รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)
ตั้งแต รุนที่ 1 - 42 (พ.ศ. 2530 -2547)
รหัส

รายชื่อ

ตําแหนงระหวางอบรม

หนวยงาน

A ปที่อบรม

รุนที่ 1 ……………………………... จํานวน 22 คน
10101
10102
10103
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10119
10120
10121
10122

ธีรพนธ วรานุศุภากุล
อานันท ตันติเฉลิม
เสรี สุธรรมชัย
วินัย วิริยกิจจา
เชาว รัตนสุดใจ
โสภณ เมืองเจริญ
ธวัช จาปะเกษตร
อโนทัย สิงคาลวณิช
วรเวทย ธํารงธัญลักษณ
วันชาติ วระกระมล
อุดม วัฒนะคีรี
พูนสิน เล็กมณี
เผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
ผองศรี ยุทธสารประสิทธิ์
นิตย เกษชุมพล
พินิจ สวางคํา
สมโภชน สุขวัฒนา
อวยผล กนกวิจิตร
วัฒนะ ปราถนวิทยา
อดิชาติ ดุลยสันทัด
วรุณี ถิรมงคล

เลขานุการกรม
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส
ผูอํานวยการกองบัญชีเครื่องจักรและสั่งจาย
กรมบัญชีกลาง
ผูอํานวยการกองวิศวกรรมโยธา
กรมโยธาธิการ
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
สป.สาธารณสุข
ผูอํานวยการกองจัดที่ดิน
กรมที่ดิน
ผูอํานวยการกองควบคุมโรคระบาด
กรมปศุสัตว
ผูอํานวยการกองเศรษฐธรณีวิทยา
กรมทรัพยากรธรณี
ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
เลขานุกรม
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษ
ผูอํานวยการกองตรวจและประสานงานการเกษตร สป.เกษตรและสหกรณ
ผูอํานวยการกองหนังสือสําคัญ
กรมที่ดิน
หัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สป.เกษตรและสหกรณ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจการตลาด
กรมการคาภายใน
Cผูอํานวยการกองยานพาหนะและขนสง
กรมชลประทาน
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมอาชีวศึกษา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา
กรมการแพทย
ผูอํานวยการกองสหกรณนิคม
กรมสงเสริมสหกรณ
ผูอํานวยการกองคลัง
สป.ศึกษาธิการ
ผูอํานวยการกองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน กรมประชาสงเคราะห
ผูอํานวยการกองวิจัย
กรมวิทยาศาสตรบริการ

2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530

รุนที่ 2 ……………………………... จํานวน 35 คน
10201
10202
10203
10204
10205

พนม ชุณหเสวี
สุพจน วัฒนประดิษฐ
ประคอง ผลหาญ
สมคิด เฉลิมวรรณ
วิจิตร จันทรากุล

รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
รองอธิบดีกรมพลศึกษา
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
รองอธิบดีกรมการฝกหัดครู

กรมสามัญศึกษา
กรมพลศึกษา
กรมทรัพยากรธรณี
กรมสงเสริมสหกรณ
กรมการฝกหัดครู

2531
2531
2531
2531
2531

10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229
10230
10231
10233
10234
10235

ศรีโบ ไชยประสิทธิ์
สนั่น อินทรประเสริฐ
บํารุง ศิริมังคละ
สุทิน มูลพฤกษ
สุนัย สนธิไทย
ลวน ปางสุข
นภา พงศพิพัฒน
ชดชอย เอี่ยมพงษ
กลานรงค จันทิก
อนุเทพ อุเทนสุต
วิจิตรา พรหมพันธุม
อุบล ศรีสมบูรณ
ถวัลย บุญสิทธิ์
กฤษณี วรานุศุภากุล
อัปษร เริงวรรณ
รุงเรือง จุลชาต
กมล จิตรากรณ
อุทัยพันธุ สงวนเสริมศรี
วิชิต ปุณวัตร
ถาวร รังสิยานนท
ชินชัย มหาแสน
ประสงค วรรณเขจร
ภุมรัตน ทักษาดิพงศ
พิศมร ทังสุบุตร
มุกดา จันทรสมบูรณ
ชรินทร วัชรินทรวงศ
เกษม พิศลยบุตร
เธียร ธรรมาธิปต D
ไขศรี ตันศิริ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
รองเลขาธิการ ก.ค.
สนง.คกก.ขาราชการครู
ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษ
รองอธิบดีกรมเจาทา
กรมเจาทา
รองอธิบดีกรมศุลกากร
กรมศุลกากร
รองอธิบดีกรมวิชาการ ศธ.
กรมวิชาการ
ผูอํานวยการกองเคมี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
ผูอํานวยการกองสืบสวนสอบสวน 2
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
ผูอํานวยการกองตรวจ
กรมสรรพสามิต
ผูตรวจราชการกรมแรงงาน
สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมปศุสัตว
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมปาไม
ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจการขนสงและคมนาคม สป.คมนาคม
ผูอํานวยการกองสงเสริมธุรกิจ
กรมการคาภายใน
ผูอํานวยการกองกอสรางโครงการใหญ
กรมชลประทาน
ผูอํานวยการกองกอสรางโครงการยอย
กรมชลประทาน
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาชุมชนเขต 3
กรมการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการกองแผนงานและประสานงานการพาณิสป.พาณิชย
ผูอํานวยการกองชางกล
กรมทางหลวง
นายชางเขตการทางพิษณุโลก
กรมทางหลวง
ผูอํานวยการกองคลัง
สป.เกษตรและสหกรณ
ผูอํานวยการกอง 5
สํานักขาวกรองแหงชาติ
ผูอํานวยการกองตรวจจาย
กรมบัญชีกลาง
ผูอํานวยการกองกลาง
สป.การคลัง
ผูอํานวยการกองคอมพิวเตอร
สป.การคลัง
ผูอํานวยการกองวิชาการ
สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการกองตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ 2 สํานักงาน ก.พ.
ผูอํานวยการกองแบบแผน
สป.สาธารณสุข

2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531

รุนที่ 3 ……………………………... จํานวน 35 คน
10301
10302
10303
10304
10305

วิชัย สุวรรณรัตน
สุพล สินสมุทร
สัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์
สุเทพ ธรรมภิบาลอุดม
สมใจนึก เองตระกูล

ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการกองสืบสวนสอบสวน 1
ผูอํานวยการกอง 8
ผูอํานวยการกองการศึกษาตางประเทศ
รองอธิบดีกรมศุลกากร

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงาน ก.พ.
กรมศุลกากร

2532
2532
2532
2532
2532

10306
10307
10308
10309
10310
10311
10312
10313
10314
10315
10316
10317
10318
10319
10320
10321
10322
10323
10324
10325
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10334
10335

อังคณี วรทรัพย
ชาญชัย ชาญชยศึก
ฉลอง บุญญพิทักษสกุล
ธนา ทองตัน
ปรีชา อบอาย
วิศิษฎ หุตะจิตต
จํานง หิรัญประดิษฐ
พยุงศักดิ์ เพ็ชรจําเริญสุข
อนันต จินวาลา
สุกรีย ธีรกุล
จิตตจํานงค วิชัยกุล
ปยะศักดิ์ ชูเกษ
การุณ กิตติสถาพร
สุพัตร ทองเจิม
วีระ บุญศรี
กวี รวยรื่น
ประสงค รณะนันทน
วิเชียร รัตนะพีระพงศ
สุวิช รัตนะรัต
นงนุช รัติวานิช
สุวิทย วิสุทธิสิน
สมนึก บํารุง
เขียน สุวรรณสิงห
เจริญผล สุวรรณโชติ
สมคิด โชติกวณิชย D
สาวิตรี สุวรรณสถิตย
ปรากรม วุฒิพงศ
ฉันทกรณ ชุติดํารง
สุวิทย วัฒนะจันทร
อนุจินต กนิษฐรัต

ผูอํานวยการกองการสุรา
กรมสรรพสามิต
ผูอํานวยการกองวิชาการ
กรมสรรพสามิต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ผูอํานวยการกองโครงการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ผูอํานวยการกองอนุรักษตนน้ํา
กรมปาไม
ผูอํานวยการกองกฎหมายและที่ดิน
กรมชลประทาน
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมชลประทาน
ผูอํานวยการกองฝกอบรม
กรมสงเสริมสหกรณ
ผูอํานวยการกองบํารุงพันธุสัตว
กรมปศุสัตว
รองอธิบดีกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
ผูอํานวยการกองกอสราง
กรมทางหลวง
ผูอํานวยการกองชางสื่อสารและเครื่องชวยเดินอาก กรมการบินพาณิชย
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
ผูอํานวยการศูนยสถิติการพาณิชย
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
รองอธิบดีกรมการคาภายใน
กรมการคาภายใน
ผูอํานวยการกองบริการสงออก
กรมสงเสริมการสงออก
รองอธิบดีกรมแรงงาน
สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม
เลขานุการกรม
กรมที่ดิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการกองวัดกัมมันตภาพรังสี
สนง.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
รองอธิบดีกรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
11104
รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ
ผูอํานวยการกองการสัมพันธตางประเทศ
สป.ศึกษาธิการ
นายแพทยใหญ
สป.สาธารณสุข
ผูอํานวยการกองโรคเทาชาง
กรมควบคุมโรคติดตอ
ผูอํานวยการกองน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรธรณี
ผูอํานวยการกองแผนงาน
สป.ทบวงมหาวิทยาลัย

2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532

รุนที่ 4 ……………………………... จํานวน 40 คน
10401
10402
10403
10404

ไพฑูรย ประดิษฐสาร
ชูชาติ พูลศิริ
เอี่ยมจันทร เปรมโยธิน
อุทัยศรี คอคงคา

นิติกร 8
ผูอํานวยการกองปราบปรามยาเสพติด
ผูอํานวยการกองวิชาการสถิติ
ผูอํานวยการกองสังคมและสาธารณูปการ

สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
สนง.สถิติแหงชาติ
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร

2532
2532
2532
2532

10405
10406
10407
10408
10409
10410
10411
10412
10413
10414
10415
10416
10417
10418
10419
10420
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10433
10434
10435
10436
10437
10438
10439

พวงเพชร สารคุณ
ผูอํานวยการกองกฎหมายไทย
วัลภา บุรุษพัฒน
ผูอํานวยการกอง 2
สุคนธ ศรโชติ
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 8
วิมพันธุ จาตุรงคกุล
นักการขาว 8
วิรัตน วัฒนศิริธรรม
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการวางแผน
ปญญา สอนคม
ผูอํานวยการกองโรงพยาบาลภูมิภาค
ประยูร กุนาศล
ผูอํานวยการกองระบาดวิทยา
เฉลิมสุข บุญไทย
นายแพทยใหญ
ไพบูลย สงบวาจา
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
บํารุง ศรีเปลง
นายแพทยใหญ
สมโภชน ศรีมารุต
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พาณี ณ รังษี
นักวิชาการมาตรฐาน 9
อินทรศร ปนขยัน
ผูอํานวยการกองอุตสาหกรรมในครอบครัว
ภัทรา สกุลไทย
ผูอํานวยการกองการคาขาเขา
จิรพันธ อรรถจินดา
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
สันทัด สมชีวิตา
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
วิเชียร อธิสุข
ผูอํานวยการกองอุปกรณอีเลคทรอนิคส
รังสฤษฎ จันทรัตน
ผูอํานวยการกองนิติการ
ปรีณะ ลีพัฒนะพันธ D ผูอํานวยการกองสํารวจและออกแบบ
อุษณี พงษเหนือ
เลขานุการกรม
ชูชาติ สุทธิพันธ
ผูอํานวยการกองควบคุมวัสดุเชื้อเพลิง
สวง ทัพกฤษณ
รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
วุฒิชัย พงษประสิทธิ์
รองอธิบดีกรมศุลกากร
มณีมัย วุฒิธรเนติรักษ
ผูอํานวยการกองรัฐวิสาหกิจ
ปรีดี บุญยัง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานใหคําปรึกษากฎหมาย
ประยุทธ ศิริบุญ
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
จํารัส อังกาพยละออง
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วิจิตร เบญจศีล
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร
ไมตรี จุลดุลย
รองอธิบดีกรมการเมือง
ทวี วรรณพุฒ
รองอธิบดีกรมการศาสนา
จรัญ ปทมดิลก
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สุธรรม ปนประเสริฐ
รองเลขาธิการ สปช.
บรรจง พงษศาสตร
ผูอํานวยการกองการมัธยมศึกษา
วิศิษฎ ชุมวรฐายี
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
เศรษฐพร คูศรีพิทักษ
ผูอํานวยการกองแผนงาน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก 2532
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงช 2532
สํานักงบประมาณ
2532
สํานักขาวกรองแหงชาติ
2532
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส 2532
สป.สาธารณสุข
2532
สป.สาธารณสุข
2532
กรมอนามัย
2532
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
2532
กรมการแพทย
2532
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2532
สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห 2532
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2532
กรมการคาตางประเทศ
2532
สป.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แล 2532
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 2532
สนง.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 2532
สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม 2532
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 2532
กรมการพัฒนาชุมชน
2532
กรมโยธาธิการ
2532
กรมประชาสงเคราะห
2532
กรมศุลกากร
2532
กรมบัญชีกลาง
2532
สป.การคลัง
2532
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
2532
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
2532
กรมวิชาการเกษตร
2532
กรมการเมือง
2532
กรมการศาสนา
2532
สนง.คกก.การศึกษาเอกชน
2532
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง 2532
กรมสามัญศึกษา
2532
กรมการฝกหัดครู
2532
กรมไปรษณียโทรเลข
2532

10440 สมิทธ ธรรมสโรช

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

2532

รุนที่ 5 ……………………………... จํานวน 39 คน
10501
10502
10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
10510
10511
10512
10513
10514
10515
10516
10517
10518
10519
10520
10521
10522
10523
10524
10525
10526
10527
10528
10529
10530
10531
10532
10533

พิเศก โชไชย
อรุณ งามดี
ดํารงค บุญยืน
มรกต กรเกษม
สุรศักดิ์ สัมปตตะวนิช
ชัชวาลย หุนทองคํา
กัญญา สินสกุล
ปรีชา ออประเสริฐ
โกวิท กุวานนท
ไชยยศ ไชยมั่นคง
สวัสดิ์ สิทธิวงศ
วิชา สรรพนุเคราะห
สุชาย เชาววิศิษฐ
พิศิษฐ เศรษฐวงศ
องอาจ เหลาพานิช
สุชาติ เชาววิศิษฐ
อุไรวรรณ ศิรินุพงศ
อุทัย มนธาตุผลิต
ผาสุขนิตย ปณฑะรุจิ
ศรีนวล โกมลวนิช
สมุทร วรรณพงษ
พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร
มงคล บุญวงศ
ถวัลย ทองมี
ณรงค รัตนะ
ศุภวิทย เปยมพงษสานต
รวงทอง พันทาไพร
ปราณี หินทอง
อัมพร จุณณานนท
จันทรา ปตรชาติ
เสนห เพ็ชรสม
สมพงษ ถีรวงศ
ทิวา สรรพกิจ

รองเลขาธิการ ส.ย.ช.
สนง.คกก.สงเสริมและประสาน 2532
Cรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
2532
นายแพทยใหญ
สป.สาธารณสุข
2532
รองอธิบดีกรมอนามัย
กรมอนามัย
2532
ผูอํานวยการกองโรคเรื้อน
กรมควบคุมโรคติดตอ
2532
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบําราศนราดูร
กรมควบคุมโรคติดตอ
2532
ผูอํานวยการกองกําหนดมาตรฐาน 1
สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห 2532
รองอธิบดีกรมการขนสงทางบก
กรมการขนสงทางบก
2532
รองอธิบดีกรมเจาทา
กรมเจาทา
2532
รองเลขาธิการสงเสริมการพาณิชยนาวี
06108
2532
ผูอํานวยการกองควบคุมกิจการเดินอากาศ
กรมการบินพาณิชย
2532
เลขานุการกรม
กรมทางหลวง
2532
รองอธิบดีกรมทะเบียนการคา
กรมทะเบียนการคา
2532
รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
กรมการคาตางประเทศ
2532
ผูอํานวยการกองนิติการ
กรมการประกันภัย
2532
รองอธิบดีกรมสรรพากร
กรมสรรพากร
2532
รองอธิบดีกรมธนารักษ
กรมธนารักษ
2532
ผูอํานวยการกองกษาปณ
กรมธนารักษ
2532
ผูอํานวยการกองบัญชีเครื่องจักรและสั่งจาย
กรมบัญชีกลาง
2532
รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
2532
รองเลขาธิการวัฒนธรรมแหงชาติ
สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ 2532
รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
11104
2532
เลขานุการกรม
กรมศิลปากร
2532
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง 2532
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยี
สป.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แล 2532
ผูอํานวยการกองสนเทศและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 2532
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
2532
ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 2532
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานกองทุนเงินทดแทน
สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม 2532
ผูอํานวยการกองฝกอบรมแรงงาน
สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม 2532
ผูอํานวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย
กรมราชทัณฑ
2532
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
2532
รองอธิบดีกรมปาไม
กรมปาไม
2532

10534
10535
10536
10537
10538
10539

พีรรัตน อังกูรรัต
กูเกียรติ สุวรรณลักษณ
ประยูร คุณาวุฒิ
สําเริง ศิริภิบาล
ธีระ คุณะวิภากร
ประหยัด ถิรวัฒน

Cผูอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการกองควบคุม
ผูอํานวยการกองจัดการปฎิรูปที่ดิน
ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 12
ผูอํานวยการสํานักงานโครงการพิเศษ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

กรมสงเสริมสหกรณ
กรมปศุสัตว
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษ
กรมชลประทาน
การประปาสวนภูมิภาค
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน

2532
2532
2532
2532
2532
2532

รุนที่ 6 ……………………………... จํานวน 45 คน
10601
10602
10603
10604
10605
10606
10607
10608
10609
10610
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10617
10618
10619
10620
10621
10622
10623
10624
10625
10626
10627
10628

สงัด ศรีจันทรา
ผูอํานวยการกองบริการประชาชน
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2532
สุรินทร ศรีวิทยา
ผูอํานวยการกองประกาศิต
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนต 2532
พหล จินดากุล
ผูอํานวยการกองงบประมาณฝายเศรษฐกิจ
สํานักงบประมาณ
2532
ไพโรจน สุจินดา
ผูอํานวยการกองประสานการพัฒนาชนบท
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส 2532
จิระศักดิ์ พูนผล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึก 2532
อุไรวรรณ พิชิตกุล
รองเลขาธิการ ส.ย.ช.
สนง.คกก.สงเสริมและประสาน 2532
ปราโมทย โชติมงคล
Cผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
2532
บุญนํา อุไรรัตน
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สนง.เศรษฐกิจการคลัง
2532
อนันต ปานะนนท
นายดานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ
กรมศุลกากร
2532
สรยุตม พรหมพจน
ผูชวยปลัดกระทรวงการตางประเทศ
สป.การตางประเทศ
2532
วีระศักดิ์ ฟูตระกูล
รองอธิบดีกรมการเมือง
กรมการเมือง
2532
ประดาป พิบูลสงคราม
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ
กรมเศรษฐกิจ
2532
ปราสาท แมนสุวรรณ
รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
กรมพิธีการทูต
2532
ระวี หงสประภาส
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ
กรมสารนิเทศ
2532
วงศทิวา สุรพลพิเชฏฐ
รองอธิบดีกรมอาเซียน
กรมอาเซียน
2532
อุทัย พิสณฑ
ผูอํานวยการสํานักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหสป.เกษตรและสหกรณ
2532
บํารุงพงศ เพ็ญสุภา
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
2532
ชัยรัตน เสนีวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการกองชาง
กรมพัฒนาที่ดิน
2532
สุพล เทวะผลิน
รองอธิบดีกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
2532
กิตติ อยูโพธิ์
รองอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข
กรมไปรษณียโทรเลข
2532
เจตน ไชยลาโภ
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
2532
วัชรพงศ ไทเยนทร
เลขานุการกรม
กรมการขนสงทางบก
2532
ประสิทธิ์ ลิสวัสดิ์
รองอธิบดีกรมทะเบียนการคา
กรมทะเบียนการคา
2532
จรูญ พรหมโณมัย
Cผูอํานวยการกองเศรษฐกิจการตลาด
กรมการคาภายใน
2532
สอาด ทองแท
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ
กรมราชทัณฑ
2532
อนุสรนันท มหาวินิจฉัยมนตผูอํานวยการกองวิเคราะหวิจัย
กรมโยธาธิการ
2532
ทัศน พัฒนพานิช
D ผูอํานวยการกองคํานวณและประมวลผล
กรมที่ดิน
2532
ทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
อัยการพิเศษประจํากรม
สํานักงานอัยการสูงสุด
2532

10629
10630
10631
10632
10633
10634
10635
10636
10637
10638
10639
10640
10641
10642
10643
10644
10645

ไพบูลย กาญจนหฤทัย D ผูอํานวยการกองผังเมืองเฉพาะ
กรมการผังเมือง
วาสนา เพิ่มลาภ
รองผูบังคับการประจํากรม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
วิวัฒน อภินันท
ผูอํานวยการกองดําเนินคดีแพงและคดีอาญา
กรมบังคับคดี
ประมุข พงษศิวาภัย D ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมการศาสนา
อาทร จันทวิมล
รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
อินทร ศรีคุณ
รองอธิบดีกรมการฝกหัดครู
กรมการฝกหัดครู
พิเชษฐ มากชวย
ผูอํานวยการกองวิจัยและวางแผน
สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ
อํานวย ไตรสุภา
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
กรมควบคุมโรคติดตอ
เรณู โกยสุโข
D
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ชิงชัย มหาแกว
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สนง.คกก.อาหารและยา
ณรงค คุณาภิบาล D ผูอํานวยการกองควบคุมยา
สนง.คกก.อาหารและยา
รัตนสุดา พันธอุไร
ผูอํานวยการกองวิเคราะหอาหาร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
สุวิทย วิบูลยเศรษฐ
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
สนง.คกก.วิจัยแหงชาติ
สุวัจน สงวนวงศ
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
วราลักษณ ชาตรูปะวณิช ผูอํานวยการกองสํารวจพลังงาน
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ชาลี สินธุนาวา
รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร
สมฤกษ วุฑฒิปรีชา
รองผูอํานวยการสํานักระบายน้ํา
กรุงเทพมหานคร

2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532

รุนที่ 7 ……………………………... จํานวน 43 คน
10701
10702
10703
10704
10705
10706
10707
10708
10709
10710
10711
10712
10713
10714
10715
10716
10717

ธํารง จําเดิมเผด็จศึก
ผูอํานวยการกองงานคณะที่ปรึกษา
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ธงชัย ลําดับวงศ
ผูอํานวยการกองนโยบายงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
ประสิทธิ์ ดํารงชัย
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
จีระพงษ สิวายะวิโรจน ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
รองพล เจริญพันธุ
ผูอํานวยการกองกฎหมายตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก
ศศิธร โชติกเสถียร
ผูอํานวยการกองสํารวจประชากร
สนง.สถิติแหงชาติ
กิตติพันธ กาญจนพิพัฒนกุล ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานความรวมมือระหวางประเทศ กรมวิเทศสหการ
วิรัช ดํารงผล
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงานเยาวชน สนง.คกก.สงเสริมและประสาน
สมชัย ฤชุพันธุ
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สนง.เศรษฐกิจการคลัง
กมล จันทิมา
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการบัญชี
กรมบัญชีกลาง
รัมภา เสวิกุล
ผูอํานวยการกองอุทธรณภาษีอากร
กรมสรรพากร
สุชาติ ประจิมทิศ
รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
จําลอง เพ็งคลาย
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานสํารวจและวิจัยพันธุไม
กรมปาไม
อุดม เดชมณี
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
ธรรมนูญ สุดสวัสดิ์
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคเหนือกรมสงเสริมการเกษตร
เฉิดฉัน อมาตยกุล
ผูอํานวยการกองอนุรักษทรัพยากรประมง
กรมประมง
มานิตย กมลเวช
ผูอํานวยการกองสหกรณพาณิชยและธนกิจ
กรมสงเสริมสหกรณ

2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533

10718
10719
10720
10721
10722
10723
10724
10725
10726
10727
10728
10729
10730
10731
10732
10733
10734
10735
10736
10737
10738
10739
10740
10741
10742
10743

สงสวัสดิ์ ดวงรัตน
ไกรสร พรสุธี
วิทยุตม วองวาณิช
อรจิต สิงคาลวณิช
นิทัศน ธีระวิทย
นิคม บูรณพันธุศรี
นิกร เวชภูติ
อมรศักดิ์ นพรัมภา
สมศักดิ์ แยมผล
โกวิท ประวาลพฤกษ
กมล ภูประเสริฐ
ดุษฎี วงศศศิธร
สันต ธรรมบํารุง
เสริม สุพรรณกูล D
พิทักษ มังกรไชยา
จํารัส นองมาก
เจตนา ผลากรกุล
สมพร พฤกษราช
สุจริต สุวรรณชีพ
ทวีศักดิ์ บํารุงตระกูล
ธนู วีชะรังสรรค
เกรียงศักดิ์ ภัทราคม
จุฑามณี เอี่ยมสุพรรณ
ฤดี จิวาลักษณ
ขจิต ชูปญญา
ณรงค โตสมภาค

รองอธิบดีกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานแผนนโยบายและโครงการพากรมเศรษฐกิจการพาณิชย
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมสงเสริมการสงออก
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาผีมือแรงงาน
สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมราชทัณฑ
ผูอํานวยการกองทะเบียนที่ดิน
กรมที่ดิน
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
ผูอํานวยการกองคลัง
สป.ยุติธรรม
รองอธิบดีกรมวิชาการ
กรมวิชาการ
รองเลขาธิการ สปช.
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
รองอธิบดีกรมการศาสนา
กรมการศาสนา
อธิการวิทยาลัยครูเพชรบุรี
กรมการฝกหัดครู
ผูอํานวยการกองคลัง
สป.ศึกษาธิการ
ผูอํานวยการกองกีฬา
กรมพลศึกษา
ผูอํานวยการกองโรงเรียนสามัญ
สนง.คกก.การศึกษาเอกชน
นายแพทยใหญ
กรมการแพทย
นายแพทยใหญ
กรมการแพทย
ผูอํานวยการกองสุขภาพจิต
กรมการแพทย
ผูอํานวยการศูนยประสานงานทางวิชาการ
กรมควบคุมโรคติดตอ
ผูอํานวยการกองอุตสาหกรรมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รองเลขาธิการสํานักงานพลังงานปรามณูเพื่อสันติ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ผูอํานวยการกองสงเสริมการวิจัย
สนง.คกก.วิจัยแหงชาติ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
รองผูอํานวยการสํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
รองผูอํานวยการสํานักระบายน้ํา
กรุงเทพมหานคร

2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533

รุนที่ 8 ……………………………... จํานวน 50 คน
10801
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10808

วัฒนะ กาญจนอัครเดช
สุวิทย หวังภุชเคนทร
ทิพาวดี เมฆสวรรค
ศุภชัย จันทรเจริญสุข
สมาน พันธุคํา
D
ประกิจ ประจนปจจนึก
พงษศักดิ์ อังสุพันธุ
สุเมธี ศรีสุชาต

ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
2534
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
2534
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานระบบโครงสรางการบริหารงาสํานักงาน ก.พ.
2534
ผูอํานวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2534
ผูอํานวยการกองประมวลและติดตามผลมติ ครม. สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนต 2534
ผูอํานวยการกอง 5
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงช 2534
ผูอํานวยการกองวิเคราะหโครงการ
สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน 2534
เลขานุการกรม
กรมวิเทศสหการ
2534

10809
10810
10811
10812
10813
10814
10815
10816
10817
10818
10819
10820
10821
10822
10823
10824
10825
10826
10827
10828
10829
10830
10831
10832
10833
10834
10835
10837
10838
10839
10840
10841
10842
10843
10844

วนิดา ปยะมาดา
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
วรชัย ศิริสุทธิกุล
เรณู รื่นกลิ่น
มังกร กาญจนสาย
เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ
ยิ่งพงศ นฤมิตรเรขการ
วรพจน สนิทวงศ ณ อยุธยา
บรรณเลิศ รัชตกุล
มนตรี รุมาคม
สุมิตรา ฉั่วตระกูล
เจริญ สุขนันตพงศ
สินีนาฏ โสดสถิตย
วิเชฏฐ โรจนธรรมกุล
รุงฤทธิ์ ศยามานนท
เสริมศักดิ์ สุวัณณาคาร
ธรรมนูญ เชี่ยวสกุล
ชนิดา สุวรรณจูฑะ
อํานวย สินธพพันธุ
สุจริต นันทมนตรี
พิโดร อังศุสิงห
อราม จันทรเพ็ญ
ลิขิต เพชรสวาง
ยานี ประเสริฐพันธ
สุรศักดิ์ กิตติพงษพัฒนา
พิพิธพร แกวมุกดา
สวัสดิ์ ดวงจันทร
จรูญ ชูลาภ
บุญเลิศ มาแสง
สมควร ฉ่ําพึ่ง
สมภพ อหันทริก
เปลง ทองสม
บุญธันว สมบูรณ
ทวี รักษากุล
D
ชนะ อยูแสง

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
รองอธิบดีกรมธนารักษ
Cผูอํานวยการกองวิเคราะหราคา
ผูอํานวยการกองรายได
ผูอํานวยการกองประมวลบัญชีและรายได
รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
รองอธิบดีกรมการเมือง
รองอธิบดีกรมอาเซียน
รองอธิบดีกรมปาไม
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองแผนงานและโครงการพิเศษ
ผูชวยปลัดกระทรวงคมนาคม
ผูอํานวยการกองวิชาการ
ผูอํานวยการกองวิจัยและแผนงาน
Cรองอธิบดีกรมการประกันภัย
รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานบัญชี
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ
รองเลขาธิการ ร.พ.ช.
รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
ผบก.อก.บช.ภ.3
อัยการพิเศษประจํากรม
ผูอํานวยการกองฝกอบรมแรงงาน
รองเลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ
รองอธิบดีกรมพลศึกษา
รองอธิบดีกรมพลศึกษา
ผูอํานวยการกองออกแบบกอสราง
ผูอํานวยการกองปฏิบัติการ
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเวชกรรม
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สป.การคลัง
กรมธนารักษ
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมบัญชีกลาง
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมการเมือง
กรมอาเซียน
กรมปาไม
กรมวิชาการเกษตร
กรมปาไม
กรมสงเสริมการเกษตร
สป.คมนาคม
กรมเจาทา
สนง.คกก.สงเสริมการพาณิชยน
กรมการประกันภัย
กรมการคาตางประเทศ
กรมทะเบียนการคา
กรมราชทัณฑ
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
กรมประชาสงเคราะห
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม
สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ
กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
11104
กรมอนามัย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
สป.สาธารณสุข
กรมการแพทย
สป.สาธารณสุข
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534

10845
10846
10847
10848
10849
10850

สุจิตต ภูวกุล
สมพงษ ฉันทวรภาพ
สกุล อินทุโสภณ
วีรวัฒน เจิมจรุง D
ดํารง ดําริหอนันต
ณรงค วงศไพบูลย

ผูอํานวยการกองปองกันและปราบปราม
ผูอํานวยการกองคนควาและพัฒนาพลังงาน
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผูอํานวยการกองปกครองและทะเบียน
ผูชวยผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
ผูชวยผูวาการการฝายบํารุงรักษาโรงไฟฟา

กรมทรัพยากรธรณี
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
สป.กลาโหม
กรุงเทพมหานคร
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ

2534
2534
2534
2534
2534
2534

ผูอํานวยการกองงบประมาณฝายเศรษฐกิจ
สํานักงบประมาณ
ผูอํานวยการกองศึกษาและเผยแพร
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส
ผูอํานวยการกองประมวลและวิจัย
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึก
ที่ปรึกษาระบบราชการ
สํานักงาน ก.พ.
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการกองควบคุมพืชเสพติด
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
ผูอํานวยการกองบําบัดรักษา
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
ผูอํานวยการกองคืนอากร
กรมศุลกากร
ผูอํานวยการกองบริหารงานตรวจภาษีอากร
กรมสรรพากร
Cรองอธิบดีกรมพิธีการทูต
กรมพิธีการทูต
รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
Cรองอธิบดีกรมสารนิเทศ
กรมสารนิเทศ
รองอธิบดีกรมอาเซียน
กรมอาเซียน
รองอธิบดีกรมประมง
กรมประมง
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
กรมพัฒนาที่ดิน
นายชางการทางสกลนคร
กรมทางหลวง
ผูอํานวยการกองแผนงานและประสานงานพาณิชย สป.พาณิชย
รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
กรมการคาตางประเทศ
ผูอํานวยการกองอาสาพัฒนา
กรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมที่ดิน
กรมที่ดิน
ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สป.ศึกษาธิการ
รองอธิบดีกรมการฝกหัดครู
กรมการฝกหัดครู
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
กรมสามัญศึกษา
ผูอํานวยการกองโรงเรียนอาชีวศึกษา
สนง.คกก.การศึกษาเอกชน
รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง

2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534

รุนที่ 9 ……………………………... จํานวน 46 คน
10901
10902
10903
10904
10905
10906
10907
10908
10909
10910
10911
10912
10913
10914
10915
10916
10917
10918
10919
10920
10921
10922
10923
10924
10925
10926
10927
10928

สวัสดิภาพ กันทาธรรม
สมชาย กรุสวนสมบัติ
สุทธิศักดิ์ เอี่ยมประสิทธิ์
วิเชียร เกตุสิงห
ศุภรัชต โชติกญาณ
เจตนา สิริสิงห
สรสิทธิ์ แสงประเสริฐ
นุชรัตน กาญจนโรจน
สุกิตติ์ แจมดี
บุญรอด โบวเสรีวงศ
ปรีดี โอสถสงเคราะห
เฉลิมพล เอกอุรุ
วิเชียร เจนสวัสดิชัย
รณรงค นพคุณ
สมศักดิ์ สิหลกละ
รุงโรจน พึ่งพันธุ
ทวีพัฒน ตินะมาส
จรัส ตรีสุทรรศน
อดุลย วินัยแพทย
รําไพ ธนูศิริ
สมชัย เศรษฐเกียรติ
วีระ บํารุงรักษ
D
วิชัย แขงขัน
กวาง รอบคอบ
สมหมาย เอมสมบัติ
จํารัส สุดานิช
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
จรูญ เอกอินทร

10929
10930
10931
10932
10933
10934
10935
10936
10937
10938
10939
10940
10941
10942
10943
10944
10945
10946

โกมล สายชุมอินทร
ประเสริฐ กระจางวงษ
พิสิษฐ พันธุมจินดา
บัณฑิต ชุณหสวัสดิกุล
อุเทน จารณศรี
อมรา วงศพุทธพิทักษ
นิวัติ เทพมณี
ประยงค อังสุวัฒนะ
บุญเชิด โสภณ
เฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ
โมฮารซิงห มองกะ
มนู สายัณหนิโครธ
ยงยศ หวงนิกร
มนู อเนกสุข
วิบูลย ทิพยโสตถิ
รักษา โภคาสถิตย
ยงยุทธ บุณยะประภัศร
ศิริ เอมสมบัติ

ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูอํานวยการกองโรงพยาบาลภูมิภาค
นายแพทยใหญ
นายแพทยใหญ
ผูอํานวยการกองโรคติดตอทั่วไป
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิทยาศาสตร
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผูอํานวยการกองธรณีวิทยา
ผูอํานวยการกองวิเคราะหโครงการประเมินผล
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการพลังงานแหงชาติ
(พ.อ.) ผูอํานวยการกองการปกครอง
(น.อ.) ผูอํานวยการกองการปกครอง
(น.อ.) ผูอํานวยการกองควบคุมการใชกําลังคน
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
รองผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม
รองผูวาการฝายธุรการ
ผูตรวจการภาค

สป.สาธารณสุข
สป.สาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรคติดตอ
กรมควบคุมโรคติดตอ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
สนง.คกก.อาหารและยา
กรมทรัพยากรธรณี
สนง.คกก.วิจัยแหงชาติ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534

รุนที่ 10 ……………………………... จํานวน 50 คน
11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016

อนุวัฒน ธรมธัช
อาภา สมัครการ
สุรินทร ตันฑนันทน
พรทิพย จาละ
ธีรยุทธ หลอเลิศรัตน
ภิรมย สิมะเสถียร
พูลทรัพย ปยะอนันต
สถิตย จันทิมาธร
วีระยุค พันธุเพชร
วนิดา วิบูลเสถียร
วันชัย ปุสสเด็จ
ชัยยันต โปษยานนท
เสนห วาฤทธิ์
อภิชัย การุณยวนิช
กิจจา ผลภาษี
ชนินทร ศรีทองสุข

ผูอํานวยการกองพิธีการ
ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูอํานวยการกอง 2
ผูอํานวยการกองกฏหมายไทย
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
Cผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบกลาง
ผูอํานวยการกองงบประมาณฝายเศรษฐกิจ 3
(พล.ต.) นักวิชาการพิเศษ สํานักงานวิจัยฯ
ผูอํานวยการกองนโยบายตลาดทุน
ผูอํานวยการกองคลังกลาง
รองอธิบดีกรมศุลกากร
ผูอํานวยการกองวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักงานปฏิบัติการฝนหลวง
ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองอธิบดีกรมชลประทาน
ผูอํานวยการกองเพราะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2535
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนต 2535
สํานักขาวกรองแหงชาติ
2535
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก 2535
สํานักงาน ก.พ.
2535
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
2535
สํานักงบประมาณ
2535
สป.กลาโหม
2535
สนง.เศรษฐกิจการคลัง
2535
กรมธนารักษ
2535
กรมศุลกากร
2535
กรมสรรพสามิต
2535
สป.เกษตรและสหกรณ
2535
สป.เกษตรและสหกรณ
2535
กรมชลประทาน
2535
กรมประมง
2535

11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050

ธํามรงค ประกอบบุญ
ประสูติ สิทธิสรวง
วัลลภ วิทยประพัฒน
วิทย วรคุปต
ธวัชชัย พฤกษะวัน
ยรรยง พวงราช
ประเสริฐ เมฆมณี D
อุทัย ถิรจิต
สุมณฑา ธัญญผล
ปราโมทย ศรศรีวิชัย
เสรี เตมียเวส
ประทีป ผลาวงศ D
จรัญ ภักดีธนากุล
ประภา สัตยานนท
วัลลภ บุญคง
D
ไพบูลย เสียงกอง
ถนอม อิทรกําเนิด
จรวย หนูคง
นิคม มูสิกะคามะ
ทองอยู แกวไทรฮะ
ธีระ รัตนจันทร
นิตยา มหาผล
พลสิทธิ์ บัวศรี
พิชัยโย วรรณศิริ
ยุทธ โพธารามิก
จํารูญ มีขนอน
จิตรา ชัยสถิตย
ประพาส ธนกุล
D
วันชัย ศิริชนะ
อนันต อังคณาวิศัลย
นนทพล นิ่มสมบุญ
โยธิน ทองคํา
โอภาส จันทนพยอม
ดิเรก มานะพงษ D

รองอธิบดีกรมปาไม
กรมปาไม
นักวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมสงเสริมสหกรณ
รองอธิบดีกรมเจาทา
กรมเจาทา
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
Cรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ
กรมราชทัณฑ
ผูอํานวยการกองสํารวจและออกแบบ
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
ผูอํานวยการกองพัฒนาประชากรและเศรษฐกิจสังคสํานักนโยบายและแผนมหาดไท
ผูบังคับการสนับสนุน ตชด.
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(พล.ต.ต.) ผูบังคับการสวนงานขาวสาร
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ผูอํานวยการกองคุมประพฤติ ศาลคดีเด็กฯ
สป.ยุติธรรม
รองเลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ
สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ
ผูอํานวยการกองวิเคราะหโครงการและประเมินผลสนง.คกก.วิจัยแหงชาติ
รองเลขาธิการสํานักงานพลังงานปรามณูเพื่อสันติ สนง.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สป.ศึกษาธิการ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมการฝกหัดครู
ผูอํานวยการกองศาสนูปถัมภ
กรมการศาสนา
รองอธิบดีกรมศิลปากร
กรมศิลปากร
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
รองเลขาธิการ ก.ค.
สนง.คกก.ขาราชการครู
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานใหคําปรึกษาทางวิศวกรรมกา สป.สาธารณสุข
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานที่ปรึกษา
สป.สาธารณสุข
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
สป.สาธารณสุข
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานสาธารณสุข
กรมการแพทย
รองอธิบดีกรมอนามัย
กรมอนามัย
ผูอํานวยการกองคลัง
กรมควบคุมโรคติดตอ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูชวยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
อัยการพิเศษประจํากรม
สํานักงานอัยการสูงสุด
ผูชวยผอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
รองผูอํานวยการสํานักเทศกิจ
กรุงเทพมหานคร
ผูชวยผูวาการฝายบริการ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ
ผูชวยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

รุนที่ 11 ……………………………... จํานวน 51 คน

2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535

11101
11102
11103
11104
11105
11107
11108
11109
11110
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130
11131
11132
11133
11134
11135
11136
11137

มัทนา เกตุนุติ
สมศักดิ์ ตันสัจจา
จิระพรรณ นิรัติศัย
บุญปลูก ชายเกตุ
ชิดชัย พานิชพัฒน
อํารุง จันทวานิช
ถวัลย พลพืชน
สีนอย เกษมสันต ณ อยุธยา
ประยุทธ จารุเสถียร D
สงัด อ่ําชิต
กูเกียรติ กลอมศรี
มานิต วิทยาเต็ม
สมหมาย ภาษี
วีนัส เกตกะโกมล
อาจ มนัสศิริเพ็ญ
อุทิศ ธรรมวาทิน
ลัดดา โภคาสถิตย
อดิศักดิ์ ภานุพงษ
สุวัณณา บรรณโศภิษฐ
บริบูรณ สมฤทธิ์
อรพรรณ สุวรรณรัตน
วิทูร ตุลยานนท
จําลอง ศรีประสาธน
ดุสิต บัณฑิตย
สม ศุภนคร
พัลลภ องคเจริญ
ธีระ พึ่งสุนทร
สําเร็จ บุษยาภรณ
สมศักดิ์ ตันติสุนทโรดม
ทองคูณ หงสพันธุ D
สมาน ชาติยานนท
เพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์
สุทธิ ผลสวัสดิ์
เจริญ การุญ
ศักรินทร สุวรรณโรจน

ผูอํานวยการกองการเมืองตางประเทศ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการกอง 5
สํานักขาวกรองแหงชาติ
ผูอํานวยการกองงบประมาณ ฝายการศึกษา 1
สํานักงบประมาณ
รักษาการผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเสํานักงาน ก.พ.
ผูอํานวยการกองสืบสวนสอบสวน 2
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึก
ผูอํานวยการกองการรวมมือกับตางประเทศ 2 กรมวิเทศสหการ
ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาเยาวชน
สนง.คกก.สงเสริมและประสาน
(พ.อ.) ประจํากองบัญชาการทหารบก
กองทัพบก
(น.อ.) ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กองทัพเรือ
(น.อ.) ผูอํานวยการกองกําลังพล
กองทัพอากาศ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานใหคําปรึกษากฎหมาย
สป.การคลัง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเงินกู
สนง.เศรษฐกิจการคลัง
ผูอํานวยการกองระบบบัญชีและวิชาการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานพิกัดอัตราศุลกากร
กรมศุลกากร
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
กรมศุลกากร
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานโครงสรางภาษีสรรพากร กรมสรรพากร
อธิบดีกรมพิธีการทูต
กรมพิธีการทูต
ผูอํานวยการกองคลัง
กรมประมง
นักวิชาการเกษตร 8
กรมวิชาการเกษตร
เลขานุการกรม
กรมไปรษณียโทรเลข
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานความรวมมือทางการคาระหว กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
เลขานุการกรม
กรมประชาสงเคราะห
ผูตรวจการราชทัณฑ
กรมราชทัณฑ
ผูอํานวยการกองแรงงานสัมพันธ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรง
ผูอํานวยการกองวิศวกรรม
กรมการผังเมือง
รองอธิบดีกรมการผังเมือง
กรมการผังเมือง
เลขานุการกรม
กรมบังคับคดี
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา สป.ศึกษาธิการ
อธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม
กรมการฝกหัดครู
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิจัยทางการศึกษา
กรมวิชาการ
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการ สปช.
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสนง.คกก.ขาราชการครู
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สมเชาว เกษประทุม
กาญจนา กาญจนสินิทธ
พูนสุข ทวีลาภ
ธวัช สุนทราจารย
บรรเทา อื้อกุล
วิวัฒน โรจนพิทยากร
นิรัช หุนดี
ฉันทนา จุติเทพารักษ
ปราณี ศรีสมบูรณ
ทํานุ วะสีนนท
ปรีชา วราโห
ไพบูลย ไวสติ
วัฒนา กาญจนดุล
สุจินต วังไพบูลย

ผูอํานวยการกองมาตรฐานตําแหนงที่ 1
สนง.คกก.ขาราชการครู
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานสาธารณสุข
สป.สาธารณสุข
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเภสัชกรรม
สป.สาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค
สป.สาธารณสุข
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
กรมควบคุมโรคติดตอ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเวชกรรมปองกัน ผอ.สนง.เขตกรมควบคุมโรคติดตอ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเวชกรรมปองกัน ผอ.สนง.เขตกรมควบคุมโรคติดตอ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานอาหาร
สนง.คกก.อาหารและยา
ผูอํานวยการกองวิเคราะหอาหารสงออก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
อัยการพิเศษประจํากรม
สํานักงานอัยการสูงสุด
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร
ผูชวยผูวาการฝายบุคคล
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ
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รุนที่ 12 ……………………………... จํานวน 54 คน
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สุนันทา กาญจนอัครเดช ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
ณรงค สัจพันโรจน
ผูอํานวยการกองฝกอบรม
สํานักงบประมาณ
ดวงกมล นิธิอุทัย
กรรมการรางกฎหมายประจํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก
สีมา สีมานันท
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาโครงสรางสวนราชการแลสํานักงาน ก.พ.
เฉลิม ศรีผดุง
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภ สํานักงาน ก.พ.
เจือจันทร จงสถิตอยู
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึก
จักรมณฑ ผาสุกวนิช
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน
สวัสดิ์ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ผูชวยผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักขาวกรองแหงชาติ
ประสาท ศรีผดุง
ผูชวยผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม สป.กลาโหม
ประสิทธิ์ งามคําพรอม
รองเจากรมสารบรรณทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด
วิสุทธิ์ มนตริวัต
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานหนี้สาธารณะและเงินของรัฐ กรมบัญชีกลาง
ชวลิต เศรษฐเมธีกุล
Cผูอํานวยการกองปองกันและปราบปราม
กรมศุลกากร
ประไพ อารยะรังสฤษฏ รองอธิบดีกรมสรรพากร
กรมสรรพากร
บัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์
Cผูชวยปลัดกระทรวงการตางประเทศ
สป.การตางประเทศ
เผาเทพ วรรณจินดา D รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ
กรมเศรษฐกิจ
วีระ จันทรสันติ
รองอธิบดีกรมอาเซียน
กรมอาเซียน
อุดร ขจรเวหาศน
ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สป.เกษตรและสหกรณ
อารมย ขําคมกุล
รองอธิบดีกรมชลประทาน
กรมชลประทาน
วิพิชญ ไชยศรีสงคราม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว
กรมปศุสัตว
สถิตย สวินทร
ผูอํานวยการกองบํารุง
กรมปาไม
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บรรจง สิกขะมณฑล
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
ดนัย สุขศรี
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษ
วิศิษฏ รัศมิทัต
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
วิรูญ เพิ่มทรัพย
รองอธิบดีกรมเจาทา
กรมเจาทา
ดํารงค อินทรมีทรัพย
ผูชวยปลัดกระทรวงพาณิชย
สป.พาณิชย
จันทรา บูรณฤกษ
ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ
กรมสงเสริมการสงออก
ภักดี เศรษฐบุตร
ผูชวยหัวหนาฝายอํานวยการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไกรสร บารมีอวยชัย
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
เกริก วณิกกุล
รองเลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ
สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ
อนามัย สิงหะพันธุ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล สนง.นโยบายและแผนสิ่งแวดล
พินิจ เหมงเวหา D
รองอธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมการพลังงาน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
นิทัศน เพียกขุนทด
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมการฝกหัดครู
ศิริ ศิริบุตร
รองอธิบดีกรมการศาสนา
กรมการศาสนา
ไพฑูรย จัยสิน
รองอธิบดีกรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา
บุระ กาญจนเสริม
รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
ปรุง พวงนัดดา
รองเลขาธิการ สปช.
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
สุจํารูญ(จํานูญ) เกียรติมงคล รองเลขาธิการ ก.ค.
สนง.คกก.ขาราชการครู
กฤษดา สินธวานนท
สาธารณสุขนิเทศก
สป.สาธารณสุข
ประกิต เกษมศานติ์
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี
สป.สาธารณสุข
พงษศักดิ์ วัฒนา
นายแพทยใหญ
กรมการแพทย
ชาญชัย บูรพางกุร
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
กรมควบคุมโรคติดตอ
วัลลภ ไทยเหนือ
รองอธิบดีกรมอนามัย
กรมอนามัย
ประทุมมาลย ชุมแสง
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ชูทิตย ปานปรีชา
รองผูอํานวยการสถาบันสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
กวี เพิ่มพูล
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
อรพินท วีระวุฒิ
D รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สุจิตรา กลิ่นเกษร
รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน
รวีพร คูหิรัญ
ผูอํานวยการกองตรวจเงินพลเรือนที่ 3
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ใจเด็ด พรไชยา
รองอัยการพิเศษฝายพัฒนาขาราชการฝายอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
วรวิทย โลหทอง
รองผูอํานวยการสํานักการโยธา
กรุงเทพมหานคร
นันทา โกวิทวานิช
ผูชวยผูวาการ
การสื่อสารแหงประเทศไทย
พิมลศรี ศิริไพบูลย
ผูชวยผูวาการฝายบัญชีและการเงิน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ
สุกรี คุมพันธุ
ผูชวยผูวาการ
การเคหะแหงชาติ
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รุนที่ 13 ……………………………... จํานวน 54 คน
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308
11309
11310
11311
11312
11314
11315
11316
11317
11318
11319
11320
11321
11322
11323
11324
11325
11326
11327
11328
11329
11330
11331
11332
11333
11334

