
รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5101 นาย อธิปตย บํารุง ที่ปรึกษา นรม.ฝายขาราชการประจํา
ดานเศรษฐกิจ
(จ.วิเคราะหงานบุคคล 9 ชช)

สํานักเลขาธิการนายรัฐมนตรี 2550

5102 นาย สุรินทร แปลงประสพโชค ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ
เขต 8 กาญจนบุรี

กรมประชาสัมพันธ 2550

5103 นาย สมชาย ศักดาเวคีอิศร ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจชุมชน
และการกระจายรายได

สนง.คกก. พัฒนาการเศรษฐกิจฯ 2550

5104 นางสาว ยุพา จิรสุขานนท ผูอํานวยการกองคลัง กรมธนารักษ 2550
5105 นาย วิสิฐ กิตติพยุง ธนารักษพ้ืนที่นครราชสีมา กรมธนารักษ 2550
5106 นาง กิตติยา เมธิโยธิน คลังจังหวัดนครนายก กรมบัญชีกลาง 2550
5107 นาง ธัชดา จิตมหาวงศ เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง 2550
5108 นาย จงกล ทิมอรุณ สารวัตรศุลกากร กรมศุลกากร 2550
5109 นาย พิชัย หาญตะลอม รองอธิบดี กรมศุลกากร 2550
5110 นาง ฐาปนี มหาวรศิลป นักวิชาการภาษี 9 ชช กรมสรรพสามิต 2550
5111 นาง รัชนีวรรณ อรามรัชนี ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิต

ภาคที่9
กรมสรรพสามิต 2550

5112 นาง กาญจนา ปยสาธิต เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9 กรมสรรพากร 2550
5113 นาย มานิต นิธิประทีป สรรพากรภาค 12 กรมสรรพากร 2550
5114 นาย วิษณุ รายวงศ เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9 กรมสรรพากร 2550
5115 นาง สุกัญญา จันทรปรรณิก ผูอํานวยการสํานักนโยบายระบบ

การเงินการออมและการลงทุน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2550

5116 นาย สมปอง สงวนบรรพ กงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ

2550

5117 นาย รัชนันท ธนานันท รองอธิบดี กรมการกงสุล 2550
5118 นาง บุษยา มาทแล็ง รองอธิบดี กรมองคการระหวางประเทศ 2550
5119 วาที่ รอ.  เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

สุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา 2550

5120 นาย สุวัตร สิทธิหลอ ผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตรการกีฬา สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ

2550

5121 วาที่ รต. ศรัณย สมานพันธ หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ

2550

5122 นาย สําเริง แกวนอย พัฒนาสังคมฯจ.ปตตานี สป.พัฒนาสังคมฯ 2550
5123 นาย สุเมธ กลมเกลี้ยง ผูอํานวยการสํานักโครงการขนาดใหญ กรมชลประทาน 2550
5124 นาย ดํารง จิระสุทัศน ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร 2550

รุนที่ 51         57 คน ( 20 พฤศจิกายน 2549 -  9 มีนาคม 2550)

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 1 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5125 นาย อนันต สุวรรณัตน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร เขตที่ 5

กรมวิชาการเกษตร 2550

5126 นาย สุพจน แสงประทุม ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

กรมสงเสริมการเกษตร 2550

5127 นาย สาโรจน เจียมศรีพงษ ผูตรวจราชการกรม (จ.บริหารงาน
สงเสริมสหกรณ)

กรมสงเสริมสหกรณ 2550

5128 นาย สุธี บุญคง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูป
ที่ดิน

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม

2550

5129 นาย ปราโมทย ภูประเสริฐ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2550
5130 นาย วิทยา ฉายสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตรขาว
กรมการขาว 2550

5131 นาย พงษศักดิ์ สมใจ ผูอํานวยการกองนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 2550
5132 นาย สมชัย ศิริวัฒนโชค ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานงาน

ทะเบียนและภาษีรถ
กรมการขนสงทางบก 2550

5133 นาย สุรินทร วิวัจนสิรินทร จ.บริหารงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

สนง.ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2550

5134 นาย ศิริชัย คุณานพรัตน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา 
ภาค 5

กรมทรัพยากรน้ํา 2550

5135 นาง เมธินี เทพมณี ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโ
,ยีสารสนเทศฯ

2550

5136 นาย ชุมพล ฐิตยารักษ ผูอํานวยการสํานักงานพลังงาน
ภูมิภาคที่ 10

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2550

5137 นาย พิชัย ชํานิบรรณการ ผูอํานวยการสํานักงานพลังงาน
ภูมิภาคที่ 3

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2550

5138 นางสาว สุภาภรณ ใจออนนอม รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการคา 2550
5139 นาง เพ็ญพักตร ตันวิเชียร ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและ

ปฏิบัติการ
กรมการคาภายใน 2550

5140 นาง กุลณี อิศดิศัย ผูอํานวยการสํานักกิจกรรมระหวาง
ประเทศ

กรมสงเสริมการสงออก 2550

5141 นาย สุรชัย พรภัทรกุล ผูอํานวยการสํานักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง 2550

5142 นาย สกนธ สุวรรณโมลี ผูเช่ียวชาญพิเศษดานการสืบเสาะและ
พินิจ

กรมคุมประพฤติ 2550

5143 นาย พงศสุระ ไกรนรา ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 2

กรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน

2550

5144 นาง ศิวาพร ช่ืนจิตตศิริ ผูบัญชาการสํานักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 2 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5145 นาย พูลศักดิ์ เศรษฐนันท ผูอํานวยการกองตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 2550
5146 นาย วิษณุ ปาณวร นักวิชาการแรงงาน 9 ชช กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 2550
5147 นาย ชาย นครชัย หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2550
5148 นาย สามารถ จันทรสูรย ผูอํานวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัย
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 2550

5149 นาย อนันต ระงับทุกข ผอ.สํานักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2550

5150 นาย พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการ
ศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2550

5151 นาย ชัชวาลย ศิรินิรันดร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค สํานักงานปลัดกระทรวง 2550

5152 นาย สกล ภูมิรัตนประพิณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวง 2550

5153 นาย สมชาย เอกธรรมสิทธ์ิ ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและเหมืองแร เขต 3

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
เหมืองแร

2550

5154 นาง รัชดา อิสระเสนารักษ ผูอํานวยการสํานักบริหารมาตรฐาน 4 สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

2550

5155 นาง สมทรง รุงเรืองศิลป ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ สํานักงาน กปร. 2550
5156 นางสาว กาญจนา เลิศเวช ผูอํานวยการสํานักงานอํานวยกิจการ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
สนง.การตรวจเงินแผนดิน 2550

