประเทศ
7108 นางอัจฉรา ภูริคุปต
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
7109 นางป>ทมา เธียรวิศิษฎสกุล
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดทางสังคม
7110 นายยุทธนา หยิมการุณ
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง
7111 นายเสรี ไทยจงรักษ
ผูอํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม
7112 นางสาววณี ลุมเจริญ
สรรพากรพื้นที่ กทม. 13
7113 นางศรีสมัย ผองสวาง
สรรพากรพื้นที่ กทม. 29
7114 นายวีรชาติ รักษศรีทอง
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
7115 นางเกศณีย ผลานุวงษ
ผูอํานวยการกองแปซิฟDกใต
7116 นางสาวรมณี คณานุรักษ
ผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 4
7117 นายชาญยุทธ หาญคําภา
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
7118 นายอาณัติ ทัศนกิจ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลพบุรี
7119 นายนเรศ ศิรินานุวัฒน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกระบี่
7120 นางพงษรัชนี อรชร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
7121 นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครปฐม
7122 นางประคองศรี หาญตระการพงษ ผูอํานวยการสถาบันเกษตราธิการ
7123 นายปรีชา จานทอง
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 13
7124 นายสมหวัง พิมลบุตร
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
7125 นางออมทิพย สุทธิพงศเกียรติ์
ผูอํานวยการกองแผนงาน
7126 นายประเสริฐ วิศิษฏจินดา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
7127 นายบุญมั่น สุขตลอดชีพ
ผูตรวจราชการกรม
7128 นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร
ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
7129 นายไพฑูรย คุมวงศดี
ผูอํานวยการสํานักกอสรางทางที่ 2
7130 นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ
ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 11
7131 นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดกําแพงเพชร
7132 นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี
7133 นายพงศบุณย ปองทอง
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี
7134 นางคนึงนิจ คชศิลา
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
7135 นางนวลนภา ธนศักดิ์
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ
7136 นางเปรมฤทัย วินัยแพทย
ผูอํานวยการกองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
7137 นางรื่นฤดี ริมชลา
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
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หนวยงาน
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมอเมริกาและแปซิฟDกใต
กรมเอเชียตะวันออก
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมประมง
กรมสงเสริมการเกษตร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมการขนสงทางบก
กรมการขนสงทางบก
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานสถิติแหงชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
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รหัส
รายชื่อ
7138 นางสุดาสมร สุวรรณลาภเจริญ

ตําแหนงระหวางอบรม
เลขานุการกรมรักษาการผูเชี่ยวชาญดานตนทุน
และกําหนดราคาสินคา
7139 นายฉลอง ประดับสุข
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
7140 นายวิทยา มากปาน
ผูชวยผูอํานวยการ ศอ.บต.
7141 นายชัยชนะ จียะมาภา
ผูอํานวยการกองแผนงาน
7142 นางศิวากร คูรัตนเวช
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
7143 นางฐิติพร บุณยธนะ
ผูตรวจราชการกรม
7144 นางสาวชุลีพรโกสินทร
จัดหางานจังหวัดสตูล
7145 นายบุญฤทธิ์ แสนพาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
7146 นายปฐม เพชรมณี
ผูอํานวยการกองนิติการ
7147 นางสาวเยาวรัตน พุฒิมานรดีกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
7148 นายภคพล พฤฒปภพ
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
7149 นายจารึก วิไลแกว
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 13 สงขลา
7150 นางพิมพรวี วัฒนวรางกูร
ผูอํานวยการกองกลาง
7151 นางประไพพิศ สุปรารภ
ผูอํานวยการสํานัก/รก.รองเลขาธิการ
7152 นายการุณ สกุลประดิษฐ
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยะลา
7153 นายไพศาล ธัญญาวินิชกุล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ
7154 นายปรเมษฐ กิ่งโก
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง
7155 นายศิริชัย ลีวรรณนภาใส
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
7156 นายมงคล เจนจิตติกุล
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
7157 นายเดชา เกื้อกูล
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
7158 นางสาวจิตรา กุลวานิช
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
7159 นางสาวหิรัญญา บุญจํารูญ
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
7160 พ.ต.อ.ชาติชาย เอี่ยมแสง
รอง ผบก.สส.สตม.
รุนที่ 72 ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2553 - 22 เมษายน 2554 (จํานวน 60 คน)
7201 นายดํารง เศวตพรหม
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา
7202 นายมานพ อําพันธุ
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
7203 นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
7204 นายผดุงศักดิ์ อมาตยกุล
นักการขาวเชี่ยวชาญ
7205 นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ
นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ
7206 นายพีระ ป>ญญาณธรรม
นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ
7207 นางเสาวณีย แสงสุพรรณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
7208 นางสาวศรีประภา ถมกระจาง
นักพัฒนาระบบราชการเชี่ยวชาญ
7209 นายสกนธ สุนทรชาติ
ธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ
7210 นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
ผูอํานวยการสํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ
7211 นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ
7212 นางสาวดวงดาว บํารุงเมือง
คลังจังหวัดสงขลา
7213 นางสาวสมบูรณ ซอยชนะวัฒนา สรรพากรพื้นที่ สท.กทม. 23
7214 นางสดศรี พงศอุทัย
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
7215 นายพรพงศ กนิษฐานนท
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
7216 นางสาวบุศรา กาญจนาลัย
ผูอํานวยการกองอาเซียน 4
7217 นายปริวัฒน วรรณกลาง
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝOายแผนและพัฒนา
7218 นายปรีดา กุณามา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย
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หนวยงาน
กรมการคาภายใน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานกิจการยุติธรรม
กรมราชทัณฑ
กรมการจัดหางาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร การแพทย
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กรมอาเซียน
สถาบันการพลศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
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รหัส
รายชื่อ
7219 นายสุทธิ จันทรวงษ
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246

