
รหัส รายช่ือ ตาํแหน่งระหว่างอบรม หน่วยงาน

รุ่นที ่60    ระหว่างวนัที ่2 พฤษภาคม - 18  กนัยายน 2551  (จํานวน 58 คน)
6001 นาย สมบติั วฒัน์พานิช ผูอ้าํนวยการสาํนกัโฆษก สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

6002 นาง ช่ืนสุข เมธากุลวฒัน์ ผูอ้าํนวยการกองคุม้ครองผูบ้ริโภค

ดา้นโฆษณา

สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค

6003 นาง ฉววีรรณ สุคนัธรัต เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์งบประมาณ 9 ชช 
(ผูเ้ช่ียวชาญดา้นยทุธศาสตร์

สาํนกังบประมาณ

6004 นาง กนกทิพย์ รชตะนนัทน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัความมัน่คงกิจการ

ภายนอกประเทศ

สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

6005 นาย อนุสรณ์ สุขแสงทอง ผูอ้าํนวยการสาํนกัมาตรฐานวนิยั สาํนกังาน ก.พ.

6006 นาง ภมรพรรณ ศิริชนะ เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์งานบุคคล 9 ชช สาํนกังาน ก.พ.

6007 นาง วรรณพร เทพหสัดิน ณ 

อยธุยา สุทธปรีดา

นกัพฒันาระบบราชการ 9 ชช 

(ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการพฒันา

สาํนกังาน ก.พ.ร.

6008 นาง ปนสัยส์ร อริยวงศ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารท่ีราชพสัดุ กรมธนารักษ์

กรุงเทพมหานคร

6009 นาย บุญส่ง สุขวสิิฏฐ์ คลงัจงัหวดัภูเก็ต กรมบญัชีกลาง

6010 นาย จุมพล ริมสาคร ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมาย กรมสรรพสามิต

6011 นาง ญาใจ พฒันสุขวสันต์ รักษาการในตาํแหน่งนกัวิชาการคลงั 9 ชช. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวสิาหกิจ
6012 นาย ภาสกร ศิริยะพนัธ์ุ อคัรราชทูต สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ

6013 นาง กุณฑลี ประจิมทิศ อคัรราชทูต สาํนกังานความร่วมมือเพื่อการ

พฒันาระหวา่งประเทศ

6014 นาย จกัรี ศรีชวนะ ผูอ้าํนวยการกองแบบพิธี กรมพิธีการทูต

6015 นาง นนัทนา ศิวะเก้ือ ผูอ้าํนวยการกองวฒันธรรมสัมพนัธ์ กรมสารนิเทศ

6016 นาย สุชาติ เลียงแสงทอง ผูอ้าํนวยการกองอาเซียน 3 กรมอาเซียน

6017 นาย ชลิต เขียวพุม่พวง ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมและพฒันา

นนัทนาการ

สาํนกังานพฒันาการกีฬาและ

นนัทนาการ

6018 นาย สมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดี สถาบนัการพลศึกษา

สํานกังาน ก.พ. หน้าที่ 1 จาก 8 ข้อมลู ณ  ตลุาคม 2551



รหัส รายช่ือ ตาํแหน่งระหว่างอบรม หน่วยงาน

6019 นาย สุรพงษ์ คณานุรักษ์ พฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษยจ์งัหวดัยะลา

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสังคมฯ

6020 นาง จนัทร์ศิริ สุคนธฉายา ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมและพฒันา

เครือข่าย

สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนั

ครอบครัว

6021 นาง ดวงหทยั ด่านววิฒัน์ ผูอ้าํนวยการกองการเกษตรต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

6022 นาย ชยันรินทร์ พนัธ์ภิญญากรณ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัชลประทานท่ี 11 กรมชลประทาน

6023 นาง สาํลี บุญญาววิฒัน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันา กรมการขา้ว

6024 นางสาว ราตรี ตนัต์ิทวสุิทธ์ิ ผูต้รวจราชการ กรมการขนส่งทางบก

6025 นาย สานิตย์ ศรีสุข ผูอ้าํนวยการสาํนกัวางแผน กรมทางหลวงชนบท

6026 นาย อภิวฒัน์ คุณารักษ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

6027 นาย ภูวพล ภานุมาศเมธี ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7

ี

สาํนกังานปลดักระทรวง

ั ิ สระบุรี ทรัพยากรธรรมชาติและ

6028 นางสาว ศศิรินทร์ จิตวงศพ์นัธ์ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นนโยบายและ

แผนงานทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

6029 นาย สมชาย ใบม่วง ผูอ้าํนวยการสาํนกัพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวทิยา

6030 นาย ปานชยั สุทธางกรู สถิติจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาํนกังานสถิติแห่งชาติ