5157 นาย บรรยาย นาคยศ ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย

สํานักงานศาลปกครอง 2550

5201 นาย ประเสริฐ  กุลรัตน นักการขาว 9 ชช สํานักขาวกรองแหงชาติ 2550
5202 นาย ธรรมนิตย สุมันตกุล กรรมการรางกฎหมายประจํา(นิติกร 9

 ชช)
สนง.คกก.กฤษฎีกา 2550

5203 นาย วีระวุฒิ ศรีเปารยะ ธนารักษพ้ืนที่อุดรธานี กรมธนารักษ 2550
5204 นาย ณพงศ ศิริขันตยกุล นักวิชาการคลัง 9 ชช กรมบัญชีกลาง 2550
5205 นาง สุธีรา ทั่วประโคน ผูอํานวยการกองพัฒนาทรัพยากร กรมบัญชีกลาง 2550
5206 นาย ชวลิต พรหมรา นายดานศุลกากรสงขลา กรมศุลกากร 2550
5207 นาย ฤทัย เลิศเกียรติดํารงค นายดานศุลกาการทาอากาศยานภูเก็ต กรมศุลกากร 2550
5208 นางสาว มัทนา พฤกษะริตานนท นักวิทยาศาสตร 9 ชช กรมสรรพสามิต 2550
5209 นาย วินัย ฟกเสวก สรรพาสามิตพ้ืนที่นครสวรรค กรมสรรพสามิต 2550
5210 นาง บุปผา ชัยดํารงเลิศ สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา กรมสรรพากร 2550
5211 นาง รุจิรา จอมจักร สรรพากรพ้ืนที่สระบุรี กรมสรรพากร 2550
5212 นาง วิจิตรา งามนิยม นักวิชาการภาษี 9ชช กรมสรรพากร 2550
5213 นางสาว สุชาดา กรวิทยาศิลป เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9 กรมสรรพากร 2550

รุนที่  52      จํานวน  57 คน  ( 20 พฤศจิกายน 2549 - 9 มีนาคม 2550)

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 3 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5214 นาง อรุณี ซองสุข เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9 กรมสรรพากร 2550
5215 นาง วัลภา ธนัตวรานนท เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2550
5216 นาย ชโลทร เผาวิบูล อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัคร

ราชฑูต ณ กรุงอาบูดาบี
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ

2550

5217 นาย สมชาย เภาเจริญ ผูอํานวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 2550
5218 นาย พิริยะ เข็มมพล รองอธิบดี กรมสารนิเทศ 2550
5219 นาย อรรถยุทธ ศรีสมุทร ผูอํานวยการกองยุโรป 1 กรมยุโรป 2550
5220 นาย นิติพันธ สระภักดิ์ ผูเช่ียวชาญ ระดับ 9 สถาบันการพลศึกษา 2550
5221 นางสาว อุรัจฉฑา เชาวนชลากร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาบริการ

ทองเที่ยว
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 2550

5222 นาย สิทธา เพ็ญภาคกุล ผูเช่ียวชาญดานสงเสริมสวัสดิการ
ั

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2550

5223 นาย อุดม ภัคมงคล เกษตรและสหกรณ จ.ฉะเชิงเทรา สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

2550

5224 นาย ชูชาติ ฉุยกลม ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง 2 กรมชลประทาน 2550
5225 นาง พัชรี รักเรียนรบ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กรมตรวจบัญชีสหกรณ 2550
5226 นาง จิราวรรณ แยมประยูร ผูเช่ียวชาญดานผลิตภัณฑสัตวน้ําฯ กรมประมง 2550
5227 นาง วิมลรัตน สุภาคม ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว 2550
5228 นาย รังสรรค อ่ิมเอิบ นักวิชาการเกษตร 9 ชช กรมพัฒนาที่ดิน 2550
5229 นาย สุทัศน วงคสัมพันธชัย ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน กรมสงเสริมสหกรณ 2550
5230 นาย สุรศักดิ์ แสงอราม ผูเช่ียวชาญดานนโยบายและแผน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม
2550

5231 นาย มนตรี กฤฑณีไพบูลย ผูอํานวยการสํานักรับรองมาตรฐาน
สินคาและระบบคุณภาพ

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ (มกอช.)

2550

5232 นางสาว ปทมา ตันติรุจนานนท ผูอํานวยการสํานักกํากับกิจการขนสง
ทางอากาศ

กรมขนสงทางอากาศ 2550

5233 นาย ดรุณ แสงฉาย ผูอํานวยการทางหลวงชนบทที่ 3 กรมทางหลวงชนบท 2550

5234 นาย วรวุฒิ ตันติวนิช ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี 2550

5235 นาง ประเสริฐสุข จามรมาน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ

สนง.นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2550

5236 นาย สมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผูอํานวยการกองบริหารจัดเก็บขอมูล
สถิติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550

5237 นาย สมชัย ถาวรจิตร วิศวกร สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2550
5238 นาย นพดล สระวาสี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคา

ชายแดนฯ
กรมการคาตางประเทศ 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 4 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5239 นาง ผุสดี กําปนทอง ผูอํานวยการสํานักจัดระบบราคาและ
ปริมาณสินคา

กรมการคาภายใน 2550

5240 นาย วุฒิชัย ดวงรัตน ผูอํานวยการอาวุโสสํานักงานสงเสริม
การคาในตางประเทศ ณ กรุงปารีส

กรมสงเสริมการสงออก 2550

5241 นาย พจนารถ วัชรภาสกร เจาพนักงานที่ดิน กรมที่ดิน 2550
5242 พ.ท.