นางภรภัทร เพงไพฑูรย
นายมาโนช แมนอินทร
สพ.ญ.โศภิษฐ ธัญลักษณากุล
นายปรีชา กิ้มเฉี้ยง
นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท
นายเสนห เครือแกว
นายยรรยงค แสนสิงห
นายกิจจา แกวปานกัน
นายกริชเพชร ชัยชวย
นายวีระศักดิ์ ตินโนเวช
นายสนิท พรหมวงษ
นายสมหมาย เตชวาล
นายวารินทร จิระสุขทวีกุล
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
นางอาทิตยา สุธาธรรม
นายธรณินทร วีระวัฒน
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
นางสาวบรรจงจิตต อังศุสิงห
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจํารัส
นายพิทยา วงศไกรศรีทอง
นายรัชฐพนธ ณ อุบล
นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร
วาที่ ร.ต.สมศักดิ์ เกษมวัฒนา
นายสหการณ เพ็ชรนรินทร
นายสุรัตน ลิ้มลาวัลย
พ.อ.สุรศักดิ์ ณ ลําปาง

7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255

พ.ต.ท.สุพจน นาคเงินทอง
นางวรรณพร ชูอํานาจ
นางสาวรัตนา พละชัย
นายวิวัฒน ตังหงส
นายกุลพิชาญ ตันติสุวิชวงษ
นายเกษม มีเสน
นางนนทพร วันงาม
นายสมศักดิ์ ลิขสิทธิ์
นายไพบูลย พงศทัศนา

7256
7257
7258
7259
7260

นายวันชัย ลอกาญจนรัตน
นายสอาด วีระเจริญ
นางวงเดือน จินดาวัฒนะ
นายศักดา พันธกลา
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม

สํานักงาน ก.พ.

ตําแหนงระหวางอบรม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิจิตร

หนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 9
ผูตรวจราชการกรม
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2
ผูอํานวยการสํานักรับรองมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 5
ผูอํานวยการสํานักอุทธรณเงินคาทดแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 6
ผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา
ผูอํานวยการสํานักบริหารบํารุงทาง
ผูอํานวยการเฉพาะดาน(ธรณีวิทยา)
ผูอํานวยการสํานักพื้นที่อนุรักษที่ 12 นครสวรรค
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ>Sงตะวันออก
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายไฟฟKา
ผูอํานวยการสํานักการคาบริการและการลงทุน
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
นายอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
นายอําเภอทาแพ จังหวัดสตูล
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีทําแผนที่
ทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
ผูตรวจราชการกรม
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูล
การตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักนิติวิทยาศาสตรบริการ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
แรงงานจังหวัดระยอง
แรงงานจังหวัดตราด
แรงงานจังหวัดลพบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธาราม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ผูอํานวยการสํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมปศุสัตว
กรมสงเสริมสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจาทา
กรมเจาทา
กรมทางหลวง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปOา และพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
กรมธุรกิจพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางป>ญญา
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมที่ดิน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
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รหัส
รายชื่อ
ตําแหนงระหวางอบรม
รุนที่ 73 ระหวางวันที่ 21 เมษายน - 19 สิงหาคม 2554 (จํานวน 69 คน)
7301 นางเริงฤดี สื่ออยูยง
นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ
7302 นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
7303 นายนพพร มนูญผล
ผูอํานวยการสํานักบัญชีประชาชาติ
7304 นายป>ญญา ฉายะจินดาวงศ
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
7305 นางสาวจิดาภา อุมมนุษยชาติ
ธนารักษพื้นที่สมุทรปราการ
7306 นางนงลักษณ ขวัญแกว
ธนารักษพื้นที่ลพบุรี
7307 นายจําเริญ โพธิยอด
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
7308 นายไพศาล ชื่นจิตร
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
7309 นางมลฤดี สุนทราภิวัฒน
สรรพากรพื้นที่จันทบุรี
7310 นางวรรณภา พลอยประดิษฐ
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
7311 นายจีรเดช ภานุรัตนะ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
7312 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
7313 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
อธิบดี
7314 นายธวัชชัย อรัญญิก
รองผูวาการดานตลาดในประเทศ
7315 นางสาวพรรณี สิทธิการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดภูเก็ต
7316 นายพันเลิศ สุดจิตร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสกลนคร
7317 นายจรัส ชุมปาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
7318 นายธนวิทย จารุสาธิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุพรรณบุรี
7319 นายธนสุนทร สวางสาลี
ผูอํานวยการสํานักบริการสวัสดิการสังคม
7320 นายทวีป จําเนียร
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4
7321 นายมานะ เกลี้ยงทอง
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3
7322 นางสาวศิริลักษณ สุวรรณรังษี ผูอํานวยการสํานักการเกษตรตางประเทศ
7323 นายชัยรัตน เกื้ออรุณ
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
7324 นายนฤพล สุขุมาสวิน
ผูเชี่ยวชาญดานนิเวศวิทยา
7325 นายอนุชา ศานติวิจัย
ปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ
7326 นางตุลญา จงสกุล
ผูอํานวยการกองแผนงาน
7327 นางสุมนา พรพิพัฒนกุล
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
7328 นายวิชิตร ชวยพิทักษ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง
7329 นายบพิตร อมราภิบาล
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ
7330 นางตุลาวรรณ ทัพวนานต
ขนสงจังหวัดปทุมธานี
7331 นายศิระ บุญธรรมกุล
ขนสงจังหวัดบุรีรัมย
7332 นายจรุณ มีสมบูรณ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานความปลอดภัยภาคพื้น
7333 วาที่ร.อ.ระวี บุญญพาพงศ
ผูอํานวยการแขวงการทางกาญจนบุรี
7334 นายประสิทธิ์ วิศิษฏจินดา
ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 10
7335 นายสมบูรณ กนกนภากุล
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนา
7336 นายวิจิตต นิมิตรวานิช
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมระบบขนสงและ
การจราจรภูมิภาค
7337 นายบุญจง จรัสดํารงนิตย
ผูอํานวยการศูนยปKองกันวิกฤติน้ํา
7338 นายเสรี โสภณดิเรกรัตน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
7339 นายชัชวาลย พิศดําขํา
ผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปOา
7340 นายไพโรจน บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
7341 นางป>ทมาวดี จีรังสวัสดิ์
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
7342 นายทิฆัมพร นาทวรทัต
ผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว

สํานักงาน ก.พ.
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หนวยงาน
สํานักงบประมาณ
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมธนารักษ
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมชลประทาน
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมการขนสงทางบก
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปOา และพันธุพืช
สํานักงานสถิติแหงชาติ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมการคาตางประเทศ
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รหัส
7343
7344
7345
7346
7347
7348

ตําแหนงระหวางอบรม
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
ผูอํานวยการกองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ
ผูอํานวยการกองจําหนายทรัพยสิน
ผูอํานวยการศูนยฝVกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานปKองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 7
7349 นายชัยยุทธ ศิวาลักษณ
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
7350 นางสาวทัศนีย แกวผลึก
จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
7351 นายเอกวิช เมืองวงษ
จัดหางานจังหวัดชัยนาท
7352 นายวีรศักดิ์ ลดาคม
ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
7353 นายปราโมทย ประสิทธิ์พรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา
7354 นายวีระศิลปX คุณูปถัมภ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยอง
7355 นายสุวิชาน แพทยอุดม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
7356 นายไพฑูรย รัตนเลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
7357 นายนที เมืองมา
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
7358 นายวิเศษ เพชรประดับ
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 จังหวัดนาน
7359 นางสันทนา อมรไชย
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7360 นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร ผูอํานวยการโรงพยาบาลยโสธร
7361 นายณัฐพร วงษศุทธิภากร
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร
7362 นายสินเงิน สุขสมปอง
ผูอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา
7363 นายบัณฑิต ธงศรีเจริญ
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
7364 นายสมบูรณ ยินดียั่งยืน
ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมและฟYZนฟูพื้นที่
7365 นายศิริรุจ จุลกะรัตน
ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
7366 นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล
ผูอํานวยการสํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
7367 นายไตรรัตน วิริยะศิริกุล
ผูอํานวยการสํานักกิจการกรรมการ
7368 พ.ญ.อุบลวัณณ จรูญเรืองฤทธิ์ รองผูอํานวยการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
7369 นายอดุลย กาญจนวัฒน
รองผูจัดการ
รุนที่ 74 ระหวางวันที่ 21 เมษายน - 19 สิงหาคม 2554 (จํานวน 67 คน)
7401 นายสมญา พัฒนวรพันธุ
นักการขาวเชี่ยวชาญ
7402 นายยงยุทธ ถิฐาพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
7403 นายวีรวัฒน เที่ยงวัฒนะ
ธนารักษพื้นที่ชุมพร
7404 นายสุกิจ เที่ยงมนีกุล
ธนารักษพื้นที่สุรินทร
7405 นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล
คลังจังหวัดอุดรธานี
7406 นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ
นายดานศุลกากรพิบูลมังสาหาร
7407 นางศศิโสภา เกียรติวัฒน
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
7408 นางสาววิไล ตันตินันทธนา
ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี
7409 นางสาวพัชนี กฤตยานุกูล
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
7410 นางสาวสมจิตต อดิศักดิ์พานิชกิจ สรรพากรพื้นที่กําแพงเพชร
7411 นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร
ผูอํานวยการกองแปซิฟDกใต
7412 นายนริศโรจน เฟYSองระบิล
นักการทูตชํานาญการพิเศษ
7413 วาที่ ร.ต.อานนท สํารวจการณ ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
7414 นายณรงค คงคํา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุดรธานี
7415 นางธิภกร นันทะพงษ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแพร

สํานักงาน ก.พ.

