
    รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)

    ตั้งแต� รุ�นที่ 71 - 76  

รหัส รายชื่อ ตําแหน�งระหว�างอบรม หน�วยงาน

รุ�นที่ 71    ระหว�างวันที่ 29 ธันวาคม 2553 - 22 เมษายน 2554  (จํานวน 60 คน)

7101 นายทินรัตน�  สัจจาพิทักษ� ผู�อํานวยการสํานักข�าว กรมประชาสัมพันธ�

7102 นายชูโชค  ทองตาล�วง ประชาสัมพันธ�จังหวัดพิษณุโลก กรมประชาสัมพันธ�

7103 นายศิริ  เลิศธรรมเทวี นักวิเคราะห�นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7104 นายสมยศ  สงวนสุข ผู�อํานวยการกอง 1 สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

7105 นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย รองผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ

7106 นางพนิดา  ไพศาลยกิจ นักวิเคราะห�งบประมาณเช่ียวชาญ สํานักงบประมาณ

7107 นางพรรษา  ศิริมาจันทร� ผู�อํานวยการสํานักความม่ันคงกิจการภายในประเทศ สํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติ

7108 นางอัจฉรา  ภูริคุปต� นักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน

7109 นางป>ทมา  เธียรวิศิษฎ�สกุล ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาฐานข�อมูลและตัวช้ีวัดทางสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

7110 นายยุทธนา  หยิมการุณ ผู�อํานวยการสํานักงานศุลกากรท�าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร

7111 นายเสรี  ไทยจงรักษ� ผู�อํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร

7112 นางสาววณี  ลุ�มเจริญ สรรพากรพ้ืนที่ กทม. 13 กรมสรรพากร

7113 นางศรีสมัย  ผ�องสว�าง สรรพากรพ้ืนที่ กทม. 29 กรมสรรพากร

7114 นายวีรชาติ  รักษ�ศรีทอง สรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรปราการ 1 กรมสรรพสามิต

7115 นางเกศณีย�  ผลานุวงษ� ผู�อํานวยการกองแปซิฟDกใต� กรมอเมริกาและแปซิฟDกใต�

7116 นางสาวรมณี  คณานุรักษ� ผู�อํานวยการกองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก

7117 นายชาญยุทธ  หาญคําภา ท�องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา

7118 นายอาณัติ  ทัศนกิจ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7119 นายนเรศ  ศิรินานุวัฒน� พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดกระบี่ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7120 นางพงษ�รัชนี  อรชร พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดนครสวรรค� สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7121 นายจีระศักด์ิ  ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดนครปฐม สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�7121 นายจีระศักด์ิ  ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดนครปฐม สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7122 นางประคองศรี  หาญตระการพงษ� ผู�อํานวยการสถาบันเกษตราธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงกษตรและสหกรณ�

7123 นายปรีชา  จานทอง ผู�อํานวยการสํานักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน

7124 นายสมหวัง  พิมลบุตร ผู�อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กรมประมง

7125 นางอ�อมทิพย�  สุทธิพงศ�เกียรต์ิ ผู�อํานวยการกองแผนงาน กรมส�งเสริมการเกษตร

7126 นายประเสริฐ  วิศิษฏจินดา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

7127 นายบุญม่ัน  สุขตลอดชีพ ผู�ตรวจราชการกรม กรมการขนส�งทางบก

7128 นายเชิดชัย  สน่ันศรีสาคร ผู�อํานวยการสํานักงานขนส�งจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมการขนส�งทางบก

7129 นายไพฑูรย�  คุ�มวงศ�ดี ผู�อํานวยการสํานักก�อสร�างทางที่ 2 กรมทางหลวง

7130 นายสมศักด์ิ  ธรรมจารุสิริ ผู�อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 11 กรมทางหลวงชนบท

7131 นายไพศาล  ธนะเพ่ิมพูล ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมจังหวัดกําแพงเพชร

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

7132 นายชูศักด์ิ  ต้ังศิริไพบูลย� ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมจังหวัดปทุมธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

7133 นายพงศ�บุณย�  ปองทอง ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมจังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

7134 นางคนึงนิจ  คชศิลา หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

7135 นางนวลนภา  ธนศักด์ิ ผู�อํานวยการศูนย�สารสนเทศยุทธศาสตร�ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห�งชาติ

7136 นางเปรมฤทัย  วินัยแพทย� ผู�อํานวยการกองแผนงานเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

7137 นางร่ืนฤดี  ริมชลา ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

สํานกังาน ก.พ. หน้าที� 1 จาก 13 ข้อมูล ณ  ตุลาคม 2551



รหัส รายชื่อ ตําแหน�งระหว�างอบรม หน�วยงาน

7138 นางสุดาสมร  สุวรรณลาภเจริญ เลขานุการกรมรักษาการผู�เช่ียวชาญด�านต�นทุน

และกําหนดราคาสินค�า

กรมการค�าภายใน

7139 นายฉลอง  ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน

7140 นายวิทยา  มากปาน ผู�ช�วยผู�อํานวยการ ศอ.บต. กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

7141 นายชัยชนะ  จียะมาภา ผู�อํานวยการกองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

7142 นางศิวากร  คูรัตนเวช ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม

7143 นางฐิติพร  บุณยธนะ ผู�ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ�

7144 นางสาวชุลีพรโกสินทร� จัดหางานจังหวัดสตูล กรมการจัดหางาน

7145 นายบุญฤทธ์ิ  แสนพาน สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

7146 นายปฐม  เพชรมณี ผู�อํานวยการกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

7147 นางสาวเยาวรัตน�  พุฒิมานรดีกุล ผู�อํานวยการกองนโยบายและแผน สํานักงานประกันสังคม

7148 นายภคพล  พฤฒปภพ วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7149 นายจารึก  วิไลแก�ว ผู�อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 13 สงขลา กรมศิลปากร

7150 นางพิมพ�รวี  วัฒนวรางกูร ผู�อํานวยการกองกลาง สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ

7151 นางประไพพิศ  สุปรารภ ผู�อํานวยการสํานัก/รก.รองเลขาธิการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

7152 นายการุณ  สกุลประดิษฐ� นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ ปฏิบัติหน�าที่ผู�อํานวยการ

สํานักบริหารยุทธศาสตร�และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยะลา

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7153 นายไพศาล  ธัญญาวินิชกุล นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7154 นายปรเมษฐ�  ก่ิงโก� นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดระยอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7155 นายศิริชัย  ลีวรรณนภาใส นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7156 นายมงคล  เจนจิตติกุล ผู�อํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร� การแพทย�

7157 นายเดชา  เก้ือกูล อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

7158 นางสาวจิตรา  กุลวานิช ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน

7159 นางสาวหิรัญญา  บุญจํารูญ ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

7160 พ.ต.อ.ชาติชาย  เอ่ียมแสง รอง ผบก.สส.สตม. สํานักงานตํารวจแห�งชาติ7160 พ.ต.อ.ชาติชาย  เอ่ียมแสง รอง ผบก.สส.สตม. สํานักงานตํารวจแห�งชาติ

รุ�นที่ 72    ระหว�างวันที่ 29 ธันวาคม 2553 - 22 เมษายน 2554  (จํานวน 60 คน)