น.พ.
เอนก ยมจินดา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9

 ชช
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2550

5243 นางสาว พรพิตร นรภูมิพิภัชน ผูอํานวยการสํานักทัณฑวิทยา กรมราชฑัณท 2550
5244 นาย เพิ่มพงษ เชาวลิต ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงาน ป.ป.ส. 2550
5245 นางสาว กุรุพินท นิตยานันทะ จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมการจัดหางาน 2550
5246 นาย มาโนช ภักดีคง ประกันสังคมจังหวัดสุราษฏรธานี สํานักงานประกันสังคม 2550
5247 นางสาว สมจิต อริยกุลนิมิต สวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2550

5248 นาย กฤษศญพงษ ศิริ ผูอํานวยการกองศาสนูปถัมภ กรมการศาสนา 2550
5249 นาย สมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ ผูอํานวยการศูนยเครือขายสัมพันธ

และแหลงทุน
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 2550

5250 นางสาว นฤมล ไทยวิรัช ผอ.สํานักผูตรวจราชการ ประจําเขต
ตรวจราชการที่ 4

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2550

5251 นาย ศิริชัย ภัทรานุธาพร นายแพทยสาธารณสุข จ.นราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง 2550

5252 นาย สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต 2550
5253 นาย ยงยุทธ ทองสุข ผูอํานวยการสํานักโรงงาน

อุตสาหกรรมรายสาขา 3
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2550

5254 นาง นฤมล สุทธวารี ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและผูประกอบการ

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2550

5255 นาง ดวงวรพร สิทธิเวทย ผูอํานวยการภารกิจ (ผูอํานวยการกอง) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 2550
5256 นาย กมล คําเพ็ญ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา สํานักงานศาลยุติธรรม 2550
5257 นาย สํารวม รักษาพราหมณ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 2550

รุนที่ 53    จํานวน 76 คน  (19 มีนาคม - 19 กรกฎาคม 2550)
5301 นาย วิสุทธ์ิ นิรัตติวงศกรณ ผูอํานวยการสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2550
5302 นาย โสภณ ศิริกุลพิพัฒน ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี กรมประชาสัมพันธ 2550
5303 นาย ศรายุทธ เปรมประวัติ นักการขาว 9 ชช สํานักขาวกรองแหงชาติ 2550
5304 นาง นีรนุช กาญจนะวรรณ ผูเช่ียวชาญ สํานักงบประมาณ 2550
5305 นาง ศิริลักษณ แสงโสภณ ผูเช่ียวชาญ สํานักงบประมาณ 2550
5306 ม.ล. พัชรภากร เทวกุล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงาน ก.พ. 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 5 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5307 นาง บุปผา มาประณีต เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9 ชช. สํานักงาน ก.พ. 2550
5308 นาย ชาญณัฎฐ แกวมณี ธนารักษพ้ืนที่นครสวรรค ธนารักษ 2550
5309 นาย พิชิต อุยตระกูล คลังเขต 1 (นักวิชาการคลัง) บัญชีกลาง 2550
5310 นาย ชยันต เอกะโรหิต นายดานศุลกากร ศุลกากร 2550
5311 นางสาว ฉวีวรรณ พรล้ีเจริญ ผูอํานวยการกองคลัง สรรพสามิต 2550
5312 นาย ชัยโรจน ตรีภพ สรรพสามิตพ้ืนที่อุบลราชธานี สรรพสามิต 2550
5313 นาง สุมาลี ทองนาค ผูเช่ียวชาญ สรรพากร 2550
5314 นาย สรเศรษฐ โสธรศิริมงคล นักวิชาการภาษี 9 ชช. สรรพากร 2550
5315 นาย สุรพล มณีพงษ รก.ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการ

ตางประเทศ
2550

5316 นาย พลเดช วรฉัตร รองอธิบดี การกงสุล 2550
5317 นาย โอภาส จันทรทรัพย เจาหนาที่การทูต สํานักงานความรวมมือเพ่ือการ

พัฒนาระหวางประเทศ
2550

5318 นาย มงคล ดานวิไลปติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ

2550

5319 นาง ประภา หาญสาริกิจ ผูอํานวยการกองบริหารกองทุน สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ

2550

5320 นาง ญาณี เลิศไกร ผอ.สํานักปองกันและแกไขปญหา
การคาหญิงและเด็ก

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2550

5321 นางสาว อุษณี กังวารจิตต ผอ.สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน สนง.สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ
 และผูสูงอายุ

2550

5322 นาย โอภาส กลั่นบุศย ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สงเสริมสหกรณ 2550

5323 นาง สุวรรณา สีละพัฒน ผูอํานวยการกองเกษตรสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

2550

5324 นาย สุรชาติ กันทวิชยานนท เกษตรและสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

2550

5325 นาย พูลประโยชน ชัยเกียรติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาโครงสราง
และระบบบริหารงานบุคคล

ชลประทาน 2550

5326 นาย ประชุม อินทรโชติ ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัยที่ 7

ปศุสัตว 2550

5327 นาย ชัยฤทธ์ิ ดํารงเกียรติ ผูอํานวยการสํานักเมล็ดพันธุขาว การขาว 2550
5328 นาย กมล เกษมศุข เกษตรจังหวัดเชียงใหม สงเสริมการเกษตร 2550
5329 นาย สพล พัฒชะนะ เกษตรและสหกรณจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
สงเสริมการเกษตร 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 6 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5330 นาง สุวคนธ ทรงแสงธรรม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2550

5331 นาย วรชัย อุทัยรัตน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม

2550

5332 นาย เสรี จิตตโสภา ผูอํานวยการกองนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 2550
5333 นาง ปยะรัตน สุวรรณจินดา เลขานุการกรม กรมทางหลวง 2550
5334 นาย วิสูตร สมนึก ผูอํานวยการสํานักวิจัยการจัดการปา

ไมและผลิตผลปาไม
ปาไม 2550

5335 นาย ชลธิศ สุรัสวดี ผูอํานวยการสํานักจัดการปาชุมชน ปาไม 2550
5336 นาย อนันต เกตุเอม ผูอํานวยการสํานักพัฒนาน้ําบาดาล ทรัพยากรน้ําบาดาล 2550
5337 นางสาว อารีวรรณ ฮาวรังษี ผูอํานวยการสํานักกิจการระหวาง

ประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร

2550

5338 นาง อรพินท แมททิว ผูอํานวยการกองสถิติประชามติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550
5339 นางสาว วิภาวรรณ มงคลศิลป ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2550

5340 นาง เอมอร ชีพสุมล เลขานุการกรม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2550

5341 นาง พวงทิพย ศิลปศาสตร เลขานุการกรม เช้ือเพลิงธรรมชาติ 2550
5342 นาย วัยรักษ วลัยรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 2550
5343 นางสาว นพพร ลิ้นทอง ผูอํานวยการสํานักบริการการคา

ตางประเทศ
การคาตางประเทศ 2550

5344 นาง อัมพวัน พิชาลัย ผูเช่ียวชาญ เจรจาการคาระหวางประเทศ 2550
5345 นาย เสกสันต บุญสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญา 2550
5346 นาย สุทธิศักดิ์ เลาหชีวิน รองอธิบดี พัฒนาธุรกิจการคา 2550
5347 นาย ไผท สุขสมหมาย ผูอํานวยการกอง สงเสริมการสงออก 2550
5348 นาย ธีระพันธุ แกนจันทน พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี การพัฒนาชุมชน 2550
5349 นางสาว ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท ผูอํานวยการกองฝกอบรม การพัฒนาชุมชน 2550
5350 นาย สุจิต จงประเสริฐ ที่ดินจังหวัดอางทอง ที่ดิน 2550
5351 นางสาว เพชรา ภาคีมนต ผูอํานวยการกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2550
5352 นาย อรรถ อรรถานนท ผูอํานวยการสํานักฟนฟูกิจการของ