รายชื่อ
นายทวีป บุตรโพธิ์
นายอนวัช สุวรรณเดช
นางนงภรณ รุงเพ็ชรวงศ
นายบุญธรรม ทองขลิบ
นายวิชิต ภิรมยาภรณ
นายอภินันท นาวิกนันทน
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หนวยงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
สํานักงาน ป.ป.ส.
กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝWมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สภากาชาดไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรมธนารักษ
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมอเมริกา และแปซิฟDกใต
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
สถาบันการพลศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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รหัส
7416
7417
7418
7419
7420
7421

รายชื่อ
นางปานจิต อภิบุญสุวรรณ
นายสาย เตรียมไธสง
นางสาวสุธีรา นุยจันทร
นายปลื้ม ดวงสุวรรณ
นายวันชัย สละวาสี
นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ

7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446

นายสมชาย ศิริรุงกิจ
นายรณชัย จ[วงพานิช
นางอรนาฏ โอวาทตระกูล
นายสุพรต ตันศฤงฆาร
นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง
นายวิทยา โตรักษา
นางสุจิตรา อินดนตรี
นายไพศาล วรพัทโรภาส
นางจิราภรณ จันทรศิริ
นายภิมุข ประยูรพรหม
นายอภิรัฐ ไชยวงศนอย
นายสถาพร เชื้อผูดี
นางประชิตร ลิ่มเจริญชาติ
นายอดิศักดิ์ อุนปDติพงษา
นายวุฒิชัย เจนการ
นายธรรมนูญ อัครพินท
นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ
นายธวัชชัย พันธุรัตน
นายมาตยวงศ อมาตยกุล
นางมนฤดี เวชภูติ
นางจําแลง จิระวิชัยฤทธิ์
นายสมปราชญ จงจิต
นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์
นางสาวเกษมา นิมะพันธุ

7447
7448
7449
7450
7451
7452

นายชัยโรจน สินธุพุฒิพงศ
พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
นายอิทธิพร เหลาวานิช
นางสมพร ทองชื่นจิตต
นางสุพัชรี มีครุฑ
นายโกมินทร ชาวนาใต

7453
7454
7455
7456

นายชาญชัย วิถีเทพ
นายสัมฤทธิ์ สุภามา
นางสาวอัจฉรา ออนจันทร
นายสมเกียรติ พันธรรม

สํานักงาน ก.พ.

ตําแหนงระหวางอบรม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสระบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพัทลุง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตรัง
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
อัครราชทูต(ฝOายการเกษตร) สํานักงานที่ปรึกษา
การเกษตรประจํากรุงวอชิงตัน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรและสุขอนามัยที่ 7
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ผูตรวจราชการกรม
ขนสงจังหวัดนนทบุรี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานเรือ
ผูอํานวยการแขวงการทางปราจีนบุรี
ผูอํานวยการศูนยสรางทางลําปาง
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 5 นครราชสีมา
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจัดการทรัพยากรทางทะเล
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปOาไมที่ 7 ขอนแกน
ผูอํานวยการสํานักบริหารกิจการปDโตรเลียมระหวางประเทศ
เลขานุการกรม
นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ
ผูตรวจราชการกรม
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
ทองถิ่นจังหวัดยะลา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติธนบุรี
ผูอํานวยการศูนยฝVกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9
จังหวัดสงขลา
ผูบัญชาการเรือนจํากลางอุบลราชธานี
ผูอํานวยการสํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
ผูอํานวยการสํานักเงินสมทบ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคม
รก. ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาองคกรและระบบงาน
ประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
วัฒนธรรมจังหวัดเลย
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัฒนธรรมจังหวัดสระแกว
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หนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมสงเสริมสหกรณ
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมเจาทา
กรมเจาทา
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ>Sง
กรมปOาไม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสริมการสงออก
กรมที่ดิน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมคุมประพฤติ
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ข้ อมูล ณ ตุลาคม 2551

รหัส
รายชื่อ
7457 นางสาวศิริรัตน พีรมนตรี
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466

นายภานุวัฒน ปานเกตุ
นายสุรพันธ ชัยลอรัตน
นายชัยพร พรหมสิงห
นายกิตติพัฒน ปณิฐาภรณ
นายวิวัฒน สุทธิพงษ
นางนัยนา วราอัศวปติ
นางสาววัชรี วัฒนไกร
นางสาวสุวนีย แสวงผล
นางศิริพร นพวัฒนพงศ