7201 นายดํารง  เศวตพรหม ประชาสัมพันธ�จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ�

7202 นายมานพ  อําพันธุ� ประชาสัมพันธ�จังหวัดกาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ�

7203 นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7204 นายผดุงศักด์ิ  อมาตยกุล นักการข�าวเช่ียวชาญ สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

7205 นางสาวอมรวดี  จักรไพวงศ� นักวิเคราะห�งบประมาณเช่ียวชาญ สํานักงบประมาณ

7206 นายพีระ  ป>ญญาณธรรม นักวิเคราะห�งบประมาณเช่ียวชาญ สํานักงบประมาณ

7207 นางเสาวณีย�  แสงสุพรรณ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนเช่ียวชาญ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

7208 นางสาวศรีประภา  ถมกระจ�าง นักพัฒนาระบบราชการเช่ียวชาญ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

7209 นายสกนธ�  สุนทรชาติ ธนารักษ�พ้ืนที่กาฬสินธุ� กรมธนารักษ�

7210 นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย ผู�อํานวยการสํานักบริหารการรับ-จ�ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

7211 นางสาวสุวิภา  สุขวณิชนันท� ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานค�าตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง

7212 นางสาวดวงดาว  บํารุงเมือง คลังจังหวัดสงขลา กรมบัญชีกลาง

7213 นางสาวสมบูรณ�  ซอยชนะวัฒนา สรรพากรพ้ืนที่ สท.กทม. 23 กรมสรรพากร

7214 นางสดศรี  พงศ�อุทัย สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม� กรมสรรพสามิต

7215 นายพรพงศ�  กนิษฐานนท� อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ

7216 นางสาวบุศรา  กาญจนาลัย ผู�อํานวยการกองอาเซียน 4 กรมอาเซียน

7217 นายปริวัฒน�  วรรณกลาง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝOายแผนและพัฒนา สถาบันการพลศึกษา

7218 นายปรีดา  กุณามา พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

สํานกังาน ก.พ. หน้าที� 2 จาก 13 ข้อมูล ณ  ตุลาคม 2551



รหัส รายชื่อ ตําแหน�งระหว�างอบรม หน�วยงาน

7219 นายสุทธิ  จันทรวงษ� พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดพิจิตร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย�

7220 นางภรภัทร  เพ�งไพฑูรย� ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมสถาบันครอบครัว สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

7221 นายมาโนช  แม�นอินทร� ผู�อํานวยการสํานักงานส�งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

7222 สพ.ญ.โศภิษฐ�  ธัญลักษณากุล ผู�อํานวยการสํานักสุขศาสตร�สัตว�และสุขอนามัยที่ 9 กรมปศุสัตว�

7223 นายปรีชา  ก้ิมเฉ้ียง ผู�ตรวจราชการกรม กรมส�งเสริมสหกรณ�

7224 นางสาวสมรัก  เกิดกฤษฎานนท� ผู�อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�ที่ 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

7225 นายเสน�ห�  เครือแก�ว ผู�อํานวยการสํานักรับรองมาตรฐานสินค�าและระบบคุณภาพ สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห�งชาติ

7226 นายยรรยงค�   แสนสิงห� ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 5 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

7227 นายกิจจา  แก�วปานกัน ผู�อํานวยการสํานักอุทธรณ�เงินค�าทดแทน สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

7228 นายกริชเพชร  ชัยช�วย ผู�อํานวยการสํานักงานเจ�าท�าภูมิภาคที่ 6 กรมเจ�าท�า

7229 นายวีระศักด์ิ  ตินโนเวช ผู�อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล�อมทางนํ้า กรมเจ�าท�า

7230 นายสนิท  พรหมวงษ� ผู�อํานวยการสํานักบริหารบํารุงทาง กรมทางหลวง

7231 นายสมหมาย  เตชวาล ผู�อํานวยการเฉพาะด�าน(ธรณีวิทยา) กรมทรัพยากรธรณี

7232 นายวารินทร�  จิระสุขทวีกุล ผู�อํานวยการสํานักพ้ืนที่อนุรักษ�ที่ 12 นครสวรรค� กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปOา และพันธุ�พืช

7233 นางรวีวรรณ  ภูริเดช ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

7234 นายวันชัย  ศักด์ิอุดมไชย ผู�อํานวยการศูนย�อุตุนิยมวิทยาภาคใต�ฝ>Sงตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

7235 นางอาทิตยา  สุธาธรรม ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

7236 นายธรณินทร�  วีระวัฒน� ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน

7237 นายเสมอใจ  ศุขสุเมฆ ผู�อํานวยการสํานักนโยบายไฟฟKา สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

7238 นางสาวบรรจงจิตต�  อังศุสิงห� ผู�อํานวยการสํานักการค�าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ

7239 นางสาววันเพ็ญ  นิโครวนจํารัส ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมทรัพย�สินทางป>ญญา

7240 นายพิทยา  วงศ�ไกรศรีทอง นายอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ กรมการปกครอง

7241 นายรัชฐพนธ�  ณ อุบล นายอําเภอท�าแพ จังหวัดสตูล กรมการปกครอง

7242 นายณรงค�ศักด์ิ  โอสถธนากร ผู�อํานวยการสํานักเทคโนโลยีทําแผนที่ กรมที่ดิน7242 นายณรงค�ศักด์ิ  โอสถธนากร ผู�อํานวยการสํานักเทคโนโลยีทําแผนที่ กรมที่ดิน

7243 ว�าที่ ร.ต.สมศักด์ิ  เกษมวัฒนา ท�องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน

7244 นายสหการณ�  เพ็ชรนรินทร� ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7245 นายสุรัตน�  ลิ้มลาวัลย� ผู�ตรวจราชการกรม กรมคุมประพฤติ

7246 พ.อ.สุรศักด์ิ  ณ ลําปาง ผู�อํานวยการสํานักเทคโนโลยีและศูนย�ข�อมูล

การตรวจสอบ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

7247 พ.ต.ท.สุพจน�  นาคเงินทอง ผู�อํานวยการสํานักนิติวิทยาศาสตร�บริการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร�

7248 นางวรรณพร  ชูอํานาจ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

7249 นางสาวรัตนา  พละชัย แรงงานจังหวัดระยอง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

7250 นายวิวัฒน�  ตังหงส� แรงงานจังหวัดตราด สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

7251 นายกุลพิชาญ  ตันติสุวิชวงษ� แรงงานจังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

7252 นายเกษม  มีเสน วัฒนธรรมจังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7253 นางนนทพร  วันงาม วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7254 นายสมศักด์ิ  ลิขสิทธ์ิ วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7255 นายไพบูลย�  พงศ�ทัศนา ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

7256 นายวันชัย  ล�อกาญจนรัตน� ผู�อํานวยการโรงพยาบาลโพธาราม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7257 นายสอาด  วีระเจริญ นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7258 นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนเช่ียวชาญ กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก

7259 นายศักดา  พันธ�กล�า ผู�อํานวยการสํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7260 นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม ผู�อํานวยการศูนย�ส�งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

สํานกังาน ก.พ. หน้าที� 3 จาก 13 ข้อมูล ณ  ตุลาคม 2551



รหัส รายชื่อ ตําแหน�งระหว�างอบรม หน�วยงาน

รุ�นที่ 73    ระหว�างวันที่ 21 เมษายน - 19 สิงหาคม 2554  (จํานวน 69 คน)

7301 นางเริงฤดี  สื่ออยู�ยง นักวิเคราะห�งบประมาณเช่ียวชาญ สํานักงบประมาณ

7302 นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต� นักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ สํานักงาน ก.พ.