ลูกหนี้
บังคับคดี 2550

5353 นาย สมชาย รัตนไทย แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานปลัดกระทรวง 2550
5354 นางสาว อรชร รัตนมณี จัดหางานจังหวัดเชียงใหม การจัดหางาน 2550
5355 นาย สุวิทย สุมาลา สวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดสมุทรปราการ
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 7 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5356 นาย วิโรจน ทิพยอาภรณ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค 5 นครราชสีมา

พัฒนาฝมือแรงงาน 2550

5357 นาย อุดม เกตุณะรัตนกุล ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค 8 นครสวรรค

พัฒนาฝมือแรงงาน 2550

5358 นาง สุรัสวดี จันทรัตน ประกันสังคมจังหวัดลําพูน สํานักงานประกันสังคม 2550
5359 นาย  วัลลภ นาคบัว ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม
สํานักงานกิจการยุติธรรม 2550

5360 นาย ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผูเช่ียวชาญ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2550
5361 นาย สมบัติ แสงสวางสัจกุล ผูอํานวยการสํานักติดตามและ

ประเมินผลการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2550

5362 นาย ดนุพงษ สาเขตร ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง 2550

5363 นาง ประนอม คําเที่ยง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง 2550

5364 นาย พิศิษฐ ศรีประเสริฐ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน สํานักงานปลัดกระทรวง 2550

5365 นาย ประพจน เภตรากาศ นายแพทย 9 วช. (ดานสาธารณสุข) พัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

2550

5366 นาย ปฐม สวรรคปญญาเลิศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข

วิทยาศาสตรการแพทย 2550

5367 นาย ชาญวิทย ทระเทพ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

สนับสนุนบริการสุขภาพ 2550

5368 นาง ทัศนีย อักษรมัต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร สุขภาพจิต 2550
5369 นาย วีระ ชูรุจิพร ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่11 สุขภาพจิต 2550
5370 นาย สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ อนามัย 2550
5371 นางสาว นิตยา แยมพยัคฆ ผูเช่ียวชาญ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา
2550

5372 นางสาว ปทมา ตันประดิษฐ ผูตรวจสอบภายในกระทรวง
อุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

2550

5373 นาย เสรี อติภัทธะ ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศโรงงาน
อุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม 2550

5374 นาง สุวรรณา พาศิริ ผูอํานวยการกองแผนงานและวิเทศ
สัมพันธ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

2550

5375 นางสาว เยาวดี รุงโรจนชัยพร ผูอํานวยการสํานักงานการประเมินผล
(นักบริหาร 9)

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 2550

5376 นางสาว พรทิพย โรจนธํารงค ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 8 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

รุนที่ 54    จํานวน 76 คน   (19 มีนาคม - 19 กรกฎาคม 2550)
5401 นาย พิไชย โอบายะวาทย ผูอํานวยการกองรักษาความปลอดภัย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2550
5402 นาย สุวพันธุ ตันยุวรรธนะ นักการขาว 9 ชช สํานักขาวกรองแหงชาติ 2550
5403 นาย เอื้อมบุญ ไกรฤกษ ผูเช่ียวชาญ สํานักงบประมาณ 2550
5404 นาง จุฑาทิพย เตชชาติวนิช จ.วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช ปฏิบัติ

ราชการในตําแหนง ผอ.สํานัก
ประเมินผล

สํานักงบประมาณ 2550

5405 นาย วรรณชัย บุญบํารุง กรรมการรางกฎหมายประจํา (นิติกร 9
 ชช)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550

5406 นางสาว เยาวลักษณ กุลพานิช เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9 ชช. สํานักงาน ก.พ. 2550

5407 นาย ศรัณย พรไพศาลดี  ผูอํานวยการกอง สํานักงาน ก.พ. 2550
5408 นางสาว จินตนา กิจจํานงค ธนารักษพ้ืนที่ปราจีนบุรี ธนารักษ 2550
5409 นาง นิสากร วัชรชัยทโลสถ คลังจังหวัดชลบุรี บัญชีกลาง 2550
5410 นาง เรืองแข แสงคํา คลังจังหวัดสมุทรสาคร บัญชีกลาง 2550
5411 นาง กัลยา รัญเสวะ เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต 

(สรรพสามิตพ้ืนที่ปราจีนบุรี)
สรรพสามิต 2550

5412 นางสาว พิมลรัตน เสงี่ยมพันธุ นักวิชาการภาษี 9 ชช สรรพากร 2550
5413 นาง สุพัตรา เปาอินทร นักวิชาการภาษี 9 ชช สรรพากร 2550
5414 นาย มารุต จิตรปฏิมา เจาหนาที่การทูต 9 พิธีการทูต 2550
5415 นาย จักรกฤษณ ศรีวลี ผูอํานวยการกองสงเสริมเศรษฐ

สัมพันธและความรวมมือ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ 2550

5416 นาย พัฒนาชาติ กฤดิบวร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการกีฬา สํานักงานพัฒนาการกีฬา 2550

5417 นาย เรืองศักดิ์ ศิริผล ผูอํานวยการฝายสิทธิประโยชนและ
มาตรฐานกีฬา

การกีฬาแหงประเทศไทย 2550

5418 นาย นคร อิ่มบริบูรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดอุดรธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ

2550

5419 นาย โอกาศ ยูนิพันธ ผูปกครองสถานสงเคราะห พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2550
5420 นาง สุนทรี พัวเวส ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
คนพิการ และผูสูงอายุ

2550

5421 นาย กมล ศักดิ์ประสิทธ์ิ ผูอํานวยการกองนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

2550

5422 นาย จรัญ ภูขาว ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ สํานัก
ชลประทานที่ 10

ชลประทาน 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 9 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5423 นาย ประสพสิน แมนทิม ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
บัญชีสหกรณที่ 3 (นครราชสีมา)

ตรวจบัญชีสหกรณ 2550

5424 นาย อยุทธ หรินทรานนท ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว

ปศุสัตว 2550

5425 นางสาว อรสา จุลสุคนธ ผูอํานวยการกองคลัง วิชาการเกษตร 2550
5426 นาย ไพรัช หวังดี เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สงเสริมการเกษตร 2550
5427 นาย ปริญญา เพ็งสมบัติ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ สงเสริมสหกรณ 2550
5428 นาย นพพล ศรีสุข ผูอํานวยการสํานักจัดการปฏิรูปที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม
2550