7467 นายกรรชิต คุณาวุฒิ

ตําแหนงระหวางอบรม
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนกํากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู
ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ
ผูอํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 10
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
เลขานุการกรม
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห
ผูอํานวยการฝOายอาวุโส ผูบริหารกลุมราชการสัมพันธ
สายงานธุรกิจภาครัฐ
ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เขต 6 จ.ระยอง

รุนที่ 75 ระหวางวันที่ (จํานวน 95 คน)
7501 นายจําลอง สิงหโตงาม
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7 จันทบุรี
7502 ร.ต.ไพโรจน คนึงทรัพย
ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา
7503 นายนริสชัย ปKอมเสือ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
7504 นางสมสมร มังคลพันธุ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ
7505 นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
ผูอํานวยการสํานัก 1 รก.ที่ปรึกษาดานขาวกรอง
ความมั่นคงและสถาบันหลัก ทรงคุณวุฒิ
7506 นายธีระศิลปX เอี่ยมศิริ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7507 นายสิรนนท สกลวิทยานนท
ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 4
7508 นายวัชระ วรศักดิ์
นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ
7509 นายธนา จานุสรณ
ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานความมั่นคง 2
7510 นางณัฐนันทน อัศวเลิศศักดิ์
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายตางประเทศ
7511 นายศิลปXชัย มโนทัย
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
7512 นางชุติมา หาญเผชิญ
ผูอํานวยการศูนยนักบริหารระดับสูง
7513 นายประพันธ มุสิกพันธ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต
7514 นางสาวพจนี อรรถโรจนภิญโญ
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525

สํานักงาน ก.พ.

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผน
พัฒนาพื้นที่
นางสาวสุรุงลักษณ เมฆะอํานวยชัย นักพัฒนาระบบราชการเชี่ยวชาญ
นางบุปผนาถ ชินเดช
ธนารักษพื้นที่พระนครศรีอยุธยา
นางภัทรพร วรทรัพย
ผูอํานวยการกองแผนงาน
นายรังสฤษฎ พัฒนทอง
นายดานศุลกากรกระบี่
นายสมโภชนรัฐ แกวนวม
สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร
นายพณพงษ บุญเอนก
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
นางพิลาสลักษณ ยุคเกษมวงศ อัครราชทูต (ฝOายเศรษฐกิจและการคลัง)
ประจํากรุงวอชิงตัน ดีซี
นายลวรณ แสงสนิท
ผูอํานวยการสํานักนโยบายระบบการคุมครอง
ผลประโยชนทางการเงิน
นายรัฐกิจ มานะทัต
เอกอัครราชฑูต ณ กรุงอังการา
นายทศพร มูลศาสตรสาทร
ผูอํานวยการกองกลาง
นางสาววาสนา หอนบุญเหิม
ผูอํานวยการกองเขตแดน

หน้ าที 7 จาก 13

หนวยงาน
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมควบคุมโรค
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมอนามัย
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงาน ก.ป.ร.
สํานักงาน ป.ป.ง.
ธนาคารกรุงไทย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
สํานักงาน ก.พ.ร.
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

ข้ อมูล ณ ตุลาคม 2551

รหัส
7526
7527
7528
7529

7530 นางปริศนา เบญจาทิกุล

ตําแหนงระหวางอบรม
เลขานุการกรม
ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษธานี
ผูอํานวยการกองกลาง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค

7531 นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดหนองคาย

7532 นางเสาวนีย โขมพัตร

ผูอํานวยการสํานักปKองกันและแกไขป>ญหา
การคาหญิงและเด็ก
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝOายการเกษตร)
ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปKองกัน และบําบัดโรคสัตว
ผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 7
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 5
จังหวัดสงขลา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ
ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังและรายได
ผูอํานวยการสํานักกํากับกิจการขนสงทางอากาศ
เลขานุการกรม รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมการขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี
ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรม
ผูอํานวยการสํานักอํานวยความปลอดภัย
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการขนสงและจราจร
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอํานาจเจริญ
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสิ่งแวดลอม

7533
7534
7535
7536

รายชื่อ
นางสาวภัทรัตน หงษทอง
นายพรหมโชติ ไตรเวช
นางนิรมล เปลี่ยนจรูญ
นายภูริธัช มีแกว

นายสมพงษ นิ่มเชื้อ
นายอภัย สุทธิสังข
นางอรทัย ศุกรียพงศ
นายธีรชาต วิชิตชลชัย

7537 นายโกสิทธิ์ อองวุฒิวัฒน
7538
7539
7540
7541

นายบุญโชว สมทรง
นางสาวอรสา เพ็งพริ้ง
นายยศ เลาหศิลปXสมจิตร
นายสมชาย หลิมทอง

7542
7543
7544
7545

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
นายอานนท เหลืองบริบูรณ
นางสาวกอบกุล โมทนา
นายอภิชัย เชียรศิริกุล

7546 นายสมพงษ สิทธิโชคสกุลชัย
7547 นายเสริมยศ สมมั่น
7548 นางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน
7549 นางเยาวพา ถนัดชางแสง
7550 นางปรียา มิตรานนท
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557

นางณารุณี ฉายอรุณ
นางวิไลวรรณ ทัพวงศศรี
นายอิทธิพงศ คุณากรบดินทร
นายดํารงชัย พุมสงวน
นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย
นายสุวิทย สมสุข
นายสุเทพ มณีโชติ

7558 นายบุญยิ่ง คุมสุพรรณ

สํานักงาน ก.พ.