พรชัย นุชสุวรรณ
ผูอํานวยการกองกฏหมายและมาตรฐานงบประมาณสํานักงบประมาณ
จริยา เจียมวิจิตร
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก
สมพงษ นิ่มนคร
D ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางวินัยและรักษาระบบคุสํานักงาน ก.พ.
ชัยณรงค ละออนวล
ที่ปรึกษาระบบราชการ
สํานักงาน ก.พ.
สุกิจ มณีธีระพัฒนกุล
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส
จักรพันธ ยศะสินธุ
ผูชวยเลขาธิการสงเสริมการลงทุน
สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน
พิทักษ จุลกะทัพพะ
(พล.ร.ต.) ผูชวยปลัดบัญชีทหารเรือ
กองทัพเรือ
วีระเดช มานิกบุตร
(พล.อ.ต.) เจากรมกําลังพลทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
สุวรรณ ผาสุกสวัสดิ์
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สนง.เศรษฐกิจการคลัง
ฉลวย อาณาวรรณ
ผูอํานวยการกองอนุมัติจาย 3
กรมบัญชีกลาง
วีระชัย ตันติกุล
รองอธิบดีกรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ประทานพร ทวีโภค
ผูชวยปลัดกระทรวงการตางประเทศ
สป.การตางประเทศ
วิสูตร ตุวยานนท
รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พิชัย พงษแพทย
รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต
กรมอเมริกาและแปซิฟกใต
สุพจน ไขมุกด
รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
กรมองคการระหวางประเทศ
กังสดาร เทพหัสดิน ณ อยุธยผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สป.เกษตรและสหกรณ
มณีรัตน มรรคดวงแกว
เลขานุการกรม
กรมชลประทาน
ยรรยง ถนอมพิชัย
รองอธิบดีกรมปาไม
กรมปาไม
สิมา โมรากุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
บุญทิพา สิมะสกุล
รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
กรมการคาตางประเทศ
สัมฤทธิ์ เภตรา
ผูชวยผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สวัสดิ์ จิตตรง
ผูอํานวยการกองทะเบียนที่ดิน
กรมที่ดิน
อําพน คุณะสวัสดิ์
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมประชาสงเคราะห
สุจินต ชาญณรงค
รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
กรมโยธาธิการ
สุวุฒิ กลิ่นหอม
D ผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัย
กรมสวัสดิการและคุมครองแรง
กรองเกียรติ คมสัน
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
เกษม ตันเรืองชาติ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
สป.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แล
บุญญรักษ นิงสานนท
รองเลขาธิการ
สนง.นโยบายและแผนสิ่งแวดล
พรชัย ธรณธรรม
Cรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
เชษฐชัย บัณฑิตสิงห
ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตรชีวภาพ
สนง.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
อิทธิ พิชเยนทรโยธิน
รองอธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมการพลังงาน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ประสิทธิ์ แตงรม
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สป.ศึกษาธิการ
นําทรัพย จันทนหอม
รองอธิบดีกรมการศาสนา
กรมการศาสนา

2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
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2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
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11335
11336
11337
11338
11339
11341
11342
11343
11344
11345
11346
11347
11348
11349
11350
11351
11352
11353
11354

สวัสดิ์ ปยะกาญจน
สมวงศ ศรีสมวงศ
เซ็น แกวยศ
สุวัฒน เงินฉ่ํา
อํานาจ สวัสดิวงษ
นคร ศรีวิจารณ
สมานจิต ภิรมยรื่น
อนันต เมนะรุจิ
ปรีชา อินโท
ชาติ พิชญางกูร
สนั่น ประเสริฐศิลป
สมโภช มนเทียรอาสน
เชิดพงษ สิริวิชช
รัชนี ศุภสวัสดิ์กุล
ฤทธิ์ ฉวีรัตน
ชวลิต รําจวนจร
บุญสง พอคาทอง
ชัชสรี บุนนาค
เกยูร ศรีมวง

รองอธิบดีกรมการศาสนา
กรมการศาสนา
รองอธิบดีกรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา
รองอธิบดีกรมวิชาการ
กรมวิชาการ
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
ผูชวยอธิบการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผูอํานวยการกองมาตรฐานตําแหนงที่ 2
สนง.คกก.ขาราชการครู
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สป.สาธารณสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
กรมสุขภาพจิต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
กรมควบคุมโรคติดตอ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล สป.อุตสาหกรรม
ผูอํานวยการกองคลัง
กรมทรัพยากรธรณี
ผูอํานวยการกองกลาง
สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
อัยการพิเศษประจํากรม
สํานักงานอัยการสูงสุด
ผูชวยผูวาการฝายปฏิบัติการระบบสง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ
ผูชวยผูวาการ
การเคหะแหงชาติ
รองผูอํานวยการสวนสัตว
องคการสวนสัตวในพระบรมรา
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รุนที่ 14 ……………………………... จํานวน 42 คน
11401
11402
11403
11404
11405
11406
11407
11408
11409
11410
11411
11412
11413
11414

ณรงค ณ นคร
เชาว อรรถมานะ
สามารถ ศรียานงค
พุธทรัพย มณีศรี
สุวรรณ ชนะสงคราม
สารท สิริสิงห
ศุภโชค เริงวรรณ
ชนาทิพย โปษยานนท
ปรีชา ชวลิตธํารง
ทินกร กรรณสูต
สุวิทย ผลลาภ
สนั่น ศิริวัฒนกาญจน
ประกอบ เอี่ยมดิลกวงศ
บุญรวย ชอบใช

ผูชวยผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักขาวกรองแหงชาติ
Y-Y
ผูอํานวยการกองงบประมาณ ฝายการศึกษา 2
สํานักงบประมาณ
Y-Y
ผูอํานวยการกอง 7
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชY-Y
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
Y-Y
ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางวินัยและรักษะระบคุณสํานักงาน ก.พ.
Y-Y
ผูชวยเลขาธิการสงเสริมการลงทุน
สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน Y-Y
รองเลขาธิการ ป.ป.ป.
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร Y-N
ผูอํานวยการกองนโยบายกาคลังและภาษีอากร สนง.เศรษฐกิจการคลัง
Y-Y
รองอธิบดีกรมศุลกากร
กรมศุลกากร
Y-Y
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ
กรมเศรษฐกิจ
Y-Y
รองอธิบดีกรมปศุสัตว
กรมปศุสัตว
Y-Y
ปาไมเขตอุดรธานี
กรมปาไม
Y-Y
ผูอํานวยการกองวิชาการและวางแผน
กรมการขนสงทางบก
Y-Y
ผูอํานวยการกองควบคุมกิจการเดินอากาศ
กรมการบินพาณิชย
Y-Y

11415
11416
11417
11418
11419
11420
11421
11422
11423
11424
11425
11426
11427
11428
11429
11430
11431
11432
11433
11434
11435
11436
11437
11438
11439
11440
11441
11442

สุมิตรา วรกุลเฉลิม
รองอธิบดีกรมการประกันภัย
กรมการประกันภัย
Y-Y
คณิสสร นาวานุเคราะห รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
Y-Y
กําจร วัฒนศักดิ์
ผูบังคับการบริการการศึกษา รร.นร.ตร.
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
Y-N
มีชัย สมบูรณ
รองอธิบดีกรมที่ดิน
กรมที่ดิน
Y-Y-D
จุฑามาศ ประทีปะวณิช เลขานุการกรม
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท Y-Y
มานิตย สุธาพร
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
Y-Y
พงศเทพ เทพกาญจนา
รองเลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ
สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ Y-Y-Q
วรรณี นันทรัตน
รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
กรมประชาสงเคราะห
Y-Y
อัมพร นีละโยธิน
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรง Y-Y
สัจจา บุญทิตตานนท
ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ
สป.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แลY-Y
เกรียงกร เพชรบุตร
ผูอํานวยการกองนโยบายและวางแผนพลังงาน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานY-Y
กฤช กาญจนาภา
ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สป.ศึกษาธิการ
Y-Y
กลาย กระจายวงศ
รองอธิบดีกรมการฝกหัดครู
กรมการฝกหัดครู
Y-Y
สุทธิพงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ เลขานุการกรม
กรมการศาสนา
Y-Y
ลําพู ประยูรหงษ
ผูอํานวยการกองโรงเรียนนโยบายพิเศษ
สนง.คกก.การศึกษาเอกชน Y-Y
สมยศ มีเทศน
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหงY-Y
เดชา ทองสุวรรณ
รองเลขาธิการวัฒนธรรมแหงชาติ
สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ Y-Y
อรุณ บุญมาก
ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สป.สาธารณสุข
Y-Y
อรรณพ สมาธิวัฒน
Cนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
สป.สาธารณสุข
Y-Y
วิศิษฐ จิตตแจง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมการแพทย
Y-Y
ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา รองอธิบดีกรมอนามัย
กรมอนามัย
Y-Y
ประเสริฐ เจริญผล
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
สนง.คกก.อาหารและยา
Y-Y
อุษา บุญยะประภัศร
ผูอํานวยการกองคลัง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Y-Y
ดําริ สุโขธนัง
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
Y-Y
ชัยเกษม นิติสิริ
อัยการพิเศษประจํากรม
สํานักงานอัยการสูงสุด
Y-N
พิทูร พุมหิรัญ
ผูชวยเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนรY-N
ปญจะ เปยมพงศสานต
ผูชวยผูวาการการไฟฟาฝายฝลิต
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไY-N
วีรายุ อมรลีตระกุล
รองผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
การประปาสวนภูมิภาค
Y-N

รุนที่ 15 ……………………………... จํานวน 42 คน
11501
11502
11503
11504
11505

จุลยุทธ หิรัณยะวสิต
สัมพันธ ประสังสิต
วุฒิพันธุ วิชัยรัตน
สมาน รังสิโยกฤษฏ
บุญเลิศ ไพรินทร

ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นักการขาว 9
ผูอํานวยการกองงบประมาณฝายรัฐวิสาหกิจ
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9
ที่ปรึกษาระบบราชการ 9

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตY-Y
สํานักขาวกรองแหงชาติ
Y-Y
สํานักงบประมาณ
Y-Y
สํานักงาน ก.พ.
Y-Y
สํานักงาน ก.พ.
Y-Y-Q

11506
11507
11508
11509
11510
11511
11512
11513
11514
11515
11516
11517
11518
11519
11520
11521
11522
11523
11524
11525
11526
11527
11528
11529
11530
11531
11532
11533
11534
11535
11536
11537
11538
11539
11540

สันติ บางออ
วิจิตร วุฒิอําพล
สุทธิพันธุ นิมมานเหมินท
ชาย สิริสิงห
ศิริวัฒน สุทธิเกษม
อสิพล จับจิตรใจดล
สมพร อิทธิพงษ
ประเสริฐ ศึกวัฒนา
สมลักษณา ศรีรัฐ
บุญมี จันทรวงศ
สมจิต จุฬารัตน
พรเพ็ญ วัฒกนารา
พินิจ มธุรพจน
วรารักษ ชั้นสามารถ
สมจินต สันถวรักษ
ชาญชิต เพียรเลิศ
วิโรจน ผลิพัฒน
สถาปน ประชุมญาติ
รังสรรค วิจิตรไกรสร
วงศ จั่นทอง
สมชาย วัฒนา
ทัศนี วัชระรังษี
บุญเรือง ตันยา
กลา สมตระกูล
สาโรช จารักษ
นันทสาร สีสลับ
ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ
สมทรง รักษเผา
ธงชัย เติมประสิทธิ์
นวลตา มวงนอยเจริญ
พหล วงศาโรจน
ประจญ เจริญศรี
สุวิมล ภูมิสิงหราช
สรรเสริญ สืบสหการ D
นิคม ปราชญนคร

ผูอํานวยการกองโครงการเศรษฐกิจ
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและสY-Y
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
Y-Y
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการคลังและภาษี
สนง.เศรษฐกิจการคลัง
Y-Y
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานประเมินอากร
กรมศุลกากร
Y-Y
รองอธิบดีกรมอาเซียน
กรมอาเซียน
Y-Y
รองอธิบดีกรมเอเซียตะวันออก
กรมเอเซียตะวันออก
Y-Y
ผูอํานวยการกองคลัง
กรมประมง
Y-Y
Cรองอธิบดีกรมปาไม
กรมปาไม
Y-Y
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมสงเสริมสหกรณ
Y-Y
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
Y-Y
เลขานุการกรม
กรมไปรษณียโทรเลข
Y-Y
ผูอํานวยการศูนยประสานงานการพาณิชยนาวี สนง.คกก.สงเสริมการพาณิชยนY-Y
ผูอํานวยการกองบริหารและเผยแพร
กรมทรัพยสินทางปญญา
Y-Y
รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
กรมทรัพยสินทางปญญา
Y-Y
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
Y-Y-Q
(พล.ต.ท.) รองผูบัญชาการสํานักงานแผนงานและงสํานักงานตํารวจแหงชาติ
Y-N
ผูอํานวยการกองวิศวกรรมสะพาน
กรมโยธาธิการ
Y-Y
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
กรมบังคับคดี
Y-Y
รองเลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ
สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ Y-N
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน
Y-Y
รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม
Y-Y
ผูอํานวยการกองเคมี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
Y-Y
ผูอํานวยการกองคลัง
สป.ศึกษาธิการ
Y-Y-Q
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน Y-Y
รองอธิบดีกรมศิลปากร
กรมศิลปากร
Y-Y-D
รองเลขาธิการวัฒนธรรมแหงชาติ
สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ Y-Y
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเวชกรรม
สป.สาธารณสุข
Y-Y
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานสาธารณสุข
สป.สาธารณสุข
Y-Y
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สป.สาธารณสุข
Y-Y
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิทยาศาสตรการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย Y-Y
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา
กรมสุขภาพจิต
Y-Y
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมทรัพยากรธรณี
Y-Y
รองเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา Y-N
ผูชวยเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนรY-N-D
รองผูอํานวยการสํานักการโยธา
กรุงเทพมหานคร
Y-N

11541 สิริ คลายมงคล
11542 ประทีป กังศศิเทียม

ผูชวยผูวาการการไฟฟานครหลวง
ผูชวยผูวาการการประปานครหลวง

การไฟฟานครหลวง
การประปานครหลวง

Y-N
Y-N

รุนที่ 16 ……………………………... จํานวน 42 คน
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
11609
11610
11611
11612
11613
11614
11615
11616
11617
11618
11619
11620
11621
11622
11623
11624
11625
11626
11627
11628
11629
11630
11631

วรรณา เฉลิมฉัตร
ณรงค เนตรหิน
กุสุมา เกิดภู
นิวัฒน วชิรวราการ
วีระ ไชยธรรม
นงราม เศรษฐพานิช
ปยพันธุ นิมมานเหมินท
พันธทิพย สุรทิณฑ
ภิรมย ศรีจันทร
สุนทร รังรองธานินทร
สิริวัทก สโรบล
วัฒนา แกวกําเนิด
ชนวน รัตนวราหะ
วรรณี รัตนวราหะ
สัญชัย กุลปรีชา
พิเชียร เจริญกลกิจ
สมบัติ เจริญวงศ
นันทนา อัศวนนท
อภิรดี ตันตราภรณ
เกียรติศักดิ์ ประภาวัต
พรชัย โฆษิตานุฤทธิ์
ชลิต จั่นประดับ
ชาญวิทย รักษกุลชน
ณรงค ฉิมธนู
ศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ
บุญลือ ทองอยู
อุดม สุขสุวรรณ
สุวรรณ กูสุจริต
พรนิภา ลิมปพยอม
ฐิติ บุรกรรมโกวิท
ฉลอง ควรหา

ผูอํานวยการกองตรวจและสืบสวน
ผูอํานวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
ผูอํานวยการกองงบประมาณ ฝายกิจกรรมพิเศษ
ที่ปรึกษาระบบราชการ
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานประเมินผลการศึกษา
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองธนาธิการ
ที่ปรึกษากฎหมาย 9
ผูอํานวยการสํานักงานชลประทาน ที่ 7
ผูอํานวยการกองสงเสริมการปศุสัตว
รองอธิบดีกรมปาไม
ผูอํานวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
ผูอํานวยการกองวิชาการ
ผูอํานวยการกองทะเบียนเรือ
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 4(พิษณุโลก)
ผูอํานวยการกองพยากรณอากาศ
เลขานุการกรม
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
จเรตํารวจ
ผูอํานวยการกองพัฒนาน้ําสะอาด
ผูพิพากษาหวหนาศาลประจํากระทรวง
เลขานุการศาลอุทธรณภาค 1
ผูอํานวยการกองนิติการ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ผูอํานวยการกองกลาง
รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
รองอธิบดีกรมวิชาการ
ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
Y-Y
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี Y-Y
สํานักงบประมาณ
Y-Y
สํานักงาน ก.พ.
Y-Y
สํานักงาน ก.พ.
Y-Y
สํานักงานคณะกรรมการการศึก Y-Y
สป.การคลัง
Y-Y
กรมบัญชีกลาง
Y-Y
สป.เกษตรและสหกรณ
Y-Y
กรมชลประทาน
Y-Y
กรมปศุสัตว
Y-Y
กรมปาไม
Y-Y
กรมวิชาการเกษตร
Y-Y
กรมสงเสริมสหกรณ
Y-Y
กรมเจาทา
Y-Y
กรมทางหลวง
Y-Y
กรมอุตุนิยมวิทยา
Y-Y
กรมการคาภายใน
Y-Y
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
Y-Y
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
Y-N
กรมโยธาธิการ
Y-Y-Q
สป.ยุติธรรม
Y-N
สป.ยุติธรรม
Y-N
กรมสวัสดิการและคุมครองแรง Y-Y
กรมควบคุมมลพิษ
Y-Y
สป.ศึกษาธิการ
Y-Y
สป.ศึกษาธิการ
Y-Y
กรมการศึกษานอกโรงเรียน Y-Y-Q
กรมวิชาการ
Y-Y
สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ Y-Y
สป.สาธารณสุข
Y-Y

11632
11633
11634
11635
11636
11637
11638
11639
11640
11641
11642

สงวน นิตยารัมภพงศ
วิชัย โชควิวัฒน
องอาจ วชิรพันธุสกุล
เดชวัณณ ผาติสุวัณณ
ชัย กฤติยาภิชาติกุล
สมรวย หะริณสุต
สุพล คุณาภรณ
วิราช สุทธิรัตน
สุรพงษ มาศะวิสุทธิ์
สุดารัตน สุวรรณชีพ
วิบูลย จารุพาสน

ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานสาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
รองอธิบดีกรมการแพทย
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานสาธารณสุข
ผูอํานวยการกองกําหนดมาตรฐาน 1
ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
อัยการพิเศษประจํากรม
ผูชวยเลขาธิการวุฒิสภา
ผูอํานวยการสํานักแผนและการเงิน อ.ส.ม.ท.
ผูชวยผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค

สป.สาธารณสุข
Y-Y
สป.สาธารณสุข
Y-Y
สป.สาธารณสุข
Y-Y
กรมการแพทย
Y-Y
กรมอนามัย
Y-Y
สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหY-Y
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน Y-N
สํานักงานอัยการสูงสุด
Y-N
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา Y-N
องคการสื่อสารมวลชนแหงประY-N
การไฟฟาสวนภูมิภาค
Y-N

รุนที่ 17 ……………………………... จํานวน 43 คน
11701
11702
11703
11704
11705
11706
11707
11708
11709
11710
11711
11712
11713
11714
11715
11716
11717
11718
11719
11720
11721
11722

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
กมล ศรีนิเวศน
มัณฑนา ปยะมาดา
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9
สํานักงาน ก.พ.
ระพินทร จารุดุล
ผูชวยเลขาธิการ สจร.
สนง.คกก.จัดระบบการจราจรท
พวงแกว มวงศิริ
ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
กิตติ ลิ้มชัยกิจ
ผูอํานวยการกองปราบปรามยาเสพติด
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
วสุ (วิสาร) ชนะรัตน
(พล.ต.) ผช.ผอ.สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารสป.กลาโหม
วินิจ วินิจฉัยกุล
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานภาษีสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
สมชาย ศรีสันติสุข
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานระบบการตรวจสอบภาษีสรรพกรมสรรพากร
วศิน ธีรเวชญาณ
รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
บุษบา บุนนาค
รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต
กรมอเมริกาและแปซิฟกใต
เพลินพิศ โพธิกานนท
รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
กรมองคการระหวางประเทศ
เพ็ญโฉม อินเจริญศักดิ์
รองอธิบดีกรมอาเซียน
กรมอาเซียน
ณรงค พูลศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานเกษตรภาคกลาง
สป.เกษตรและสหกรณ
สมทบ แกวเย็น
ผูอํานวยการสํานักงานชลประทาน ที่ 2
กรมชลประทาน
แสงประทีป นําจิตรไทย ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ประทิน ศุภนคร
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ
ทวีศักดิ์ กองแพง
ผูอํานวยการกองนิติการ
สป.คมนาคม
ประดิษฐ หอประสาทสุข รองอธิบดีกรมการบินพาณิชย
กรมการบินพาณิชย
ประสิทธิ์ อักษรวงศ
ผูอ ํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 13
กรมทางหลวง
ศุภกิจ นิมมานนรเทพ
รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
กรมการคาตางประเทศ
ศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ผูเ ชี่ยวชาญพิเศษดานมาตรการทางการคา
กรมการคาภายใน
นาฎยา โลธุวาชัย
นักวิชาการประกันภัย 9
กรมการประกันภัย

2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538

11723
11724
11725
11726
11727
11728
11729
11730
11731
11732
11733
11734
11735
11736
11737
11738
11739
11740
11741
11742
11743

สุนันท พัชรครุกานนท
อาทิตย โพนทอง
มนูญ เฉลิมชวง
มัลลิกา คุณวัฒน
สนธิ วรรณแสง
พิภพ กาญจนะ
โกศล ชูชวย
วิรัช บุญนํา
ยุทธชัย อุตมา
นิราศ สรางนิทร
ลวน รอดทอง
เสรี สมเศรษฐ
สุชาติ นิมมานนิตย
อนันต ณัฏฐสมบูรณ
ประพิศ สัมปตตะวนิช
สมบุญ วงศรักศักดิ์
พิเชษฐ กิติสิน
พรพิมล ถิรคุณโกวิท
ไชยศ วิพุธานุพงษ
วิโรจน นพคุณ
บัญชา ปตตนาภรณ

ผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองเปรม
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
รักษาการที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
ผูอํานวยการกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
รองอธิบดีกรมการศาสนา
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองศาสนศึกษา
ผูอํานวยการกองวิชาการบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
รองอธิบดีกรมการแพทย
ผูอํานวยการกองอุตสาหกรรมน้ํามัน
ผูตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
Cผูชวยเลขาธิการวุฒิสภา
ผูชวยเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
อัยการพิเศษประจํากรม
ผูชวยผูวาการฝายนโยบายและแผน
ผูชวยผูวาการฝายแผนงานและการเงิน

กรมราชทัณฑ
กรมราชทัณฑ
กรมคุมประพฤติ
สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม
สนง.นโยบายและแผนสิ่งแวดล
กรมการศาสนา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กรมสามัญศึกษา
กรมการศาสนา
สนง.คกก.ขาราชการครู
สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ
สป.สาธารณสุข
กรมการแพทย
สป.อุตสาหกรรม
กรมทรัพยากรธรณี
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนร
สํานักงานอัยการสูงสุด
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ
การทาอากาศยานแหงประเทศไ

2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538

ผูอํานวยการกองงานคณะที่ปรึกษาฯ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหงบประมาณดานสาธารสํานักงบประมาณ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภ สํานักงาน ก.พ.
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส
ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานระบบงานคอมพิวเตอรนักวิชาสนง.สถิติแหงชาติ
ผูอํานวยการกองการเงินโครงการ
กรมวิเทศสหการ
(พล.ต.) ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด
ผูอํานวยการกองคลัง
สป.การคลัง
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมศุลกากร
ปศุสัตว เขต 4
กรมปศุสัตว
ปาไมเขตแมสะเรียง
กรมปาไม

2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538

รุนที่ 18 ……………………………... จํานวน 22 คน
11801
11802
11803
11804
11805
11806
11807
11808
11809
11810
11811
11812

เดชา คังคายะ
นงลักษณ จินดากุล
ชูพงศ เศวตจินดา
นิคม กัลยาศิริ
ปฐม สมบูรณสิน
พิชัย ไสยสมบัติ
ธงชัย ชูชวง
ปรีชา สามลฤกษ
สุวรีย ลีละเศรษฐกุล
ประกอบ ตันติยาพงศ
อุดม โพธิ
ประสิทธิ์ คลายทอง

11813
11814
11815
11816
11817
11818
11819
11820
11821
11822
11823
11824
11825
11826
11827
11828
11829
11830
11831
11832
11833
11834
11835
11836
11837
11838
11839
11840
11841

อรรถ สมราง
เฟอง พานิชกิจ
ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ
ปฎิพัทธ พัทธวิวัฒนศิริ
วิศิษฎศรี จินตนา
ชรินทร หาญสืบสาย
พจนีย ธนวรานิช
วัชระ อารีราษฎร
สะอาด บริสุทธิชัย
พงศสีห ชุมสาย ณ อยุธยา
อารักษ ภูตระกูล
บัณฑิต รชตะนันทน
ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
วนาศรี สามนเสน
มนูญ อรามรัตน
พลสัณห โพธิ์ศรีทอง
ประเสริฐ นนทพละ
วรศักดิ์ แกนมีผล
เกียรติศักดิ์ อิชยานันท
ปราชญ บุณยวงศวิโรจน
ธํารง ทัศนาญชลี
บรรพต ตนธีรวงศ
ธวัชชัย ตั้งสงา
คณิต ศิริธนาภิวัฒน
ศิริชัย ไชยทิพยอาสน
ฉวัฒน ศิริวัฒน
บุญญวัฒน ทิพทัส
ธนุ ชิณเครือ
ทรงวุฒิ อิ่มศูนย