5429 นาย วิทวัสก สาระศาลิน เลขานุการกรม สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ

2550

5430 นาง นิภารัตน วัฒนชีวโนปกรณ เลขานุการกรม การขนสงทางบก 2550
5431 นาย เพทาย สุทธานันต เลขานุการกรม การขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 2550
5432 นาง มิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองอธิบดี ควบคุมมลพิษ 2550
5433 นาง เบญจวรรณ จารุกลัส ผูอํานวยการสํานักธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี 2550
5434 นาย อนิรุทธ์ิ ธรนกรมนตรี ผูอํานวยการสํานักงานพลังงาน

ภูมิภาคที่ 8
สํานักงานปลัดกระทรวง 2550

5435 นางสาว พัชรีพร หาญสกุล เลขานุการกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน

2550

5436 นางสาว วรรณาภรณ สวัสดิมงคล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9
 ชช

เช้ือเพลิงธรรมชาติ 2550

5437 นาย อนุรักษ มงคลญานวรัตน พาณิชยจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 2550
5438 นาง แววตา เรืองนภา ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 2550

5439 นาย สมพงศ ออนประเสริฐ พาณิชยจังหวัดสุราษฎรธานี สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 2550
5440 นาย เลิศหลา นาคะเกศ พาณิชยจังหวัดจันทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 2550
5441 นาง ดวงพร รอดพยาธิ์ ผูอํานวยการสํานักมาตรการปกปอง

และตอบโตทางการคา
การคาตางประเทศ 2550

5442 นาย สันติชัย สารถวัลยแพศย ผูอํานวยการกองสารสนเทศการคาใน
ประเทศ

การคาภายใน 2550

5443 นาย วิวัฒน เกิดไพบูลย ผูอํานวยการกองนิติการ การประกันภัย 2550
5444 นาย ชุมพล ศิริวรรณบุศย เจาหนาที่วิเคราะหงานทะเบียนการคา

 9ชช.
ทรัพยสินทางปญญา 2550

5445 นาง ณัฏฐา รัตนเลิศ ผูเช่ียวชาญ สงเสริมการสงออก 2550
5446 นาย วิสิทธ์ิ เงินทิพย พัฒนาการจังหวัดสิงหบุรี การพัฒนาชุมชน 2550
5447 นาย อุทัย สุภัทรประทีป ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดิน 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 10 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5448 นาย ชนินทร ทิพยรัตน ผูตรวจราชการกรม โยธาธิการและผังเมือง 2550
5449 นางสาว ลัคนา ลักษณศิริ ผูอํานวยการกองพิทักษสิทธิและ คุมครองสิทธิและเสรีภาพ 2550

5450 นาง รสพร สุขสมพร ผูตรวจการบังคับคดี บังคับคดี 2550
5451 นาง อังคนึง เล็บนาค ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ราชทัณฑ 2550
5452 นาง อัญชลี ศิริทรัพย นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 9 รก.

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

สํานักงาน ป.ป.ส. 2550

5453 นาย อําพล ธรรมปาโล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 2550
5454 นางสาว สุภาวดี ตันเจริญผล จัดหางานจังหวัดจันทบุรี การจัดหางาน 2550
5455 นาง ภาวนุช ฟุงลัดดา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงานภาค 9 พิษณุโลก
พัฒนาฝมือแรงงาน 2550

5456 นาย ประพันธ มนทการติวงศ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค4 ราชบุรี

พัฒนาฝมือแรงงาน 2550

5457 นาย สันติ บํารุงคุณากร ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

พัฒนาฝมือแรงงาน 2550

5458 นางสาว กาญจนา กานตวิโรจน ผูอํานวยการสถาบันความปลอดภัยใน
การทํางาน

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2550

5459 นาย สรสิช ลอยกุลนันท ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สํานักงานประกันสังคม 2550
5460 นางสาว เสาวณี มุสิแดง ผูอํานวยการสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2550

5461 นาง สุรางค โพธ์ิพฤกษาวงศ ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัด
การศึกษา

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550

5462 นาย วัชรินทร จําป ผูเช่ียวชาญดานเผยแพรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

2550

5463 นาย ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ สาธารณสุขนิเทศก สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

2550

5464 นาย สุวัช เซียศิริวัฒนา ผูอํานวยการสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

2550

5465 นาย วีระพันธ สุพรรณไชยมาตย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม สํานักงานปลัดกระทรวง 2550
5466 นาย วิวัฒน วิริยกิจจา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง สํานักงานปลัดกระทรวง 2550

5467 นาย คิมหันต ยงรัตนกิจ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร สํานักงานปลัดกระทรวง 2550
5468 นาย ประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา สํานักงานปลัดกระทรวง 2550
5469 นาย กิติศักดิ์ ดานวิบูลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร สํานักงานปลัดกระทรวง 2550

5470 นาย ธนเดช สินธุเสก ผูอํานวยการศูนยมหาวชิราลงกรณ 
ธัญบุรี

การแพทย 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 11 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5471 นาย ณรงค วงศบา ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่  6 จังหวัดขอนแกน

ควบคุมโรค 2550

5472 นาย สมเกียรติ บุญญะบัญชา ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยชลบุรี

วิทยาศาสตรการแพทย 2550

5473 นาย ทวี ตั้งเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแกนราชนครินทร

สุขภาพจิต 2550

5474 นาย บุญชู เอี่ยมเอก อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

2550

5475 นาย ธรรมศักดิ์ พงษประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและโลจิสติกส (ภาคใต)

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร

2550

5476 นาย กฤษณสัมพันธ เมนะสูต ผูอํานวยการสํานักวิชาการ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

2550

รุนที่ 55    จํานวน 81 คน   (1 มิถุนายน - 18 กันยายน 2550)
5501 นาง ฐะปาณีย อาจารวงศ ผูอํานวยการสํานักประสานงาน

ื
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2550

5502 นาย บวร เตชะอินทร ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนแหงชาติ

กรมประชาสัมพันธ 2550

5503 นาง ธิดา แกวประสิทธ์ิ จ. วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช สํานักงบประมาณ 2550
5504 นาง มัณฑนี จันทรศร จ.วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช สํานักงบประมาณ 2550
5505 นางสาว ศิริศักดิ์ หาระบุตร ผูอํานวยการกลุมงานปองปราม