ผูอํานวยการสํานักอุตุนิยมวิทยาการบิน
ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการสถิติ ปฏิบัติหนาที่
ผอ.สํานักพัฒนาบุคลากรและประสานสถิติ
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
เลขานุการกรม
หัวหนาสํานักงานปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเลย
หัวหนาสํานักงาน ปภ.จังหวัดพิษณุโลก

หน้ าที 8 จาก 13

หนวยงาน
กรมเอเชียตะวันออก
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมการทองเที่ยว
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมปศุสัตว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
กรมการขนสงทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมเจาทา
กรมเจาทา
กรมทางหลวง
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปOา และพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้ อมูล ณ ตุลาคม 2551

รหัส
7559
7560
7561
7562

ตําแหนงระหวางอบรม
ทองถิ่นจังหวัดกระบี่
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดี
จ.สมุทรสาคร
7563 นางพรรณี อติโพธิ
ผูอํานวยการศูนยฝVกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
7564 นายชาตพล อาภาสัตย
ผูบัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา
7565 นายพิสนธิ์ ฉ่ําเฉลิม
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี
7566 นายชํานาญ ฉันทวิทย
ผูบัญชาการสํานักคดีภาษีอากร
7567 นางสาวดวงหทัย แนวพนิช
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแหงชาติ
7568 นายสิงหเดช ชูอํานาจ
ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
7569 นางอารุณี จิตรปฏิมา
แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
7570 นายบุญเลิศ ธีระตระกูล
ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน
7571 นายทศพล กฤตวงศวิมาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดชลบุรี (รก.ผชช.)
7572 นางมณี สุขสมัย
ผูอํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1
7573 นายมงคล สิทธิหลอ
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
7574 นายสมพงษ วิริยะจารุ
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
7575 นายสุธน บัววัฒน
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
7576 นายชําเรือง เรืองขํา
ผูอํานวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผล
การบริหารงานบุคคล
7577 นายศัจธร วัฒนมงคล
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
7578 นายเกษม สดงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2
7579 นายสุริยา เสถียรกิจอําไพ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
7580 นายชาญเวช บุญประเดิม
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
7581 นายแสวง หอมนาน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
7582 น.พ.ชรัตน วสุธาดา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
7583 น.พ.สมชัย อัศวสุดสาคร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
7584 น.พ.บุญชัย ธีระกาญจน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
7585 นายวิทยา หลิวเสรี
ผูอํานวยการสํานักงานปKองกันควบคุมโรคที่ 10
จ.เชียงใหม
7586 นายวรวิทย กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7
อุบลราชธานี
7587 น.พ.กิตติพงศ แซเจ็ง
ผูอํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ
7588 นายประกอบ วิวิธจินดา
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน
7589 นางสมหญิง คุณานพรัตน
ผูอํานวยการสํานักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร
7590 นางชยมัย ชาลี
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
7591 นายอนันต อัศวโสภณกุล
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7592 พ.อ. กิตติศักดิ์ บุญสุข
ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
7593 นายสมเกียรติ ธงศรี
ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
7594 น.ส.อุศนีย ธูปทอง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
7595 นางแสงจันทร แสนสุภา
ผูอํานวยการกองธรรมศาสตรและการเมือง
รุนที่ 76 ระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม - 14 กันยายน 2555 (จํานวน 123 คน)
76001 นายเสรี จูบุญสง
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
76002 นายกิตติศักดิ์ หาญกลา
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

สํานักงาน ก.พ.

รายชื่อ
นายอมร วงศวรรณ
นางจิรภา สินธุนาวา
นางกรกช นาควิเชตร
นางภาวดี ศิริเมธารักษ

หน้ าที 9 จาก 13

หนวยงาน
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมราชทัณฑ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตร
การแพทย
กรมอนามัย
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักงาน ก.ป.ร.
ราชบัณฑิตยสถาน
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ

ข้ อมูล ณ ตุลาคม 2551

รหัส
76003
76004
76005
76006
76007
76008
76009

รายชื่อ
นางนันทิกาญจน สวัสดิ์ภักดี
นายอํานาจ พัวเวส
นางสุรียพรรณ เอื้อเสถียร
นายธํารงค ชินหิรัญ
นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
นางสาวจันทนา ฉัตตะวีระ
นางสาวอัจฉรา โกศัลวัฒน

76010 นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร
76011 นายทีปรัตน วัชรางกูร
76012 นายวิโรจน6 นรารักษ6
76013
76014
76015
76016
76017
76018
76019
76020
76021
76022
76023
76024
76025
76026