ผอํานวยการกองแผนงาน
ผูอํานวยการกองวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานใหคําปรึกษาฯ
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ผูอํานวยการกองพาณิชยตางประเทศ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิเคราะหสินคา
รองอธิบดีกรมการประกันภัย
ผูอํานวยการกองทะเบียนธุรกิจ 1
ผูอํานวยการกองพัฒนาเด็ก
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการผังเมือง
นายชางใหญ (วิศวกรโยธา)
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการกองแปลและวิเทศสัมพันธ
รองเลขาธิการสํานักงานพลังงานปรามณูเพื่อสันติ
ผูอํานวยการกองสงเสริมวิทยะฐานะครู
รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
ผูอํานวยการกองวิชาการ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนวัฒนธรรม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
นายแพทยใหญ
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูชวยเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
อัยการพิเศษประจํากรม
รองผูอํานวยการสํานักการจราจรและขนสง
รองผูวาการฝายเทคนิค
ผูชวยผูวาการการทางพิเศษฯ

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมเจาทา
กรมทางหลวง
กรมอุตุนิยมวิทยา
สป.พาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการประกันภัย
กรมทะเบียนการคา
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการผังเมือง
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
กรมคุมประพฤติ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรง
สนง.คกก.วิจัยแหงชาติ
สนง.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมการฝกหัดครู
กรมอาชีวศึกษา
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ
สป.สาธารณสุข
กรมการแพทย
สนง.คกก.อาหารและยา
สป.อุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนร
สํานักงานอัยการสูงสุด
กรุงเทพมหานคร
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538

รุนที่ 19 ……………………………... จํานวน 42 คน
11901
11902
11903
11904

สุรชัย ภูประเสริฐ
แนงนอย วิศวโยธิน
ดรุณี บุญสิงห
อุทิศ ขาวเธียร

ผูอํานวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
นิติกร 9
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9
ผูอํานวยการกองประสานการพัฒนาเมือง

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตY-Y
สํานักงาน ก.พ.
Y-Y
สํานักงาน ก.พ.
Y-Y
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและสY-Y

11905
11906
11907
11908
11909
11910
11911
11912
11913
11914
11915
11916
11917
11918
11919
11920
11921
11922
11923
11924
11925
11926
11927
11928
11929
11930
11931
11932
11933
11934
11935
11936
11937
11938
11939

มลิวัลย กุลละวณิชย
โยธิน ศีติสาร
พรรณี สถาวโรดม
ลีนา เจริญศรี
ประภาดา สารนุสิต
นวลพรรณ มหาคุณ
มาลินดา มนูญชัย
จุลพงษ โนนศรีชัย
อุปถัมภ โพธิสุวรรณ
จักร จักกะพาก
วันณรงค เหลาประดิษฐ
องอาจ เลิศพงษ
อนันต นันทาภิสุทธิ์
เหรียญชัย เรียววิไลสุข
มณี รัศมีเทศ
สันติ รัตนสุวรรณ
ทรงชัย ใสเศวตวารี
สวัสดี บุนนาค
วิสิทธิ์ อัตถากร
ฐาปบุตร ชมเสวี
กวี โรจนพันธุ
อโนชา นุธรรมโช
ปฐม แหยมเกตุ
สวัสดิ์ อุดมโภชน
วิชิต สุวรรณรัตน
วายุ พยัคฆันตร
สงบ ลักษณะ
ธรรมนูญ วิสัยจร
เนาวรัตน สวัสดี
ธีระ พิทักษประเวช
สําเริง แหยงกระโทก
จักรธรรม ธรรมศักดิ์
ประเสริฐ ลิ้มภักดี
มาริษา โหตรภวานนท
อัญชลี ศิริรัตน

ผูอํานวยการกองประสานงานเยาวชน
สนง.คกก.สงเสริมและประสานY-Y
(พล.อ.ต.) เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ
Y-N
ผูอํานวยการกองนโยบายเงินกู
สนง.เศรษฐกิจการคลัง
Y-Y
เลขานุการกรม
กรมธนารักษ
Y-Y
ผูอํานวยการกองธนาธิการ
กรมบัญชีกลาง
Y-Y
รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
กรมพิธีการทูต
Y-Y
ผูอํานวยการกองสังคมวัฒนธรรมและสนเทศ
กรมอาเซียน
Y-Y
รองอธิบดีกรมเอเซียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริ กรมเอเซียใต ตะวันออกกลาง แ Y-Y
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
Y-Y
ผูอํานวยการกองเกษตรวิศวกรรม
กรมวิชาการเกษตร
Y-Y
ผูอํานวยการกองฝกอบรม
กรมสงเสริมการเกษตร
Y-Y-Q
รองอธิบดีกรมการบินพาณิชย
กรมการบินพาณิชย
Y-Y
รองอธิบดีกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
Y-Y
วิศวกรไฟฟาสื่อสาร 9
กรมไปรษณียโทรเลข
Y-Y
ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจการขนสงทางทะเล สนง.คกก.สงเสริมการพาณิชยนY-Y
ผูอํานวยการกองตรวจสอบ 1
กรมทรัพยสินทางปญญา
Y-Y
ผูอํานวยการกองบริการสงออก
กรมสงเสริมการสงออก
Y-Y
รองผูบัญชาการกองแผนงานและงบประมาณ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
Y-N
ผอ.สนง.บริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรั กรมที่ดิน
Y-Y
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมสวัสดิการและคุมครองแรง Y-Y
รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม
Y-Y
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยี
สป.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แลY-Y-Q
ผูอํานวยการกองขจัดกากกัมมันตรังสี
สนง.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ Y-Y
ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สป.ศึกษาธิการ
Y-Y
ผูอํานวยการกองการฝกหัดครู
กรมการฝกหัดครู
Y-Y
ผูอํานวยการกองลูกเสือ
กรมพลศึกษา
Y-Y
ผูอํานวยการสํานักงานทดสอบทางการศึกษา
กรมวิชาการ
Y-Y
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
Y-Y
ผูอํานวยการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สนง.คกก.ขาราชการครู
Y-Y
นายแพทยใหญ 9
สป.สาธารณสุข
Y-Y
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
กรมควบคุมโรคติดตอ
Y-Y
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย Y-Y
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Y-Y
ผอ.คกก.แหงชาติวาดวยมาตรฐานอาหารระหวางป สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหY-Y
ผูชวยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
Y-Y-Q

11940 จินดา เจริญพรรณ
11941 วันชาติ ศุภจัตุรัส
11942 อรรถพันธ บัวชุม

ผูชวยเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
รองผูอํานวยการสํานักการแพทย
ผูชวยผูวาการการประปานครหลวง

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนรY-N
กรุงเทพมหานคร
Y-N
การประปานครหลวง
Y-N

รุนที่ 20 ……………………………... จํานวน 43 คน
12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12009
12010
12011
12012
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12019
12020
12021
12022
12023
12024
12025
12026
12028
12029
12030
12031

สุธี สุทธิสมบูรณ
สุมน สุรทิณฑ
จําลอง อินทรกําแหง
ทองสุด กลิ่นประภัศร
อรษา บุญศรี
เสรี ถวิลหวัง
สมพงษ วนาภา
สมพงษ วิสุทธิแพทย
เมตตา บันเทิงสุข
พิมลศักดิ์ สุวรรณทัต
ชลิต พุกผาสุข
ประภาส นิยม
เกรียงไกร เศรษฐไกรกุล
อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ
ภานุมาต อัตถากร
วิเชียร ทองสิมา
จํานง วัฒนา
สาริน สกุลรัตนะ
สุวิทย วรวิสุทธิกูล
ลิขิต ขาวเธียร
ราเชนทร พจนสุนทร
ปยะวัฒน จัตตารีส
วันชัย ตัณฑสกุล
สมชาติ เลขาลาวัณย
อรพินท นุตสาระ
อนันต ยุทธมานพ
ประเสริฐ บุญทาว
โชติ แยมแสง
พรรณี กาญจนะวสิต
ชาติชาตรี โยสีดา

ผูอํานวยการกองงานโฆษก
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2538
ผูอํานวยการสํานักประเมินผล
สํานักงบประมาณ
2538
ผูอํานวยการสวนใหคําปรึกษาที่ 2
สํานักงาน ก.พ.
2538
นิติกร 9
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร 2538
เลขานุการกรม
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส 2538
ผูอํานวยการศูนย ป.ป.ส.ประจําภาคตะวันออกเฉียงสนง.คกก.ปองกันและปราบปร 2538
ผูอํานวยการกองสงเสริมการลงทุน 1
สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน 2538
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
2538
รองเลขาธิการนโยบายพลังงานแหงชาติ
สนง.คกก.นโยบายพลังงานแหง 2538
ผูชวยเลขาธิการ ก.ป.ร.
สนง.คกก.พิเศษเพื่อการประสาน 2538
(น.อ.) รองเจากรมกําลังพลทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
2538
เลขานุการกรม
กรมบัญชีกลาง
2538
ผูอํานวยการสํานักงานนําเขาทาเรือกรุงเทพ
กรมศุลกากร
2538
ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สป.เกษตรและสหกรณ
2538
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
2538
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ
2538
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
2538
ผูอํานวยการกองแผนงาน
สป.คมนาคม
2538
ผูอํานวยการกองวิศวกรรมการขนสง
กรมการขนสงทางบก
2538
วิศวกรโยธา 9
กรมทางหลวง
2538
รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
กรมการคาตางประเทศ
2538
ผูชวยหัวหนาฝายอํานวยการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2538
ผูอํานวยการสํานักงานกลางประเมินราคา
กรมที่ดิน
2538
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกลาง
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2538
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานประกันสังคม
2538
รองเลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สนง.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 2538
ผูอํานวยการสํานักพัฒาการศึกษาฯ เขต 10
สป.ศึกษาธิการ
2538
ผูอํานวยการสํานักพัฒาการศึกษาฯ เขต 12
สป.ศึกษาธิการ
2538
ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรมสามัญศึกษา
2538
รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
2538

12032
12033
12034
12035
12036
12037
12038
12039
12040
12041
12042
12043

พจนา วองตระกูล
ระเดน หัสดี
ชํานาญ ภูเอี่ยม
จรัล ตฤณวุฒิพงษ
ลือชา วนรัตน
สมชาย จักรพันธุ
พูนศักดิ์ กูประเสริฐ
อุไรวรรณ ธรรมกรบัญญัติ
จิระ พรรณราย
บุญชู ดิเรกสถาพร
ณรงคชัย สถานุพงษ
ปราณี อรรถไกวัลวที

ผูอํานวยการกองโรงเรียนอาชีวศึกษา
สนง.คกก.การศึกษาเอกชน
ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สป.สาธารณสุข
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเวชกรรมรักษาการ ผอ.รพ.อุต สป.สาธารณสุข
รองอธิบดีกรมการแพทย
กรมการแพทย
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานสาธารณสุข
กรมอนามัย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา
กรมสุขภาพจิต
ทรัพยากรธรณีจังหวัดพังงา
กรมทรัพยากรธรณี
Cรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
อัยการพิเศษประจํากรม
สํานักงานอัยการสูงสุด
ผูชวยผูวาการฝายพัฒนาธุรกิจ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ
ผูชวยผูจัดการใหญธนาคารกรุงไทย จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน
รองผูจัดการฝายอํานวยการ บริษัท ขนสง จํากัด บริษัทขนสง จํากัด

2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538

รุนที่ 21 ……………………………... จํานวน 43 คน
12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110
12111
12112
12113
12114
12115
12116
12117
12118
12119
12120
12121

กําพล แกลวทนงค
ปราณี ศรีศรากร
ธีระ รังสิวัฒนะ
สถาพร สกลรักษ
บุญทวี ตันติสิระ
พิพัฒน โกศัลวัฒน
ปานเทพ กลาณรงคราญ
สุนทร หงสพรอมญาติ
ณรงค พหลเวชช
ศุภรัตน ควัฒนกุล
ชัยวัฒน ปรีชาวิทย
จิตต คงแสงไชย
สงวนศรี ไชยมังคละ
ประพล สมุทรประภูต
ชัยวัฒน อินทรชาธร
ธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ
สาธิต บําเพ็ญ
วิเชียร สุนทรศิริ
รัชทิน ศยามานนท
เกียรติศักดิ์ วงศไชยสุวรรณ
วิสาขา พึ่งรักวงศ

ผูอํานวยการกองงานนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2538
ผูอํานวยการกองประสานนโยบานและแผน
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนต 2538
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบกลาง
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
2538
ผูอํานวยการสวนการศึกษาและฝกอบรมตางประเทสํานักงาน ก.พ.
2538
ผูอํานวยการกองบัญชีประชาชาติ
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส 2538
เลขานุการกรม
กรมประชาสัมพันธ
2538
ผูชวยเลขาธิการ ก.ป.ร.
สนง.คกก.พิเศษเพื่อการประสาน 2538
(พล.ต.) รองเจากรมการสรรพกําลังทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด
2538
ผูอํานวยการสวนบริหารการเบิกจาย
กรมบัญชีกลาง
2538
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานโครงสรางภาษีสรรพากร กรมสรรพากร
2538
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานใหคําปรึกษาการจัดสรรน้ําแลกรมชลประทาน
2538
ผูอํานวยการสํานักวิชาการปาไม
กรมปาไม
2538
ผูตรวจการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษ 2538
รองอธิบดีกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
2538
ผูอํานวยการกองคลัง
สป.พาณิชย
2538
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
2538
ผูอํานวยการโรงเรียนนายอําเภอ
กรมการปกครอง
2538
ผูชวยนายแพทยใหญ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2538
นายชางใหญ (วิศวกรเครื่องกล 9)
กรมโยธาธิการ
2538
ผูบัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี
กรมราชทัณฑ
2538
ผูชวยปลัดกระทรวงยุติธรรม
สป.ยุติธรรม
2538

12122
12123
12124
12125
12126
12127
12128
12129
12130
12131
12132
12133
12134
12135
12136
12137
12138
12139
12140
12141
12142
12143

เสาวภาคย ศุภนิตย
จีรวรรณ พิพิธโภคา
ทินกร นําบุญจิตต
ศิวะลีย ภูเพ็ชร
สวาท ภูคําแสน
เรวัฒน สุธรรม
ธํารง โชตะมังสะ
ชลอ กองสุทธิ์ใจ
สาโรช วัฒนสโรช
ดนัย ดานวิวัฒน
โกวิทย อิงศิโรรัตน
ทนงสรรค สุธาธรรม
ธงชัย ทวิชาชาติ
ไพโรจน สัญญะเดชากุล
บุญเลื่อน สอตระกูล
สุมลมาลย กัลยาศิริ
วิวัฒน สุริยานันท
นิพนธ วิชยาทร
อริณญา กีรติพงคไพบูลย
นพคุณ สวนประเสริฐ
สมพร กิมยง
สงกรานต ภิบาลชนม

รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
กรมประชาสงเคราะห
2538
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล สนง.นโยบายและแผนสิ่งแวดล 2538
ผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดเชียงใหม กรมพลศึกษา
2538
Cผูอํานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร
2538
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
2538
ผูอํานวยการกองสงเสริมปฏิบัติการ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
2538
รองอธิบการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
รองเลขาธิการ สปช.
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง 2538
รองเลขาธิการ ก.ค.
สนง.คกก.ขาราชการครู
2538
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สป.สาธารณสุข
2538
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สป.สาธารณสุข
2538
ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย
2538
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
2538
ผูอํานวยการกองตรวจการมาตรฐาน
สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห 2538
ผูอํานวยการศูนยบริการเพื่อการลงทุน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2538
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2538
ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 9
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
2538
อัยการพิเศษประจํากรม
สํานักงานอัยการสูงสุด
2538
ผูชวยเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2538
รองผูอํานวยการ อ.ส.ค.
องคการสงเสริมกิจการโคนมแฟ 2538
ผูชวยผูวาการดานบุคคลและสวัสดิการ
การสื่อสารแหงประเทศไทย 2538
ผูชวยผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาสวนภูมิภาค
2538

รุนที่ 22 ……………………………... จํานวน 41 คน
12201
12202
12203
12204
12205
12206
12207
12208
12209
12210
12211

ธนนุช ตรีทิพยบุตร
ยงยุทธ กบิลกาญจน
สินี เจริญพจน
เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
สพสันติ์ ชิณพงศ
ไพศาล นภสินธุวงศ
ทมยันตี โปษยานนท
อรพินท บุนนาค
กันยา ใจมั่น
ศุภชัย บานพับทอง
จรูญ กมลรัตน

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยขาราชการพลเรือน
ผูชวยเลขาธิการ ก.ป.ร.
(น.อ.) รองเสนาธิการกรมการพลังงานทหาร
(น.อ.) รอง หน.ฝวก.สรส.
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
รองอธิบดีฝายวิชาการ

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนต 2538
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
2538
สํานักงาน ก.พ.
2538
สนง.คกก.พิเศษเพื่อการประสาน 2538
สป.กลาโหม
2538
กองทัพเรือ
2538
สป.การคลัง
2538
กรมสรรพสามิต
2538
กรมสารนิเทศ
2538
สป.เกษตรและสหกรณ
2538
กรมชลประทาน
2538

12212
12213
12214
12215
12216
12217
12218
12219
12220
12221
12222
12223
12224
12225
12226
12227
12228
12229
12230
12231
12232
12233
12234
12235
12236
12237
12238
12239
12240
12241

สนั่น สมบูรณจันทร
วิจิตร สุขเพสน
ประวัติ ถนัดคา
สุขสันต มลิทอง
ชลอ คชรัตน
สุพจน คําภีระ
เกรียง บุญชู
เรวัติ ญาณศิริ
ปติ เหรียญอัมพร
สมศักดิ์ ภูมิภักดี
สุรินทร จิรวิศิษฏ
วีระ สกุลทับ
ทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์
อุทัย สิทธิศักดิ์
โกสินทร รังสยาพันธ
ทรงสวัสดิ์ ไวชมภู
สุภรณ สภาพงศ
กนก บุญโพธิ์แกว
บุญชุม เปยแดง
จักรรถ จิตรพงศ
สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
อําพล จินดาวัฒนะ
สมาน รุงศรีทอง
ชาตรี สุเมธวานิชย
ณรงค ฉายากุล
จงดี วองพินัยรัตน
สุรศักดิ์ อัศวดรเดชา
ฉอด จันทสุวรรณ
วันชัย สรอยทอง
เอ็นนู ซื่อสุวรรณ

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว
กรมปศุสัตว
ผูอํานวยการสํานักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไม
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการกองกลาง
สป.คมนาคม
ผูอํานวยการกองสรางและบํารุงรักษา
กรมการบินพาณิชย
ผูอํานวยการกองกลาง
สป.พาณิชย
ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน
ผูชวยผูบัญชาการสํานักงานสงกําลังบํารุง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ รพช.
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน
ผูอํานวยการกองสงเสริมและเผยแพร
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สป.ศึกษาธิการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒาการศึกษาฯ เขต 9
สป.ศึกษาธิการ
รองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการพลศึกษาฯ
กรมพลศึกษา
ผูอํานวยการศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ
รองอธิบดีกรมศิลปากร
กรมศิลปากร
ผูอํานวยการกองวิทยาลัยเกษตรกรรม
กรมอาชีวศึกษา
ผูอํานวยการกองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
สป.สาธารณสุข
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนากําลังคนภาครัฐ
สป.สาธารณสุข
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค
สป.สาธารณสุข
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
กรมควบคุมโรคติดตอ
รองอธิบดีกรมอนามัย
กรมอนามัย
ผูอํานวยการกองวิเคราะหยา
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ผูอํานวยการกองกําหนดมาตรฐาน 1
สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 3
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
อัยการพิเศษประจํากรม
สํานักงานอัยการสูงสุด
รองผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณกา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก

2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538

รุนที่ 23 ……………………………... จํานวน 43 คน
12301 ธไนวัล เภาพิจิตร
12302 สมนึก พิมลเสถียร
12303 อดุล จันทรศักดิ์

ผูอํานวยการกองโรงพิมพ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณดานการศึกษา
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานมาตรฐานวินัย

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตY-Y
สํานักงบประมาณ
Y-Y
สํานักงาน ก.พ.
Y-N-Q

12304
12305
12306
12307
12308
12309
12310
12311
12312
12313
12314
12315
12316
12317
12318
12319
12320
12321
12322
12323
12324
12325
12326
12327
12328
12329
12330
12331
12332
12333
12334
12335
12336
12337
12338

วนิดา นวลบุญเรือง
ศราวุธ เมนะเศวต
พรรณราย ขันธกิจ
สิรี บุนนาค
ไพโรจน โสมภูติ
สือ ลออุทัย
วีรพล ดวงสูงเนิน
สนิท ชมชาญ
สุธีพร ดวงโต
รพี อสัมภินพงศ
เกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร
จีระศักดิ์ ธเนศนันท
พฤทธิพงศ กุลทนันทน
จิตริยา ปนทอง
กาญจนา เดชะเทศ
สุพัตรา ธนเสนีวัฒน
ยุคล ลิ้มแหลมทอง
สุรฤทธิ์ ศรีอรุโณทัย
ปยะพันธ จัมปาสุต
อรัญ พรหมรัตน
ศิลป วุฒิพงศประเสริฐ
สกล หาญสุทธิวารินทร
อุดม เจริญ
ธิดา ศรีไพพรรณ
สมศักดิ์ ชูวาธิวัฒน
บุญรัตน วงศใหญ
วิเชียร เปลี่ยวจิตร
ภิรมย จีนะเจริญ
ประกอบ พรหมรักษ
ศิริวัฒน ทิพยธราดล
อนันต อริยะชัยพาณิชย
นรา นาควัฒนานุกูล
วัลลภ วรรธนวศิน
วิระ มาวิจักขณ
ฉันทวิทย สุชาตานนท

เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9 ชช.
สํานักงาน ก.พ.
Y-Y
ผูอํานวยการกองสืบสวนสอบสวน 1
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร Y-N
ผูอํานวยการกองประสานและอํานวยการฝายบริหาสนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและสY-Y
ผูอํานวยการกองวิชาการและการตางประเทศ
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร Y-Y
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน Y-Y
นักวิชาการสถิติ 9
สนง.สถิติแหงชาติ
Y-Y
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
Y-Y-Q
เลขานุการกรม
สํานักขาวกรองแหงชาติ
Y-Y
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมบัญชีกลาง
Y-Y
ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี
กรมศุลกากร
Y-Y
สรรพากรภาค 1
กรมสรรพากร
Y-Y
ผูชวยปลัดกระทรวงการตางประเทศ
สป.การตางประเทศ
Y-Y
รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
กรมพิธีการทูต
Y-Y
รองอธิบดีกรมอาเซียน
กรมอาเซียน
Y-Y
ผูอํานวยการกองคลัง
สป.เกษตรและสหกรณ
Y-Y
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
Y-Y
รองอธิบดีกรมปศุสัตว
กรมปศุสัตว
Y-Y
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
Y-Y
รองอธิบดีกรมการขนสงทางบก
กรมการขนสงทางบก
Y-Y
ผูอํานวยการกองใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
กรมไปรษณียโทรเลข
Y-Y-Q
ผูอํานวยการกองคลัง
สป.พาณิชย
Y-Y
นักวิชาการพาณิชย 9 ชช
กรมการคาตางประเทศ
Y-Y
(พล.ต.ต.) รองผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
Y-N
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงเคราะห
กรมประชาสงเคราะห
Y-Y
ผูชวยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
สป.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แลY-Y-Q
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
สป.ศึกษาธิการ
Y-Y
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนสป.ศึกษาธิการ
Y-Y
รองอธิบดีกรมศิลปากร
กรมศิลปากร
Y-Y
Cรองเลขาธิการ สปช.
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหงY-Y
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
สป.สาธารณสุข
Y-Y
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
สป.สาธารณสุข
Y-Y
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
กรมควบคุมโรคติดตอ
Y-Y
ผูชวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สป.อุตสาหกรรม
Y-Y
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Y-Y
ผูอํานวยการสํานักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
Y-Y

12339
12340
12341
12342
12343

วิไลวรรณ ศศานนท
ธวัชชัย กําลังงาม
ศิโรฒม สวัสดิพงษ
พงศพันธ มโนรถ
สุรชัย สุวรรโณดม

ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
Cรองผูอํานวยการสํานักการระบายน้ํา
อัยการพิเศษฝายคดีอาญา 10
ผูชวยผูอํานวยการองคการโทรศัพท
ผูชวยผูวาการ

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน Y-N
กรุงเทพมหานคร
Y-N
สํานักงานอัยการสูงสุด
Y-N
องคการโทรศัพทแหงประเทศไ Y-N
การประปานครหลวง
Y-N

รุนที่ 24 ……………………………... จํานวน 43 คน
12401
12402
12403
12404
12405
12406
12407
12408
12409
12410
12411
12412
12413
12414
12415
12416
12417
12418
12419
12420
12421
12422
12423
12424
12425
12426
12427
12428