6031 นาย วศิกัด์ิ วฒันศพัท์ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นนโยบายและ

แผนธุรกิจพลงังาน

กรมธุรกิจพลงังาน

6032 นาย วทิิต ธีระมงัคลานนท์ อคัรราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย)์ ณ กรุง

ปักก่ิง

สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

6033 นาย กนกรัตน์ คุม้บวั ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการการคา้

ต่างประเทศ

กรมการคา้ต่างประเทศ

6034 นาย สมบูรณ์ เฉยเจริญ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานป้องปรามการ

ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา

6035 นาย นที วพิุธกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมายและคดี กรมพฒันาธุรกิจการคา้

6036 นาย จาํลอง โพธ์ิสุข รองผูว้า่ราชการจงัหวดัชยันาท สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

6037 นาย ธงชยั บุตรนุชิต พฒันาการจงัหวดัสมุทรปราการ กรมการพฒันาชุมชน

6038 นางสาว อาํพา วาณิชชชัวาลย์ ผูอ้าํนวยการกองการต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม

สํานกังาน ก.พ. หน้าที่ 2 จาก 8 ข้อมลู ณ  ตลุาคม 2551



รหัส รายช่ือ ตาํแหน่งระหว่างอบรม หน่วยงาน

6039 นาย อนนัต์ นานอยูเ่ปรม ผูอ้าํนวยการสาํนกัคุมประพฤติ

จงัหวดันครปฐม

กรมคุมประพฤติ

6040 นาย ศิธร วรรณแสง ผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีลม้ละลาย 1 กรมบงัคบัคดี

6041 พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนนัทน์ ผูบ้ญัชาการสาํนกัคดีทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

6042 นาง ณฐัยา อนุดิษฐ์ จดัหางานจงัหวดัภูเก็ต กรมการจดัหางาน

6043 นาย เพทาย คมขาํ แรงงานจงัหวดัอุบลราชธานี สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

6044 นาย ดาํรง ลิมาภิรักษ์ หวัหนา้สาํนกังานรัฐมนตรี สาํนกังานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ

6045 นาย เริงจิตร์ มีลาภสม ผูอ้าํนวยการสาํนกัอาํนวยการ สาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

6046 นาย นฤทธ์ิ อน้พร้อม ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลระยอง สาํนกังานปลดักระทรวง

6047 นาย ประวิ อํ่าพนัธ์ุ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ สาํนกังานปลดักระทรวง

6048 นาย สมพงษ์ บุญสืบชาติ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดันนทบุรี สาํนกังานปลดักระทรวง

6049 นาย สุใหญ่ หล่ิมโตประเสริฐ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร สาํนกังานปลดักระทรวง

6050 นาย ระวี สิริประเสริฐ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั สาํนกังานปลดักระทรวง

6051 นาย สุรพร ลอยหา นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัยโสธร สาํนกังานปลดักระทรวง

6052 นาย ชาํนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัพะเยา สาํนกังานปลดักระทรวง

6053 นาย ดนยั ธีวนัดา ผูอ้าํนวยการศูนยอ์นามยัท่ี 7 

อุบลราชธานี

กรมอนามยั

6054 นาย สมศกัด์ิ จนัทรรวงทอง ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและ

ยทุธศาสตร์

สาํนกังานปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม

6055 นาย วรีนนัท์ นีลดานุวงศ์ ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

6056 นาย มาณพพ์ เงินววิฒัน์กลู ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย

6057 นาง ทศวรรณ ลาํดบัวงศ์ พนกังานคดีปกครอง 9 ชช. สาํนกังานศาลปกครอง

6058 นาง วรีวรรณ วรรุตม์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน)

รุ่นที ่61    ระหว่างวนัที ่2 พฤษภาคม - 18  กนัยายน 2551  (จํานวน 55 คน)
6101 นาง ผอ่งศรี วงษอ์ํ่า ผูอ้าํนวยการกองกองคลงั สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สํานกังาน ก.พ. หน้าที่ 3 จาก 8 ข้อมลู ณ  ตลุาคม 2551



รหัส รายช่ือ ตาํแหน่งระหว่างอบรม หน่วยงาน

6102 นาง อรวรรณ ขมุทรัพย์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร

สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี
6103 นางสาว มาลินี พนัธ์ุคา้ นกัการข่าว 9 ชช สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ
6104 นาง ลดัดาวลัย์ บุญประสิทธ์ิ เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์งบประมาณ 9 ชช. สาํนกังบประมาณ
6105 นาย เชวง ไทยยิง่ ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันานกักฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
6106 นาย พรมพร นรินทร์หงษท์อง นิติกร 9 ชช. สาํนกังาน ก.พ.
6107 นาง กิตติยา คมัภีร์ นกัพฒันาระบบราชการ 9 ชช 

(ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการพฒันา

ระบบราชการ)

สาํนกังาน ก.พ.ร.