7303 นายนพพร  มนูญผล ผู�อํานวยการสํานักบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

7304 นายป>ญญา  ฉายะจินดาวงศ� ผู�อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

7305 นางสาวจิดาภา  อุ�มมนุษย�ชาติ ธนารักษ�พ้ืนที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ�

7306 นางนงลักษณ�  ขวัญแก�ว ธนารักษ�พ้ืนที่ลพบุรี กรมธนารักษ�

7307 นายจําเริญ  โพธิยอด ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมศุลกากร

7308 นายไพศาล  ช่ืนจิตร ผู�อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร

7309 นางมลฤดี  สุนทราภิวัฒน� สรรพากรพ้ืนที่จันทบุรี กรมสรรพากร

7310 นางวรรณภา  พลอยประดิษฐ� สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 กรมสรรพสามิต

7311 นายจีรเดช  ภานุรัตนะ ผู�อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

7312 นายภูมิศักด์ิ  อรัญญาเกษมสุข ผู�อํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

7313 นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ อธิบดี กรมเอเชียใต� ตะวันออกกลางและแอฟริกา

7314 นายธวัชชัย  อรัญญิก รองผู�ว�าการด�านตลาดในประเทศ การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย

7315 นางสาวพรรณี  สิทธิการ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดภูเก็ต สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7316 นายพันเลิศ  สุดจิตร� พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดสกลนคร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7317 นายจรัส  ชุมปาน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7318 นายธนวิทย�  จารุสาธิต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7319 นายธนสุนทร  สว�างสาลี ผู�อํานวยการสํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

7320 นายทวีป  จําเนียร ผู�อํานวยการสํานักงานส�งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

7321 นายมานะ  เกลี้ยงทอง ผู�อํานวยการสํานักงานส�งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

7322 นางสาวศิริลักษณ�  สุวรรณรังษี ผู�อํานวยการสํานักการเกษตรต�างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

7323 นายชัยรัตน�  เก้ืออรุณ ผู�อํานวยการศูนย�สารสนเทศ กรมชลประทาน

7324 นายนฤพล  สุขุมาสวิน ผู�เช่ียวชาญด�านนิเวศวิทยา กรมประมง7324 นายนฤพล  สุขุมาสวิน ผู�เช่ียวชาญด�านนิเวศวิทยา กรมประมง

7325 นายอนุชา  ศานติวิจัย ปศุสัตว�จังหวัดสมุทรปราการ กรมปศุสัตว�

7326 นางตุลญา  จงสกุล ผู�อํานวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน

7327 นางสุมนา  พรพิพัฒน�กุล ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าที่ กรมวิชาการเกษตร

7328 นายวิชิตร  ช�วยพิทักษ� ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 3 จังหวัดระยอง

กรมส�งเสริมการเกษตร

7329 นายบพิตร  อมราภิบาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ� สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

7330 นางตุลาวรรณ  ทัพวนานต� ขนส�งจังหวัดปทุมธานี กรมการขนส�งทางบก

7331 นายศิระ  บุญธรรมกุล ขนส�งจังหวัดบุรีรัมย� กรมการขนส�งทางบก

7332 นายจรุณ  มีสมบูรณ� ผู�เช่ียวชาญเฉพาะด�านความปลอดภัยภาคพ้ืน กรมการบินพลเรือน

7333 ว�าที่ร.อ.ระวี  บุญญพาพงศ� ผู�อํานวยการแขวงการทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

7334 นายประสิทธ์ิ  วิศิษฏจินดา ผู�อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 10 กรมทางหลวง

7335 นายสมบูรณ�  กนกนภากุล ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมการพัฒนา กรมทางหลวงชนบท

7336 นายวิจิตต�  นิมิตรวานิช ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมระบบขนส�งและ

การจราจรภูมิภาค

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร

7337 นายบุญจง  จรัสดํารงนิตย� ผู�อํานวยการศูนย�ปKองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรนํ้า

7338 นายเสรี  โสภณดิเรกรัตน� ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า

7339 นายชัชวาลย�  พิศดําขํา ผู�อํานวยการสํานักอนุรักษ�สัตว�ปOา กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปOา และพันธุ�พืช

7340 นายไพโรจน�  บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม� สํานักงานสถิติแห�งชาติ

7341 นางป>ทมาวดี  จีรังสวัสด์ิ ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

7342 นายทิฆัมพร  นาทวรทัต ผู�อํานวยการสํานักบริหารการค�าข�าว กรมการค�าต�างประเทศ

สํานกังาน ก.พ. หน้าที� 4 จาก 13 ข้อมูล ณ  ตุลาคม 2551



รหัส รายชื่อ ตําแหน�งระหว�างอบรม หน�วยงาน

7343 นายทวีป  บุตรโพธ์ิ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กรมการพัฒนาชุมชน

7344 นายอนวัช  สุวรรณเดช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง

7345 นางนงภรณ�  รุ�งเพ็ชรวงศ� ผู�อํานวยการกองพิทักษ�สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ

7346 นายบุญธรรม  ทองขลิบ ผู�อํานวยการกองจําหน�ายทรัพย�สิน กรมบังคับคดี

7347 นายวิชิต  ภิรมยาภรณ� ผู�อํานวยการศูนย�ฝVกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน

7348 นายอภินันท�  นาวิกนันทน� ผู�อํานวยการสํานักงานปKองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนที่ 7

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

7349 นายชัยยุทธ  ศิวาลักษณ� ผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ส.

7350 นางสาวทัศนีย�  แก�วผลึก จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการจัดหางาน

7351 นายเอกวิช  เมืองวงษ� จัดหางานจังหวัดชัยนาท กรมการจัดหางาน

7352 นายวีรศักด์ิ  ลดาคม ผู�อํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมพัฒนาฝWมือแรงงาน

7353 นายปราโมทย�  ประสิทธ์ิพรม สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดสงขลา กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

7354 นายวีระศิลปX  คุณูปถัมภ� สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดระยอง กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

7355 นายสุวิชาน  แพทย�อุดม สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

7356 นายไพฑูรย�  รัตน�เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม� สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7357 นายนที  เมืองมา วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7358 นายวิเศษ  เพชรประดับ ผู�อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7  จังหวัดน�าน กรมศิลปากร

7359 นางสันทนา  อมรไชย ผู�อํานวยการสํานักหอสมุดและศูนย�สารสนเทศ

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร�บริการ

7360 นายอดิเกียรติ  เอ่ียมวรนิรันดร� ผู�อํานวยการโรงพยาบาลยโสธร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7361 นายณัฐพร  วงษ�ศุทธิภากร นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7362 นายสินเงิน  สุขสมปอง ผู�อํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตร�สมเด็จเจ�าพระยา กรมสุขภาพจิต