ลอยเลื่อน บุนนาค
โฉมศรี อารยะศิริ
เสริมสุข ชลวานิช
บุญรอด สิงหวัฒนาศิริ
สุพจน สาทรกิจ
วิไลพร ลิ่วเกษมศานต
ชุตาภรณ ลัมพสาระ
วรัย วรมนตรี
สมโภชน กาญจนาภรณ
สมพล พันธุมณี
ชัยศักดิ์ แสงภา
ศารทูล วรรธนวินิจ
สถิตย ลิ่มพงศพันธุ
ไพรัช สหเมธาพัฒน
วรวีร วีระสัมพันธ
พิทยา พุกกะมาน
นรชิต สิงหเสนี
ปานจิตต วัฒนายากร
ฉัตรชัย รัตโนภาส
เกรียงไกร กอวัฒนา
จันทรเพ็ญ วีรวรรณ
เพียงจิต ศรีเปารยะ
พิทยา สังฆนาคิน
พงษศักดิ์ โรหิโตปการ
ไพศาล วิเชียรเกื้อ
ปราโมทย เอี่ยมศิริ
ชาตรี ชวยประสิทธิ์
ปราโมทย เจนการ

ผูอํานวยการกองพิธีการ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี Y-Y
ผูอํานวยการสํานักนิติธรรม
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตY-Y
เจาหนาที่วิเคราะหระบบงาน 9
สํานักงบประมาณ
Y-Y
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9 ชช.
สํานักงาน ก.พ.
Y-Y
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9
สํานักงาน ก.พ.
Y-N-Q
ผูอํานวยการกองโครงการเศรษฐกิจ
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและสY-Y
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน Y-Y
ผูอํานวยการกองนโยบายและประสานสถิติ
สนง.สถิติแหงชาติ
Y-Y
ผูอํานวยการกอง 10
สํานักขาวกรองแหงชาติ
Y-Y
ผูอํานวยการกองประสานโครงการฯ 4
สนง.คกก.พิเศษเพื่อการประสานY-Y
(พล.ต) ผูชวยเจากรมพระธรรมนูญ
สป.กลาโหม
Y-N
ผูอํานวยการสวนกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง
Y-Y-D
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1
กรมศุลกากร
Y-Y
ผูอํานวยการกองฝกอบรม
กรมสรรพากร
Y-Y
รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
กรมพิธีการทูต
Y-Y
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ
กรมเศรษฐกิจ
Y-Y
รองอธิบดีกรมเอเซียตะวันออก
กรมเอเซียตะวันออก
Y-Y
ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สป.เกษตรและสหกรณ
Y-Y
รองอธิบดีกรมปาไม
กรมปาไม
Y-Y
ผูอํานวยการกองอุตุนิยมวิทยาอุทก
กรมอุตุนิยมวิทยา
Y-Y
ผูอํานวยการกองพาณิชยตางประเทศ
สป.พาณิชย
Y-Y
ผูอํานวยการศูนยเอกสารและขอมูลธุรกิจ
กรมทะเบียนการคา
Y-Y-Q
ผูอํานวยการทัณฑสถานวัยหนุมมินบุรี
กรมราชทัณฑ
Y-Y
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจนครบาล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
Y-N
ผูชวยปลัดกระทรวงยุติธรรม
สป.ยุติธรรม
Y-Y
ผูอํานวยการสํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานY-Y
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล สนง.นโยบายและแผนสิ่งแวดล Y-Y
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา สป.ศึกษาธิการ
Y-Y

12429
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12431
12432
12433
12434
12435
12436
12437
12438
12439
12440
12441
12442
12443

มาณพ พลไพรินทร
ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์
วีระศักดิ์ วงษสมบัติ
มัณฑนา ศังขะกฤษณ
ปญญา กีรติหัตถยากร
สุรพงษ ตันธนศรีกุล
ชนะ ตันจันทรพงศ
ประสิทธิ์ สัทธาพงศ
สุรชัย เถลิงโชค
สุพจน วงศสัมพันธ
สรอยตระกูล อรรถมานะ
กฤษณา พูนพัฒนพิบูลย
อรรถพล ใหญสวาง
บัญชา คงนคร
กําจร พลางกูร

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการ ก.ค.
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองเลขาธิการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ทรัพยากรธรณีจังหวัดสุราษฎรธานี
รองศาสตราจารย คณะรัฐศาสตร
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการตรวจสอบ
อัยการพิเศษฝายนโยบายและแผน
ผูอํานวยการฝายการพาณิชย
ผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการ

กรมการศาสนา
Y-Y
กรมพลศึกษา
Y-Y
กรมอาชีวศึกษา
Y-Y
สนง.คกก.ขาราชการครู
Y-Y
สป.สาธารณสุข
Y-Y
สป.สาธารณสุข
Y-Y
กรมควบคุมโรคติดตอ
Y-Y
กรมสุขภาพจิต
Y-Y
สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหY-Y
กรมทรัพยากรธรณี
Y-Y
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Y-N
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน Y-N
สํานักงานอัยการสูงสุด
Y-N
การรถไฟแหงประเทศไทย Y-N
องคการเภสัชกรรม
Y-N

รุนที่ 25 ……………………………... จํานวน 43 คน
12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
12512
12513
12514
12516
12517
12518
12519

ธัชกร เหมะจันทร
อําพล ทิมาสาร
อัชพร จารุจินดา
จิระภา รัตนวิบูลย
ธํารง พงษสวัสดิ์
ปณิธาน ยามวินิจ
รัศมี วิศทเวทย
ชัยวัฒน วิเศษวิทยเวช
ธีระเมธ พกมณี
ไชยโชติ บูรณสงคราม
อุบล ชื่นสุพันธรัตน
ปยวัชร นิยมฤกษ
พิทักษ พรหมบุบผา
กาศิวัฒน ปะรักกะมานนท
วิศาล ไมตรียืนยง
ชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ
สรพล เถระพัฒน
กนก คติการ

ผูอํานวยการสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช.
สํานักงบประมาณ
ผูอํานวยการกองกฎหมายไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก
นิติกร 9
สํานักงาน ก.พ.
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9
สํานักงาน ก.พ.
ผูอํานวยการกองวางแผนเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส
ผูอํานวยการกองปองกันยาเสพติด
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมวิเทศสหการ
ผูอํานวยการกองคอมพิวเตอร
สป.การคลัง
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมศุลกากร
รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
รองอธิบดีกรมเอเซียตะวันออก
กรมเอเซียตะวันออก
รองอธิบดีกรมเอเซียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริ กรมเอเซียใต ตะวันออกกลาง แ
รองอธิบดีกรมชลประทาน
กรมชลประทาน
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
ผูตรวจราชการสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539

12521
12522
12523
12524
12525
12526
12527
12528
12529
12530
12531
12532
12533
12534
12535
12536
12537
12538
12539
12540
12541
12542
12543

ปกรณ สรรพกิจ
สอาด ชมบุญ
ไมตรี ศรีนราวัฒน
จารุณี ฐานรตาภรณ
ไพโรจน สุขสัมฤทธิ์
เจตนา มีเพียร
มนตรี สิงหบุตร
ธํารง อมโร
ประสิทธิ์ เขียวดอกนอย
อธิปตย คลี่สุนทร
วีระ บุญยะนิวาศ
เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต
ประยงค เต็มชวาลา
มานิต ธีระตันติกานนท
เฉลิมชัย ชูเมือง
ไพจิตร บุณยานุเคราะห
ไพลิน ผองใส
พูนทรัพย สุพานิช
เกียรติ ชัยพิพัฒน
ภราดร ศรีศุภรางคกุล
องุน กมลยะบุตร
ชัยวัฒน พสกภักดี
อุบล มหาชัย B1094

(พล.ต.ต.) ผูชวยผูบัญชาการประจํากรมตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
รองอธิบดีกรมที่ดิน
กรมที่ดิน
ผูตรวจการโยธาธิการ
กรมโยธาธิการ
รองเลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ
สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ
ผูอํานวยการสํานักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสั สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม
รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
สป.ศึกษาธิการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒ สป.ศึกษาธิการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
สป.ศึกษาธิการ
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
สป.ศึกษาธิการ
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สป.สาธารณสุข
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
สป.สาธารณสุข
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สนง.คกก.อาหารและยา
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รองคณะบดีฝายบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานกรุงเทพมหานคร
อัยการพิเศษฝายคดีแพง 9
สํานักงานอัยการสูงสุด
ผูชวยผูวาการบัญชีและการเงิน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ
หัวหนาสํานักผูอํานวยการ
สนง.สลากกินแบงรัฐบาล
รองปลัดสถาบันการเมืองและการปกครอง (ลาว) สาธารณรัฐ ปชต.ปชช.ลาว

2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539

รุนที่ 26 ……………………………... จํานวน 50 คน
12601
12602
12603
12604
12605
12606
12607
12608
12609
12610

ทรงสรรค นิลกําแหง
ธงชัย กลั่นกรอง
สนอง จันทนินทร
อุณหิศ กาญจนกุญชร
เบญจวรรณ สรางนิทร
อุดม มุงเกษม
กิติศักดิ์ สินธุวนิช
วันชัย มหัทธนังกูร
กรรณิกา สุขเวช
วันเพ็ญ แกลวทนงค

ผูอํานวยการกองศิลปกรรม
รองผูอํานวยการสํานักระบายน้ํา
ผูอํานวยการสํานักประสานงานการเมือง
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช.
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9 ชช.
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเทคโนโลยีการฝกอบรม
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเลขาธิการสงเสริมการลงทุน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
รองเลขาธิการสถิติแหงชาติ

ราชบัณฑิตยสถาน
กรุงเทพมหานคร
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงบประมาณ
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ.
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส
สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน
สนง.คกก.สงเสริมและประสาน
สนง.สถิติแหงชาติ

2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541

12611
12612
12613
12614
12615
12616
12617
12618
12619
12620
12621
12622
12623
12624
12625
12626
12627
12628
12629
12630
12631
12632
12633
12634
12635
12636
12637
12639
12641
12642
12643
12644
12645
12646
12647

รัชนี เผือกวิไล
มนัส คําภักดี
พาเกียรติ สมานบุตร
ศานิต รางนอย
ทํานุ ตังคณะสิงห
สิทธิ บุณยรัตผลิน
โอชา ประจวบเหมาะ
ปราโมทย รักษาราษฎร
ถิรวีร สุพานิช
ชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
ประวิตร ปุษยะนาวิน
ธีระ ตันสมพงษ
บุษรา อึ๊งภากรณ
วันชัย ศรีนวลนัด
ศุภสาร เนียมศิริ
นิมล จันทรปรรณิก
อุไร คงขุน
วิชัย ตัญศิริ
ปน วรรณพินิจ
สุวัฒน สึงตี
พรชัย อยูประยงค
อภิชัย ชวเจริญพันธ
วณี สัมพันธารักษ
สุทัศน ทิวทอง
วิเชียร ชุมชวย
พีชเรข พิริยหะพันธุ
วินัย วิไลลักษณ
ประสิทธิ์ จันทรดา
พิพัฒน ยิ่งเสรี
จิรพร เกตุปรีชาสวัสดิ์
วิชัย เทียนถาวร
วิศิษฏ ประวีณวงศวุฒิ
ไพจิตร พัฒโนภาษ
รัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์
ชนะพันธุ กฤดากร

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
กรมประชาสัมพันธ
2541
ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาบุคคล
กรมศุลกากร
2541
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
กรมสรรพสามิต
2541
ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี
กรมสรรพากร
2541
รองอธิบดีกรมยุโรป
กรมยุโรป
2541
รองอธิบดีกรมประมง
กรมประมง
2541
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
2541
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
2541
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษ 2541
ผูอํานวยการกอง
กรมการบินพาณิชย
2541
รองอธิบดีกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
2541
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 8
กรมทางหลวง
2541
นักวิชาการประกันภัย
กรมการประกันภัย
2541
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2541
ผูบังคับการกองอํานวยการศึกษา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2541
ผูตรวจราชการกรมที่ดิน
กรมที่ดิน
2541
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานระบบคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ
2541
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
2541
ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน
สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม 2541
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2541
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรง 2541
รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 2541
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล สนง.นโยบายและแผนสิ่งแวดล 2541
ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สป.ศึกษาธิการ
2541
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
สป.ศึกษาธิการ
2541
ผูอํานวยการสํานักการกีฬา
กรมพลศึกษา
2541
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
2541
รองเลขาธิการ สปช.
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง 2541
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
สป.สาธารณสุข
2541
นายแพทย 9 วช.
กรมการแพทย
2541
รองอธิบดีกรมอนามัย
กรมอนามัย
2541
เภสัชกร 9 วช.
สนง.คกก.อาหารและยา
2541
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
2541
รองเลขาธิการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห 2541
ผูชวยผูวาการการไฟฟาฝายฝลิต
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ 2541

12648 เจริญ ชุมแสงศรี
12650 วิวัฒน ยถาภูธานนท

หัวหนาฝายจําหนายและจายรางวัล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

สนง.สลากกินแบงรัฐบาล
กรมสุขภาพจิต

2541
2541

รุนที่ 27 ……………………………... จํานวน 50 คน
12701
12702
12703
12704
12705
12706
12707
12708
12709
12710
12711
12712
12713
12714
12715
12716
12717
12718
12719
12721
12722
12723
12724
12725
12726
12727
12728
12729
12730
12731
12732

วิบูลวรรณ สุขสมบูรณ
วิชัย วิทวัสการเวช
ชิดชม สฤษฎิ์ราชโยธิน
ปานตา ศิริวัฒน
ปรีชา วัชราภัย
วิสาข ปญจพรรค
ประณต สุริยะ
จุฑามาศ บาระมีชัย
จตุรงค ปญญาดิลก
สิริพร บุญญานันต
เทวัญ วิชิตะกุล
สุภา ปยะจิตติ
วิจิตร วงศวิวัฒน
ชาญยุทธ ปทุมารักษ
อุทัยวรรณ สันทัดวุฒิ
สมศักดิ์ สุระวดี
วิรัช ชีพสมทรง
อภิชาติ พงษศรีหดุลชัย
วินิจ เบ็ญจพงษ
ทิพยสุดา จาระเวชสาร
ไพบูลย แสงรี
เกษสิริ ศิริภากรณ
วิชล มนัสเอื้อศิริ
ศุภวุฒิ สังขออง
สุชาติ มวงอ่ํา
โกศล รัตนาภรณ
สมนึก นันตติกูล
ไพศาล พฤฒิพร
จุฑาธวัช อินทรสุขศรี
สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ
สิริพร ไศละสูต

ผูชวยปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการกองโรงพิมพ
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช.
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานทรัพยากรบุคคล
นิติกร 9
ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการจราจร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบการศึกษา
รองอธิบดีกรมธนารักษ
ผูอํานวยการสํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย
ผูอํานวยการสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี 2
เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 9 ชช
รองอธิบดีกรมอาเซียน
ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รองอธิบดีกรมทางหลวง
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
รองอธิบดีกรมทะเบียนการคา
นักวิชาการพาณิชย 9 ชช
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูชวยผูบัญชาการศึกษา
ผูอํานวยการกองปรับปรุงและวางแผนที่
รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ รพช. หาดใหญ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
รองอธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมการพลังงาน

กรุงเทพมหานคร
2541
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนต 2541
สํานักงบประมาณ
2541
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก 2541
สํานักงาน ก.พ.
2541
สํานักงาน ก.พ.
2541
สนง.คกก.จัดระบบการจราจรท 2541
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส 2541
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
2541
สํานักงานคณะกรรมการการศึก 2541
กรมธนารักษ
2541
กรมบัญชีกลาง
2541
กรมสรรพสามิต
2541
กรมสรรพากร
2541
กรมอาเซียน
2541
สป.เกษตรและสหกรณ
2541
กรมสงเสริมสหกรณ
2541
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
2541
กรมทางหลวง
2541
กรมไปรษณียโทรเลข
2541
กรมทะเบียนการคา
2541
กรมสงเสริมการสงออก
2541
กรมการพัฒนาชุมชน
2541
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2541
กรมที่ดิน
2541
กรมโยธาธิการ
2541
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 2541
กรมการจัดหางาน
2541
กรมสวัสดิการและคุมครองแรง 2541
สํานักงานประกันสังคม
2541
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 2541

12733
12734
12735
12737
12738
12739
12740
12741
12742
12743
12744
12745
12746
12747
12748
12749
12750

บันเทิง ตัณฑวัฒน
ประสาน สาระทัน
ดวงทิพย สุรินทาธิป
สมบัติ กลิ่นผา
สมบัติ ขวัญดี
ดิเรก พรสีมา
สวัสดิ์ ทรัพยเจริญ
สมยศ เจริญศักดิ์
บุญเลิศ ลิ้มทองกุล
ชาตรี บานชื่น
ปรีชา ศตวรรษธํารง
พิสิทธิ์ ธีรดิลก
จํารูญ มาลัยกรอง
สุเมธ แยมนุน
รัฐ บุณยเกียรติ
วัชรินทร สุวินทรากร
เชิดชัย ขันธนะภา

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
ผูอํานวยการกองตรวจและรายงาน
ผูอํานวยการกองการสัมพันธตางประเทศ
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
เลขานุการกรม
รองเลขาธิการสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
สาธารณสุขนิเทศก
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รองอธิบดีกรมการแพทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
ผูชวยผูอํานวยการองคการโทรศัพท
(พล.ร.ต.) รองเจากรมสงบํารุงกําลังทหารเรือ
เศรษฐกร 8 ว.

กรมวิทยาศาสตรบริการ
สป.ศึกษาธิการ
สป.ศึกษาธิการ
กรมสามัญศึกษา
สนง.คกก.ขาราชการครู
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ
สป.สาธารณสุข
สป.สาธารณสุข
สป.สาธารณสุข
กรมการแพทย
กรมสุขภาพจิต
กรมทรัพยากรธรณี
สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
องคการโทรศัพทแหงประเทศไ
กองทัพเรือ
สนง.เศรษฐกิจการคลัง

2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541

รุนที่ 28 ……………………………... จํานวน 47 คน
12801
12802
12803
12804
12805
12807
12808
12809
12810
12811
12812
12813
12814
12815
12816
12817

อดุลย กอวัฒนา
วิวัฒน หลิมพานิช
ชาญชัย แสวงศักดิ์
สุภาวดี เวชศิลป
มณีรัตน ผลิพัฒน
จารึก เจริญพานิช
ปกรณ สัตยวณิช
ธวัช คงเดชา
กิตติ สมานไทย
เทอดศักดิ์ แพทยานันท
สมศักดิ์ สวางเจริญ
ชาญชัย มุสิกนิศากร
เพ็ญศรี ตรีทัพ
ศุภกิจ ดุลยพิชช
สิรินุช พิศลยบุตร
พิชาติ เกษเรือง

ผูอํานวยการกอง 8
สํานักขาวกรองแหงชาติ
2542
ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหงบประมาณสวนภูมิภา สํานักงบประมาณ
2542
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก 2542
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานมาตรฐานวินัย
สํานักงาน ก.พ.
2542
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
สํานักงาน ก.พ.
2542
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานความมั่นคงภายในประเทศ สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส 2542
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนา
สนง.คกก.พิเศษเพื่อการประสาน 2542
ผูอํานวยการสํานักงานกลางชวยเหลือเกษตรกร สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
2542
รองเลขาธิการ ส.ย.ช.
สนง.คกก.สงเสริมและประสาน 2542
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ
2542
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
2542
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สนง.เศรษฐกิจการคลัง
2542
ผูอํานวยการสํานักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
2542
ผูอํานวยการสํานักงานนําเขาทาเรือกรุงเทพ
กรมศุลกากร
2542
นักวิชาการภาษี 9
กรมสรรพสามิต
2542
ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี
กรมสรรพากร
2542

12818
12819
12820
12821
12822
12823
12824
12825
12826
12827
12828
12829
12830
12831
12832
12833
12834
12835
12836
12837
12838
12839
12840
12841
12842
12843
12844
12845
12846
12847

การุณย ฤชุโยธิน
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ
กรมเศรษฐกิจ
สิงหทอง ชินวรรังสี
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
อุปถัมภ ภวภูตานนท ณ มหารองอธิบดีกรมประมง
กรมประมง
ภัทรชัย รัชนี
รองอธิบดีกรมปาไม
กรมปาไม
วิชัย นพอมรบดี
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สรอยทิพย ไตรสุทธิ์
หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
สป.คมนาคม
ถวัลยรัฐ ออนศิระ
รองอธิบดีกรมเจาทา
กรมเจาทา
ทรงศักดิ์ แพเจริญ
ผชช.เฉพาะดานวิศวกรรมโยธา
กรมทางหลวง
ทวีสิทธิ์ ดํารักษ
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
พิษณุ เหรียญมหาสาร
รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
กรมการคาตางประเทศ
จรัมพร ประถมบูรณ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมการพัฒนาชุมชน
อัจฉรา ศรียะพันธ
ผูอํานวยการกองคํานวณและประมวลผล
กรมที่ดิน
สุริยะ สมบัติทวี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
ชาติชาย กริชชาญชัย
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
ทรงศักดิ์ ตันตะโยธิน
ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม
จิรธร ปุญญฤทธิ์
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแรงงานสัมพันธ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรง
จารุพงศ บุญ-หลง
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
อารีรัตน วัฒนสิน
รองอธิบดีกรมวิชาการ
กรมวิชาการ
อารักษ สังหิตกุล
รองอธิบดีกรมศิลปากร
กรมศิลปากร
ปริญญา กรวยทอง
รองเลขาธิการ สปช.
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
นลินี ไกรคุณาศัย
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สนง.คกก.การศึกษาเอกชน
กิตติศักดิ์ กลับดี
สาธารณสุขนิเทศก
สป.สาธารณสุข
อัครเดช เพ็ญศิริ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สป.สาธารณสุข
ประสาท โหตรภวานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
กรมการแพทย
สมเกียรติ ภูธงชัยฤทธิ์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
เกษม สุนทรมโนกุล
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สาธิต ศิริรังคมานนท
รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
โกวิท ตันติวงศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบดานสังคมและความมั่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
น้ําทิพย แกววิเชียร
รองผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล สนง.สลากกินแบงรัฐบาล
สินีนาฏ ศิลปาจารย
รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา

2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542
2542

รุนที่ 29 ……………………………... จํานวน 45 คน
12901 ภราดา เณรบํารุง
12902 อรรถชัย บุรกรรมโกวิท
12904 จินตมัย ธนาคม

ผูอํานวยการสํานักการเมืองตางประเทศ
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช.
ผูอํานวยการกองกลาง

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2542
สํานักงบประมาณ
2542
สํานักงาน ก.พ.
2542

12905
12906
12907
12908
12909
12910
12911
12912
12913
12914
12915
12916
12917
12918
12919
12920
12921
12922
12923
12924
12925
12926
12927
12928
12929
12930
12931
12932
12933
12934
12935
12936
12937
12938
12939

สุวัฒน วาณีสุบุตร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช.
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส
สุพัฒน ลิมปาภรณ
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน
ปริศนา พงษทัดศิริกุล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
ธีรภัทร สันติเมทนีดล
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
สุชาติ สุชาติเวชภูมิ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
กรมประชาสัมพันธ
อภินันท ภัทรธิยานนท
ผูอํานวยการกองการรวมมือกับตางประเทศ 1 กรมวิเทศสหการ
อภิสิทธิ์ จุลโมกข
(น.อ.) รองเจากรมขาวทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
ปนัดดา พวงรับ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
สป.การคลัง
เรืองศักดิ์ ลอยกุลนันท
ผูอํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม
กรมศุลกากร
สุริยน วรวิทยานนท
นักวิชาการภาษี 9
กรมสรรพสามิต
จันทิมา สิริแสงทักษิณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 9 วช.
กรมสรรพากร
อุม เมาลานนท
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ
กรมสารนิเทศ
อําพน กิตติอําพน
ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สป.เกษตรและสหกรณ
ธีระ วงศสมุทร
รองอธิบดีกรมชลประทาน
กรมชลประทาน
จรินทร อิฐรัตน
รองอธิบดีกรมปาไม
กรมปาไม
ไชยสิทธ เอนกสัมพันธ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
ณรงคศักดิ์ เสนาณรงค
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
พิชัย ภูพิชญพงษ
เลขานุการกรม
กรมการขนสงทางบก
ณรงค อาจริยะกุล
รองอธิบดีกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
วิสิฐ อัจฉยานนทกิจ
วิศวกรวิชาชีพ 9 วช.
กรมทางหลวง
ทัศนีย แหวนดวงเดน
ผูอํานวยการสํานักนายทะเบียนคุมครองผูประสบภักรมการประกันภัย
ปราการ เมฆสุภะ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
กรมการผังเมือง
ฟน ศรีเมฆ
รองอธิบดีกรมที่ดิน
กรมที่ดิน
คุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ นายชางใหญ (วิศวกร 9)
กรมโยธาธิการ
วิสัย พฤกษะวัน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
กรมราชทัณฑ
สมรรถชัย วิศาลาภรณ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
วันชัย ผดุงศุภไลย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน
ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
สํานักงานประกันสังคม
ศศิธารา พิชัยชาญณรงค รองอธิบดีกรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา
สิริชัยชาญ ฟกจํารูญ
ผูอํานวยการสถาบันนาฏดุริยางคศิลป
กรมศิลปากร
สงวน บุญปยทัศน
รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
สุวรรณ นาคพนม
รองเลขาธิการสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ
สิทธิพงษ กรีติยุตานนท ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สป.สาธารณสุข
วีระ อิงคภาสกร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา
สป.สาธารณสุข
ไพจิตร วราชิต
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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12940
12941
12942
12944
12945

ดิเรก รัตนวิชช
รัชดา สิงคาลวณิช
อนุสรณ เนื่องผลมาก
วรรณวิไล พรหมลักขโณ
สุนทรี แกวกรณ

