
รายชื�อนักศึกษาหลกัสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)

ตั�งแต่ รุ่นที� 77-82   (พ.ศ. 2555 -2558)

รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

77002 ก�อเกียรติ เย็นทรัพย� สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

77003 นางพิชญา เมืองเนาว� กรมประชาสัมพันธ�

77004 นางเสาวลักษณ� แหละบัง กรมประชาสัมพันธ�

77005 นางวิสุนี บุนนาค สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

77006 น.ส.อ/อนฟ1า เวชชาชีวะ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

77007 น.ส.จินตนา ศุขทัศน� สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

77008 นางอัจฉรา อุณหเลขกะ สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

77009 นางดวงตา ตันโช สํานักงบประมาณ77009 นางดวงตา ตันโช สํานักงบประมาณ

77010 นางมนชิดา เจียรไพศาล

เจริญ
สํานักงบประมาณ

77011 นางวิยดา โชติรัตนะศิริ สํานักงบประมาณ

77012 น.ส.ญาดา ดาวพลังพรหม สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน

77013 น.ส.สุลักขณา ธรรมานุสติ สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน

77014 น.ส.จินางค�กูร โรจนนันต� สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

77015 นางป<ยนุช วุฒิสอน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

77016 นางนันทนา ธรรมสโรช สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

77017 น.ส.ศิริภรณ� กุลบุศย� กรมธนารักษ�

77018 นายวันทวี บุญญเศรษฐ� กรมธนารักษ�

77019 น.ส.อรนุช ไวนุสิทธิ์ กรมบัญชีกลาง

77020 นางสุรีย� จันทนากร กรมบัญชีกลาง

77021 น.ส.เบญจมาศ แถวอยู� กรมบัญชีกลาง

77022 นายสุวัฒน� ด/วงป@Aน กรมศุลกากร

77023 นายมาโนช พิทักษ� กรมสรรพสามิต

77024 นายธรรมกรณ� ป@งวิภาส กรมสรรพากร

77025 นายชาตรี ตันติวาญิชกิจ กรมสรรพากร77025 นายชาตรี ตันติวาญิชกิจ กรมสรรพากร

77026 นางปาจรีย� พิหเคนทร� กรมสรรพากร

77027 นายชาญวิทย� นาคบุรี สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

77028 นายมนตรี ป<ยากูล สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา

77029 นายสถาพร คําแท�ง สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย�77030 นางไพรวรรณ พลวัน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย�
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

77031 นายนิธิวัชร� จันทร�สังข� สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย�77032 นางพัชราภรณ� เอ็นดู กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

77033 นายรัตนะ สวามีชัย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

77034 นางนฤมล พนาวงศ� กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

77035 นางอุมาพร พิมลบุตร กรมประมง

77036 นายสมบุญ หลิมวัฒนา กรมปศุสัตว�

77037 น.ส.เบญจพร ชาครานนท� กรมพัฒนาที่ดิน

77038 นายสงกรานต� ภักดีคง กรมส�งเสริมการเกษตร

77039 ว�าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท� กรมส�งเสริมสหกรณ�

77040 น.ส.จริยา สุทธิไชยา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

77041 นายถาวร เหรียญตระกูล กรมการขนส�งทางบก77041 นายถาวร เหรียญตระกูล

ชัย
กรมการขนส�งทางบก

77042 นายสมพงษ� จิรศิริเลิศ กรมเจ/าท�า

77043 นายพลชัย ประจิตร� กรมการขนส�งทางอากาศ

77044 นางปานจิต จินดากุล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

77045 นายปริญญา แสงสุวรรณ กรมทางหลวง

77046 นายสิรภพ จึงสมาน กรมทางหลวงชนบท
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

77047 นายฐากร ล/อมศตพร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม

77048 นายบรรพต คันธเสน สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม

77049 นายวิรัช ศรีฟ1า กรมทรัพยากรน้ํา

77050 นายสุพจน� เพริดพริ้ง กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปHา และพันธุ�พืช

77051 น.ส.ลัดดา แจ/งเกษมสุข สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

77052 นางศุภราพร จักรมานนท� สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

77053 นายวิวัฒน� อินทรพานิช กรมอุตุนิยมวิทยา

77054 นางธัญญลักษณ� สุรินทรเสรี สํานักงานสถิติแห�งชาติ

77055 นายสุทธิชัย สุขสีเสน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

77056 นายเจริญลาภ ฬาทอง สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

77057 น.ส.ปานจิตต� พิศวง กรมการค/าต�างประเทศ77057 น.ส.ปานจิตต� พิศวง กรมการค/าต�างประเทศ

77058 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ� กรมการค/าภายใน

77059 น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ กรมเจรจาการค/าระหว�างประเทศ

77060 นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน�รัตน� กรมส�งเสริมการส�งออก

77061 นายวิทยากร มณีเนตร สํานักงานรัฐมนตรี

77062 น.ส.ศิระภา วาระเลิศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

77063 นายบัณฑิต นันทนาพรชัย กรมการปกครอง

77064 นายสนั่น สนธิเมือง กรมการปกครอง

77065 นายพิชัย ธิตินวทรัพย� กรมการพัฒนาชุมชน

77066 นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ กรมที่ดิน

77067 นายอํานวย จันทรัฐ กรมป1องกันและบรรเทาสาธารณภัย

77068 นางพัชรา สกุลเรืองศรี กรมคุ/มครองสิทธิและเสรีภาพ

77069 นางอัญชลี พัฒนสาร กรมคุมประพฤติ

77070 นายอภิฑูรย� ภู�เพชร กรมคุมประพฤติ

77071 นางพิมพ�ประไพ วิบูลย� กรมบังคับคดี

77072 น.ส.ศิริประกาย วรปรีชา กรมพินิจและคุ/มครองเด็กและเยาวชน

77073 นายวานิช คล/ายสงคราม กรมพินิจและคุ/มครองเด็กและเยาวชน77073 นายวานิช คล/ายสงคราม กรมพินิจและคุ/มครองเด็กและเยาวชน

77074 นายพิรุณ หน�อแก/ว กรมราชทัณฑ�

77075 นายสุรพล แก/วภราดัย กรมราชทัณฑ�

77076 นางบุญยิ่ง ศรีตัณฑ� สํานักงานกิจการยุติธรรม

77077 พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค� สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ77078 นายนิยม เติมศรีสุข สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามยาเสพติด
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

77079 นายวิรัช อมรวินิต สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

77080 นายพงศโชษณ� ไทรงาม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

77081 นายสมศักดิ์ พิรินยวง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

77082 นายนพดล พลอยอยู�ดี กรมการจัดหางาน

77083 นายสมบัติ นิเวศรัตน� กรมการจัดหางาน

77084 นายแสงเงิน ขาวลิขิต กรมสวัสดิการและคุ/มครองแรงงาน

77085 นายชนัชฌ� จันทรเจริญ สํานักงานประกันสังคม

77086 นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค� สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

77087 นายบพิตร วิทยาวิโรจน� สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

77088 นางวาสนา แสงงาม สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

77089 นางพรสวรรค� มาลัยกรอง สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี77089 นางพรสวรรค� มาลัยกรอง สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