การเงินนอกระบบ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2550

5506 นาง สุภัทรา บูรณพันธ ธนารักษพ้ืนที่กาฬสินธุ กรมธนารักษ 2550
5507 นาย ปรีชา มงคลหัตถี ธนารักษพ้ืนที่กาญจนบุรี กรมธนารักษ 2550
5508 นาง พรกมล ประยูรสิน ผูอํานวยการกลุมระบบบัญชีภาครัฐ 

(นักบัญชี 9ชช)
กรมบัญชีกลาง 2550

5509 น.ส. บุญมี เลิศพิเชฐ ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานดาน
การตรวจสอบภายใน (นักบัญชี 9ชช)

กรมบัญชีกลาง 2550

5510 นาย ชาญชัย ชอบช่ืนชม ผูอํานวยการสํานักแผนและการ
ตางประเทศ

กรมศุลกากร 2550

5511 นาง มะลิ ทิพยารมณ สรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา
(เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต 9)

กรมสรรพสามิต 2550

5512 นาย ณรงค  ศรีวณิชชากร สรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรปราการ
(เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต 9)

กรมสรรพสามิต 2550

5513 นาย สมเดช ศรีสวัสดิ์ สรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรสาคร กรมสรรพสามิต 2550
5514 นาง กัญญา  อัศวโกวิทกรณ สรรพากรพ้ืนที่นครปฐม

(เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต 9)
กรมสรรพากร 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 12 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5515 นาง ลินจง สิงขรบุตร สรรพากรพ้ืนที่ราชบุรี กรมสรรพากร 2550
5516 นาง วิยดา ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา สรรพากรพ้ืนที่ขอนแกน กรมสรรพากร 2550
5517 น.ส. ไฉไล สิงหนอย สรรพากรพ้ืนที่นครราชสีมา กรมสรรพากร 2550
5518 น.ส. เพ็ญศรี ภาสสกุล สรรพากรพ้ืนที่ภูเก็ต กรมสรรพากร 2550
5519 น.ส. สุปาณี  ศรีปญญาวิชญ นักวิชาการภาษี 9 ชช. กรมสรรพากร 2550
5520 นาย บุญจริง ชลวิโรจน หัวหนากลุมงานสืบสวนและคดี 

(นิติกร 9 ชช)
กรมสรรพากร 2550

5521 นาย สงา ล้ิมพัฒนาชาติ D นักวิชาการภาษี 9 ชช. กรมสรรพากร 2550
5522 นาย นนทศิริ บุรณศิริ รองอธิบดี กรมพิธีการทูต 2550
5523 นาย ศุภร พลมณี รองอธิบดี กรมยุโรป 2550
5524 นาย พีรศักย จันทวรินทร รองผูอํานวยการ สํานักงานความรวมมือเพ่ือการ

พัฒนาระหวางประเทศ
2550

5525 นาย วัฒนา ธรรมศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวฯ

2550

5526 นาง เพ็ญศรี โกมลทัต ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาสังคม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2550
5527 นาย สุวิช ศรีเพชรวรรณดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 10
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ

2550

5528 นาย มนตรี บุญญะยูวะ เกษตรและสหกรณจังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

2550

5529 นาย ประทีป มีศิลป ผูอํานวยการสํานักงานหมอนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

2550

5530 นาย ทรรศนันทน เถาหมอ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช กรมชลประทาน 2550
5531 นาย วิมล จันทรโรทัย ผชช.ดานที่ปรึกษาประมงระหวาง

ประเทศ
กรมประมง 2550

5532 นาย สุรจิตต อินทรชิต ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีการประมง

กรมประมง 2550

5533 นาย นิรันดร เอื้องตระกูลสุข ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน
และบําบัดโรคสัตว

กรมปศุสัตว 2550

5534 นาย อวยชัย  ชัยยุทโธ ปศุสัตวจังหวัดชัยนาท กรมปศุสัตว 2550
5535 นาง สุดารัตน เหลาวิชยา ผูเช่ียวชาญดานนโยบายและแผน 9 ชช กรมสงเสริมสหกรณ 2550
5536 นาย ธํารงศักดิ์ ธาระวานิช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการ

เกษตรกรรม
2550

5537 นาย บุญนิพัทธ ถิติปญญา ผชช.เฉพาะดานนโยบายและแผน 9ชช กรมการขนสงทางบก 2550
5538 นาย พิชัย บรรลือหาญ ผชช.เฉพาะดานนโยบายและแผน 9ชช กรมการขนสงทางบก 2550
5539 นาย วุฒิชัย สิงหมณี ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการเดินอากาศ
กรมการขนสงทางอากาศ 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 13 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5540 นาย กองเกียรติ จันทรหิรัญ รองผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 11 กรมทางหลวง 2550
5541 นาย อัศวิน กรรณสูต ผูอํานวยการสํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง 2550
5542 นาย กิตติพันธ ปานจันทร ผูอํานวยการ สนง.ควบคุมน้ําหนัก

ยานพาหนะ
กรมทางหลวง 2550

5543 นาย มานิตย เมฆประสาน ผูอํานวยการสํานักเครื่องกลและส่ือสาร กรมทางหลวงชนบท 2550
5544 นาย ชาญชัย สุวิสุทธะกุล ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการ

ขนสงและจราจร
สนง.นโยบายและแผนการขนสง
และจราจร

2550

5545 นาง จินตวดี พิทยเมธากูล ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จ.ปตตานี

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

2550

5546 น.ส. จงจิตร นีรนาทเมธีกุล  ผูอํานวยการ สนง.ส่ิงแวดลอมภาคที่ 16 สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

2550

5547 นาย สุระพงษ  ศรีอักษร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จ.กาฬสินธุ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

2550

5548 นาย อนุพันธ อิฐรัตน ผูอํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 2550
5549 นาย สมศักดิ์  ตันติเสาวภาพ เลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2550
5550 นาย นิวัติชัย  คัมภีร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ํา กรมทรัพยากรทางน้ํา 2550
5551 นาย อุดม ภิญโญ สถิติจังหวัดเชียงใหม สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550
5552 นาย ประพนธ วงษทาเรือ วิศวกร 9 ชช (หัวหนาสํานักงาน คกก.