6108 นางสาว สุนีย์ กุลดิลก คลงัจงัหวดั กรมบญัชีกลาง
6109 นาย บุญเสริม สังขม์งคล สรรพากรพื้นท่ีสมุทรปราการ กรมสรรพากร
6110 ร.อ. สมบูรณ์ ผวิอ่อน สรรพสามิตพื้นท่ีนครราชสีมา กรมสรรพสามิต
6111 นางสาว ภาสพร สังฆสุบรรณ์ ผูอ้าํนวยการกองอาเซียน 1 สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ
6112 โ ์ ั ิ ้ ํ โ ป 2 โ ป6112 นาย สาโรจน ธนสนต ผอูานวยการกองยโุรป 2 กรมยโุรป
6113 นาย วชิิต ชิตวมิาน ผูอ้าํนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ

6114 นาย สิงห์ทอง ลาภพิเศษพนัธ์ุ ผูอ้าํนวยการกองเอเชียตะวนัออก 4 กรมเอเชียตะวนัออก
6115 นางสาว สุชาดา ไทยบรรเทา ผูอ้าํนวยการส่วนใหค้วามร่วมมือ 1 สาํนกังานความร่วมมือเพื่อการ

พฒันาระหวา่งประเทศ
6116 นาย อโณทยั อุดมศิลป ผูอ้าํนวยการกองกลาง สาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว
6117 นาย เสรีย์ วชิรถาวรชยั พฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสังคมฯ
6118 นาย นิคม พุทธวโิร นกัพฒันาสังคม 8 กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ
6119 นาย ชาย โฆรวสิ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันาการ

เกษตรเขตท่ี 7

กรมวชิาการเกษตร

6120 นาง ยนิดี แกว้ประกอบ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 9 สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร
6121 นาย ทศพล เช่ียวเชิงงาน ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาการถ่ายทอด

เทคโนโลยี

กรมส่งเสริมการเกษตร

6122 นาย อรุณ วชิกิจ ผูอ้าํนวยการกองนิติการ กรมการขนส่งทางบก
6123 นาง อมัพวนั วรรณโก ผูอ้าํนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี การขนส่งทางอากาศ
6124 นาย สมศกัด์ิ โชติประดิษฐ์ ผูอ้าํนวยการแขวงการทางหนองคายท่ี กรมทางหลวง

สํานกังาน ก.พ. หน้าที่ 4 จาก 8 ข้อมลู ณ  ตลุาคม 2551



รหัส รายช่ือ ตาํแหน่งระหว่างอบรม หน่วยงาน

6125 นาย จุมพล ศิริสวสัด์ิ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 14 สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

6126 นาย เฉลียว ลีสง่า ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 12 สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

6127 นาย นิพนธ์ โชติบาล ผูอ้าํนวยการสาํนกัอนุรักษแ์ละจดัการตน้นํ้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ

พนัธ์ุพืช
6128 นาย อมรรัตน์ สุวรรณวงศ์ สถิติจงัหวดันครปฐม สาํนกังานสถิติแห่งชาติ
6129 นาย ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผน

ยทุธศาสตร์

สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน

6130 นาย รังสรรค์ สโรชวกิสิต ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัคน้ควา้พลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน
6131 นาย นายจรัส กิตติสมบูรณ์สุข ผูอ้าํนวยการกองคลงั กรมการคา้ต่างประเทศ
6132 นาง กลัยาณี ศิริกุล นกัวชิาการพาณิชย ์8 กรมส่งเสริมการส่งออก
6133 นาย ดนยั ปานนิตยกุล พฒันาการจงัหวดัสกลนคร กรมการพฒันาชุมชน

์ ่ ็ ่6134 นาย กานต์ กาญจนวฒันา เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัร้อยเอด็ กรมท่ีดิน
6136 นาย สรรเสริญ ปาลวฒัน์วไิชย ผูบ้ญัชาการสาํนกัคุม้ครองผุบ้ริโภค

และส่ิงแวดลอ้ม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

6137 นาย สงคราม ขาํตน้วงษ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพติดภาค 9

สาํนกังาน ป.ป.ส.