77090 น.ส.อุราวรรณ อุ�นแก/ว กรมวิทยาศาสตร�บริการ

77091 นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ� สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

77092 นายไกร เกษทัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

77093 นายศิระวิทย� คลี่สุวรรณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

77094 นายวัชรินทร� ศิริพานิช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

77095 น.พ.สุระ วิเศษศักดิ์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

77096 น.พ.ชุมพล สุวรรณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

77097 น.พ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

77098 น.พ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

77099 น.พ.จรัญ บุญฤทธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

77100 พ.ญ.ศิราภรณ� สวัสดิวร กรมการแพทย�

77101 น.พ.สุวิช ธรรมปาโล กรมควบคุมโรค

77102 นายธงชัย สาระกูล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

77103 น.พ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ� กรมควบคุมโรค

77104 นายเรืองศักดิ์ โฆษะครรชิต สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

77105 นางวารี จันทร�เนตร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม77105 นางวารี จันทร�เนตร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

77106 นายจารุกิตติ์ เกษแก/ว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร�

77107 นายประสิทธิ์ วงษาเทียม สํานักงานคณะกรรมการอ/อยและน้ําตาลทราย

77108 นางศิวาพร วงศ�วิวัฒน�ไชย กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

77109 น.ส.จันทนา สุทธิเรืองวงศ� สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ

77110 นายโกศล ขําศิริ สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

77111 นางสุขุมาลย� เตียพิริยะกิจ สํานักราชเลขาธิการ

77112 นายพีรพล ชาวเมืองทอง สํานักงานอัยการสูงสุด

77113 พ.อ.ธาดา กะราลัย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

77114 น.ส.ป@ทมาวรรณ สุคันธเสวี สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน

77115 น.ส.สุป@ญญา ชมจินดา ราชบัณฑิตยสถาน

77116 นางสุดา ศานติวรกุล สภากาชาดไทย

77117 นายสุพจน� เจนไชยวัฒน� การไฟฟ1าส�วนภูมิภาค

77118 น.ส.ทิพวรรณ บุศยพลากร การประปานครหลวง

77119 นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน� ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร

77120 นางวิไลพร ธีระนาคนาท ธนาคารกรุงไทย

77121 นายวิเชียร ป@นวงศ� สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง77121 นายวิเชียร ป@นวงศ� สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

77122 นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย

77123 นายบรรณากิจ

บรรจง

ทองจําปา สถาบันการพลศึกษา

รุ�นที่ 78

78001 นายชุมพร เครือขวัญ กรมประชาสัมพันธ�

78002 น.ส.สมมาตร รัตนแสง กรมประชาสัมพันธ�
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78003 น.ส.อัญชลี เจริญมหรรชัย สํานักงานคณะกรรมการคุ/มครองผู/บริโภค

78004 นางภัทรภร ฐิติยาภรณ� สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

78005 นายป@ญญาพล ศรีแสงแก/ว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

78006 น.ส.ฤดีวรรณ เกตุลักษณ� สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

78007 ร.ต.สุวัฒน� ฤาชัย สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

78008 นายอนันต� แก/วกําเนิด สํานักงบประมาณ

78009 น.ส.ชมนาด ศรีสวาสดิ์ สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน

78010 นางปองลักษณ� ควรสนธิ สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน

78011 นายดนุชา พิชยนันท� สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

78012 นายวิทยา ป<Nนทอง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

78013 นายสุวิทย� อมรนพรัตนกุล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ78013 นายสุวิทย� อมรนพรัตนกุล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

78014 นายนรวัฒน� โชติกุล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

78015 นายวิเชียร ศรีสุวิทธานนท� กรมธนารักษ�

78016 น.ส.กาญจนา ศรีธนางกูล กรมธนารักษ�

78017 น.ส.อารี กลิ่นทอง กรมบัญชีกลาง

78018 นางนันท�ฐิตา ศิริคุปต� กรมศุลกากร
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78019 นายวรวุฒิ วิบูลย�ศิริชัย กรมศุลกากร

78020 น.ส.สุภัทรา ห�อศรีสัมพันธ� กรมสรรพสามิต

78021 นายวรวรรธน� ภิญโญ กรมสรรพสามิต

78022 นายจารึก โรจน�วัชราภิบาล กรมสรรพากร

78023 นายศิริชัย ศรีสวย กรมสรรพากร

78024 นายชนะชัย ประยูรสิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

78025 นายพรชัย ฐีระเวช สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

78026 น.ส.ศิรสา กันต�พิทยา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

78027 นายกิตติพงศ� อภิบาลศรี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

78028 น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน� สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ

78029 นางทิพย�วรรณ ศุภมิตรกิจจา สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ78029 นางทิพย�วรรณ ศุภมิตรกิจจา สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ

78030 นายอักษร แสนใหม� สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา

78031 นายวิชญพร ไชยรัตนะ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย�78032 นางวิภวา อุดมรัตน� สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย�78033 นายวีระศักดิ์ นิ่มธุภะริยะ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย�78034 นางพิมพร ขอศานติวิชัย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย�
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78035 นางศิริธนาพร ชคัตตรัย สํานักงานส�งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ�เด็ก เยาวชน 

ผู/ด/อยโอกาส คนพิการ และผู/สูงอายุ78036 นายฉันทานนท� วรรณเขจร สํานักงานปลัดกระทรวงกษตรและสหกรณ�

78037 นายไพฑูรย� อุไรรงค� กรมการข/าว

78038 นางณัญจณา ลือตระกูล กรมวิชาการเกษตร

78039 นายไพศาล โรจน�สราญรมย� กรมส�งเสริมการเกษตร

78040 นายวีระ โตสงคราม กรมส�งเสริมการเกษตร

78041 นายสฤษดิพร ชูประยูร กรมหม�อนไหม

78042 นายชํานาญ กลิ่นจันทน� สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

78043 นายพรพรหม ชัยฤทธิไชย สํานักงานมาตรฐานสินค/าเกษตรและอาหารแห�งชาติ

78044 นายธรรมศักดิ์ นาวิไลกุล กรมการขนส�งทางบก

78045 นายอภิสิทธิ์ อุบลโกมุท กรมการขนส�งทางอากาศ78045 นายอภิสิทธิ์ อุบลโกมุท กรมการขนส�งทางอากาศ

78046 นายธีระวัฒน� ทรัพย�เสนาะ กรมทางหลวง

78047 นายนพพร พิสุทธิมาน กรมทางหลวง

78048 นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ กรมทางหลวง

78049 นายอภิชา เก�งวิทยาเลิศ กรมทางหลวงชนบท

78050 นางชนินนาถ เก/าสําราญ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร
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78051 นางกัญชลี นาวิกภูมิ กรมควบคุมมลพิษ

78052 นายสุรชัย ศิริพงษ�เสถียร กรมทรัพยากรธรณี

78053 นายเฉลิมชัย ปาปะทา กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปHา และพันธุ�พืช

78054 นางป<ยนันท� โศภนคณาภรณ� สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม

78055 นายเชิดชัย จริยะป@ญญา สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม

78056 นายธนิต ประภาตนันท� สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

78057 นายทวีวัฒน� นิลเพชรรัตน� กรมอุตุนิยมวิทยา

78058 นายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ สํานักงานสถิติแห�งชาติ