7363 นายบัณฑิต  ธงศรีเจริญ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

7364 นายสมบูรณ�  ยินดียั่งยืน ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรมและฟYZนฟูพ้ืนที่ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�

7365 นายศิริรุจ  จุลกะรัตน� ผู�อํานวยการสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว�างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม7365 นายศิริรุจ  จุลกะรัตน� ผู�อํานวยการสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว�างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

7366 นางสาวณัชชา  วรวัฒนเมธีกุล ผู�อํานวยการสํานักคณะกรรมการข�าราชการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม

7367 นายไตรรัตน�  วิริยะศิริกุล ผู�อํานวยการสํานักกิจการกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ

7368 พ.ญ.อุบลวัณณ�  จรูญเรืองฤทธ์ิ รองผู�อํานวยการศูนย�บริการโลหิตแห�งชาติ สภากาชาดไทย

7369 นายอดุลย�  กาญจนวัฒน� รองผู�จัดการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร

รุ�นที่ 74    ระหว�างวันที่ 21 เมษายน - 19 สิงหาคม 2554  (จํานวน 67 คน)

7401 นายสมญา  พัฒนวรพันธุ� นักการข�าวเช่ียวชาญ สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

7402 นายยงยุทธ  ถิฐาพันธ� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนเช่ียวชาญ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

7403 นายวีรวัฒน�  เที่ยงวัฒนะ ธนารักษ�พ้ืนที่ชุมพร กรมธนารักษ�

7404 นายสุกิจ  เที่ยงมนีกุล ธนารักษ�พ้ืนที่สุรินทร� กรมธนารักษ�

7405 นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล  ปริญญาพลคลังจังหวัดอุดรธานี กรมบัญชีกลาง

7406 นายกฤษฎา  ทองธรรมชาติ นายด�านศุลกากรพิบูลมังสาหาร กรมศุลกากร

7407 นางศศิโสภา  เกียรติวัฒน� สรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรสาคร กรมสรรพสามิต

7408 นางสาววิไล  ตันตินันท�ธนา ผู�อํานวยการสํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

7409 นางสาวพัชนี  กฤตยานุกูล หัวหน�ากลุ�มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร

7410 นางสาวสมจิตต�  อดิศักด์ิพานิชกิจ สรรพากรพ้ืนที่กําแพงเพชร กรมสรรพากร

7411 นางภัทราวรรณ  เวชชศาสตร� ผู�อํานวยการกองแปซิฟDกใต� กรมอเมริกา และแปซิฟDกใต�

7412 นายนริศโรจน�  เฟYSองระบิล นักการทูตชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ

7413 ว�าที่ ร.ต.อานนท�  สํารวจการณ� ผู�อํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันการพลศึกษา

7414 นายณรงค�  คงคํา พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดอุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7415 นางธิภกร  นันทะพงษ� พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดแพร� สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

สํานกังาน ก.พ. หน้าที� 5 จาก 13 ข้อมูล ณ  ตุลาคม 2551



รหัส รายชื่อ ตําแหน�งระหว�างอบรม หน�วยงาน

7416 นางปานจิต  อภิบุญสุวรรณ� พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดสระบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7417 นายสาย  เตรียมไธสง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดกาฬสินธุ� สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7418 นางสาวสุธีรา  นุ�ยจันทร� พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดพัทลุง สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7419 นายปลื้ม  ดวงสุวรรณ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดตรัง สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

7420 นายวันชัย  สละวาสี ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

7421 นายระพีภัทร�  จันทรศรีวงศ� อัครราชทูต(ฝOายการเกษตร) สํานักงานที่ปรึกษา

การเกษตรประจํากรุงวอชิงตัน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

7422 นายสมชาย  ศิริรุ�งกิจ ผู�อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

7423 นายรณชัย  จ[วงพานิช ผู�อํานวยการสํานักสุขศาสตร�และสุขอนามัยที่ 7 กรมปศุสัตว�

7424 นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

7425 นายสุพรต  ตันศฤงฆาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย� สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

7426 นางเสริมพร  ก่ึงพุทธพงศ� ผู�อํานวยการศูนย�สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร

7427 นายเข�มแข็ง  ยุติธรรมดํารง ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน

7428 นายวิทยา  โตรักษา ผู�ตรวจราชการกรม กรมส�งเสริมสหกรณ�

7429 นางสุจิตรา  อินดนตรี ขนส�งจังหวัดนนทบุรี กรมการขนส�งทางบก

7430 นายไพศาล  วรพัทโรภาส ผู�อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน

7431 นางจิราภรณ�  จันทรศิริ ผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย กรมเจ�าท�า

7432 นายภิมุข  ประยูรพรหม ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือ กรมเจ�าท�า

7433 นายอภิรัฐ  ไชยวงศ�น�อย ผู�อํานวยการแขวงการทางปราจีนบุรี กรมทางหลวง

7434 นายสถาพร  เช้ือผู�ดี ผู�อํานวยการศูนย�สร�างทางลําปาง กรมทางหลวง

7435 นางประชิตร  ลิ่มเจริญชาติ ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร

7436 นายอดิศักด์ิ  อุ�นปDติพงษา ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

7437 นายวุฒิชัย  เจนการ ผู�เช่ียวชาญเฉพาะด�านจัดการทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ>Sง

7438 นายธรรมนูญ  อัครพินท� ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปOาไม�ที่ 7 ขอนแก�น กรมปOาไม�

7439 นางบุญบันดาล  ยุวนะศิริ ผู�อํานวยการสํานักบริหารกิจการปDโตรเลียมระหว�างประเทศ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ7439 นางบุญบันดาล  ยุวนะศิริ ผู�อํานวยการสํานักบริหารกิจการปDโตรเลียมระหว�างประเทศ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

7440 นายธวัชชัย  พันธุรัตน� เลขานุการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

7441 นายมาตยวงศ�  อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย�เช่ียวชาญ กรมส�งเสริมการส�งออก

7442 นางมนฤดี  เวชภูติ ผู�ตรวจราชการกรม กรมที่ดิน

7443 นางจําแลง  จิระวิชัยฤทธ์ิ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี กรมการพัฒนาชุมชน

7444 นายสมปราชญ�  จงจิต ท�องถ่ินจังหวัดยะลา กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน

7445 นางสาวอังคณา  บุญสิทธ์ิ ผู�อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติธนบุรี กรมคุมประพฤติ

7446 นางสาวเกษมา  นิมะพันธุ� ผู�อํานวยการศูนย�ฝVกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 

จังหวัดสงขลา

กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน

7447 นายชัยโรจน�  สินธุพุฒิพงศ� ผู�บัญชาการเรือนจํากลางอุบลราชธานี กรมราชทัณฑ�

7448 พ.ต.อ.ทรงศักด์ิ  รักศักด์ิสกุล ผู�อํานวยการสํานักกิจการต�างประเทศและคดีอาชญากรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

7449 นายอิทธิพร  เหล�าวานิช สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ� กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

7450 นางสมพร  ทองช่ืนจิตต� ผู�อํานวยการสํานักตรวจสอบ สํานักงานประกันสังคม

7451 นางสุพัชรี  มีครุฑ ผู�อํานวยการสํานักเงินสมทบ สํานักงานประกันสังคม

7452 นายโกมินทร�  ชาวนาใต� ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าที่สํานักงานประกันสังคม 