นายสุรพรรณ เก็งทอง
นายจิระ พันธคีรี
นางสาวรัชนีย6 ไทยาพงศ6สกุล
นายสุวเมธ รมสุข
นางญาณี แสงศรีจันทร
นางนิตยา กัลยาศิริ
นายอัสนี เรืองบุญ
นายวนวัฒน ทัศนเสถียร
นางชนานันต วันแอเลาะ
นางสาววราลักษณ สุวัณณะศรี
นางนนทวัน มาเมือง
นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล
นายวิสุทธิ์ จันมณี
นายสุวัฒน แกวสุข

76027
76028
76029
76030
76031

นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล
นายพุทธพร อิ้วตกสาน
นายณรงคศักดิ์ คูบุญญาอารักษ
นางสุชาดา บอทรัพย
นายอุดม คําอุดม

76032 นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศโกศล
76033 นายสวัสดิ์ ชูสุข
76034 นายธีรพงษ ศรีสุคนธ
76035 นายอภิชาติ อภิชาตบุตร
76036 นายชินทัต วิภาสธวัช

สํานักงาน ก.พ.

ตําแหนงระหวางอบรม
ผูเชี่ยวชาญดานการประสานการบริหารงานราชการ
ผูอํานวยการสํานักนิติธรรม
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
นักการขาวเชี่ยวชาญ
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบ
นักวิเคราะหงบประมาณ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนง
และคาตอบแทน
นักทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาค
นักพัฒนาระบบราชการเชี่ยวชาญ
ผูอํานวยกลุมปKองปรามการเงินนอกระบบ
ธนารักษพื้นที่สงขลา
ผูตรวจราชการกรม
คลังจังหวัดเชียงใหม
คลังจังหวัดสงขลา
นายดานศุลกากรหนายคาย
นายดานศุลกากรวังประจัน
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
สรรพากรพื้นที่สระบุรี
สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสรเทศ
ผูอํานวยการสํานักจัดการหนี้ 1
ผูอํานวยการกองคุมครองและดูแลผลประโยชน
คนไทยในตางประเทศ
ผูอํานวยการกองพัฒนางานกฎหมายระหวางประเทศ
ผูอํานวยการกองการสื่อมวลชน
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ผูอํานวยการฝOายลงทุนธุรกิจทองเที่ยว
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสุโขทัย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดลําปาง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเพชรบูรณ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดยะลา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดปทุมธานี

หน้ าที 10 จาก 13

หนวยงาน
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กรมการกงสุล
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมสารนิเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

ข้ อมูล ณ ตุลาคม 2551

รหัส
รายชื่อ
76037 นายประหยัด ดีออง
76038
76039
76040
76041
76042
76043
76044
76045

นางอัจฉรา พุมมณีกร
นางรัตนา สัยยะนิฐี
นางกฤษณา กฤษณวรรณ
นายมีศักดิ์ ภักดีคง
นางสาววราภรณ พรหมพจน
นายสุวิทย ชัยเกียรติยศ
นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ
นายพิศาล พงศาพิชณ

76046
76047
76048
76049
76050
76051
76052
76053
76054
76055

นายธรณิศร กลิ่นภักดี
นางวัลลภา รัตนไพรวรรณ
นายบดีศร เลาหะนันท
นายพงศธร ปKอมสัมฤทธิ์
นายธนชัย ศิริสัมพันธ
นายพิชัย แสงไฟ
นายสมภพ ป>ญญาไวย
นายโกสินท พิทยะเวสดสุนทร
นายสุจินต ทยานุกูล
นายธวัช ปทุมพงษ

76056 นายประกิต วงศศรีวัฒนากุล
76057 นายยงยุทธ ชํานาญรบ
76058
76059
76060
76061
76062

นางสาวพรสุข จงประสิทธิ์
นายชากรี รอดไฝ
นายวิวัฒน โสเจยยะ
นายสมคิด แกวไทรหงวน
นายภุชพงค โนดไธสง

76063 นายปริวรรต ชัยวัฒนา
76064
76065
76066
76067
76068
76069
76070

นางอุษณี ไชยานนท
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
นายสุชาลี สุมามาลย
นายกิติเดช ทวมเจริญ
นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
นางสาวศิรินารถ ใจมั่น
นางอรมน ทรัพยทวีธรรม

76071
76072
76073
76074

นายสํารวย แดงดวง
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
นายสํารวย เกษกุล
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา

สํานักงาน ก.พ.

ตําแหนงระหวางอบรม
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
นักพัฒนาสังคมเชียวชาญ
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8
ประมงจังหวัดชุมพร
ผูเชี่ยวชาญดานที่ปรึกษาการประมงตางประเทศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
ผูอํานวยการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและ
ระบบคุณภาพ
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9
ผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
ขนสงจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ขนสงจังหวัดกาญจนบุรี
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานสนามบิน
ผูอํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ
ผูอํานวยการสํานักกอสรางทาง
ผูอํานวยการกองจัดระบบจราจรทางบก
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9
ผูอํานวยการสํานักการทรัพยากรธรรมชาติ
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดนครนายก
ผูอํานวยการสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ผูอํานวยการสํานักอนุรักษทรัพยากรปOาชายเลน
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปOาไมที่ 9 (ชลบุรี)
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลาง
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการสํานักปDโตรเลียมและปDโตรเคมี
พาณิชยจังหวัดนครสวรรค
ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศการคาในประเทศ
ผูอํานวยการสํานักอเมริกาและแปซิฟDค
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาทรัพยสิน
ทางป>ญญา
ผูอํานวยการกองนิติการ
นายอําเภอลอง
นายอําเภอ
นายอําเภอปOาโมก