พัฒนาและสงเสริมเช้ือเพลิงชีวภาพ)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน

2550

5553 นาง ยุคุนธร พงศศุภผลกิจ พาณิชยจังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 2550
5554 นาย สมเกียรติ ตรีรัตนพันธ อัครราชทูต(ฝายการพาณิชย) สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 2550
5555 นาย วิชัย โกอุดมวิทย ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนา

ระบบตลาด
กรมการคาภายใน 2550

5556 น.ส. อุรวี เงารุงเรือง ผูอํานวยการสํานักลิขสิทธ์ิ กรมทรัพยสินทางปญญา 2550
5557 นางสาว พิสมัย ทองไพฑูรย นักวิชาการพาณิชย 8ว สงเสริมการสงออก 2550
5558 นาง จันทนี ศรีจารุพฤกษ พัฒนาการจังหวัดระยอง การพัฒนาชุมชน 2550
5559 นาย เจอดศักดิ์ ละอองศรี จพง.ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี กรมที่ดิน 2550
5560 น.ส. ร่ืนวดี สุวรรณมงคล ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2550
5561 นาย ลิขิต ลีลาชุติพงศ ผูอํานวยการกองออกแบบและกอสราง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2550
5562 นาง ขวัญระพี จุฬาพิมพพันธุ ผูตรวจการบังคับคดี กรมบังคับคดี 2550
5563 นาย ปกรณ ปฏิพิมพาคม ผูอํานวยการกองจําหนายทรัพยสิน กรมบังคับคดี 2550
5564 นาย สุรกิจ อังกุรรัต ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและ

เยาวชน
กรมพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน 2550

5565 นาย ไกรสร อัมมวรรธน ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานนิติ
วิทยาศาสตร

สถาบันนิติวิทยาศาสตร 2550

5566 น.ส. รัชนีกร   สรสิริ ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ สํานักงาน ป.ป.ส. 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 14 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5567 นาย กรีฑา สพโชค แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 2550
5568 นาง จุฑามาศ บุญอาจ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 2550

5569 นาง นพอนงค สุขสืบพงศ ผูอํานวยการสํานักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่ 6

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 2550

5570 นาย ไพบูลย  ผลมาก ผูอํานวยการสํานักสถาปตยกรรม กรมศิลปากร 2550
5571 นาง ศศิธร อหิงสโก ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา
สนง.คกก.การอุดมศึกษา 2550

5572 นาย ประดิษฐ นวลจันทร รองผูอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 2550
5574 นาย ชุษณะ มะกรสาร ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม
การแพทย 2550

5575 นาย บรรจง เจียระพงษ อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

2550

5576 นาย พรศักดิ์ กฤตสิน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

2550

5577 นางสาว เชาวลี รัตนมุงเมฆา ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนา
ดานการมาตรฐาน

สนง.มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

2550

5578 นาย สรรเสริญ พลเจียก ผูอํานวยการสํานักปราบปรามการ
ทุจริต 2 (นักบริหาร 9)

สํานักงาน ปปช. 2550

5579 นาย เดชา อัชรีวงศไพศาล ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ศาลอาญา 2550
5580 นาย สมบูรณ อารยะสกุล ผช.ผูวาการกอสรางโรงไฟฟา

พลังงานความรอน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2550

5581 นาง มานิดา โชติวนิช รองผูอํานวยการสนง.ยุวกาชาด สภากาชาดไทย 2550
5582 นาย ปราโมทย ศิริวิวัฒน ผูอํานวยการสํานักกอสรางสะพาน กรมทางหลวง 2550

รุนที่ 56    จํานวน 83 คน   (1 มิถุนายน - 18 กันยายน 2550)
5601 นางสาว ลินดา สุจิกุล จ.วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช สํานักงบประมาณ 2550
5602 นางสาว นิลุบล เครือนพรัตน จ. วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช สํานักงบประมาณ 2550
5603 นางสาว อรวรรณ นุยภักดี จ.วิเคราะหงานบุคคล 9 ชช สํานักงาน ก.พ 2550
5604 นาย เฉลิมศักดิ์ ปาณศรี ธนารักษพ้ืนที่สงขลา ธนารักษ 2550
5605 นาย มณฑล เอกอุดมพงษ ธนารักษพ้ืนที่ขอนแกน ธนารักษ 2550
5606 นาย สมคิด ยังเยี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม บัญชีกลาง 2550
5607 นางสาว เสาวนีย ไชยวัณณ คลังจังหวัดลําพูน บัญชีกลาง 2550
5608 นาย ทรงพจน นันทเกียรติ คลังจังหวัดนครปฐม บัญชีกลาง 2550
5609 นาง กรศิริ พิณรัตน ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนา

บุคคล
ศุลกากร 2550

5610 นาย บุญเทียม โชควิวัฒน นายดานศุลกากรสุไหงโกลก ศุลกากร 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 15 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5611 นาง สุภาภรณ สงวนพันธุ สรรพสามิตพ้ืนที่นครปฐม พ้ืนที่ 2 สรรพสามิต 2550
5612 นาย โฆษก บูรณรัช สรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี สรรพสามิต 2550
5613 นาง จงรักษ เพ็งเดือน สรรพากรพื้นที่พิษณุโลก สรรพากร 2550
5614 นาง ศิริพร บุญเจริญ สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช สรรพากร 2550
5615 นาย เกียรติพงศ ณ นคร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี สรรพากร 2550
5616 นาย สมควร พงษเฉลียวรัตน สรรพากรพ้ืนที่เชียงราย สรรพากร 2550
5617 นาย สมชาย พัฒนพงษศักดิ์ สรรพากรพ้ืนที่สุพรรณบุรี สรรพากร 2550
5618 นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานกฎหมาย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2550
5619 นาย อิทธิพร บุญประคอง รองอธิบดี เอเซียตะวันออก 2550
5620 นาย ศรัณย เจริญสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการ

ตางประเทศ
2550

5621 นาย จิตติ สุวรรณิก เจาหนาที่การทูต 8 สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ

2550

5622 นาย ธานี ทองภักดี เจาหนาที่การทูต 9 สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการ
ตางประเทศ

2550

5623 นาง วิไลวรรณ ทวิชศรี ผูอํานวยการฝายบัญชีและงบประมาณ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2550
5624 นาง บุญมี แสวงธรรม ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชาย

บานเชียงใหม (นักพัฒนาสังคม 8)
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2550

5625 นาง ละไมพร สายทอง เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

2550

5626 นาย สุรสีห กิตติมณฑล ผูอํานวยการกองแผนงาน ชลประทาน 2550
5627 นาย พิบูลย บุญสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ตรวจบัญชีสหกรณ 2550
5628 นาย สุเมธ ตันติกุล ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ ประมง 2550
5629 นาย ศิริวัฒน อินทรมงคล ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปศุสัตว

และถายทอดเทคโนโลยี
ปศุสัตว 2550

5630 นาย สุรชน ตางวิวัฒน ปศุสัตวจังหวัดอางทอง ปศุสัตว 2550
5631 นาย ธนิตย เอนกวิทย ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและ

สุขอนามัยที่ 4 ขอนแกน
ปศุสัตว 2550

5632 นางสาว ผจงจิต บุญราช ผูอํานวยการกองแผนงาน พัฒนาที่ดิน 2550
5633 นาง จารุวรรณ จาติเสถียร ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร 2550
5634 นาย สุรพล จารุพงศ    เกษตรจังหวัดพิษณุโลก สงเสริมการเกษตร 2550
5635 นาง จันทรธิดา มีเดช เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2550
5636 นาย ธีระพงษ รอดประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 2550

5637 นาง ชุษณา รังสฤษฏวิศรุต ผูอํานวยการกองแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวง 2550
5638 นาย ประสิทธ์ิ ศรีโมรา ผูตรวจราชการกรม การขนสงทางบก 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 16 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5639 นาย อัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ การขนสงทางบก 2550
5640 นาย จักรี ย้ิมมงคล ผูอํานวยการกองทะเบียนเรือ 8 การขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 2550
5641 นาย จิตรพงศ กฤตยเรืองโรจน ผูอํานวยการศูนยสรางและบูรณะ

สะพานที่ 2 (ขอนแกน)
ทางหลวง 2550

5642 นาย วรเดช หาญประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักแผนงาน สํานักนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร

2550

5643 นางสาว กฤษณา  เชยพันธุ ผูอํานวยการสนง.ส่ิงแวดลอมภาค 8 
(ราชบุรี)

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2550

5644 นางสาว อัมพันธ  พินธุกนก ผูอํานวยการสํานักความรวมมือดาน
ทรัพยากรธรรมชาติฯระหวางประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2550

5645 นาย เสมอ ลิ้มชูวงศ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9
 ชช

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2550

5646 นาย วัลลภ  แวววิจิต ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
จังหวัดชลบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2550

5647 นาย สุพจน  โตวิจักษณชัยกุล ผูอํานวยการศูนยปองกันวิกฤติน้ํา ทรัพยากรน้ํา 2550
5648 นาย มนู ทองศรี ผูอํานวยการกองนิติการ อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 2550
5649 นาย ธงชัย ทวีศานต สถิติจังหวัดชลบุรี สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550
5650 นาย ธรรมยศ ศรีชวย ผูอํานวยการสํานักกํากับและอนุรักษ

พลังงาน
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน

2550

5651 นาย อาคม  สีทับทิม ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานสินคา
นําเขาสงออก

การคาตางประเทศ 2550

5652 นางสาว วราภรณ พิริยะอารยะกูล ผูอํานวยการกองนิติการ การคาภายใน 2550
5653 นาย ขจิต สุขุม ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนา

ทรัพยสินทางปญญา
ทรัพยสินทางปญญา 2550

5654 นาง ผานิต  หลอตระกูล ผูอํานวยการสํานักบริการขอมูลธุรกิจ พัฒนาธุรกิจการคา 2550
5655 นาย แนบ สินทอง พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กรมการพัฒนาชุมชน 2550
5656 นาย อาคเนย โนนคูเขตโขง ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ที่ดิน 2550
5657 นางสาว รวิวรรณ  ศรีวนาภิรมย เลขานุการกรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 2550
5658 นางสาว สุพรรณี ประเสริฐทองกร  ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2550
5659 นาง สุวรีย  ฉายากุล ฉางปูน

ทอง
ผูอํานวยการ สนง.คุมประพฤติภาค 6 กรมคุมประพฤติ 2550

5660 นาย ไวพจน พูสิทธ์ิ ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ คุมประพฤติ 2550
5661 นาง ศศิวิมล ธนศานติ ผูอํานวยการ สนง.วางทรัพยกลาง บังคับคดี 2550
5662 นางสาว รัตนาวดี   สมบูรณ ผูอํานวยการกองบังคับคดีลมละลาย 2 บังคับคดี 2550
5663 นาย สมชาติ ชุมสวี ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายบานกรุณา
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 17 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550



รหัส รายชื่อ ตําแหนงระหวางอบรม หนวยงาน ปที่อบรม

5664 นาย ศิโรจน แสงหิรัญ ผูบัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี ราชทัณฑ 2550
5665 นาง เยาวนุช แสงยนต ผชช.เฉพาะดานสงเสริมการมีงานทํา การจัดหางาน 2550
5666 นาย วินัย ลัฐิกาวิบูลย ผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2550
5667 นาย นพดล รอดเรืองเดช เลขานุการกรม พัฒนาฝมือแรงงาน 2550
5668 นาย ปกรณ สุขพินิจ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงานภาค 12 สงขลา
พัฒนาฝมือแรงงาน 2550

5669 นาย นพพร ชื่นกลิ่น นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

2550

5670 นาย วีระพล ธีระพันธเจริญ ผูอํานวยการ รพ.พระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง
ส ส

2550

5671 นาย ปานเนตร ปางพุฒิพงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเมตตาประชา
รักษ (วัดไรขิง)

การแพทย 2550

5672 นาย สมพงษ สกุลอิสริยาภรณ   ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม อนามัย 2550

5673 นาง ภารดี มาวิจักขณ หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวง
อุตสาหกรรม

2550

5674 นาง ศิริรัตน จิตตเสรี ผูอํานวยการกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

2550

5675 นาย กรีวิทย เจริญผล ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอุตสาหกรรม
ในครอบครัวและหัตถกรรม

สงเสริมอุตสาหกรรม 2550

5676 นาย สงศักดิ์ ลิมบานเย็น ผูอํานวยการกองประสานการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน

2550

5677 นาย ลลิต  ถนอมสิงห ผูอํานวยการกองประสานงานโครงการ
 3

สํานักงาน กปร. 2550

5678 นางสาว จารุวรรณ ธรรมวิทย ผูอํานวยการสํานักคุมครองสิทธิ
มนุษยชน

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ

2550

5679 นาย มนูภาน ยศธแสนย ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลแพง ศาลแพง 2550
5680 นาง พิณทิรา ตันเถียร ผูเช่ียวชาญเภสัชกร 8 ศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทย 2550

5681 นาย วิจารณ สิมาฉายา ผูอํานวยการฝายคุณภาพส่ิงแวดลอม
และหองปฏิบัติการ

กรมควบคุมมลพิษ 2550

5682 นาย อําพล วงศศิริ ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบ
ยุติธรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2550

5683 นาย สุพัตร วัฒยุ ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและ
บริหารน้ํา

กรมชลประทาน 2550

สํานักงาน ก.พ. หนาที่ 18 จาก 18 ขอมูล ณ  ตุลาคม 2550