รก. ผู�อํานวยการกลุ�มงานพัฒนาองค�กรและระบบงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

7453 นายชาญชัย  วิถีเทพ ประกันสังคมจังหวัดขอนแก�น สํานักงานประกันสังคม

7454 นายสัมฤทธ์ิ  สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7455 นางสาวอัจฉรา  อ�อนจันทร� วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7456 นายสมเกียรติ  พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก�ว สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สํานกังาน ก.พ. หน้าที� 6 จาก 13 ข้อมูล ณ  ตุลาคม 2551



รหัส รายชื่อ ตําแหน�งระหว�างอบรม หน�วยงาน

7457 นางสาวศิริรัตน�  พีรมนตรี ผู�อํานวยการสํานักสนับสนุนกํากับดูแลความปลอดภัย

จากพลังงานปรมาณู

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

7458 นายภานุวัฒน�  ปานเกตุ ผู�อํานวยการสํานักโรคไม�ติดต�อ กรมควบคุมโรค

7459 นายสุรพันธ�  ชัยล�อรัตน� ผู�อํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย� กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

7460 นายชัยพร  พรหมสิงห� ผู�อํานวยการศูนย�อนามัยที่ 10 กรมอนามัย

7461 นายกิตติพัฒน�  ปณิฐาภรณ� ผู�อํานวยการศูนย�ส�งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

7462 นายวิวัฒน�  สุทธิพงษ� ผู�อํานวยการศูนย�ส�งเสริมอุตสาหกรรมอ�อยและนํ้าตาลทราย สํานักงานคณะกรรมการอ�อยและนํ้าตาลทราย

7463 นางนัยนา  วราอัศวปติ เลขานุการกรม ราชบัณฑิตยสถาน

7464 นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผู�อํานวยการศูนย�สารสนเทศ สํานักงาน ก.ป.ร.

7465 นางสาวสุวนีย�  แสวงผล ผู�อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห� สํานักงาน ป.ป.ง.

7466 นางศิริพร  นพวัฒนพงศ� ผู�อํานวยการฝOายอาวุโส ผู�บริหารกลุ�มราชการสัมพันธ� 

สายงานธุรกิจภาครัฐ

ธนาคารกรุงไทย

7467 นายกรรชิต  คุณาวุฒิ ผู�อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 

เขต 6 จ.ระยอง

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ

รุ�นที่ 75    ระหว�างวันที่   (จํานวน 95 คน)

7501 ผู�อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ�เขต 7 จันทบุรี กรมประชาสัมพันธ�

7502 ผู�อํานวยการกองคุ�มครองผู�บริโภคด�านสัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค

7503 นักวิเคราะห�นโยบายและแผนเช่ียวชาญ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

7504 ผู�อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7505 ผู�อํานวยการสํานัก 1 รก.ที่ปรึกษาด�านข�าวกรอง

ความม่ันคงและสถาบันหลัก ทรงคุณวุฒิ

สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

7506 ผู�อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

7507 ผู�อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด�านเศรษฐกิจ 4 สํานักงบประมาณ

7508 นักวิเคราะห�งบประมาณเช่ียวชาญ สํานักงบประมาณ

นายสิรนนท�  สกลวิทยานนท�

นายวัชระ  วรศักด์ิ

นายจําลอง  สิงห�โตงาม

ร.ต.ไพโรจน� คนึงทรัพย�

นายนริสชัย  ปKอมเสือ

นางสมสมร  มังคลพันธุ�

นายเชิดศักด์ิ  สันติวรวุฒิ

นายธีระศิลปX  เอ่ียมศิริ

7509 ผู�อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด�านความม่ันคง 2 สํานักงบประมาณ

7510 ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายต�างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

7511 ผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงาน ก.พ.

7512 ผู�อํานวยการศูนย�นักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ.

7513 ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต� สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห�งชาติ

7514 ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการวางแผน

พัฒนาพ้ืนที่

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห�งชาติ

7515 นักพัฒนาระบบราชการเช่ียวชาญ สํานักงาน ก.พ.ร.

7516 ธนารักษ�พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา กรมธนารักษ�

7517 ผู�อํานวยการกองแผนงาน กรมบัญชีกลาง

7518 นายด�านศุลกากรกระบี่ กรมศุลกากร

7519 สรรพสามิตพ้ืนที่สุรินทร� กรมสรรพสามิต

7520 สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 2 กรมสรรพสามิต

7521 อัครราชทูต (ฝOายเศรษฐกิจและการคลัง) 

ประจํากรุงวอชิงตัน ดีซี

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

7522 ผู�อํานวยการสํานักนโยบายระบบการคุ�มครอง

ผลประโยชน�ทางการเงิน

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

7523 เอกอัครราชฑูต ณ กรุงอังการา สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ

7524 ผู�อํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ

7525 ผู�อํานวยการกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมายนางสาววาสนา  ห�อนบุญเหิม

นายสมโภชนรัฐ  แก�วน�วม

นายพณพงษ�  บุญเอนก

นางพิลาสลักษณ�  ยุคเกษมวงศ�

นายลวรณ  แสงสนิท

นายรัฐกิจ  มานะทัต

นายทศพร  มูลศาสตรสาทร

นายประพันธ�  มุสิกพันธ�

นางสาวพจนี  อรรถโรจน�ภิญโญ

นางสาวสุรุ�งลักษณ�  เมฆะอํานวยชัย

นางบุปผนาถ  ชินเดช

นางภัทรพร  วรทรัพย�

นายรังสฤษฎ�  พัฒนทอง

นายธนา  จานุสรณ�

นางณัฐนันทน�  อัศวเลิศศักด์ิ

นายศิลปXชัย  มโนทัย

นางชุติมา  หาญเผชิญ

สํานกังาน ก.พ. หน้าที� 7 จาก 13 ข้อมูล ณ  ตุลาคม 2551



รหัส รายชื่อ ตําแหน�งระหว�างอบรม หน�วยงาน

7526 เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก

7527 ผู�อํานวยการสํานักงานท�องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษธานี สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา

7528 ผู�อํานวยการกองกลาง กรมการท�องเที่ยว

7529 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย�

7530 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดนครสวรรค� สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย�

7531 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดหนองคาย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย�

7532 ผู�อํานวยการสํานักปKองกันและแก�ไขป>ญหา

การค�าหญิงและเด็ก

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

7533 อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝOายการเกษตร) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

7534 ผู�อํานวยการสํานักควบคุม ปKองกัน และบําบัดโรคสัตว� กรมปศุสัตว�

7535 ผู�อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร�เพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