หน้ าที 11 จาก 13

หนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขนสงทางบก
กรมการขนสงทางบก
กรมการขนสงทางบก
กรมการขนสงทางอากาศ
กรมเจาทา
กรมเจาทา
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สํานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดเลย
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ>Sง
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมปOาไม
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางป>ญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
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รหัส
76075
76076
76077
76078
76079

รายชื่อ
นายวสันต ถนอมทรัพย
นายภิญโญ หิตโกเมท
นายวิชัย คัมภีรปรีชา
นายประดิษฐ ทายะมหา
นายกีรติ ณ พัทลุง

76080 นายสรชัย อติกนิษฐ
76082 นางกันยา สุริฉันท
76083 นายสมศักดิ์ หรรษคุณาชัย
76084 นายศักดิ์ชัย ค้ําชู
76085 นายสมจิต สัจสัญญาวุฒิ
76086 นางพรทิพย โชคสมัย
76087 นายกอเกียรติ ซองสุข
76088 นางสาวสุกันยา ดารามาศ
76089 นางสาวนุชชา ตรีธัญญพงศ
76090 นางสาวหรรษา โอเจริญ
76091 นายบุญถิ่น สืบสม
76092 นายรําพึง ธรรมเจริญ
76093
76094
76095
76096
76097
76098
76099
76100

นายฉัตรพร ลําเลียงพล
นายสโรช รัตนมาศ
นายอมร กิตติกวางทอง
นางประนอม คลังทอง
นายพิสิทธิ์ นิรัตติวงศกรณ
นายสุพจน พรหมมาโนช
นายนิโอะ นิมุ
นายสุวิทย มูลคํา

76101
76102
76103
76104
76105
76106
76107
76108

นายบุญสง จําปาโพธิ์
นายพงษสวัสดิ์ รัตนแสง
น.พ.ชลิต ทองประยูร
นายสุรินทร สุมนาพันธุ
น.พ.ณรงค อภิกุลวณิช
นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ
น.พ.อิสระ เจียวิริยบุญญา
น.พ.เทวัญ ธานีรัตน

76109 น.พ.พิทักษพล บุณยมาลิก

สํานักงาน ก.พ.

ตําแหนงระหวางอบรม
ผูอํานวยการกองแผนงาน
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
ทองถิ่นจังหวัดลําพูน
ผูอํานวยการสํานักคุมประพฤติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผูอํานวยการกองพัฒนาฟYZนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด
ผูอํานวยการกองบังคับคดีลมละลาย 5
รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานการบังคับคดีลมละลาย
ผูอํานวยการศูนยฝVกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบานกรุณา
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดพิษณุโลก
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา
ผูอํานวยการสํานักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6
แรงงานจังหวัดพะเยา
ผูอํานวยการกลุมงานประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงาน
และผูประกอบกิจการ
ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดนาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
วัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี
เลขานุการกรมการศาสนา
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จ.ภูเก็ต
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลก
ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดขอนแกน
ผูอํานวยการสํานักการแพทยทางเลือก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร

หน้ าที 12 จาก 13

หนวยงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
กรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ
กรมราชทัณฑ
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝWมือแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก
กรมสุขภาพจิต

ข้ อมูล ณ ตุลาคม 2551

รหัส
76110
76111
76112
76113
76114
76115
76116
76117
76118
76119
76120
76121
76122
76123
76125

สํานักงาน ก.พ.

รายชื่อ
นายประพนธ อางตระกูล
นายวันชัย พนมชัย
นายสมพล รัตนาภิบาล
นายสุระศักดิ์ วงษเหรียญทอง
นายพรเทพ การศัพท
นายสุระ เพชรพิรุณ
นางศิริพร นุรักษ
นายสุวัฒน แจงจิต

ตําแหนงระหวางอบรม
ผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ผูอํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
นักวิชาการสงเสริมการลงทุน
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครสวรรค
นานยอนันต เฉลิมชัย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและประสาน
การมีสวนรวมองคกรเครือขาย
พ.ต.อ.(พิเศษ) พันธศักดิ์ ศาสนอนันตรองผูบังคับการตํารวจสันติบาล 4
นายชนัฐพงศ จวบมี
รองปลัดเมืองพัทยา
นางสาวปรีดาวรรณ ทนยิ้ม
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
นางสุนันทา ศรอนุสิน
ผูอํานวยการสํานักงานยุวกาชาด
นางนนทิยา แกวเกตุ
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
นายพงษเทพ รัตนธาดากุล
ผุอํานวยฝOายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน

หน้ าที 13 จาก 13

หนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
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