78059 นายสุริยันต� อภิรักษ�สัตยากุล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

78060 นายเฉลิมพล พงศ�ฉบับนภา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

78061 นายทวีศักดิ์ จั่นแจ�ม กรมการค/าภายใน78061 นายทวีศักดิ์ จั่นแจ�ม กรมการค/าภายใน

78062 นายอัครพงศ� ทีปวัชระ กรมการค/าต�างประเทศ

78063 น.ส.อรุณี พูลแก/ว กรมเจรจาการค/าระหว�างประเทศ

78064 นายสมเด็จ สุสมบูรณ� กรมส�งเสริมการค/าระหว�างประเทศ

78065 นายไพศาล สุขป@ญญา กรมการพัฒนาชุมชน

78066 นายพิชัย แพเกาะ กรมที่ดิน
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78067 นายเชษฐา โมสิกรัตน� กรมป1องกันและบรรเทาสาธารณภัย

78068 นายสิทธิพล เสงี่ยม กรมป1องกันและบรรเทาสาธารณภัย

78069 นายวิญPู หมั่นการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

78070 นายโกมล พรมเพ็ง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

78071 น.ส.เอมอร เสียงใหญ� กรมคุ/มครองสิทธิและเสรีภาพ

78072 นายทัพพ�ฐพนธ� ลั่นซ/าย กรมคุมประพฤติ

78073 นางรัตนา รัตนพัฒนากุล กรมบังคับคดี

78074 นางจันทนา วิธีเจริญ กรมพินิจและคุ/มครองเด็กและเยาวชน

78075 นายอารีย� เฉลยสุข กรมราชทัณฑ�

78076 นายไพศาล สุวรรณรักษา กรมราชทัณฑ�

78077 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ�เมือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ78077 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ�เมือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

78078 นางสายสวาท รัตนานุกูล สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ78079 นางสิริพร วนาวิริยะ สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามยาเสพติด

78080 นางเธียรรัตน� นะวะมะวัฒน� สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

78081 นายพิชิต นิลทองคํา กรมการจัดหางาน

78082 นายสุภพ ป<งตา กรมพัฒนาฝSมือแรงงาน
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78083 นายอภิญญา สุจริตตานันท� กรมสวัสดิการและคุ/มครองแรงงาน

78084 นายอนุชน วรินทร�เสถียร กรมสวัสดิการและคุ/มครองแรงงาน

78085 นายโกวิท สัจจวิเศษ สํานักงานประกันสังคม

78086 นายพิษณุ รังษีวงศ� สํานักงานประกันสังคม

78087 นายอนันต� นาวิไล สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

78088 นางอุษณีย� ธุวโชติ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

78089 นางมานิตา เขื่อนขันธ� กรมศิลปากร

78090 นายสุขใจ เกียรติศักดิ์

วัฒนา
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

78091 นายปราโมทย� ด/วงอิ่ม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

78092 นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

78093 นายอาณัติ พงศ�สุวรรณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา78093 นายอาณัติ พงศ�สุวรรณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

78094 นายประชาคม จันทรชิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

78095 น.พ.จรัญ ทองทับ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

78096 น.พ.พูลสิทธิ์ ศีติสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

78097 น.พ.ยุทธนา พูนพานิช สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

78098 น.พ.ยงยศ ธรรมวุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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78099 น.ส.ธาริยา เสาวรัญ กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�

78100 พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ� กรมสุขภาพจิต

78101 นายวินิต อัศวกิจวิรี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

78102 น.ส.ทิพย�วรรณ ปริญญาศิริ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

78103 นางสมศรี สุวรรณจรัส กรมโรงงานอุตสาหกรรม

78104 นางประนอม เฉินบํารุง กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม

78105 นายณัฐพล รังสิตพล สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

78106 นายสุวิชช� ฉั่ววิเชียร สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน

78107 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม

78108 นายวรเดช ช�างบุ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ

78109 น.ส.ถกลวรรณ ไกรสรกุล สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

นางเบญจมาพร  เอกฉัตร�

78109 น.ส.ถกลวรรณ ไกรสรกุล สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ78110 น.ส.เพชรา สังขะวร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ

78111 พ.ต.ท.สุนัย หาเรือนพืชน� สํานักงานป1องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

78112 นางจรัสโฉม วีระพรวณิชย�กุล สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

78113 น.ส.จงดี หมายดี สํานักงานผู/ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา

78114 นางกฤชญา ทิพย�ธรรมธารา สํานักงานศาลปกครอง
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78115 สํานักงานตํารวจแห�งชาติ

78116 ผศ.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ สภากาชาดไทย

78117 นายบุญชัย อุ�นขจรวงศ� การไฟฟ1าฝHายผลิตแห�งประเทศไทย

78118 นายชาญชัย บัณฑิต

เสาวภาคย�
การไฟฟ1าส�วนภูมิภาค

78120 นางวลัยรัตน� เลิศอําพรไพศาล ธนาคารกรุงไทย

78121 นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ� สํานักงาน กสทช.

78122 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย78123 พ.ญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ

78124 นายกิตติวัฒน� ตรีเจริญสมบูรณ� การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย

78125 นางสมรัก คําพุทธ การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย

รุ�นที่ 79

พ.ต.อ. (พิเศษ)อภิชัย  ศรีโสภิต

รุ�นที่ 79

79001 น.ส.ปภัสมน อัมราลิขิต สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

79002 นายสัมพันธ� มูซอดี กรมประชาสัมพันธ�

79003 น.ส.เอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

79004 นางวรรณวิมล สินุธก สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

79005 นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ สํานักข�าวกรองแห�งชาติ
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

79006 นางพนัสดา จรูญสมิทธิ์ สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

79007 นางณัฐฏ�จารี อนันตศิลปV สํานักงบประมาณ

79008 น.ส.ศิลักษณ� ป@Aนน�วม สํานักงบประมาณ

79009 พล.ท.พงศกร รอดชมพู สํานักงานสภาความมั่นคงแห�งชาติ

79010 น.ส.พัชรา เพ็ชรทวี สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน

79011 นางศรีสมร กสิศิลปV สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน

79012 นายสุทธิพร ลิ่มศิลา สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน

79013 น.ส.จารุนันท� สุทธิประภา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

79014 นายสุรชัย คุ/มสิน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

79015 นางอารีย�พันธ� เจริญสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

79016 น.ส.ซาราห� บินเยWาะ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ79016 น.ส.ซาราห� บินเยWาะ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย�79001 น.ส.ปภัสมน อัมราลิขิต สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
79002 นายสัมพันธ� มูซอดี กรมประชาสัมพันธ�

79003 น.ส.เอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

79004 นางวรรณวิมล สินุธก สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

79005 นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ สํานักข�าวกรองแห�งชาติ
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

79006 นางพนัสดา จรูญสมิทธิ์ สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

79007 นางณัฐฏ�จารี อนันตศิลปV สํานักงบประมาณ

79008 น.ส.ศิลักษณ� ป@Aนน�วม สํานักงบประมาณ

79009 พล.ท.พงศกร รอดชมพู สํานักงานสภาความมั่นคงแห�งชาติ
79010 น.ส.พัชรา เพ็ชรทวี สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน

79011 นางศรีสมร กสิศิลปV สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน
79012 นายสุทธิพร ลิ่มศิลา สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน

79013 น.ส.จารุนันท� สุทธิประภา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
79014 นายสุรชัย คุ/มสิน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

79015 นางอารีย�พันธ� เจริญสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
79016 น.ส.ซาราห� บินเยWาะ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย�79016 น.ส.ซาราห� บินเยWาะ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย�

79017 นายสุรสิทธิ์ นัครา กรมธนารักษ�

79018 นายรุ�งชัย แพศย�ศกล กรมบัญชีกลาง

79019 นายสรศักดิ์ มีนะโตรี กรมศุลกากร
79020 นายศักดิ์ ยศธแสนย� กรมศุลกากร

79021 นายสันติ บุญไทย กรมสรรพากร
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

79022 นางรัตนา เลิศภิรมย�ลักษณ� กรมสรรพากร

79023 นางวีณา บุญประคอง กรมสรรพากร
79024 น.ส.วิมล ชาตะมีนา สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

79025 นายดนัย เมนะโพธิ กรมการกงสุล
79026 นายเอกพล พูลพิพัฒน� กรมยุโรป

79027 น.ส.วรรณสิริ โมรากุล สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา

79028 นายนิวัตน� ลิ้มสุขนิรันดร� กรมพลศึกษา

79029 น.ส.เสาวลักษณ� จิรไกรโกศล สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย�

79030 นายธานินทร� สมบูรณ�สาร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย�
79031 นางสุลักขณา ชิ้นศุภร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย�

79032 นางสุวรรณา ป<Nนแก/ว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ79032 นางสุวรรณา ป<Nนแก/ว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

79033 นางมาลา เที่ยงจรรยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

79034 นางมธุรส ชีช/าง สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

79035 นายพีรพันธ� คอทอง สํานักงานปลัดกระทรวงกษตรและสหกรณ�
79036 นายศักดิ์ศิริ อยู�สุข กรมชลประทาน
79037 นายประยวน พันธ�สวัสดิ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ�
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

79038 นายเขมชาติ จิวประสาท กรมประมง

79039 นายกมล ริมคีรี กรมปศุสัตว�
79040 น.ส.ภัทราภรณ� โสเจยยะ กรมพัฒนาที่ดิน

79041 นายสมพล แสนคํา กรมส�งเสริมการเกษตร

79042 นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง กรมส�งเสริมสหกรณ�
79043 นายสันติ กลึงกลางดอน กรมหม�อนไหม

79044 น.ส.วิไลลักษณ� เพชรล/อม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
79045 นายอนันต� วงศ�เบญจรัตน� กรมการขนส�งทางบก

79046 นายยงยุทธ นาคแดง กรมการขนส�งทางบก
79047 นายสมเกียรติ มณีสถิตย� กรมการบินพลเรือน

79048 นายวิเชียร มหาธํารงชัย กรมทางหลวง79048 นายวิเชียร มหาธํารงชัย กรมทางหลวง
79049 นายคงฤทธิ์ ป@ญญาแก/ว กรมทางหลวง

79050 นายสุชิน สังขพงษ� กรมควบคุมมลพิษ
79051 นางอรนุช หล�อเพ็ญศรี กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

79052 นายบรรพต อมราภิบาล กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล/อม
79053 นายสมัคร ดอนนาปS กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปHา และพันธุ�พืช
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

79054 นายเชวง ไชยหลาก กรมปHาไม/
79055 นายยรรยง เลขาวิจิตร กรมปHาไม/

79056 นายชยสาร โทณานนท� สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
79057 นายจรูญ เลาหเลิศชัย กรมอุตุนิยมวิทยา

79058 นางณัฐกมล การะเกตุ กรมอุตุนิยมวิทยา
79059 นางลักขณา ยุวประกร สํานักงานสถิติแห�งชาติ

79060 นายยศพงศ� คุปตะบุตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน

79061 นายขจรชัย ผดุงศุภไลย กรมธุรกิจพลังงาน
79062 นายกิตติกร สอนอาจ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

79063 นายสัญญารักษ� สินสกุล สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�
79064 นายกีรติ รัชโน กรมการค/าต�างประเทศ79064 นายกีรติ รัชโน กรมการค/าต�างประเทศ

79065 นางสุมาลี วาสิกานนท� กรมการค/าภายใน

79066 นางลลิดา จิวะนันทประวัติ กรมส�งเสริมการค/าระหว�างประเทศ
79067 นายสมชัย กิจเจริญรุ�งโรจน� สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

79068 นายธงชัย ทุ�งโพธิแดง กรมการปกครอง

79069 น.ส.วรรณา รัศมิทัต กรมการพัฒนาชุมชน
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

79070 นายวิรัชชัย พลอยเพชร กรมที่ดิน

79071 นายพงศธร ศิริสาคร กรมป1องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
79072 นางอรไท ศักดิ์พันธ�พนม กรมโยธาธิการและผังเมือง

79073 น.ส.ณัฐชยา ช�างแกะ กรมส�งเสริมการปกครองท/องถิ่น

79074 นางกรองทอง วัฒนภิรมย� กรมคุมประพฤติ
79075 นางสุวัฒนา แดงกรัด กรมคุมประพฤติ

79076 นายพีระ อัครวัตร กรมบังคับคดี
79077 น.ส.ปภาดา มีชูเสพย� กรมพินิจและคุ/มครองเด็กและเยาวชน

79078 นายธวัชชัย ชัยวัฒน� กรมราชทัณฑ�
79079 นายธนัช หริการบัญชร กรมราชทัณฑ�

79080 พ.ต.ท.สมบูรณ� สาระสิทธิ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ79080 พ.ต.ท.สมบูรณ� สาระสิทธิ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

79081 นายวีรวัฒน� เต็งอํานวย สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามยาเสพติด
79082 นายจิรวัฒน� จุลศิริวัฒนวงศ� สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

79083 น.ส.บริพันธ� ไชยวงศ�แก/ว สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
79084 นายพงษ�ศักดิ์ ศศิมหศักดิ์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

79085 นายสุทธิพงศ� สายสาคเรศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

79086 นายวิวัฒน� จิระพันธุ�วานิช กรมการจัดหางาน

79087 นายกิตติพงษ� เหล�านิพนธ� กรมสวัสดิการและคุ/มครองแรงงาน
79088 นายวิสุทธิ์ อุทัยเลิศ กรมสวัสดิการและคุ/มครองแรงงาน

79089 นางชญาดา สกุลวงศ� กรมพัฒนาฝSมือแรงงาน

79090 นางจินตนา ยงพฤกษา สํานักงานประกันสังคม
79091 นางพรพิมล คงตระกูล สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
79092 นางพิมพ�กาญจน� ชัยจิตร�สกุล สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

79093 นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ� สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
79094 น.ส.จันทร�เพ็ญ เมฆาอภิรักษ� กรมวิทยาศาสตร�บริการ

79095 นายชาตรี ม�วงสว�าง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
79096 นางอนงค� เชาวนะกิจ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน79096 นางอนงค� เชาวนะกิจ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