7536 ผู�อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 7

กรมวิชาการเกษตร

7537 ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 5 

จังหวัดสงขลา

กรมส�งเสริมการเกษตร

7538 ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ� กรมส�งเสริมสหกรณ�

7539 ผู�อํานวยการสํานักบริหารการคลังและรายได� กรมการขนส�งทางบก

7540 ผู�อํานวยการสํานักกํากับกิจการขนส�งทางอากาศ กรมการบินพลเรือน

7541 เลขานุการกรม  รักษาราชการแทนผู�อํานวยการ

สํานักส�งเสริมการขนส�งทางนํ้าและการพาณิชยนาวี

กรมเจ�าท�า

7542 ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรม กรมเจ�าท�า

นายโกสิทธ์ิ  อ�องวุฒิวัฒน�

นายบุญโชว�  สมทรง

นางสาวอรสา  เพ็งพร้ิง

นายยศ  เลาหศิลปXสมจิตร�

นายสมชาย  หลิมทอง

นายสมชาย  สุมนัสขจรกุล

นายโชคชัย  วิเชียรชัยยะ

นางเสาวนีย�  โขมพัตร

นายสมพงษ�  น่ิมเช้ือ

นายอภัย  สุทธิสังข�

นางอรทัย  ศุกรียพงศ�

นายธีรชาต  วิชิตชลชัย

นางสาวภัทรัตน�  หงษ�ทอง

นายพรหมโชติ  ไตรเวช

นางนิรมล  เปลี่ยนจรูญ

นายภูริธัช  มีแก�ว

นางปริศนา  เบญจาทิกุล

7543 ผู�อํานวยการสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

7544 ผู�อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส�งและจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร

7545 ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมจังหวัดอุดรธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

7546 ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมจังหวัดอํานาจเจริญ

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

7547 ผู�อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ�ที่ 16 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปOา และพันธุ�พืช

7548 ผู�เช่ียวชาญเฉพาะด�านสิ่งแวดล�อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

7549 ผู�อํานวยการสํานักอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา

7550 ผู�เช่ียวชาญด�านวิชาการสถิติ ปฏิบัติหน�าที่

ผอ.สํานักพัฒนาบุคลากรและประสานสถิติ

สํานักงานสถิติแห�งชาติ

7551 ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน

7552 นักวิชาการพาณิชย�เช่ียวชาญ กรมการค�าต�างประเทศ

7553 ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมการค�าสินค�าเกษตร กรมการค�าภายใน

7554 ผู�อํานวยการสํานักตรวจราชการและเร่ืองราวร�องทุกข� สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

7555 นักวิชาการพัฒนาชุมชนเช่ียวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน

7556 เลขานุการกรม กรมที่ดิน

7557 หัวหน�าสํานักงานปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเลย

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

7558 หัวหน�าสํานักงาน ปภ.จังหวัดพิษณุโลก กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางอัจฉราวรรณ  มณีขัติย�

นายสุวิทย�  สมสุข

นายสุเทพ  มณีโชติ

นายบุญย่ิง  คุ�มสุพรรณ

นางเยาวพา  ถนัดช�างแสง

นางปรียา  มิตรานนท�

นางณารุณี    ฉายอรุณ

นางวิไลวรรณ   ทัพวงศ�ศรี

นายอิทธิพงศ�  คุณากรบดินทร�

นายดํารงชัย  พุ�มสงวน

นายอานนท�  เหลืองบริบูรณ�

นางสาวกอบกุล  โมทนา

นายอภิชัย  เชียร�ศิริกุล

นายสมพงษ�  สิทธิโชคสกุลชัย

นายเสริมยศ  สมม่ัน

นางอุษา  เกียรติชัยพิพัฒน�
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รหัส รายชื่อ ตําแหน�งระหว�างอบรม หน�วยงาน

7559 ท�องถ่ินจังหวัดกระบี่ กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน

7560 ผู�เช่ียวชาญเฉพาะด�านนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7561 ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

7562 ผู�อํานวยการสํานักงานบังคับคดี 

จ.สมุทรสาคร

กรมบังคับคดี

7563 ผู�อํานวยการศูนย�ฝVกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน

7564 ผู�บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา กรมราชทัณฑ�

7565 ผู�บัญชาการเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี กรมราชทัณฑ�

7566 ผู�บัญชาการสํานักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

7567 ผู�อํานวยการกองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห�งชาติ สํานักงานกิจการยุติธรรม

7568 ผู�อํานวยการสํานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

7569 แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

7570 ผู�อํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

7571 สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี (รก.ผชช.) กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

7572 ผู�อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่ 1

สํานักงานประกันสังคม

7573 วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7574 วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7575 วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค� สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

7576 ผู�อํานวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผล

การบริหารงานบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7577 ผู�อํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7578 ผู�อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

7579 ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานายสุริยา  เสถียรกิจอําไพ

นายมงคล  สิทธิหล�อ

นายสมพงษ�  วิริยะจารุ

นายสุธน  บัววัฒน�

นายชําเรือง  เรืองขํา

นายศัจธร วัฒนมงคล

นายเกษม  สดงาม

นางสาวดวงหทัย  แนวพนิช

นายสิงหเดช  ชูอํานาจ

นางอารุณี  จิตรปฏิมา

นายบุญเลิศ  ธีระตระกูล

นายทศพล  กฤตวงศ�วิมาน

นางมณี  สุขสมัย

นางกรกช  นาควิเชตร

นางภาวดี  ศิริเมธารักษ�

นางพรรณี  อติโพธิ

นายชาตพล  อาภาสัตย�

นายพิสนธ์ิ  ฉํ่าเฉลิม

นายชํานาญ  ฉันทวิทย�

นายอมร  วงศ�วรรณ

นางจิรภา  สินธุนาวา

7580 ผู�อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7581 นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดนครนายก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7582 นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7583 ผู�อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7584 นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดยโสธร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7585 ผู�อํานวยการสํานักงานปKองกันควบคุมโรคที่ 10 

จ.เชียงใหม�

กรมควบคุมโรค

7586 ผู�อํานวยการศูนย�วิทยาศาสตร�การแพทย�ที่ 7 

อุบลราชธานี

กรมวิทยาศาสตร�

การแพทย�

7587 ผู�อํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ� กรมอนามัย

7588 อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก�น สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

7589 ผู�อํานวยการสํานักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร� กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7590 ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�

7591 ผู�อํานวยการศูนย�สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

7592 ผู�อํานวยการกองสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7593 ผู�อํานวยการสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ

7594 นักวิเคราะห�นโยบายและแผนเช่ียวชาญ สํานักงาน ก.ป.ร.