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
ผูอํานวยการสํานักบริหาร

กรมทรัพยากรธรณี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
องคการสื่อสารมวลชนแหงประ
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รุนที่ 30 ……………………………... จํานวน 47 คน
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13004
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วิชัย สุวรรณรัตน
ดวงสมร วรฤทธิ์
สมโภชน นพคุณ
กานตี พรหมศิริ
ระพีพันธุ สริวัฒน
เอื้อวงศ วงศทองเหลือ
บุญเลิศ ศุภดิลก
พิธพร กลิ่นเฟอง
อัมพร เล็กอุทัย
อรสา จันทราทิพย
แนงนอย ณ ระนอง
ฐานิศร เวสสะโกศล
สมเกียรติ เจริญกุล
วีรพันธุ วัชราทิตย
เปยมศักดิ์ มิลินทจินดา
วีรพันธุ ศรีบุญลือ
เศวต ตันพลีรัตน
สมปอง หิรัญวัฒน
ทองทวี ดีมะการ
ไพศาล กุวลัยรัตน
อําไพ เจริญผล
วินัย เชยศุภเกตุ
กําพล อุรุยศ
สายใจ ลิ้มทองกุล
ปราณี ภาษีผล
สุรพล เชาววิศิษฐ
สรรคชัย อินหวาง
มั่นเศรษฐ หอมวิเศษวงศา

ผูชวยผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักขาวกรองแหงชาติ
2543
Cเจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช.
สํานักงบประมาณ
2543
เจาหนาที่ฝกอบรม 9 ชช.
สํานักงาน ก.พ.
2543
ผูอํานวยการกองกิจกรรมพิเศษ
สนง.คกก.พิเศษเพื่อการประสาน 2543
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
2543
ผูอํานวยการกองสืบสวนสอบสวน 4
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร 2543
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
2543
รองเสนาธิการ ทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
2543
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเงินกู
สนง.เศรษฐกิจการคลัง
2543
นักวิชาการคลัง
กรมบัญชีกลาง
2543
ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาบุคคล
กรมศุลกากร
2543
ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
กรมสรรพสามิต
2543
รองอธิบดีกรมสรรพากร
กรมสรรพากร
2543
รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 2543
รองอธิบดีกรมอาเซียน
กรมอาเซียน
2543
ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สป.เกษตรและสหกรณ
2543
ผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรม
กรมชลประทาน
2543
รองอธิบดีกรมประมง
กรมประมง
2543
รองอธิบดีกรมปศุสัตว
กรมปศุสัตว
2543
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษ 2543
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานพัฒนานโยบาย
สป.คมนาคม
2543
Cรองอธิบดีกรมเจาทา
กรมเจาทา
2543
ผูอํานวยการสํานักกอสรางสะพาน
กรมทางหลวง
2543
นักวิชาการพาณิชย 9 ชช
กรมการคาตางประเทศ
2543
รองอธิบดีกรมการประกันภัย
กรมการประกันภัย
2543
รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
กรมทรัพยสินทางปญญา
2543
ผูอํานวยการกองพัฒนาอาสาสมัครและผูนําทองถิ่นกรมการพัฒนาชุมชน
2543
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 2543

13029
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13032
13033
13034
13035
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13038
13039
13040
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13042
13043
13044
13045
13046
13047

นัทธี จิตสวาง
สราวุธ เบญจกุล
อําไพ วงศปราชญ
วิชิต ชี้เชิญ
วินัย รอดจาย
ประเสริฐ งามพันธุ
อรวรรณ สุนทรชัย
อรรณพ วิสุทธิมรรค
ธนู ชาติธนานนท
บุญชัย สมบูรณสุข
วิรัตน ตันเดชานุรัตน
อรุณี มวงนอยเจริญ
ภาสกร รักษกุล
สมลักษณ วงศงามขํา
ชวลิต สาลีผล
ธีระชัย เธียรสรรชัย
วันชัย สุระกุล
พิศาล สรอยธุหร่ํา

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทัณฑวิทยา
กรมราชทัณฑ
รองเลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ
สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ
ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการพลศึกษาฯ
กรมพลศึกษา
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาหนังสือ
กรมวิชาการ
Cรองเลขาธิการ สปช.
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
สนง.คกก.การศึกษาเอกชน
Cนายแพทยใหญ
กรมการแพทย
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สนง.คกก.อาหารและยา
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล สป.อุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
ผูชวยนายแพทยใหญ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ผูอํานวยการกองขาว
สํานักราชเลขาธิการ
ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 9
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
Cรองผูอํานวยการสํานักรักษาความสะอาด
กรุงเทพมหานคร
Cรองผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล สนง.สลากกินแบงรัฐบาล
รองผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศ
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รุนที่ 31 ……………………………... จํานวน 46 คน
13101
13102
13103
13104
13105
13106
13107
13108
13109
13110
13111
13112
13113
13114
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ผูอํานวยการสํานักโฆษก
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สมลักษณ สงสัมพันธ
ทัศนีย ธรรมสิทธิ์
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9 ชช.
สํานักงาน ก.พ.
ไผท เมธารมณ
ผูอํานวยการศูนยวิเคราะหและประสานแผนปฏิบัติ สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส
บุญรัตน ออนกอ
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน
ศรีวัฒนา จุลชาต
ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
มณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอรองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
จินตนา เพชรานนท
ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการสถิติ
สนง.สถิติแหงชาติ
ปราโมช รัฐวินิจ
ผูอํานวยการสํานักขาว
กรมประชาสัมพันธ
สุวัลภา พัฒนพาณิชย
ผูอํานวยการกองการรวมมือกับตางประเทศ 2 กรมวิเทศสหการ
นัท หิรัญรัตน
ผูอํานวยการสํานักกษาปณ
กรมธนารักษ
ชลิดา สาครตานันท
ผูอํานวยการสํานักการเงินการคลัง
กรมบัญชีกลาง
เสนีย เจริญกุล
ผูอํานวยการสํานักงานนําเขาทาเรือกรุงเทพ
กรมศุลกากร
อุดม ภูริปาณิก
ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
กรมสรรพสามิต
ศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพากร
กฤต ไกรจิตติ
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ
กรมเศรษฐกิจ

2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543

13116
13117
13118
13119
13120
13121
13122
13123
13124
13125
13126
13127
13128
13129
13130
13131
13132
13133
13134
13135
13136
13137
13138
13139
13140
13141
13142
13143
13144
13145
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ถาวร ลามศรีจันทร
อภิชาติ อติเวทิน
ฉันทลักษณ บุศยอังกูร
สุดอนงค จารุทัศน
โสภณ ดวงแข
จุลละพันธ จุลละโพธิ
จีระภา จิตรแสวง
มนตรี วิพันธวรพงษ
ศรีวิชชา รักจํารูญ
ไมตรี อินทุสุต
กิจจา เล็กสุขุม
นรงค คุมไพโรจน
สกล บุญคํา
รวิวรรณ สถานานนท
สวัสดิ์ เหมกมล
ชอบวิทย ลับไพรี
นิพนธ แกวสุทธา
มานะ มโนรมย
อุฤทธิ์ บุญมาก
วีระ โรจนพจนรัตน
เสรี บุญญกาศ
ศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
ฉลอง ทองแผ
เจริญ มีชัย
บรรยงค พันธุวสี D
พรเทพ ศิริวนารังสรรค
สุชาติ จันลาวงศ
สมศักดิ์ พิศุทธิสุวรรณ
กรรณิกา สารพานิช
เฉลิมชัย รัตนรักษ
สมชาติ เทวะวโรดม

ผูอํานวยการสํานักสารนิเทศ
กรมปาไม
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคเหนือกรมสงเสริมการเกษตร
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษ
ผูอํานวยการกองกิจการระหวางประเทศ
สป.คมนาคม
วิศวกรวิชาชีพ 9 วช.
กรมทางหลวง
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 3
กรมทางหลวง
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารไปรษณียโทรเลข
กรมไปรษณียโทรเลข
รองอธิบดีกรมการประกันภัย
กรมการประกันภัย
นักวิชาการพาณิชย 9 ชช
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครอง
นายชางใหญ (วิศวกร 9)
กรมโยธาธิการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
กรมประชาสงเคราะห
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
สํานักงานประกันสังคม
รองอธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมการพลังงาน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
สนง.คกก.วิจัยแหงชาติ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา สป.ศึกษาธิการ
ผูอํานวยการกองพุทธศาสนสถาน
กรมการศาสนา
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
รองอธิบดีกรมศิลปากร
กรมศิลปากร
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมอาชีวศึกษา
Cรองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ
ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สป.สาธารณสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
สป.สาธารณสุข
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
สป.สาธารณสุข
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการตรวจสอบ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ผูชวยผูวาการการไฟฟาฝายฝลิต
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
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รุนที่ 32 ……………………………... จํานวน 60 คน
13201 อนุสสร บุณยรัตพันธุ
13202 สุพจน จันทนขาว

ผูอํานวยการศูนยบริการประชาชน
ผูอํานวยการกอง 5

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2544
สํานักขาวกรองแหงชาติ
2544

13203
13204
13205
13206
13207
13208
13209
13210
13211
13212
13213
13214
13215
13216
13217
13218
13219
13220
13221
13222
13223
13224
13225
13226
13227
13228
13229
13230
13231
13232
13233
13234
13235
13236
13237

สิรินธร พวงกนก
กิตติ อิทธิวิทย
อรรชกา บริมเบิล
กมล สุขสมบูรณ
จิตตรา ลับไพรี
อัจฉรา หัศบําเรอ
พรรณผกา ชลนภาสถิตย
โกวิท ภิรมยวงศ
สุปรีชา กมลาศน
พงษศักดิ์ เยี่ยงศรีเมือง
สุทัศน ปลื้มปญญา
ศิริพงศ หังสพฤกษ
อดิศักดิ์ ดานวิวัฒนพร
สวัสดิ์ ดุลยพัชร
นิรันดร ทองพันธ
เชาวปรีชา ศรีรอต
ชาญชาลี สารชวนะกิจ
สมพร ไพสิน
ศรีรัตน รัษฐปานะ
กรณรงค ฤทธิ์ฤาชัย
บรรยงค ลิ้มประยูรวงศ
เพ็ญพรรณ แกวฟานภาดล
อัจฉราพรรณ หอทองคํา
วราวุธ วราภรณ
ธีระพันธุ ทองประวัติ
กาญจนา เกษกาญจน
ไพศาล ตันชีวะวงศ
เกษม เยาวรัตน
อรวรรณ พงศพงัน
กฤษฎา จุลการ
ธนชล สุริยนาคางกูร
จิราภรณ เกษรสุจริต
กอบแกว อัครคุปต
พานิช พงศพิโรดม
มยุรี ผองผุดพันธ

เจาหนาที่วิเคราะหระบบงาน 9 ชช.
สํานักงบประมาณ
Cผูอํานวยการศูนยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส
ผูอํานวยการกองแผนงานและพัฒนา
สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญ สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
กรมประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการกองการเงินโครงการ
กรมวิเทศสหการ
ผูอํานวยการกองนโยบายและมาตรการ
01123
เสนาธิการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
กองทัพอากาศ
ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
กรมสรรพสามิต
ผูอํานวยการกองพัฒนาเกษตรที่สูง
สป.เกษตรและสหกรณ
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการ
กรมชลประทาน
ปศุสัตวเขต 6
กรมปศุสัตว
ผูอํานวยการสํานักปองกันและปราบปราม
กรมปาไม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 4 กรมวิชาการเกษตร
ผูอํานวยการกองสหกรณนิคม
กรมสงเสริมสหกรณ
ผชช.เฉพาะดานวิศวกรรมโยธา
กรมทางหลวง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมายการคาบริการดานพ สนง.คกก.สงเสริมการพาณิชยน
อัครราชทูตฝายการพาณิชย
สป.พาณิชย
ผูอํานวยการสํานักรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตกรมการคาภายใน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบคุมครองฯ
กรมทรัพยสินทางปญญา
ผอ.สํานักเจรจาการคาทวิภาคี
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
ผูอํานวยการกองคลัง
กรมการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ
กรมที่ดิน
วิศวกรวิชาชีพ 9 วช
กรมโยธาธิการ
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง
กรมราชทัณฑ
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเรงรัดพัฒนาชนบท ปรสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการควบคุมและสอดสอง กรมคุมประพฤติ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
กรมการจัดหางาน
ผูอํานวยการกองบริการชุมชน
กรมประชาสงเคราะห
ผูอํานวยการกองรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
สํานักงานประกันสังคม
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
สป.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แล
ผูอํานวยการสํานักศึกษาคนควาและพัฒนาพลังงานกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ผูอํานวยการกองสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลกรมวิทยาศาสตรบริการ
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13238
13239
13240
13241
13242
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13244
13245
13246
13247
13248
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13252
13253
13254
13255
13256
13257
13258
13259
13260

อรพินท วงศชุมพิศ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสิ่งแวดลอมตางประเทศ สนง.นโยบายและแผนสิ่งแวดล
สมเกียรติ ชอบผล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
สป.ศึกษาธิการ
ประเสริฐ แกวเพ็ชร
ผูอํานวยการกองคลัง
สป.ศึกษาธิการ
ทองสุข มันตาทร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา สป.ศึกษาธิการ
อรุณศรี อนันตรศิริชัย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิจัยทางการศึกษา
กรมวิชาการ
เกรียงไกร สัมปชชลิต
ผูอํานวยการสถาบันศิลปกรรม
กรมศิลปากร
วิชัย เวียงสงค
ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมมาตรฐานการศึกษา
กรมสามัญศึกษา
สายพิณ มณีศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษก นครปฐม กรมสามัญศึกษา
เฉลย พูนสวน
ผอ.สํานักพัฒนาระบบบริหาร
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
ชูชาติ ทรัพยมาก
ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
วิรัช เกียรติเมธา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สป.สาธารณสุข
สุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ผอ.รพ.มหาสารคาม รก.นายแพทย 9 วช.
สป.สาธารณสุข
ภัทริยา จารุทัศน
ผูอํานวยการศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทกรมการแพทย
สมยศ ดีรัศมี
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ
กรมการแพทย
ศิริพร กัญชนะ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย
วชิระ เพ็งจันทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
กรมสุขภาพจิต
ฐิติ ดานอําไพ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมทรัพยากรธรณี
วิม รุงกรุต
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
มานิตย ทองสอน
เลขานุการกรม
ราชบัณฑิตยสถาน
สัจจา ศศะนาวิน
ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 13
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
นิพภา ชลพินทุวิสุทธิ์ (เนตรใผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสิน 5
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร
สินชัย โพธิ์รัง
ผูเชี่ยวชาญ 9
สนง.สลากกินแบงรัฐบาล
วงศวิทย วิจารณรงค
หัวหนาฝายออกอากาศวิทยุ
องคการสื่อสารมวลชนแหงประ
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รุนที่ 33 ……………………………... จํานวน 60 คน
13301
13302
13303
13304
13305
13306
13307
13308
13309
13310

สุวัฒน เทพอารักษ
โสฬส งามวงศวาน
พีรพันธุ เปรมภูติ
รัชฎา ถาวรเวช
เชต ธีรพัฒนะ
โฆษิต ฉัตรไพบูรณ
กาญจน ชีรานนท
อิศร ปกมนตรี
จริยวัฒน สันตะบุตร
อภิชาติ ชินวรรโณ

ผูชวยเลขาธิการ ก.ป.ร.
สนง.คกก.พิเศษเพื่อการประสาน 2544
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน 2544
รองเลขาธิการ ป.ป.ง.
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร 2544
ผูชวยปลัดกระทรวงการตางประเทศ
สป.การตางประเทศ
2544
ผูชวยปลัดกระทรวงการตางประเทศ
สป.การตางประเทศ
2544
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ
กรมเศรษฐกิจ
2544
รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 2544
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ
กรมสารนิเทศ
2544
รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
กรมองคการระหวางประเทศ 2544
รองอธิบดีกรมเอเซียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริ กรมเอเซียใต ตะวันออกกลาง แ 2544

13311
13312
13313
13314
13315
13316
13317
13318
13319
13320
13321
13322
13323
13324
13325
13326
13327
13328
13329
13330
13331
13332
13333
13334
13335
13336
13337
13338
13339
13340
13341
13342
13343
13344
13345

สุโข ภิรมยนาม
รองอธิบดีกรมการกงสุล
กรมการกงสุล
อนันต ภูสิทธิกุล
ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สป.เกษตรและสหกรณ
จิระ พิมลลิขิต
ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สป.เกษตรและสหกรณ
มณเฑียร กังศศิเทียม
รองอธิบดีกรมชลประทาน
กรมชลประทาน
สามารถ โชคคณาพิทักษ รองอธิบดีกรมชลประทาน
กรมชลประทาน
ไมตรี ดวงสวัสดิ์
รองอธิบดีกรมประมง
กรมประมง
ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว
กรมปศุสัตว
สมชัย เพียรสถาพร
รองอธิบดีกรมปาไม
กรมปาไม
เฉลียว จีระจรรยา
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
ฉกรรจ แสงรักษาวงศ
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
ประไพศรี พิทักษไพรวัน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สาคร ประไพพงษ
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
ธงชาติ รักษากุล
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
เรืองชัย บุญญานันต
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ
กรัณย วุฒิเมธีกุล
รองอธิบดีกรมการบินพาณิชย
กรมการบินพาณิชย
ประพนธ นิลวัชรมณี
รองอธิบดีกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
วิวัฒน สุทธิภาค
รองอธิบดีกรมไปรษณียโ ทรเลข
กรมไปรษณียโทรเลข
ดุษฎี สาริกบุตร
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
อนันต แทนสถิตย
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
เลิศชาย นิลสลับ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยน 06108
วีรวิทย วีรวรวิทย
รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
กรมทรัพยสินทางปญญา
พวงรัตน อัศวพิศิษฐ
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
ดิเรก กอนกลีบ
รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
สป.มหาดไทย
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน
วัลลภ พลอยทับทิม
รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
กรมประชาสงเคราะห
สุดา ศิริกุลวัฒนา
ผูชวยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
สป.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แล
นิศากร โฆษิตรัตน
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
สุจินดา โชติพานิช
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สวัสดิ์ ตี๋ชื่น
รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
11104
ประสาท สอานวงศ
รองอธิบดีกรมวิชาการ ศธ.
กรมวิชาการ
ณรงค รักเดช
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
วิจิตร ติจันทึก
รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
จําเนียร ศิลปวานิช
รองอธิบการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ดิลก พัฒนวิชัยโชติ
รองเลขาธิการ สปช.
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
สงศรี วรรณเสน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สนง.คกก.การศึกษาเอกชน

2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544

13347
13348
13349
13350
13351
13352
13353
13354
13355
13356
13357
13358
13359
13360

วินัย สวัสดิวร
สถาพร วงษเจริญ
วิฑูรย สิมะโชคดี
สมศักดิ์ โพธิสัตย
อนันต สุวรรณปาล
อิสสระ โชติบุรการ
ปราโมทย วิทยาสุข
สุชาติ เมืองแกว
สงคราม เหลืองทองคํา
สมศักดิ์ จักรไพวงศ
ศานสนีย ศิริชุมแสง
ประเสริฐ ศีลพิพัฒน
วนิดา สิริสิงห
เจริญ ภักดีวานิช

รองอธิบดีกรมการแพทย
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ผูชวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
ผูชวยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา
ผูชวยผูอํานวยการ
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา

กรมการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
สป.อุตสาหกรรม
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
สถาบันพระปกเกลา
องคการโทรศัพทแหงประเทศไ
กรมสามัญศึกษา

2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544

รุนที่ 34 ……………………………... จํานวน 60 คน
13401
13402
13403
13404
13405
13406
13407
13408
13409
13410
13411
13412
13413
13414
13415
13416
13417
13418
13419

สุขจิตต ประยูรหงษ
บุญเลิศ เลิศเมธากุล
เกรียงไกร บุณยโยธิน
เพ็ญจา ออนชิต
ศรีนิตย บุญทอง
สุนทร วรศักดิ์
ชะไม สงวนพันธุ
ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย
จันทิมา เชยสงวน
ดํารงค ทวีมา
อัมพา ภมรานนท
เสงี่ยม สันทัด
วัลลา โจมพรม
จิระภรณ พรอมเพชรรัตน
สุรพันธุ บุณยมานพ
แววจักร กองพลพรหม
กมลพร หัสรังค
สารกิจ ถวิลประวัติ
พงศปยะ ปยสิรานนท

ผูอํานวยการกอง 11
สํานักขาวกรองแหงชาติ
2544
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช.
สํานักงบประมาณ
2544
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาภาคใต
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส 2544
รักษาการ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส 2544
ผูอํานวยการกองประเมินผลและขอมูล
สนง.คกก.พิเศษเพื่อการประสาน 2544
ผูอํานวยการกองสงเสริมการลงทุนที่ 4
สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน 2544
ผอ.สนง.คกก.การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกคสป.สํานักนายกรัฐมนตรี
2544
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารสป.สํานักนายกรัฐมนตรี
2544
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประกรมประชาสัมพันธ
2544
ผูชวยผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2544
ผูอํานวยการสํานักบริหารเงินตรา
กรมธนารักษ
2544
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานศุลกากร
กรมศุลกากร
2544
ผูอํานวยการกองยุโรป 2
กรมยุโรป
2544
ผูอํานวยการกองการประชุมระหวางประเทศ
กรมองคการระหวางประเทศ 2544
ผูอํานวยการกองเอเซียตะวันออก 4
กรมเอเซียตะวันออก
2544
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สป.เกษตรและสหกรณ
2544
วิศวกรโยธา 9
กรมชลประทาน
2544
ปศุสัตวเขต 8
กรมปศุสัตว
2544
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมพัฒนาที่ดิน
2544

13420
13421
13422
13423
13424
13425
13426
13427
13428
13429
13430
13431
13432
13433
13434
13435
13436
13437
13438
13439
13440
13441
13442
13443
13444
13445
13446
13447
13448
13449
13450
13451
13452
13453
13454

ประสาท เกศวพิทักษ
พงษประสาร อิศรภักดี
ทิวา กุลดิลกรัตน
ชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย
สุจินตา วังวสุ
ประไพพรรณ อยูสําราญ
ดุสิต อุชุพงศอมร
คมคาย ธูสรานนท
ศิวะ ศิริเสาวลักษณ
เริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
มาลินี เศรษฐนันท
มงคล สุนทรสุข
พงษเดช หวังสิทธิเดช
สุทัศนี สืบวงศแพทย
สุวิทย ขันธาโรจน
เหม บุญพรหมออน
สุนทร สืบสหการ
ปฏิภาณ วัฒนา
อดุลย ฉายอรุณ
อัจฉรา พุมฉัตร
พรทิพย ปนเจริญ
จําลอง นักฟอน
ประเสริญ รัตนะรัต D
เกษม หนายคอน
ปรียานุช จริยวิทยานนท
ชอบ ลีชอ
สมบัติ แกวสุจริต
สด แดงเอียด
อุบล เลนวารี
มนัส เหลียงชัยกุล
ชาย จิรวิศัลย
สวัสดิ์ เถกิงเดช
ภาสกร อัครเสวี
ปนัดดา ซิลวา
วิลาวัณย จึงประเสริฐ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง
กรมวิชาการเกษตร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการปฏิรูปที่ดิน
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษ
ผูอํานวยการกองวิชาการขนสงทางอากาศ
กรมการบินพาณิชย
ผูอํานวยการสํานักงานโครงการทางหลวงพิเศษระหกรมทางหลวง
หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
สป.พาณิชย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานระบบและโครงสรางการตลากรมการคาภายใน
นิติกร 9 ชช
กรมทะเบียนการคา
นักวิชาการประกันภัย 9 ชช
กรมการประกันภัย
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
สป.มหาดไทย
ผูเชี่ยวชาญดานการปกครอง
กรมการปกครอง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
กรมการผังเมือง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
กรมที่ดิน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
กรมโยธาธิการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวางแผน
สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงเคราะห
กรมประชาสงเคราะห
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรง
ผูอํานวยการกองกลาง
สป.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แล
ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการและบํารุงรักษา
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
Cผูอํานวยการกองการศึกษาเคมีปฏิบัติ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 9
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานฝกอบรม
สป.ศึกษาธิการ
ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผน
สป.ศึกษาธิการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนสป.ศึกษาธิการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมมาตรฐาน กศน. 11104
ผูอํานวยการสํานักงานทดสอบทางการศึกษา
กรมวิชาการ
ผูอํานวยการสถาบันนาฏดุริยางคศิลป
กรมศิลปากร
ผูอํานวยการสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแกรมศิลปากร
ผูอํานวยการสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึ สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา รก.นพ.สสป.สาธารณสุข
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการแพทย
กรมการแพทย
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองวัณโรค
กรมควบคุมโรคติดตอ
รก.ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
นายแพทย 9 วช.
กรมอนามัย
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13455
13456
13457
13458
13459
13460

รณรงค รักษกุลชน
ปริมา หวังวงศวิโรจน
แนงนอย พัวพัฒนกุล
จีระรัตน นพวงศ ณ อยุธยา
สุพัตรา มีสวรรค
พัชรพงศ อภิชาตะพงศ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2544
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวสนง.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห 2544
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
สป.ทบวงมหาวิทยาลัย
2544
ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 15
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
2544
ผูชวยผูวาการฝายแผนงานและการเงิน
06207
2544
Cรองผูวาการฝายการตลาด
01201
2544

รุนที่ 35 ……………………………... จํานวน 67 คน
13501
13502
13503
13504
13505
13506
13507
13508
13509
13510
13511
13512
13513
13514
13515
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13519
13520
13521
13522
13523
13524
13525
13526
13527