79097 นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย� สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
79098 น.พ.สมเกียรติ ขํานุรักษ� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

79099 น.พ.สมฤกษ� จึงสมาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
79100 นายสุรโชค ต�างวิวัฒน� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

79101 น.พ.อัษฎางค� รวยอาจิณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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79102 น.พ.สมนึก อร�ามเธียรธํารง กรมการแพทย�

79103 นายบํารุง คงดี กรมอนามัย
79104 นายธีรศักดิ์ ลักษณานันท� กรมอนามัย

79105 นายบุญโชค ขนาบแก/ว สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
79106 นายเอกภัทร วังสุวรรณ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

79107 นายจุลพงษ� ทวีศรี สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

79108 นายอิทธิชัย ยศศรี สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
79109 นายณรงค� ทรงอารมณ� สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ

79110 น.ส.ปราณี เก/าเอี้ยน สํานักงานป1องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
79111 น.ส.ประทุมรัตน� พบสระบัว สํานักงานศาลปกครอง

79112 นางอัจฉรา นิยติวัฒน�ชาญ สํานักงานตํารวจแห�งชาติ79112 นางอัจฉรา นิยติวัฒน�ชาญ

ชัย
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ

79113 พ.ต.อ.คมกฤษ ไวสืบข�าว สํานักงานตํารวจแห�งชาติ

79114 น.ส.โสมอุษา บูรณะเหตุ สํานักงานเลขาธิการสภาผู/แทนราษฎร

79115 น.ส.วาสนา ชนะพลพัฒน� สภากาชาดไทย
79116 นายทนงรักษ� แสงวัฒนะชัย การไฟฟ1าฝHายผลิตแห�งประเทศไทย

79117 นายสุรศักย� พงษ�สวัสดิ์ การไฟฟ1าส�วนภูมิภาค

สํานกังาน ก.พ. หน้าที� 24 จาก 46 ข้อมลู ณ  ตลุาคม 2551



รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

79118 นายอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
79119 นายบันเทิง เพ็ชรไชย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
79120 นายสมชาย ชมภูน/อย การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
รุ�นที่ 80

80001 นายกิตติ พัฒนเจริญ กรมประชาสัมพันธ�
80002 นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย กรมประชาสัมพันธ�
80003 นายมรกต คงทน กรมประชาสัมพันธ�
80004 น.ส.วาสนา วิมุกตานนท� สํานักข�าวกรองแห�งชาติ
80005 นายกรณินทร� กาญจโนมัย สํานักงบประมาณ
80006 นายทวีศักดิ์ ชพานนท� สํานักงบประมาณ
80007 น.ส.รัชนี เครือรัตน� สํานักงบประมาณ80007 น.ส.รัชนี เครือรัตน� สํานักงบประมาณ
80008 น.ส.ชลิดา โชไชย สํานักงานสภาความมั่นคงแห�งชาติ
80009 นายกิติพงษ� มหารัตนวงศ� สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน
80010 นายบัญชา อาภาศิลปV สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน
80011 นางธิดา พัทธธรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
80012 นายวิชญายุทธ บุญชิต สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
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80013 นายณรงค� บุญโญ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
80014 นายสมหมาย บุญเกลี้ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
80015 นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
80016 นายเกษม สุขแสนไกรศร กรมธนารักษ�
80017 นายยรรยง ราชานนท� กรมบัญชีกลาง
80018 นายเรวัตร เอี่ยมวสันต� กรมศุลกากร
80019 นายธรรมรัตน� ลออเอี่ยม กรมสรรพสามิต
80020 นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร กรมสรรพากร
80021 นางนุจรีย� เด�นอริยะกูล กรมสรรพากร
80022 น.ส.ป<ยวรรณ ล�ามกิจจา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
80023 นายอรรถพล อรรถวรเดช สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง80023 นายอรรถพล อรรถวรเดช สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
80024 น.ส.พัชรี พุ�มพชาติ กรมอเมริกาและแปซิฟ<กใต/
80025 นายบรรเจิด พัฒนสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา
80026 นายนพดล จิรบุญดิลก สถาบันการพลศึกษา
80027 นางมาสสุรีย� ศรีพรหมมา สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�
80028 นางขวัญวงศ� พิกุลทอง สํานักงานรัฐมนตรี
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80029 น.ส.ชนิดนารถ เจริญเนือง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
80030 นายสถิตชัย พ�วงอร�าม สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�
80031 น.ส.พรรณทิพย� สันติภากรณ� สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
80032 นายไชยงค� จงอาสาชาติ กรมชลประทาน
80033 นายปริญญา สัคคะนายก กรมชลประทาน
80034 นายอําพันธุ� เวฬุตันติ กรมปศุสัตว�
80035 นายสุรเดช ป@จฉิมกุล กรมวิชาการเกษตร
80036 นายสุเทพ ทิพย�รัตน� กรมส�งเสริมการเกษตร
80037 นายอานัติ วิเศษรจนา สํานักงานมาตรฐานสินค/าเกษตรและอาหารแห�งชาติ
80038 น.ส.รังษิต ภู�ศิริภิญโญ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
80039 นายวิชาญ เที่ยงธรรม กรมการข/าว80039 นายวิชาญ เที่ยงธรรม กรมการข/าว
80040 น.ส.ดุจดาว เจริญผล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
80041 นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ� กรมการขนส�งทางบก
80042 นายวิวิต ดีประดิษฐ� กรมการบินพลเรือน
80043 นายกิติชัย สัจจลักษณ� กรมการบินพลเรือน
80044 นายทวี เกศิสําอาง กรมทางหลวง
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80045 นายพรศักดิ์ ภู�อิ่ม สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
80046 นายสวง สุดประเสริฐ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
80047 นายประสิทธิ์ พัวทวี กรมทรัพยากรน้ํา
80048 นางอรัญญา เฟYNองสวัสดิ์ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
80049 นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
80050 นายบุรินทร� เวชบรรเทิง กรมอุตุนิยมวิทยา
80051 นายประวิทย� แจ�มป@ญญา กรมอุตุนิยมวิทยา
80052 น.ส.นวลจันทร� เตชะเสริมสุขกูล สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
80053 นายสัมฤทธิ์ เหมะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน
80054 นายบุญธรรม มุณีกาญจน� สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�
80055 นายวุฒิชัย วงษ�นาคเพ็ชร� สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�80055 นายวุฒิชัย วงษ�นาคเพ็ชร� สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�
80056 นางสุรีย�พร สหวัฒน� กรมเจรจาการค/าระหว�างประเทศ
80057 นายวรวุฒิ โปษกานนท� กรมทรัพย�สินทางป@ญญา
80058 นายประชา วีระชาติกุล กรมพัฒนาธุรกิจการค/า
80059 นายสยาม ศิริมงคล กรมการปกครอง
80060 นายสุชิน สุธาชีวะ กรมที่ดิน

สํานกังาน ก.พ. หน้าที� 28 จาก 46 ข้อมลู ณ  ตลุาคม 2551



รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

80061 นายไพบูลย� นิรุกติศาสตร� กรมที่ดิน
80062 นายอําพล อังคภากรณ�กุล กรมป1องกันและบรรเทาสาธารณภัย
80063 นางกานต�เปรมป