7595 ผู�อํานวยการกองธรรมศาสตร�และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน

รุ�นที่ 76    ระหว�างวันที่ 25 พฤษภาคม - 14 กันยายน 2555  (จํานวน 123 คน)

76001 ผู�อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ�เขต 4 กรมประชาสัมพันธ�

76002 ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าที่ กรมประชาสัมพันธ�นายกิตติศักด์ิ  หาญกล�า

นายอนันต�  อัศวโสภณกุล 

พ.อ. กิตติศักด์ิ  บุญสุข

นายสมเกียรติ  ธงศรี

น.ส.อุศนีย�  ธูปทอง

นางแสงจันทร�  แสนสุภา

นายเสรี  จูบุญส�ง

นายวิทยา  หลิวเสรี

นายวรวิทย�  กิตติวงศ�สุนทร

น.พ.กิตติพงศ�  แซ�เจ็ง

นายประกอบ  วิวิธจินดา

นางสมหญิง  คุณานพรัตน�

นางชยมัย  ชาลี

นายชาญเวช  บุญประเดิม

นายแสวง  หอมนาน

น.พ.ชรัตน�  วสุธาดา

น.พ.สมชัย  อัศวสุดสาคร

น.พ.บุญชัย  ธีระกาญจน�
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รหัส รายชื่อ ตําแหน�งระหว�างอบรม หน�วยงาน

76003 ผู�เช่ียวชาญด�านการประสานการบริหารงานราชการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

76004 ผู�อํานวยการสํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

76005 ผู�อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

76006 นักการข�าวเช่ียวชาญ สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

76007 ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบ สํานักงบประมาณ

76008 นักวิเคราะห�งบประมาณ สํานักงบประมาณ

76009 ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน�ง

และค�าตอบแทน

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน

76010 นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน

76011 ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห�งชาติ

76012 ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการวางแผน

เศรษฐกิจมหภาค

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห�งชาติ

76013 นักพัฒนาระบบราชการเช่ียวชาญ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

76014 ผู�อํานวยกลุ�มปKองปรามการเงินนอกระบบ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

76015 ธนารักษ�พ้ืนที่สงขลา กรมธนารักษ�

76016 ผู�ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ�

76017 คลังจังหวัดเชียงใหม� กรมบัญชีกลาง

76018 คลังจังหวัดสงขลา กรมบัญชีกลาง

76019 นายด�านศุลกากรหนายคาย กรมศุลกากร

76020 นายด�านศุลกากรวังประจัน กรมศุลกากร

76021 สรรพสามิตพ้ืนที่ชลบุรี 2 กรมสรรพสามิต

76022 สรรพากรพ้ืนที่สระบุรี กรมสรรพากร

76023 สรรพากรพ้ืนที่ศรีสะเกษ กรมสรรพากร

นายวนวัฒน�  ทัศนเสถียร

นางชนานันต�  วันแอเลาะ

นางสาววราลักษณ�  สุวัณณะศรี

นางนนทวัน  มาเมือง

นายจิระ  พันธ�คีรี

นางสาวรัชนีย6 ไทยาพงศ6สกุล

นายสุวเมธ  ร�มสุข

นางญาณี  แสงศรีจันทร�

นางนิตยา  กัลยาศิริ

นายอัสนี  เรืองบุญ

นางสาวจันทนา  ฉัตตะวีระ

นางสาวอัจฉรา  โกศัลวัฒน�

นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร

นายทีปรัตน�  วัชรางกูร

นายวิโรจน6  นรารักษ6

นายสุรพรรณ  เก็งทอง

นางนันทิกาญจน�  สวัสด์ิภักดี

นายอํานาจ  พัวเวส

นางสุรีย�พรรณ  เอ้ือเสถียร

นายธํารงค�  ชินหิรัญ

นายพัลลภ  ศักด์ิโสภณกุล

76024 ผู�อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสรเทศ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

76025 ผู�อํานวยการสํานักจัดการหน้ี 1 สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

76026 ผู�อํานวยการกองคุ�มครองและดูแลผลประโยชน�

คนไทยในต�างประเทศ

กรมการกงสุล

76027 ผู�อํานวยการกองพัฒนางานกฎหมายระหว�างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

76028 ผู�อํานวยการกองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ

76029 ท�องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา

76030 ผู�อํานวยการฝOายลงทุนธุรกิจท�องเที่ยว การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย

76031 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย�

76032 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

จังหวัดลําปาง

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย�

76033 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

จังหวัดเพชรบูรณ�

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย�

76034 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

จังหวัดยะลา

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย�

76035 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

จังหวัดมุกดาหาร

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย�

76036 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

จังหวัดปทุมธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย�

นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ�โกศล

นายสวัสด์ิ  ชูสุข

นายธีรพงษ�  ศรีสุคนธ�

นายอภิชาติ  อภิชาตบุตร

นายชินทัต  วิภาสธวัช

นายสุวัฒน�  แก�วสุข

นางวิลาวรรณ  มังคละธนะกุล

นายพุทธพร  อ้ิวตกส�าน

นายณรงค�ศักด์ิ  คูบุญญาอารักษ�

นางสุชาดา  บ�อทรัพย�

นายอุดม  คําอุดม

นางสาวภัทรา  นิยะถิรกุล

นายวิสุทธ์ิ  จันมณี
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76037

ที่ปรึกษาด�านกฎหมาย

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย�

76038 นักพัฒนาสังคมเชียวชาญ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

76039 ผู�อํานวยการกองกลาง สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

76040 ผู�อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�ที่ 8 กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

76041 ประมงจังหวัดชุมพร กรมประมง

76042 ผู�เช่ียวชาญด�านที่ปรึกษาการประมงต�างประเทศ กรมประมง

76043 ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

76044 ผู�อํานวยการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

76045 ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานสินค�าเกษตรและ

ระบบคุณภาพ

สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห�งชาติ

76046 ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

76047 ผู�อํานวยการสํานักงานขนส�งกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 กรมการขนส�งทางบก

76048 ขนส�งจังหวัดประจวบคีรีขันธ� กรมการขนส�งทางบก

76049 ขนส�งจังหวัดกาญจนบุรี กรมการขนส�งทางบก

76050 ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานสนามบิน กรมการขนส�งทางอากาศ

76051 ผู�อํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ กรมเจ�าท�า

76052 ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ�าท�า

76053 ผู�อํานวยการสํานักก�อสร�างทาง กรมทางหลวงชนบท

76054 ผู�อํานวยการกองจัดระบบจราจรทางบก สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร

76055 ผู�อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคที่ 9 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

76056 ผู�อํานวยการสํานักการทรัพยากรธรรมชาติ สํานักการบินอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ

76057 ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม จังหวัดนครนายก

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม จังหวัดเลย

นายประกิต  วงศ�ศรีวัฒนากุล

นายยงยุทธ  ชํานาญรบ

นายธนชัย  ศิริสัมพันธ�

นายพิชัย  แสงไฟ

นายสมภพ  ป>ญญาไวย�

นายโกสินท�  พิทยะเวสด�สุนทร

นายสุจินต�  ทยานุกูล

นายธวัช  ปทุมพงษ�

นายสุวรรณ  บูราพรนุสรณ�

นายพิศาล  พงศาพิชณ�

นายธรณิศร  กลิ่นภักดี

นางวัลลภา  รัตนไพรวรรณ

นายบดีศร  เลาหะนันท�

นายพงศ�ธร  ปKอมสัมฤทธ์ิ

นางอัจฉรา  พุ�มมณีกร

นางรัตนา  สัยยะนิฐี

นางกฤษณา  กฤษณวรรณ

นายมีศักด์ิ  ภักดีคง

นางสาววราภรณ�  พรหมพจน�

นายสุวิทย�  ชัยเกียรติยศ

นายประหยัด  ดีอ�อง

สิ่งแวดล�อม จังหวัดนครนายก สิ่งแวดล�อม จังหวัดเลย

76058 ผู�อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

76059 ผู�อํานวยการสํานักอนุรักษ�ทรัพยากรปOาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ>Sง

76060 ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 7 กรมทรัพยากรนํ้า

76061 ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปOาไม�ที่ 9 (ชลบุรี) กรมปOาไม�

76062 ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร

76063 ผู�อํานวยการศูนย�อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล�าง