เจริญ รอดรักษา
ฐานิต ชัยยศ
ชาคริต บุญฑียกุล
นิศกร ทัดเทียมรมย
อดิศักดิ์ ตันยากุล
เอมอร อรามกุล
อาวุธ วรรณวงศ
ศรีพนม บุนนาค
จํารูญ ตั้งไพศาลกิจ
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
หิรัญญา สุจินัย
นิตยา วงศเดอรี
นิรมล กิตติวิบูลย
ชมนาท รังษิยาภา
อังสุมาล ศุนาลัย
รําเพย ปทมวิชัยพร
สมภพ บัณฑรวิพากษ
วิชัย จึงรักเกียรติ
วันวิสาข วัณโณ
วารุณี อรัณยกานนท
สุณี ตั้งในคุณธรรม
อภิวัฒน เศรษฐรักษ
ธวัชชัย สันติสุข
โสภณ ชมชาญ
บรรเจิด อภินิเวศ
ขจร เทศมาสา
สุทธิรักษ อิศดิศัย

ผูอํานวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการสํานักประสานงานการเมือง
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการกอง 10
สํานักขาวกรองแหงชาติ
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช.
สํานักงบประมาณ
ผอ.กองความมั่นคงดานการปองกันประเทศ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงช
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9 ชช.
สํานักงาน ก.พ.
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9 ชช.
สํานักงาน ก.พ.
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9 ชช.
สํานักงาน ก.พ.
ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการจราจร
สนง.คกก.จัดระบบการจราจรท
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช.
สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและส
ผูอํานวยการกองสงเสริมการลงทุน 6
สนง.คกก.สงเสริมการลงทุน
Cเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 9
สป.สํานักนายกรัฐมนตรี
ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผนการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึก
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงานเยาวชน สนง.คกก.สงเสริมและประสาน
ผูอํานวยการกองวิชาการประมวลผลขอมูล
สนง.สถิติแหงชาติ
ผูอํานวยการกองการรวมมือกับตางประเทศ 2 กรมวิเทศสหการ
ผูอํานวยการสวนอนุมัติและเบิกจาย 5
กรมบัญชีกลาง
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
กรมสรรพากร
ผูอํานวยการกองการเมือง
กรมองคการระหวางประเทศ
ผูอํานวยการกองนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง กรมอาเซียน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ชช.
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ผูตรวจราชการกรมปาไม
กรมปาไม
นักวิชาการปาไม 10 ชช.
กรมปาไม
ผูเชี่ยวชาญดานวางแผนการใชที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
ผูอํานวยการกองนิติการ
สป.คมนาคม
ผูอํานวยการกองขุดและรักษารองน้ําชายฝงทะเล กรมเจาทา
ผูอํานวยการสํานักปกปองและรักษาผลประโยชนทกรมการคาตางประเทศ

2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544
2544

13528
13529
13530
13531
13532
13533
13534
13535
13536
13537
13538
13539
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13546
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13548
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13557
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13560
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ชํานิ บูชาสุข
ไพโรจน เผือกวิไล
สงา สุนทรารักษ
เดชา ตันติยวรงค
เกษม ศาสตรวาหา
พิษณุโรจน พลับรูการ
สมทวี กอพัฒนาศิลป
ประไพศรี เผาพันธุ
อานนท อินทรสุขศรี
พัชรี อรรถจินดา
มธุรส สุมิพันธ
เชาวน รอดทองคํา
เครือพันธ ใบตระกูล
บุรี แกวเล็ก
จุฬารัตน บุณยากร
เสนห ผดุงญาติ
ประดับ แกวผลึก
นิคม จารุมณี
ปญญา วงศกุหมัด
สมศักดิ์ สุหรายคิมหันต
ภัทรชัย ธีรภัทรสกุล
สมภพ เพชรรัตน
สนิท พํานัก
อนุสรณ ไทยเดชา
ศลีนา วงศวิริยะ
สุรชาติ สังขรุง
สรรค วรอินทร
ธานี กลิ่นขจร
บัญชา ลีลานิภาวรรณ
บุณเรือง ไตรเรืองวรวัฒน
อภิรมย เวชภูติ
ประวิทย ลิ้มควรสุวรรณ
โอภาส พูลพิพัฒน
พรอุษา วิริยโกศล
อภิชัย มงคล

ผอ.สํานักกิจกรรมการสงออก
กรมสงเสริมการสงออก
นายชางใหญ
กรมที่ดิน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
กรมโยธาธิการ
ผูตรวจราชการ รพช.
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
ผูตรวจราชการกรม
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
ผูอํานวยการกองออกแบบและกอสราง
สป.ยุติธรรม
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการแรงงานฯ
สป.แรงงานและสวัสดิการสังคม
Cเลขานุการกรม
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูอํานวยการกองแรงงานสัมพันธ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรง
ที่ปรึกษาดานนโยบายและการวางแผนวิทยาศาสตรสป.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แล
ผูอํานวยการกองแปลและวิเทศสัมพันธ
สนง.คกก.วิจัยแหงชาติ
ผอ.กองเคมี
สนง.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูอํานวยการกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สนง.นโยบายและแผนสิ่งแวดล
ผูอํานวยการกองศาสนศึกษา
กรมการศาสนา
ผูอํานวยการสํานักงานศาสนสมบัติ
กรมการศาสนา
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
11104
ผูอํานวยการกองลูกเสือ
กรมพลศึกษา
ผูอํานวยการกองสารวัตรนักเรืยน
กรมพลศึกษา
ผูอํานวยการกองคลัง
กรมสามัญศึกษา
ผูอํานวยการกองวิทยาลัยเทคนิค
กรมอาชีวศึกษา
ผูอํานวยการกองออกแบบและกอสราง
กรมอาชีวศึกษา
ผูชวยอธิบการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เลขานุการกรม
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
ผูอํานวยการกองโรงเรียนสามัญศึกษา
สนง.คกก.การศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการกองทุนและสวัสดิการ
สนง.คกก.การศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการกองวิชาการบริหารงานบุคคล
สนง.คกก.ขาราชการครู
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการฝกหัดครู
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ
สาธารณสุขนิเทศก 10
สป.สาธารณสุข
ผูอํานวยการกองชางบํารุง
สป.สาธารณสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ
กรมการแพทย
ผูอํานวยการสถาบันประสาทวิทยา
กรมการแพทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเลิศสิน
กรมการแพทย
นายแพทย 9 วช.
กรมควบคุมโรคติดตอ
เลขานุการกรม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวช ขอนแกน
กรมสุขภาพจิต
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13564
13565
13566
13567

อินทิรา พัวสกุล
บุญเรือน เปลงสงวน
ปยวุฒิ ณ พัทลุง
พลรัตน วิไลรัตน
สุภารัตน พานสมบัติ

หัวหนาสํานักวิชาการ
กรมสุขภาพจิต
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 9
สป.อุตสาหกรรม
ผูอํานวยการกองศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝายบริหารและ ผอ.รพ.เวชศาสตรเขตรอมหาวิทยาลัยมหิดล
ผอ.สํานักงานอนุญาโตตุลาการ
สป.ยุติธรรม
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รุนที่ 36 ……………………………... จํานวน 57 คน
13601
13602
13603
13604
13605
13606
13607
13608
13609
13610
13611
13612
13613
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13615
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13622
13623
13624
13625
13626
13627
13628

โกศล วิชิตธนาฤกษ
นัที เปรมรัศมี
ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
สงขลา วิชัยขัทคะ
ยุทธบูล ดิสสะมาน
มยุรี จารุปาณ
ชาติชาย สุทธิกลม
ดุษฎี สินเจิมสิริ
นิโรธ เจริญประกอบ
สุรพล สุประดิษฐ
นพดล พันธุกระวี
ช.นันท เพ็ชญไพศิษฏ
สุธี ณ ลําปาง
บรรสาน บุนนาค
กิตติพงษ ณ ระนอง
ดุสิต จันตะเสน
สุวัช สิงหพันธุ
สุเทพ ลิ้มทองกุล
พึงพิศ ดุลยพัชร
ธวัชชัย สําโรงวัฒนา
อัญชลี อุไรกุล
สุพจน ทรัพยลอม
วิชัย ประทีปปรีชา
อดิศักดิ์ ภูวราวุฒิพานิช
ศุภฤกษ ตันศรีรัตนวงศ
ไพเราะ สุดสวาง
ทวีวรรณ ชิณเครือ
อรสา มั่นคงขันติวงศ

ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนต 2545
ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนต 2545
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก 2545
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก 2545
รองเลขาธิการ ป.ป.ง.
01123
2545
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึก 2545
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
สนง.คกก.ปองกันและปราบปร 2545
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
2545
รองเลขาธิการสนง.คกก.คุมครองผูบริโภค
สนง.คกก.คุมครองผูบริโภค 2545
ผูชวยปลัดกระทรวงคลัง
สป.การคลัง
2545
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สนง.เศรษฐกิจการคลัง
2545
รองอธิบดีกรมสรรพากร
กรมสรรพากร
2545
รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
กรมพิธีการทูต
2545
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ
กรมสารนิเทศ
2545
รองอธิบดีกรมเอเซียตะวันออก
กรมเอเซียตะวันออก
2545
รองอธิบดีกรมการกงสุล
กรมการกงสุล
2545
รองอธิบดีกรมปาไม
กรมปาไม
2545
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
2545
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
2545
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษ 2545
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
2545
ผูชวยปลัดกระทรวงคมนาคม
สป.คมนาคม
2545
รองอธิบดีกรมการบินพาณิชย
กรมการบินพาณิชย
2545
รองอธิบดีกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
2545
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
2545
ผูชวยปลัดกระทรวงพาณิชย
สป.พาณิชย
2545
รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
กรมการคาตางประเทศ
2545
รองอธิบดีกรมการคาภายใน
กรมการคาภายใน
2545
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ชุติมา บุณยประภัศร
พิมพาพรรณ ชาญศิลป
สยุมพร ลิ่มไทย
สุรชัย ธารสิทธิ์พงษ
สุวณา สุวรรณจูฑะ
วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ
สิรวัต จันทรัฐ
กัญญานุช สอทิพย
วิเชียร วาสนา
ภูศักดิ์ ธรรมศาล
ประสิทธิ์ หาญสาริกิจ
อนุโพธ บุนนาค
มุนินทร ติยายน
สุรภี วะสีนนท
อดิศักดิ์ ทองไขมุกต
มานิตย ศิริวรรณ
สุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
ปรีชา กันธิยะ
เฉลียว อยูสีมารักษ
นิยม ศรีวิเศษ
ดวงสุดา เตโชติรส
สุพรรณ ศรีธรรมมา
ระวิวรรณ ปรีดีสนิท
ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์
สุชาดา วราภรณ
กอบกุล กาญจนาลัย
อินทรจันทร บุราพันธ
ณรงคศักดิ์ วิเชษฐพันธุ
จักรชัย จันทรศุภแสง

รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
รองอธิบดีกรมสงเสริมการสงออก
กรมสงเสริมการสงออก
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
กรมโยธาธิการ
ผูชวยปลัดกระทรวงยุติธรรม
สป.ยุติธรรม
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน
รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม
รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
กรมประชาสงเคราะห
รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
กรมประชาสงเคราะห
ผูชวยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
สป.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แล
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล สนง.นโยบายและแผนสิ่งแวดล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สนง.คกก.การศึกษาเอกชน
รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ
รองเลขาธิการ ก.ค.
สนง.คกก.ขาราชการครู
รองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สนง.คกก.อาหารและยา
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิเคราะหงบประมาณ
สํานักพระราชวัง
ผูชวยราชเลขาธิการ
สํานักราชเลขาธิการ
ผูจัดการใหญธุรกิจเชื้อเพลิง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ
รองผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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2545
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2545
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2545
2545
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13701
13702
13703
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นายวชิระ เพงผล
ผอ.ศูนยบริการประชาชน
นายทรงภูมิ เทพหัสดิน ณ อยนิติกร 8
นางชมนาด พงศพนรัตน จนท.วิเคราะหงานบุคคล 9ชช
นางสยมพร คลองวัฒนกิจ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 9ชช

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก
สํานักงาน ก.พ.
สนง.คกก.พัฒนาการเศรษฐกิจแ

2546
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นางสาวเฉลิม รอดรักวงศไท เลขานุการกรม
สํานักงานคณะกรรมการการศึก 2546
2546
นายยืนยง ทัศนศรี
ผอ. สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
2546
นางสาวศิริพร เลียงสมบัติ ผอ.สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
กรมสรรพสามิต
นายอารีพงศ ภูชอุม
รองผูอํานวยการ สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบา 2546
รองผูอํานวยการ สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2546
นายสรร วิเทศพงษ
2546
นายสัจจพันธุ อัตถากร รองอธิบดีกรมการกงสุล
กรมการกงสุล
2546
นางสาวทัศนัย เมี้ยนเจริญ รองอธิบดีกรมยุโรป
กรมยุโรป
นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 2546
นางมณีวรรณ ชลัย
รองผูอํานวยการ สนง.พัฒนาการกีฬาและนันทนากสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนัน 2546
สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนัน 2546
นายเสกสรรค นาควงศ ผอ.สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา
นางวิสา เบ็ญจะมโน
จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2546
2546
นายชัยรัตน ชุมศรี
รองอธิบดีกรมชลประทาน
กรมชลประทาน
2546
นายจรัลธาดา กรรณสูต รองอธิบดีกรมประมง
กรมประมง
2546
นางสาวฉวีวรรณ เลียววิจักขรองอธิบดีกรมปศุสัตว
กรมปศุสัตว
2546
นายสําเริง วรศรี
ผอ.สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 7
กรมปศุสัตว
2546
นายสุรพงษ ปรานศิลป ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรกร
กรมสงเสริมการเกษตร
นายสุรศักดิ์ ทองเพียร
ผอ.สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2546
2546
นายนิรันดร ชวนชื่น
รองอธิบดีกรมการขนสงทางบก
กรมการขนสงทางบก
2546
นายวัฒนชัย ไชยสาลี
วิศวกรวิชาชีพ 9 วช
กรมทางหลวง
2546
นายณัฐวุฒิ อยูสมบูรณ นักธรณีวิทยา 9 ชช
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
นายชวาล ทัฬหิกรณ
นักวิชาการปาไม 9
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ 2546
2546
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
นักสถิติเศรษฐสังคม 9 ชช รก.ผอ.สํานักสถิติเศรษฐสํานักงานสถิติแหงชาติ
2546
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2546
นายเจริญ ประจําแทน
รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
นายประวิทย ถีถะแกว
ผอ.สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน
กรมพลังงานทดแทนและอนุรัก 2546
2546
นายอิทธิพล ชางหลํา
นักวิชาการมาตรฐานสินคา 9 ชช
กรมการคาตางประเทศ
2546
นางสาวสุทธิพรรณ อรามกุลนักวิชาการพาณิชย 9 ชช
กรมการคาภายใน
2546
นางสาวชําเลือง ชาติสุวรรณรองอธิบดีกรมการประกันภัย
กรมการประกันภัย
2546
นายบุญนริศร สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
กรมทรัพยสินทางปญญา
2546
นายประสิทธิ์ ศรีจารุพฤกษ ผอ.ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 3 กรมการพัฒนาชุมชน
นายจักรินทร หงสกุล
ผอ.ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ 2546
2546
กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายสมศักดิ์ เลิศบรรณพงษ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
2546
นางสาวปลื้มกมล เหมศรีชา นักบัญชี 9ชช
กรมบังคับคดี
นายธวัชชัย ไทยเขียว
ผอ.กองนโยบายและแผน รก.รองอธิบดี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเย 2546
2546
แพทยหญิงพรทิพย โรจนสุนผอ.กองการแพทย สถานพินิจและคุมครองเด็กและสถาบันนิติวิทยาศาสตร
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2546
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2546
นางศศิวรรณ อนันตกูล จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช
สํานักงานประกันสังคม
2546
นายอํานวย จั่นเงิน
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 8 รก.ผอ.สํานักนโสป.กระทรวงวัฒนธรรม
2546
นางสุจินต ศรีคงศรี
นักวิทยาศาสตร 8ว รก.ผอ.สํานักบริหารและรับรอ กรมวิทยาศาสตรบริการ
2546
นายศิริชัย เขียนมีสุข
วิศวกรนิวเคลียร 8 รก.หัวหนาโครงการปฏิบัติการทสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2546
นายศิลปชัย หอมทรัพย ผอ.กองนิติการ
สป.กระทรวงศึกษาธิการ
2546
นางสาวศรีสมร พุมสะอาด ผอ.ศูนยพัฒนาหลักสูตร
กรมวิชาการ
2546
นายนิวัตร นาคะเวช
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
2546
นางรพีพรรณ เอกสุภาพันธุ หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
สนง.คกก.การศึกษาเอกชน
นายพินิจ จันทรกระจาง รองเลขาธิการ สนง.คกก.การประถมศึกษาแหงชาติสนง. คกก. การประถมศึกษาแห 2546
2546
กรมการแพทย
นายสุรวิทย เตชธุวานนท ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี
2546
นายแพทยกิตติ กิตติอําพน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
กรมควบุคมโรค
2546
นางสาวจันทรฉาย แจงสวางผอ.สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
นางสุบุญญา หุตังคบดี
รองเลขาธิการ สนง.คกก.อาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารแ 2546
2546
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
นายประพัฒน วนาพิทักษ ผอ.สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร ผอ.สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกา 2546
นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค เลขาธิการ สนง.คกก.ออยและน้ําตาล
สํานักงานคณะกรรมการออยแล 2546
นายสุชาติ พิศิษฐวานิช เจาหนาที่สงเสริมการลงทุน 9
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 2546
รองผูอํานวยการ สนง.พระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงช 2546
นางบุญศรี พานะจิตต
นายนเรศ ฉ่ําบุญรอต
ผอ. ศูนยขอสนเทศการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห 2546
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ 2546
นายไพบูลย เทพมงคล
ผูชวยผูวาการปฏิบัติการไฟฟาพลังน้ํา
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13808
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ผูอํานวยการกองกลาง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2546
นางพงษทอง ตั้งชูพงศ
นายถวิล เปลี่ยนศรี
ผชช.เฉพาะดานความมั่นคงระหวางประเทศ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงช 2546
วาที่ ร.ต. วินัย ชาคริยานุโยค ผอ. สํานักบริหารกลาง
สํานักงาน ก.พ.
2546
พล.อ.ต.ดิลก ทรงกัลยาณวัตรเจากรมกําลังพลทหารอากาศ
กรมกําลังพลทหารอากาศ
2546
นางอรอนงค มณีกาญจน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
2546
นายสังกรณ พึ่งประดิษฐ ผอ.สํานักสืบสวนและปราบปราม
กรมศุลกากร
2546
นายวินัย วิทวัสการเวช สรรพากรภาค 6
กรมสรรพากร
2546
นายชัยยุทธ สุทธิธนากร ผชช.พิเศษดานการคลังและภาษี
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2546
นายธนาธิป อุปติศฤงค รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
กรมพิธีการฑูต
2546
นางสาววิมล คิดชอบ
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 2546
นายเรืองเดช มหาศรานนท รองอธิบดีกรมเอเซียตะวันออก
กรมเอเชียตะวันออก
2546
นายสมบัติ คุรุพันธ
รองผูอํานวยการ สนง.พัฒนาการกีฬาและนันทนากสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนัน 2546
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นายปรีดี โชติชวง
ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงทองเที่ 2546
นางพรรณนิภา วุฒิการณ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2546
นายบัญชา สัตถาสาธุชนะ รองอธิบดีกรมชลประทาน
กรมชลประทาน
2546
นายละเอียด สายน้ําเขียว ผอ.สํานักชลประทานที่ 7
กรมชลประทาน
2546
นายเรวัตย ฤทธาภรณ
รองอธิบดีกรมประมง
กรมประมง
2546
นายอาทิตย นามะสนธิ ผอ.สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประม กรมประมง
2546
นายทรงศักดิ์ วงศภูมิวัฒน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
2546
นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ 9 ชช
กรมสงเสริมสหกรณ
2546
นายวิจิน โชลิตกุล
ผอ.สํานักบริหารกองทุน
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก 2546
นางปาริชาต คชรัตน
ผอ. กองกิจการระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวง
2546
เรือตรีปรีชา เพ็ชรวงศ
ผอ.สวนตรวจทา
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิช 2546
นายสมศักดิ์ วัฒนชีวโนปกรผอ.สํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ
กรมการขนสงทางบก
2546
นายจํานงค ประยงครัตน วิศวกรวิชาชีพ 9 วช
กรมทางหลวง
2546
นายธเนศ ดาวาสุวรรณ นายชางใหญดานระบบการจัดการทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
2546
นายเกษม จันทจรูญพงษ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
2546
นางจิราพร พงษเสฐียร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสื่อสารไปรษณียโทรเลข กรมไปรษณียโทรเลข
2546
นางปรียาภรณ วิเวกาภิรัต รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
2546
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล รองผูอํานวยการ สนง.นโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลัง 2546
นายพงษศักดิ์ จิเนราวัต ผอ.สํานักทะเบียนธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
2546
นางนันทวัลย ศกุนตนาค รองอธิบดีกรมสงเสริมการสงออก
กรมสงเสริมการสงออก
2546
นางอุบลพันธุ คลายคุม นักวิชาการพาณิชย 9ชช
กรมสงเสริมการสงออก
2546
นายประวิทย ขุนแขวง
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอางทอง
กรมที่ดิน
2546
นางชูจิรา กองแกว
รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเย 2546
นายชาตรี โชไชย
รองอธิบดีสํานักงานกิจการยุติธรรม
สํานักงานกิจการยุติธรรม
2546
นายไพโรจน ถัดทะพงษ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ
กรมราชทัณฑ
2546
นายภิญโญ ทองชัย
ผอ. สํานักนโยบายและแผน
สํานักงาน ปปส.
2546
นางจันทวรรณ ทองสมบุญ จนท.ตรวจสอบภายใน 9
สป.กระทรวงแรงงาน
2546
นายสุเทพ อุนสมัย
ผชช.เฉพาะดานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรง 2546
นางนพพร มุกดามณี
ผอ.สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธร 2546
นายฉลอง พันธทอง
ผอ. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
2546
นายชัยวุฒิ เลาวเลิศ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
2546
นายมังกร กุลวานิช
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
2546
นายธีระ จันทรรัตน
ผอ.กองการศึกษาเพื่อคนพิการ
กรมสามัญศึกษา
2546
นายทรงสวัสดิ์ ทิพยคงคา รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
2546
นางศิริพรรณ ชุมนุม
ผชช.เฉพาะดานการศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
2546
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นายจํานงค ยอดขํา
ผอ.การประถมศึกษา จ.กาญจนบุรี
นางเบญจา ชลธารนนท รองเลขาธิการ สนง.สภาสถาบันราชภัฎ
นายสุริยะ วงศคงคาเทพ ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก
นายแพทยณรงค สหเมธาพัฒรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทยชัยวุฒิ บัณฑิต ผอ.สถาบันราชประชาสมาสัย
นางสาวเพ็ญนภา ทรัพยเจริญรองอธิบดี
นายแพทยสมชาย เชื้อเพชระรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายบุญชัย นวมงคลวัฒนา ผอ.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
นายเสนห นิยมไทย
ผอ. กองการเจาหนาที่
นายธวัช สุทธิธรรม
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร
นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ รองเลขาธิการ สนง.คกก.ออยและน้ําตาล
นางสาวสุนทรี ศรีปรัชญากุลผอ.กองติดตามประเมินผล
นางสาวสาวิตรี แสนสวาง ผอ.กองศิลปกรรม
พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน ผอ. ศูนยสารสนเทศและติดตามประเมินผล

สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง 2546
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ 2546
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณ 2546
กรมควบคุมโรค
2546
กรมควบคุมโรค
2546
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยแ 2546
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2546
กรมสุขภาพจิต
2546
สํานักงานปลัดกระทรวง
2546
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเห 2546
สํานักงานคณะกรรมการออยแล 2546
สํานักงาน กปร.
2546
ราชบัณฑิตยสถาน
2546
สํานักงาน ป.ป.ง.
2546
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ทินกร ภูวะปจฉิม
ผูอํานวยการสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณแหงชา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปราณี สริวัฒน
ผูอํานวยการกองกลาง
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ภัทรียา สุมะโน
ผอ.สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันกรมประชาสัมพันธ
ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ ผูอํานวยการกองนิติการ
สนง.คกก.คุมครองผูบริโภค
สิบพัน วนวิสุทธิ์
ผอ.สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สืบวงษ ประสาทเสรี
ผอ.กอง 9
สํานักขาวกรองแหงชาติ
เฉิดโฉม ศรีวรรธนะ คิบรับ ผอ.สํานักจัดทํางบประมาณองคการบริหารรูปแบบสํานักงบประมาณ
ทวีลาภ จันทนะเสวี
ผอ.สํานักพัฒนาระบบตําแหนงและคาตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
พรพิมล รัตนพิทักษ
ผอ.สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ศรีสมบัติ วานิจจะกูล
ผอ.สํานักบริหารกลาง
สป.การคลัง
พิมพใจ ทองดี
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.การคลัง
สุชัย ภูพิชญพงษ
ผอ.สํานักตรวจสอบและประเมินผล
สป.การคลัง
เสาวนีย กมลบุตร
ผอ.สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
กรมสรรพากร
สาธิต รังคสิริ
ผอ.สํานักแผนภาษี
กรมสรรพากร
ประวิช สารกิจปรีชา
ผูอํานวยการสํานักบริหารการชําระหนี้และสารสนเทศ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประวิทย อุนวิจิตร
ผอ.สํานักบริหารกลาง
สป.การทองเที่ยวและกีฬา
สมพงษ ชาตะวิถี
ผอ.วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สนง.พัฒนาการกีฬาและนันทนา
พนิตา กําภู ณ อยุธยา
ผูตรวจราชการกรม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กิ่งแกว อินหวาง
ผอ.สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
สนง.กิจการสตรีและสถาบันคร
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ออมพร นิตยสุทธิ
อุบล หลิมสกุล
ทรงพล พนาวงศ
ทินกร สิทธิวงศ
สหัส นิลพันธุ
สุรเวทย กฤษณะเศรณี
เมทนี สุคนธรักษ
สมชาย จันทรรอด
สุพัฒน หวังวงศวัฒนา
สมัย เจียมจินดารัตน
วิชัย แหลมวิไล
เกษมสันต จิณณวาโส
เฉลิมชัย เอกกานตรง
ธีระนันท รักตะบุตร
พรรณวดี พรปฏิมากร
บัญชา เรือนทิพย
พีระพล สาครินทร
นเรศ สัตยารักษ
กมล ปนทอง
สมศรี สายสุวรรณ
ศิริศักดิ์ วิทยอุดม
องอาจ พรอมจรรยากุล
ปราณี รินทรวิฑูรย
บุญสง เกิดกลาง
ชวลิต พิชาลัย
พิชัย ตรรกบุตร
สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
ชนะ คณารัตนดิลก
สุรัตน ทัศนวิจิตรวงศ
บรร ลือ วงศวัฒนะ
สุพล ศรีพันธุ
ลดาวัลย บุญประสพ
กาญจนา ทองจีน
เชิดเกียรติ ไชยมั่น
ปรียาพร ศรีมงคล