รีด� ชิตานนท�
กรมโยธาธิการและผังเมือง

80064 พันจ�าเอกกาญจน

กุล เทียนสุวรรณ
กรมส�งเสริมการปกครองท/องถิ่น

80065 นายพยนต� สินธุนาวา กรมคุมประพฤติ
80066 นางสุธาทิพย� ศรีโหร กรมคุมประพฤติ
80067 น.ส.อัจฉรา ทองตัน กรมคุมประพฤติ
80068 นายชนินทร� สุตีกษณะ กรมบังคับคดี
80069 น.ส.อัมพร สุวรรโณ กรมบังคับคดี
80070 นายฉัตรพงษ� กิตติพร กรมพินิจและคุ/มครองเด็กและเยาวชน
80071 นางสุดาพร บุญโนทก กรมพินิจและคุ/มครองเด็กและเยาวชน80071 นางสุดาพร บุญโนทก กรมพินิจและคุ/มครองเด็กและเยาวชน
80072 นายเรืองศักดิ์ สุวารี กรมราชทัณฑ�
80073 พ.ต.ท. ประวุธ วงศ�สีนิล กรมสอบสวนคดีพิเศษ
80074 นายวิชัย ไชยมงคล สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามยาเสพติด
80075 นายชัยยศ อยู�ทรัพย� สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
80076 นายชาญศักดิ์ เฮงสมบูรณ� สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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80077 นายภาณุวัฒน� เพ็งแป1น สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
80078 น.ส.อุทัยวรรณ บัวครื้น กรมการจัดหางาน
80079 นายสมภพ ปราบณรงค� กรมสวัสดิการและคุ/มครองแรงงาน
80080 นางพจนันท� ทองวัฒน� กรมพัฒนาฝSมือแรงงาน
80081 นายอดิเทพ สุวรรณวัฒน� สํานักงานประกันสังคม
80082 นางขนิษฐา คําจันทร�แก/ว สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
80083 นางพวงคํา ทองทั่ว สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
80084 นายวัชรนนท� มั่นใจ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
80085 น.ส.คนึงนุช พิมพ�อุบล สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
80086 นางธัชชนก พละศักดิ์ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
80087 นายเสริมป@ญญา เทียมวัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน80087 นายเสริมป@ญญา เทียมวัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
80088 นายอดุลชัย โคตะวีระ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
80089 น.พ.นรินทร�รัชต� พิชญคามินทร� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
80090 น.พ.พิเชฐ บัญญัติ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
80091 น.พ.โมลี วนิชสุวรรณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
80092 น.ส.วนิดา สาดตระกูล

วัฒนา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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80093 น.พ.สมิต ประสันนาการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
80094 น.พ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ� กรมควบคุมโรค
80095 น.พ.จุมภฏ พรมสีดา กรมสุขภาพจิต
80096 นายจารึก ธรรมสุนทร สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
80097 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
80098 นายวิษณุ ทับเที่ยง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร�
80099 นายปริเยศ พิริยะมาสกุล สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน
80100 นางพรทิพย� เกตุมา สํานักงานคณะกรรมการอ/อยและน้ําตาลทราย
80101 นายบุญเลิศ โสภา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ
80102 ร.ต.อ.ไพรัตน� เทศพานิช สํานักงานป1องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
80103 นายนิพนธ� เพ็ญจันทร� สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ80103 นายนิพนธ� เพ็ญจันทร� สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
80104 น.ส.รอยพิมพ� ถีระวงษ� สํานักงานผู/ตรวจการแผ�นดิน
80105 พล.ต.ปราโมทย� สินสมบูรณ� กรมเสมียนตรา
80106 นายบุญเสริม นาคสาร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
80107 นางบุษกร อัมพรประภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู/แทนราษฎร
80108 น.พ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย� สภากาชาดไทย
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80109 นายเผ�าพงษ� เต็มสัมฤทธิ์ การไฟฟ1าฝHายผลิตแห�งประเทศไทย
80110 นายอํานวยชัย สุวรรณสุนทร การไฟฟ1าส�วนภูมิภาค
80111 นายสุชาติ ใจภักดี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
80112 นายชูฉัตร ประมูลผล สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
80113 นายศุกรีย� สิทธิวนิช การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
รุ�นที่ 81

81 น.ส.กรุณา จุฑานนท� สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

น.ส.จริยา แสงสัจจา กรมควบคุมโรค

น.ส.จิระภาพร ไหลมา สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

น.ส.จีรภา วราดุล สํานักงานสถิติแห�งชาติ

น.ส.ชวนชม กิจพันธ� สํานักงบประมาณน.ส.ชวนชม กิจพันธ� สํานักงบประมาณ

น.ส.ชวนชื่น เสือไพฑูรย� กรมสรรพสามิต

น.ส.ชิดชนก พุทธประเสริฐ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม

น.ส.ชุติมา พุ�มศรีสวัสดิ์ สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน

น.ส.ณัฏฐวดี ชนะชัย สํานักราชเลขาธิการ

น.ส.ทิพย�วรรณ เทศบุตร กรมประชาสัมพันธ�
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น.ส.นฤมล สงวนวงศ� สํานักงานปลัดกระทรวงกษตรและสหกรณ�

น.ส.นิภาพร ประเสริฐศรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

น.ส.พิชญา เทิดขวัญชัย กรมบังคับคดี

น.ส.มรกต เจนมธุกร สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ

น.ส.ราณี วงศ�ประจวบ

ลาภ
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย�น.ส.เรวดี วีระวุฒิพล กรมการค/าภายใน

น.ส.ลักษณา สิริเวชประเสริฐ กรมการจัดหางาน

น.ส.วิลาวัลย� ตาน/อย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

น.ส.ศมนรัตน� จันทร�จําลอง สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการ

พลเรือนน.ส.สายรุ/ง มารมย� กรมบังคับคดี

น.ส.สุภารัตน� ฮุนพงษ�สิมานนท� กรมพัฒนาธุรกิจการค/าน.ส.สุภารัตน� ฮุนพงษ�สิมานนท� กรมพัฒนาธุรกิจการค/า

น.ส.อรนุช ศรีนนท� สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

น.ส.อรสา เนียมศิริ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย�น.ส.อัมพร ชาตบุษยมาส สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

นางกรรณิกา วัชรินทร� กรมพินิจและคุ/มครองเด็กและเยาวชน

นางคนึงลักขณ� แสงประเสริฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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นางจิติธาดา ธนะโสภณ กรมสรรพสามิต

นางทิพวรรณ กลิ่นแก/ว สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นางนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล กรมอนามัย

นางนันทากร ทรรภลักษณ� สภากาชาดไทย

นางประไพจิตร อ/นจู สํานักงานประกันสังคม

นางพรฤดี สวัสดิ์นพรัตน� กรมประชาสัมพันธ�

นางพัชณีย� ยงยอด กรมการท�องเที่ยว

นางภัทรพร สิทธิวนิช การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย

นางมณีรัตน� สุวันทารัตน� กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางรัตนา สมสวัสดิ์ กรมธนารักษ�

นางวรรณนภา บุญสุข สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางวรรณนภา บุญสุข สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นางวันเพ็ญ มังศรี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นางศิริวัลย� แก/วมูลเนียม กรมสรรพากร

นางสุดา นันทวิทยา กรมวิทยาศาสตร�บริการ

นางสุภัชชา สุทธิพล สํานักงานส�งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ�เด็ก เยาวชน 

ผู/ด/อยโอกาส คนพิการ และผู/สูงอายุนางสุรีรัตน� สันติภาภรณ� สํานักงานสถิติแห�งชาติ
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นางโสภา พงศ�สุพพัต กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

นางอลงกรณ� กาญจนาชีวะ กรมคุมประพฤติ

นางอํานวย คมแก/ว สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นายกรม ศรีบาล สํานักงานอัยการสูงสุด

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ� กรมศุลกากร

นายขจร มุกมีค�า กรมศิลปากร

นายฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน� กรมชลประทาน

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร สํานักงบประมาณ

นายชัชวาลย� เบญจสิริวงศ� กรมป1องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชาตรี บุญนาค กรมส�งเสริมการเกษตรนายชาตรี บุญนาค กรมส�งเสริมการเกษตร

นายชาติชาย มัฆวิมาลย� กรมการขนส�งทางบก

นายชุตินันท� สิริยานนท� กรมการค/าต�างประเทศ

นายชุมพล ศรีสังข� สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายชูเกียรติ มาลินีรัตน� สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

นายณรงค�ศักดิ์ สมพัศ กรมราชทัณฑ�
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นายดนัย มู�สา สํานักงานสภาความมั่นคงแห�งชาติ

นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายธงชัย พงษ�วิชัย กรมเจ/าท�า

นายธนา ยิ่งเจริญ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ@Nง

นายธเนศ สนิทวาที กรมการจัดหางาน

นายธวัชวรรณ ยอดพยุง สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย�นายธีระ อนันต�วรป@ญญา กรมปศุสัตว�

นายนภดล สีตะปะดล กรมบังคับคดี

นายนารถพงศ� สุนทรนนท� กรมส�งเสริมสหกรณ�

นายนิคม สุวรรณรุ�งเรือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

นายบัญชา ค/าของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายบัญชา ค/าของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายบุญเกิด ร�องแก/ว กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปHา และพันธุ�พืช

นายบุญแสง ชีระภากร สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริต

แห�งชาตินายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ� สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายประดิษฐ� โปซิว สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ

นายประพัฒน� ตันสุวรรณนนท� สํานักงานศาลปกครอง
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นายประยงค� ตั้งเจริญ สํานักงบประมาณ

นายประวัติ ดวงกันยา กรมการขนส�งทางอากาศ

นายประเวศ หมีดเส็น ศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต/

นายป@ญญา หาญลํายวง กรมพลศึกษา

นายผ�อน สวิง กรมพัฒนาฝSมือแรงงาน

นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายไพรัต เศียรสมาน กรมที่ดิน

นายภาณุ เหี้ยมหาญ กรมสวัสดิการและคุ/มครองแรงงาน

นายภูเวียง ประคํามินทร� กรมอุตุนิยมวิทยา

นายมนตรี เดชาสกุลสม กรมทางหลวง

นายมนตรี เรืองอุไร สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายมนตรี เรืองอุไร สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายมนัสวี ฮะกีมี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน

นายมังกร ประทุมแก/ว กรมยุโรป

นายมานุส มณีนุษย� กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร�

นายยรรยง กางการ กรมปHาไม/

นายรัชฎา จิวาลัย กรมการกงสุล
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นายวราวุธ พยัคฆพงษ� สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวัชรา เหมรัชตานันต� การไฟฟ1าฝHายผลิตแห�งประเทศไทย

นายวานิช จรุงวิภู กรมธนารักษ�

นายวินัย พรหมจันทร� สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายวิรัช พูนทรัพย� สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

นายวิรัตน� ลอยจิรากุล กรมสรรพากร

นายวิศว� รัตนโชติ กรมทางหลวงชนบท

นายสมคิด ตัณฑศรีสุข สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสมชาย เลขาวิวัฒน� กรมปHาไม/

นายสมชาย คมกริส กรมคุ/มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานายสมชาย ปรีชาทวีกิจ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นายสมชาย ป@ญญาภรณ� สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยนายสมภพ จงรวยทรัพย� กรมหม�อนไหม

นายสรรพงษ� ฤทธิรักษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายสังคม วิทยนันทน� กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�

นายสิทธา ป@พพานนท� สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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นายสิทธิชัย เผ�าพันธุ� กรมการปกครอง

นายสุรพล ใจดี กรมการข/าว

นายเสกสรรค� จันทร�ขวาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร

นายเสถียร เจริญเหรียญ กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายไสว โลจนะศุภฤกษ� กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายอภิชัย อภิวัฒนา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

นายอรชุน ธิวรรณลักษณ� กรมการพัฒนาชุมชน

นายอัฐกาญจน� วงศ�ชนะมาศ สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ

นายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร กรมบัญชีกลาง

นายอาณาจักร สุทธายน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นายเอกชัย เรือนคํา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายเอกชัย เรือนคํา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พ.ต.ท.สิริพงษ� ศรีตุลา สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐพล.ต.ต.สาโรช นิ่มเจริญ สํานักงานตํารวจแห�งชาติ

ร.ต.ท.สุทธิมา พิพัฒน�พิบูลย� สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน

รุ่นที� 82

82001 นายธสรณ�อัฑฒ� ธนิทธิพันธ� สํานักงานคณะกรรมการคุ/มครองผู/บริโภค

สํานกังาน ก.พ. หน้าที� 39 จาก 46 ข้อมลู ณ  ตลุาคม 2551



รหัส รายชื�อ หน�วยงาน

82002 น.ส.ทรงศิริ จุมพล สํานักงานคณะกรรมการคุ/มครองผู/บริโภค
82003 นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
82004 น.ส.ชนิตา อึ๊งผาสุข สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
82005 นายธนากร บัวรัษฏ� สํานักข�าวกรองแห�งชาติ
82006 นายวีระพันธ� อภัยรัตน� สํานักข�าวกรองแห�งชาติ
82007 นายสมหมาย ลักขณานุรักษ� สํานักงบประมาณ
82008 นายพิชัย คุ/มหรั่ง สํานักงบประมาณ
82009 นางกรรณกนก ช�างกลึงเหมาะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
82010 นางพงษ�สวาท กายอรุณสุทธิ์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
82011 นางวัชรี            จงเจริญประเสริฐ สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน
82012 นางนภาพร กิตติธร สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน82012 นางนภาพร กิตติธร สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน
82013 นายสมศักดิ์ นีรวาสี สํานักงานคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน
82014 น.ส.นัยนา คงสาหร�าย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
82015 น.ส.ประสพศรี รักความสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
82016 นางดารุณีย� เผ�าสุวรรณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
82017 น.ส.พรรณี เช็งสุทธา สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน
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82018 น.ส.สอาง ฉัตรไชยเดช กรมบัญชีกลาง
82019 นางกฤติกา ป@Aนประเสริฐ กรมศุลกากร
82020 นางวันทนา อมรรักษ� กรมสรรพากร
82021 นางทิพวรรณ ชยุติมันต� กรมสรรพากร
82022 นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ กรมสรรพากร
82023 นายเรืองศักดิ์ พิธานพร กรมสรรพากร
82024 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
82025 นางนัทีวรรณ สีมาเงิน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
82026 นายเชษฐพันธ� มากสัมพันธ� สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ
82027 นายสุวพงศ� ศิริสรณ� สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ
82028 นายพีระวัฒน� อัศวปรานี สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ82028 นายพีระวัฒน� อัศวปรานี สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ
82029 นางศิริลักษณ� นิยม สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ
82030 นายสรจักร           บูรณะสัมฤทธิ กรมเอเชียใต/ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
82031 นายสุพจน�           วงศ�พรหมท/าว สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา
82032 นายบุญชัย ทันสมัย สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา
82033 นายสณฑ�ทรรศน� ป1อมเย็น สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�
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82034 น.ส.ศรีหัทยา ชูสุวรรณ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�
82035 นายอุทิศ บุญช�วย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�
82036 นางรุ�งทิวา สุดแดน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�
82037 นายธํารง ธวัชวะชุม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
82038 นายเทวัญ ธนมาลารัตน� สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
82039 นายครรชิต สุขเสถียร สํานักงานรัฐมนตรี
82040 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี กรมชลประทาน
82041 นายมาโนช รุ�งราตรี กรมประมง
82042 นายปรีชา โพธิ์ปาน กรมพัฒนาที่ดิน
82043 นายจํารอง ดาวเรือง กรมวิชาการเกษตร
82044 นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย� กรมส�งเสริมการเกษตร82044 นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย� กรมส�งเสริมการเกษตร
82045 นายสมมาตร ยิ่งยวด สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
82046 นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน� สํานักงานมาตรฐานสินค/าเกษตรและอาหารแห�งชาติ
82047 นางนิ่มนวล ตีรณะธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
82048 น.ส.ฉันทนา หวังศิลปคุณ กรมการขนส�งทางบก
82049 ว�าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก กรมการขนส�งทางอากาศ
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82050 นายสุทธิชัย สนธิมุล กรมทางหลวง
82051 นายอาคม ยุทธนา สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
82052 นายฮาเล็ม เจะมาริกัน สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
82053 นายต�อศักดิ์          ประสมทรัพย� กรมทรัพยากรธรณี
82054 นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน� กรมทรัพยากรน้ํา
82055 นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
82056 นายประสพชัย เพ�งผล กรมอุตุนิยมวิทยา
82057 น.ส.กฤษณา         จิรวัฒน�สถิตย� สํานักงานสถิติแห�งชาติ
82058 นายสถิตย� กระต�ายอินทร� สํานักงานสถิติแห�งชาติ
82059 นายอุทัย ภูริพงศธร สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
82060 น.ส.จรัสพรรณ พุ�มพวง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน82060 น.ส.จรัสพรรณ พุ�มพวง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน
82061 นางพัจนา ป@ญจมรัศม สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�
82062 นายรัชวิชญ� ป<ยะปราโมทย� กรมเจรจาการค/าระหว�างประเทศ
82063 นายวีระศักดิ์ ไม/วัฒนา กรมทรัพย�สินทางป@ญญา
82064 นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน� กรมส�งเสริมการค/าระหว�างประเทศ
82065 นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร� กรมโยธาธิการและผังเมือง
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82066 นางเอื้อมพร วงศ�สวัสดิ์กุล กรมโยธาธิการและผังเมือง
82067 นายโชคชัย แก/วปHอง กรมการพัฒนาชุมชน
82068 นายณรงค�ชัย     หอมศรีประเสริฐ กรมที่ดิน
82069 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย� กรมป1องกันและบรรเทาสาธารณภัย
82070 นายธีรนิตย� ลิมปรังษี กรมคุมประพฤติ
82071 นางมณีรัตน� บุญฤทธิ์ กรมคุมประพฤติ
82072 นางศรีสุดา มารแพ/ กรมบังคับคดี
82073 นายเจริญ นันทะระ กรมพินิจและคุ/มครองเด็กและเยาวชน
82074 นางบุษบา ศักรางกูร กรมราชทัณฑ�
82075 นายนิมิต ทัพวนานต� กรมราชทัณฑ�
82076 นายวิชัย              โชติปฏิเวชกุล กรมราชทัณฑ�82076 นายวิชัย              โชติปฏิเวชกุล กรมราชทัณฑ�
82077 นายพิสุทธิ์ ภู�เงิน สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามยาเสพติด
82078 นายนิรัตน� ฐากูรบุตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
82079 นายกิติศักดิ์ ศิริมังคละ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
82080 นางอิงอร ช�วยจวน กรมการจัดหางาน
82081 น.ส.ชุติมา เหตานุรักษ� กรมพัฒนาฝSมือแรงงาน
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82082 นายวชิระ ศรีบัวชุม กรมสวัสดิการและคุ/มครองแรงงาน
82083 นางพรพรรณ ศุภนคร สํานักงานประกันสังคม
82084 นางสายรุ/ง ธาดาจันทน� สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
82085 นางยุพา           ทวีวัฒนะกิจบวร สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
82086 น.ส.อุษา กัลลประวิทย� สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
82087 นางอุมาพร สุขม�วง กรมวิทยาศาสตร�บริการ
82088 นายทรงพล ขวัญชื่น สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
82089 นางวรรณดี นาคสุขปาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
82090 นายไพบูลย� วงศ�ยิ้มย�อง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
82091 นายพิทยา ไพบูลย�ศิริ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
82092 นายฉัตรชัย ศรีนามวงศ� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข82092 นายฉัตรชัย ศรีนามวงศ� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
82093 นายวิฑูรย� ด�านวิบูลย� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
82094 นายบัญชา ผลานุวงษ� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
82095 นายทวีศิลปV วิษณุโยธิน กรมสุขภาพจิต
82096 นายสมเกียรติ ลลิตวงศา กรมการแพทย�
82097 นายธนวรรธน� เลิศสุคนธ� สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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82098 นายวิรัตน� ชูมงคล สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
82099 นายญาณพัฒน� อู�ทองทรัพย� สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
82100 นายสมคิด บรรยาย สํานักงานคณะกรรมการอ/อยและน้ําตาลทราย
82101 นายประสงค� จักรคํา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ
82102 นายสรรเพชญ      แสงเนตรสว�าง สํานักงานป1องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
82103 น.ส.ทิพวรรณ กิจสมุทร สํานักงานผู/ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา
82104 พ.อ.พิเศษธีระยุทธ ศรีฟ1า กรมเสมียนตรา
82105 นายชวลิต ศรีโฉมงาม สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
82106 นางจันทร�ประภา วิชิตชลชัย สภากาชาดไทย
82107 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ การไฟฟ1าฝHายผลิตแห�งประเทศไทย
82108 น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย� การประปานครหลวง82108 น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย� การประปานครหลวง
82109 นายสุรินทร� ตนะศุภผล สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
82110 นางรัตนากร ทองสําราญ สํานักงาน กสทช.
82111 นางสาวสมฤดี จิตรจง การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
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