กรมอุตุนิยมวิทยา

76064 ผู�อํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ สํานักงานสถิติแห�งชาติ

76065 ผู�อํานวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน

76066 ผู�อํานวยการสํานักปDโตรเลียมและปDโตรเคมี สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

76067 พาณิชย�จังหวัดนครสวรรค� สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

76068 ผู�อํานวยการสํานักสารสนเทศการค�าในประเทศ กรมการค�าภายใน

76069 ผู�อํานวยการสํานักอเมริกาและแปซิฟDค กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ

76070 ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมการพัฒนาทรัพย�สิน

ทางป>ญญา

กรมทรัพย�สินทางป>ญญา

76071 ผู�อํานวยการกองนิติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

76072 นายอําเภอลอง กรมการปกครอง

76073 นายอําเภอ กรมการปกครอง

76074 นายอําเภอปOาโมก กรมการปกครองนายศักด์ิฤทธ์ิ  สลักคํา

นายฉัตรชัย  ศักด์ิศิลปชัย

นางสาวศิรินารถ  ใจม่ัน

นางอรมน  ทรัพย�ทวีธรรม

นายสํารวย  แดงด�วง

นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล

นายสํารวย  เกษกุล

นายภุชพงค�  โนดไธสง

นายปริวรรต  ชัยวัฒนา

นางอุษณี  ไชยานนท�

นายประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ

นายสุชาลี  สุมามาลย�

นายกิติเดช  ท�วมเจริญ

นางสาวพรสุข  จงประสิทธ์ิ

นายชากรี  รอดไฝ

นายวิวัฒน�  โสเจยยะ

นายสมคิด  แก�วไทรหงวน
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76075 ผู�อํานวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน

76076 เจ�าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค� กรมที่ดิน

76077 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา กรมโยธาธิการและผังเมือง

76078 ท�องถ่ินจังหวัดลําพูน กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน

76079 ผู�อํานวยการสํานักคุมประพฤติ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมคุมประพฤติ

76080 ผู�อํานวยการกองพัฒนาฟYZนฟูสมรรถภาพ

ผู�ติดยาเสพติด

กรมคุมประพฤติ

76082 ผู�อํานวยการกองบังคับคดีล�มละลาย 5 กรมบังคับคดี

76083 รักษาการในตําแหน�งผู�เช่ียวชาญเฉพาะ

ด�านการบังคับคดีล�มละลาย

กรมบังคับคดี

76084 ผู�อํานวยการศูนย�ฝVกและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบ�านกรุณา

กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน

76085 ผู�บัญชาการเรือนจําจังหวัดพิษณุโลก กรมราชทัณฑ�

76086 ผู�อํานวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา กรมราชทัณฑ�

76087 ผู�อํานวยการสํานักงาน ปปท. เขตพ้ืนที่ 6 สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

76088 แรงงานจังหวัดพะเยา สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

76089 ผู�อํานวยการกลุ�มงานประสานความร�วมมือ

ระหว�างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

76090 ผู�อํานวยการสํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง กรมการจัดหางาน

76091 สวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

76092 ผู�อํานวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝWมือแรงงาน

นายก�อเกียรติ  ซ�องสุข

นางสาวสุกันยา  ดารามาศ

นางสาวนุชชา  ตรีธัญญพงศ�

นางสาวหรรษา  โอเจริญ

นายบุญถ่ิน  สืบสม

นายรําพึง  ธรรมเจริญ

นายสรชัย  อติกนิษฐ

นางกันยา  สุริฉันท�

นายสมศักด์ิ  หรรษคุณาชัย

นายศักด์ิชัย  ค้ําชู

นายสมจิต  สัจสัญญาวุฒิ

นางพรทิพย�  โชคสมัย

นายวสันต�  ถนอมทรัพย�

นายภิญโญ  หิตโกเมท

นายวิชัย  คัมภีรปรีชา

นายประดิษฐ�  ทายะมหา

นายกีรติ  ณ พัทลุง

และผู�ประกอบกิจการ

76093 ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สํานักงานประกันสังคม

76094 วัฒนธรรมจังหวัดน�าน สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

76095 วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

76096 วัฒนธรรมจังหวัดสิงห�บุรี สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

76097 เลขานุการกรมการศาสนา กรมการศาสนา

76098 ผู�อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร

76099 ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน. จ.ภูเก็ต สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

76100 ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

76101 ผู�อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76102 ผู�ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

76103 ผู�อํานวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

76104 นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดแพร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

76105 ผู�อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

76106 ผู�อํานวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

76107 ผู�อํานวยการศูนย�บําบัดรักษายาเสพติดขอนแก�น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

76108 ผู�อํานวยการสํานักการแพทย�ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ

การแพทย�ทางเลือก

76109 ผู�อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

ราชนครินทร�

กรมสุขภาพจิต

น.พ.ณรงค�  อภิกุลวณิช

นายธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ�

น.พ.อิสระ  เจียวิริยบุญญา

น.พ.เทวัญ  ธานีรัตน�

น.พ.พิทักษ�พล  บุณยมาลิก

นายนิโอะ  นิมุ

นายสุวิทย�  มูลคํา

นายบุญส�ง  จําปาโพธ์ิ

นายพงษ�สวัสด์ิ  รัตนแสง

น.พ.ชลิต  ทองประยูร

นายสุรินทร�  สุมนาพันธุ�

นายฉัตรพร  ลําเลียงพล

นายสโรช  รัตนมาศ

นายอมร  กิตติกวางทอง

นางประนอม  คลังทอง

นายพิสิทธ์ิ  นิรัตติวงศกรณ�

นายสุพจน�  พรหมมาโนช
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รหัส รายชื่อ ตําแหน�งระหว�างอบรม หน�วยงาน

76110 ผู�อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

76111 ผู�อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

76112 ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

76113 ผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

76114 ผู�อํานวยการศูนย�ส�งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

76115 ผู�อํานวยการสํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�

76116 นักวิชาการส�งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน

76117 ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครสวรรค�

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ

76118 ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมและประสาน

การมีส�วนร�วมองค�กรเครือข�าย

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห�งชาติ

76119 รองผู�บังคับการตํารวจสันติบาล 4 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล

76120 รองปลัดเมืองพัทยา กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน

76121 ผู�อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน

76122 ผู�อํานวยการสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

76123 รองผู�อํานวยการสํานักงานบริหาร สภากาชาดไทย

76125 ผุ�อํานวยฝOายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร

นางนนทิยา  แก�วเกตุ

นายพงษ�เทพ  รัตนธาดากุล

นายสุวัฒน�  แจ�งจิต

นานยอนันต�  เฉลิมชัย

พ.ต.อ.(พิเศษ) พันธ�ศักด์ิ  ศาสนอนันต�

นายชนัฐพงศ�  จวบมี

นางสาวปรีดาวรรณ  ทนย้ิม

นางสุนันทา  ศรอนุสิน

นายวันชัย  พนมชัย

นายสมพล  รัตนาภิบาล

นายสุระศักด์ิ  วงษ�เหรียญทอง

นายพรเทพ  การศัพท�

นายสุระ  เพชรพิรุณ

นางศิริพร  นุรักษ�

นายประพนธ�  อางตระกูล
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