ผอ.สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ
สนง.สงเสริมสวัสดิภาพและพิทั 2546
ผอ.สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
สนง.สงเสริมสวัสดิภาพและพิทั 2546
ผอ.กองแผนงาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
2546
ผอ.สํานักจัดการปาชุมชน
กรมปาไม
2546
รก.ผอ.สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
2546
ผชช.เฉพาะดานวิศวกรรมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
2546
ผอ.สํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ
สนง.มาตรฐานสินคาเกษตรและ 2546
ผอ.กองนิติการ
สป.คมนาคม
2546
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
2546
รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
2546
รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา แล 2546
รองเลขาธิการ สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธร สํานักนโยบายและแผนทรัพยาก 2546
ผอ.สํานักพยากรณอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา
2546
ผอ.สํานักอุตุนิยมวิทยาขนสง
กรมอุตุนิยมวิทยา
2546
ผอ.สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
2546
ผอ.สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 3
สป.พลังงาน
2546
ผอ.สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 12
สป.พลังงาน
2546
วิศวกรปโตรเลียม 9 วช
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2546
ผอ.สํานักกํากับและบริหารสัมปทานปโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2546
จ.บริหารการเงินและบัญชี 8
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2546
ผชช.เฉพาะดานความปลอดภัยน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ กรมธุรกิจพลังงาน
2546
ผชช.เฉพาะดานนโยบายและแผนธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
2546
เลขานุการกรม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 2546
ผอ.สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
สนง.นโยบายพลังงานแหงชาติ 2546
ผอ.สํานักวิเคราะหแผนพลังงาน
สนง.นโยบายและแผนพลังงาน 2546
ผชช.พิเศษดานระบบขอมูลการพาณิชย
สป.พาณิชย
2546
นิติกร 9 ชช
กรมการประกันภัย
2546
ผชช.พิเศษดานนโยบายและแผน
กรมเจรจาการคาระหวางประเท 2546
ผอ.สํานักสิทธิบัตร
กรมทรัพยสินทางปญญา
2546
จ.วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ 2546
นายชางใหญ(วิศวกรรมโยธาดานสุขาภิบาล)
กรมโยธาธิการและผังเมือง
2546
ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
2546
ผอ.ศูนยแรกรับเด็กและเยาวชนชาย(บานเมตตา) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเย 2546
ผอ.สถานพินิจฯ จ.เชียงใหม
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเย 2546
รองอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 2546
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พีรพัฒน พรศิริเลิศกิจ
พิชัย เอกพิทักษดํารง
จันทรสุดา รักษพลเมือง
ประเทือง เครือหงส
ปกรณ ตันสกุล
ปรารพ เหลาวานิช
สุกัญญา เอกพจน
รุงอรุณ วัฒนวงศ
สองแสง เลี่ยวชวลิต
บัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
ปราโมทย แกวสุข
รังสิมา เจริญศิริ
ผานิตย มีสุนทร
สุนันท เทพศรี
กอบโชค จูวงษ
วีระชาติ บุนนาค
โกศล ใจรังษี
ประสพโชค ออนกอ
วรรณี เกตุนุติ
รัชนี โอเจริญ

ผชช.เฉพาะดานนโยบายและแผน
ผชช.เฉพาะดานสงเสริมการมีงานทํา
ผอ.กองการสัมพันธตางประเทศ
ผอ.กองตรวจและประเมินผล
ผอ.กองศาสนูปถัมภ
รก.ผอ.สํานักสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม
ผอ.สวนบริหารงานบุคคล
ผอ.สํานักเทคโนโลยีชุมชน
ผอ.โครงการเคมี
ผอ.สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา
ผอ.กองการมัธยมศึกษา (รก.ผชช.กรม)
ผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา
ผอ.กองคลัง
ผอ.สํานักพัฒนาระบบบริหาร
ผอ.โรงพยาบาลสวนสราญรมย
รองอธิบดี
ผอ.สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน
ผอ.กองขาว
รองเลขาธิการวุฒิสภา
ผอ.ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

สํานักงานรัฐมนตรี
กรมการจัดหางาน
สป.วัฒนธรรม
สป.วัฒนธรรม
กรมการศาสนา
สนง.คกก.วัฒนธรรมแหงชาติ
สป.วิทยาศาสตและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สป.ศึกษาธิการ
กรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
สนง.คกก.การประถมศึกษาแหง
กรมสุขภาพจิต
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สภากาชาดไทย

2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546

นายพุทธิสัตย นามเดช
ผอ.สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมน
นางจินตนา พันธุฟก
ผอ.สํานักประชาสัมพันธเขต 3 ( เชียงใหม )
กรมประชาสัมพันธ
นายประจง ประมวล
รก.นักขาว 9 ชช
สํานักขาวกรองแหงชาติ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
นางสุชาดา รังสินันท
นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานวินัย
สํานักงาน ก.พ.
น.ส.ทัศนีย ดุสิตสุทธิรัตน ผอ.ภารกิจการพัฒนาระเบียบราชการสวนภูมิภาค สํานักงาน ก.พ.ร.
และความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายกุลิศ สมบัติศิริ
ผอ.สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล ผอ.สํานักแผนและการตางประเทศ
กรมศุลกากร
นายอรรณพ บัวครื้น
สรรพากรภาค 5 (พิษณุโลก)
กรมสรรพากร
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร รองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายมานพ เมฆประยูรทอง รองอธิบดี
กรมองคการระหวางประเทศ
นางอาภรณ มนัสวานิช รองอธิบดี
กรมอาเซียน

2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547

รุนที่ 40 ……………………………... จํานวน 62 คน
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นายปรีชา เผือกขวัญดี
ผอ.วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
สนง. พัฒนาการกีฬาและนันทน 2547
นางนภา เศรษฐกร
ผอ.สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2547
สนง. สงเสริมและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
2547
นายสมชาย เจริญอํานวยสุข ผอ.สํานักสงเสริมและพิทักษเด็ก
2547
นายประเสริฐ โกศัลวิตร ผอ.กองตรวจและประสานราชการ
สป.เกษตรและสหกรณ
2547
นายวิญู ผลสวัสดิ์
เกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
สป.เกษตรและสหกรณ
2547
นายสุชม สุขวิไล
เกษตรและสหกรณจังหวัดปตตานี
สป.เกษตรและสหกรณ
2547
นายวีระ วงศแสงนาค
รองอธิบดี
กรมชลประทาน
ผอ.สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน
2547
นายปญญา สัจจกมล
2547
นายสมพร โลหสวัสดิ์กุล ผูตรวจราชการกรม
กรมประมง
2547
นายฉลอง เทพวิทักษกิจ ผอ.กองแผนงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
2547
นายประวิตร วงศสุคนธ ผอ. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
กรมวิชาการเกษตร
2547
นายปรีชา สมบูรณประเสริฐผอ. กองการเจาหนาที่
กรมสงเสริมการเกษตร
นายวีระชัย นาควิบูลยวงศ ผอ. กองแผนงาน
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก 2547
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิช 2547
นางสาวสุมณฑา ทองแพทย รองอธิบดี
2547
กรมการขนสงทางอากาศ
นางกรรณิการ เขมาวุฒานนทผอ.สํานักกิจการขนสงทางอากาศ
2547
นายสมนึก รับทอง
ผอ.กองนิติการ
กรมควบคุมมลพิษ
นายวิชิต พัฒนโกศัย
รองอธิบดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา แล 2547
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2547
นางนิศานาท สถิรกุล
ผอ.สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
2547
นายมนัส ทรงแสง
รองอธิบดี
กรมไปรษณียโทรเลข
2547
นายบุญโชค รุงโชติ
ผอ.กองใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
กรมไปรษณียโทรเลข
2547
นายวิจักร วิเศษนอย
รองอธิบดี
กรมการคาตางประเทศ
2547
นายพิชัย เครือชัยพินิต
ผอ. สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
2547
นายวิบูลยชัย เกิดเพิ่มพูล ผอ.ศูนยชวยเหลือทางวิชาการ
กรมการพัฒนาชุมชน
2547
นายกิตติพงษ กิตยารักษ อธิบดี
กรมคุมประพฤติ
นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน รองอธิบดี
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 2547
2547
นายพรชัย อัศววัฒนาพร รองผูอํานวยการ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
นายสุวินัย วัตตธรรม
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 2547
2547
กรมการจัดหางาน
นางสาวสายพิณ สิริหงส ผชช.เฉพาะดานการสงเสริมการมีงานทํา
2547
นายสิทธิพล รัตนากร
รองเลขาธิการ
สํานักงานประกันสังคม
2547
นายธนชัย สุวรรณวัฒนะ ผอ.สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป
กรมศิลปากร
2547
นางสมลักษณ เจริญพจน ผอ.สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
กรมศิลปากร
นายสุพรรณ แสงทอง
จนท.บริหารการเงินและบัญชี 8
สป.กระทรวงวิทยาศาสตรและเท 2547
2547
นางฟูเกียรติ สินาคม
หัวหนาโครงการผลิตไอโซโทปรังสี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2547
นายสํารวม พฤกษเสถียร ผอ.กองโรงเรียนสามัญศึกษา
สป.กระทรวงศึกษาธิการ
นายเชิดชัย พลานิวัติ
ผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา 2
สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2547
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นายโอภาส เขียววิชัย
นายประดิษฐ วินิจจะกูล
นายดนัย ทุริยานนท
นายมานพ ศิริมหาราช
หมอมหลวงยุพดี ศิริวรรณ
นางนิจนิรันดร สุวรรณเกด
นายอุทัย ปยวนิชพงษ
นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ
นายสมคิด แสงนิล
น.ส.กนกวลี ชูชัยยะ
นายวัชรินทร จอมพลาพล
นางกมลทิพย กรวิจิตรกุล
นายไกรรัช เงยวิจิตร
พ.อ.สุรจิต สุนทรธรรม
นางสุจินดา แดงกนิษฐ

ผอ.สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท (สระบุรี)
ผอ.โรงพยาบาลสงฆ
ผอ.กองสุขภาพจิตสังคม
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผอ.สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
ผอ.สํานักบริหารมาตรฐาน 2
ผอ.กองธรรมศาสตรและการเมือง
รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ผอ.สํานักการคลัง
พนักงานคดีปกครอง 9 ชช.
ผชช.พิเศษดานสิทธิบริการสาธารณาสุขและแนวทางเวชปฏิบัติ

หัวหนาสํานักผูตรวจสอบ

2547
สนง.คกก.การอุดมศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณ 2547
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณ 2547
2547
กรมการแพทย
2547
กรมสุขภาพจิต
2547
สํานักงานรัฐมนตรี
2547
สป.กระทรวงอุตสาหกรรม
2547
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสา 2547
2547
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนร 2547
2547
สํานักงานศาลยุติธรรม
2547
สํานักงานศาลปกครอง
สนง.ประกันสุขภาพแหงชาติ 2547
2547
สนง.สลากกินแบงรัฐบาล

รุนที่ 41 ……………………………... จํานวน 61 คน
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118

นายเผชิญ ขําโพธิ์
ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
นางอรวรรณ ชยางกูร
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ผอ.สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอนแทน
นายเพิ่ม กอมณี
เจาหนาที่ฝกอบรม 9 ชช.
ผอ.สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
นายธานินทร ผะเอม
น.อ.ธัชชัย ถนัดใชปน
รองเจากรมกําลังพลทหารอากาศ
นางสาวจุฬารัตน สุธีธร ผอ.สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหวางประเทศ
นายธีระชาติ คงศิริวรกูล ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 6 (พิษณุโลก)
นายอัษฎางค ศรีศุภรพันธ สรรพากรภาค 5 (ชลบุรี)
นางสาวลัดดา ศุภวิทยา ผอ.สํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
น.ต.อิทธิ ดิษฐบรรจง ร.น. รองอธิบดี
นายเมธา พรอมเทพ
รองอธิบดี
นายสมประสงค โขมพัตร ผอ.สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
นางกานดา วัชราภัย
ผูตรวจราชการกระทรวง
นายวัชรินทร เจริญเผา
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผอ.สํานักบริการสวัสดิการสังคม
นางศิริรัตน อายุวัฒน
นางมาลัย เนียมสวัสดิ์
ผอ.กองการเจาหนาที่
นายชยันต สุทธิวารี
เกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี

2547
2547
2547
2547
สนง.คกก.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2547
2547
กรมกําลังพลทหารอากาศ
2547
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2547
กรมสรรพสามิต
2547
กรมสรรพากร
2547
กรมสรรพากร
2547
กรมสารนิเทศ
2547
กรมอเมริกาและแปซิฟกใต
2547
สนง. พัฒนาการทองเที่ยว
สป.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2547
สป.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2547
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2547
2547
สป.เกษตรและสหกรณ
2547
สป.เกษตรและสหกรณ
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงบประมาณ
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ.

4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
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4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
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นายมนตรี ถาวร
นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต
นายขวัญชัย หุนตระกูล
นายชัยวัฒน สิทธิบุศย
นายจักรี สุจริตธรรม
นายเลอพงษ มุสิกะมาน
นางมนตทิพย รุจิกัณหะ
นางสุภาพร พิมลลิขิต
นายชัยรัตน สงวนชื่อ
นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์
นายเทียม เจนงามกุล
นายพิภพ วสุวานิช
นายสุรพล ปตตานี
นางสาวสมคิด บัวเพ็ง
นายอุภัย วายุพัฒน
นางสาววัจนา ชื่นทองคํา
นายใหญยิ่ง ศิริธนาภิวัฒน
นายวินิจฉัย แจมแจง
นายเชตวัน อนันตสมบูรณ
นายวิชัย ไพรสงบ
นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ

เกษตรและสหกรณจังหวัดพิษณุโลก
ผอ.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่1
ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา
รองอธิบดี
ผอ. สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ
ผอ. กองแผนงาน
ผอ.กองการเจาหนาที่
ผอ.สํานักนโยบายและแผนการพัฒนาการเกษตร
ผอ.สํานักจัดระบบการขนสงทางบก
รองอธิบดี
ผอ.สํานักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
รองอธิบดี
ผอ.สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
ผอ.สํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล
ผอ.สํานักปองกันและควบคุมไฟปา
ผอ.กองการสื่อสารระหวางประเทศ
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองอธิบดี
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช.
รองอธิบดี
อธิบดี
พ.ต.อ.โภคพิบูลย โปตระนันทน รองอธิบดี
นายสถาพร จารุภา
ผอ.สํานักคุมครองแรงงาน
นางวรรณี วัลยประวีณ ผชช. เฉพาะดานประกันสังคม
นางโสมสุดา ลียะวณิช ผอ.สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ
นายพูลสุข พงษพัฒน
ผอ.สํานักบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณู
นายประดิษฐ ระสิตานนท ผอ.สํานักตรวจราชการ เขต (นครสวรรค)
วาที่ ร.ต.มังกร หริรักษ ผอ.สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
นายวัฒนา กาญจนกมล ผอ. สํานักบริหารกลาง
นายรัฐวุฒิ สุขมี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
นางสุรภี เรืองสุวรรณ
ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
นายศิริศักดิ์ วรินทราวาท ผอ.สํานักโรคติดตอทั่วไป
นายประเสริฐ ตปนียางกูร รองอธิบดี
นายสมชาติ สถิตยสุขเสนาะผอ.สํานักควบคุมและตรวจโรงงาน 2
นายชัยสิทธิ์ พงศมรกต ผอ.สํานักควบคุมวัตถุอันตราย

2547
สป.เกษตรและสหกรณ
2547
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
2547
กรมปศุสัตว
2547
กรมพัฒนาที่ดิน
2547
กรมสงเสริมสหกรณ
2547
กรมสงเสริมสหกรณ
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก 2547
2547
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
2547
กรมการขนสงทางบก
2547
กรมทางหลวงชนบท
2547
กรมทางหลวงชนบท
2547
กรมทรัพยากรธรณี
2547
กรมทรัพยากรน้ํา
2547
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2547
2547
กรมไปรษณียโทรเลข
2547
สํานักงานสถิติแหงชาติ
กรมเจรจาการคาระหวางประเท 2547
2547
กรมโยธาธิการและผังเมือง
2547
กรมที่ดิน
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 2547
2547
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรง 2547
2547
สํานักงานประกันสังคม
2547
กรมศิลปากร
2547
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2547
สป.กระทรวงศึกษาธิการ
2547
สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณ 2547
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณ 2547
2547
กรมการแพทย
2547
กรมควบคุมโรค
2547
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2547
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2547
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161

นายปณิธาน จินดาภู
นายอุดม วงศวิวัฒนไชย
นางอุไร ปนตระกูล
นายสมพล วณิคพันธุ
นายสถาพร สันติบุตร
นายณรงค กลั่นวารินทร
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
น.ส.นารี วงศสิโรจนกุล

ผอ.สํานักเหมืองแรและสัมปทาน
ผอ.สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
ผอ.สํานักงานการตรวจสอบ
รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หัวหนาคณะในศาลแพง
ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ
ผูชวยผูอํานวยการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเห 2547
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2547
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 2547
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนร 2547
สํานักงานคณะกรรมการการเลือ 2547
2547
ศาลแพง
2547
สถาบันพระปกเกลา
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รุนที่ 42 ……………………………... จํานวน 63 คน
4201
4202
4203
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4207
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4210
4211
4212
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4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
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4224
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นายรัตนบุรี อติศัพท
ผอ. สํานักประชาสัมพันธเขต 8 ( กาญจนบุรี)
กรมประชาสัมพันธ
นายวีระวัฒน ตันปชาติ ผชช. 9 รักษาการ ผอ.สํานักความมั่นคงกิจการภายในประเทศ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงช
นางบุษบา กรัยวิเชียร
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9 ชช.
สํานักงาน ก.พ.
นางมัณฑนา บรรจงแตม ที่ปรึกษากฎหมายสํานักงาน ก.พ. (นิติกร 9 ชช) สํานักงาน ก.พ.
นายรังสรรค ศรีวรศาสตร สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
กรมสรรพากร
นางสาวพจณี พรหมโรจน ผอ.สํานักกษาปณ
กรมธนารักษ
นายวิทวัส ศรีวิหค
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
สป.กระทรวงการตางประเทศ
นายเจษฎา ชวาลภาคย
รองอธิบดี
กรมการกงสุล
นางสุพิทย วีระใจ
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 8
สป. กระทรวงการทองเที่ยวและ
ผอ.สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว
สนง.กิจการสตรีและสถาบันคร
นายสุจิตต ไตรพิทักษ
นางวิมลพร ธิติศักดิ์
ผอ.สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 8 (สุราษ ปศุสัตว
นายธงชัย ฉิมมี
เกษตรและสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี
สป.เกษตรและสหกรณ
เกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน
สป.เกษตรและสหกรณ
นายปวิต ถมยาวิทย
นายชลิต ดํารงศักดิ์
วิศวกรใหญที่ปรึกษา ฯ 9 วช
กรมชลประทาน
นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผชช.เฉพาะดานวิศวกรโยธา
กรมชลประทาน
นางสุวรรณา เจียรนัยกูร ผอ.กองกํากับการสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ
นายสมบูรณ เย็นเอง
ผอ.กองการเจาหนาที่
กรมประมง
นายสุรจิต ทองสอดแสง นายสัตวแพทย 9วช
กรมปศุสัตว
นางสาวฉวีวรรณ วิริยะภาค ผอ.สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ที่ 1
กรมปศุสัตว
นายชุมพล ลิลิตธรรม
ผอ.สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
นายเกรียงศักดิ์ หงษโต ผอ. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี)
กรมพัฒนาที่ดิน
สนง.มาตรฐานสิ
นคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
นายสมชาย ชาญณรงคกุล รองผูอํานวยการสํานักงาน
นายไชยวัฒน วัฒนไชย ผอ. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
กรมวิชาการเกษตร
นายอรรถ อินทลักษณ
ผอ. กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
กรมสงเสริมการเกษตร
นายอภิชัย จึงประภา
ผอ. กองแผนงาน
กรมสงเสริมการเกษตร
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2547
นายจิตรกร สามประดิษฐ ผอ. สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรกรมสงเสริมสหกรณ
นายแผเกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผอ. สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรกรมสงเสริมสหกรณ
2547
นายทวีสุข ปญญาอรรถ ผอ.สํานักจัดการปฏิรูปที่ดิน
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก 2547
สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก 2547
นายสมชัย อรามพงษพันธ ผอ.กองคลัง
2547
นายพินิจ กอศรีพร
รองเลขาธิการ
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
2547
นายพลเวท ทาวมหาวงษ ผชช.เฉพาะดานนโยบานพัฒนาการเกษตรชนบท สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
2547
นายสุรศักดิ์ พันธนพ
ผอ.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
2547
นายธงชัย ศรีดามา
ผอ.สํานักทางหลวงที่ 10
กรมทางหลวง
นายชาญชัย เตชัสหงส
ผอ.สํานักสํารวจและออกแบบ
กรมทางหลวง
2547
สป.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2547
นายชํานาญ เอกวัฒนโชตกูร ผอ.สํานักแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
นายวรพัฒน ทิวถนอม
ผอ.สํานักบริหารกลาง
สป.กระทรวงเทคโนโลยีสารสน 2547
2547
นางมันทนา พฤกษะวัน ผอ.สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
2547
นายทรงภพ พลจันทร
ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สป.กระทรวงพลังงาน
2547
นายนิวาต พันธุนุรัตน
ผอ.สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซ
กรมธุรกิจพลังงาน
2547
นายปราโมทย ญาณทักษะ ผอ.สํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
กรมธุรกิจพลังงาน
2547
นางเบญวรรณ รัตนประยูร รองอธิบดี
กรมสงเสริมการสงออก
ผอ.ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9(พิษณุโลก) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ 2547
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
2547
รองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายธาริต เพ็งดิษฐ
2547
พล.ต.ต. สมชาติ สวางเนตร รองเลขาธิการ
สํานักงาน ป.ป.ส.
2547
นางวีณา ภควงศ
รองอธิบดี
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2547
นางสมศรี เอี่ยมธรรม
รองอธิบดี
กรมศิลปากร
2547
นายเขมชาติ เทพไชย
ผอ.สํานักโบราณคดี
กรมศิลปากร
2547
นางจิราภรณ อรัณยะนาค หัวหนากลุมวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ
กรมศิลปากร
นายอภินันท โปษยานนท ผอ.สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมส 2547
นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
ผอ.สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2547
นางรุงเรือง สุขาภิรมย
ผอ.สํานักอํานวยการ
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา 2547
นายพงศพันธ วงศมณี
ผอ.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณ 2547
2547
นายสมภพ พันธุโฆษิต รองอธิบดี
กรมการแพทย
2547
นายสมชัย ภิญโญพรพาณิชย นายแพทย 9 ปฏิบัติหนาที่รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
2547
นายธีระ ลีลานันทกิจ
ผอ.สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา
กรมสุขภาพจิต
2547
นายอาทิตย วุฒิคะโร
รองอธิบดี
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร 2547
นายพงษเทพ จารุอําพรพรรณ ผอ.สํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม
สนง คกก. สงเสริมการลงทุน 2547
นายธํารง มหัจฉริยวงศ จนท.สงเสริมการลงทุน 9
2547
ม.ล.จิรพันธุ ทวีวงศ
ผอ.กลุมงานประสานโครงการ 4
สํานักงาน กปร.
นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนร 2547

4261 นางพนมพร จันทรกระจาง วิทยากร 9
4262 นางพรศิริ มโนหาญ
รองผูวาการฝายตางประเทศ
4263 นายสุรัตน สิทธิพงศศรี รองผูอํานวยการ ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี

2547
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2547
2547
สภากาชาดไทย