6138 นาย อนนัตช์ยั อุทยัพฒันาชีพ ผูอ้าํนวยการกองนิติการ กรมสวสัดิการและคุม้ครอง
6139 นาง ทิพาพร วรีะพฒัน์ ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาฝีมือ

แรงงานภาค 2

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

6140 นาง สุรียรั์ตน์ วงศเ์สง่ียม ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ

กรมศิลปากร

6141 นาง ศิริลกัษณ์ มโนรมย์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานโรงเรียน

นโยบายพิเศษ ปฏิบติัหนา้ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นนโยบายและแผน

สาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ

6142 นางสาว วริิยา วรวทิยส์ัตถญาณ นกัวชิาการศึกษา 8 ว ปฏิบติัหนา้ท่ี

ผูอ้าํนวยการสาํนกัติดตามและ

ประเมินผลการอุดมศึกษา

สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

6143 นาย นิรันดร์ จนัทร์ตระกลู ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

นายแพทย ์9วช.(ดา้นเวชกรรม)

สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

สํานกังาน ก.พ. หน้าที่ 5 จาก 8 ข้อมลู ณ  ตลุาคม 2551



รหัส รายช่ือ ตาํแหน่งระหว่างอบรม หน่วยงาน

6144 นาย วฒันา โรจนวจิิตรกุล นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัเพชรบุรี สาํนกังานปลดักระทรวง

6145 นาย ทรงพล ชวาลตนัพิพทัธ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี สาํนกังานปลดักระทรวง

6146 นาย ธีรพล โตพนัธานนท์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนครพนม สาํนกังานปลดักระทรวง

6147 นาย พิชาติ ดลเฉลิมยทุธนา ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสกลนคร สาํนกังานปลดักระทรวง

6148 นาง นนัทนา ศรีพินิจ ผูอ้าํนวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 กรมสุขภาพจิต
6149 นาย สุธา เจียรมณีโชติชยั ผูอ้าํนวยการกองทนัตสาธารณสุข กรมอนามยั
6150 นาย วรีะชยั สิทธิปิยะสกุล ผูอ้าํนวยการศูนยอ์นามยัท่ี 9 พิษณุโลก กรมอนามยั

6151 นาย ประยรู ต่ิงทอง อุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น สาํนกังานปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม
6152 นาย วรีศกัด์ิ ศุภประเสริฐ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการช้ีนาํและเตือนภยั สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
6153 นาย พนม ศรศิลป์ ผูอ้าํนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สาํนกังานพระพุทธศาสนา

6154 นาง สุนนัทา สมพงษ์ ผูอ้าํนวยการภารกิจโครงการและ

ประสานงานวจิยั

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ
6155 นาง ปราณี สุวรรณวตัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั
6156 นาย ชโลทร หาญศกัด์ิวงศ์ ผูช่้วยผูว้า่การทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

รุ่นที ่62    ระหว่างวนัที ่2 พฤษภาคม - 18  กนัยายน 2551  (จํานวน 58 คน)
6201 นาย นรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัราชบุรี กรมประชาสัมพนัธ์
6202 นาย ฐากรู ดิษฐอาํนาจ นกัการข่าว 9 ชช สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ
6203 นาง วภิาจรีย์ พุทธมิลินประทีป เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์งบประมาณ 9 ชช สาํนกังบประมาณ

6204 นาง สิรินนัท์ ปานเสมศรี ผูอ้าํนวยการสาํนกัอาํนวยการ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
6205 นางสาว นงนารถ เพชรสม เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์งานบุคคล 9 ชช สาํนกังาน ก.พ.
6206 นางสาว ภารณี วฒันา ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชนและการกระจายรายได้

สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
6207 นางสาว ถนอมศรี ลวนางกรู สรรพากรพื้นท่ีสุราษฎร์ธานี กรมสรรพากร
6208 นาย เพชร พว่งพี สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ กรมสรรพากร
6209 นางสาว วริวลัย์ อนุรัตนานนท์ สรรพสามิตพื้นท่ีหนองคาย กรมสรรพสามิต
6210 นาย ชูชาติ อศัวโรจน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมาย กรมศุลกากร
6211 นาย สุรชาติ จนัทวชัรากร ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นสิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากร

กรมศุลกากร

6212 นางสาว จนัทร์ทิพา ภู่ตระกลู ผูอ้าํนวยการสถาบนัการต่างประเทศ

เทวะวงศว์โรปการ

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ

สํานกังาน ก.พ. หน้าที่ 6 จาก 8 ข้อมลู ณ  ตลุาคม 2551



รหัส รายช่ือ ตาํแหน่งระหว่างอบรม หน่วยงาน

6213 นาย นโรตม์ ศงัขมณี รองกงสุลใหญ่ สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ
6214 นาย ทรงพล สุขจนัทร์ ผูอ้าํนวยการกองหนงัสือเดินทาง กรมการกงสุล
6215 นาย ธชัชยติุ ภกัดี ผูอ้าํนวยการกองพฒันางานกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

6216 นาย ทอมวชิย์ ชาญสรรค์ ผูอ้าํนวยการกองแอฟริกา กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและ

แอฟริกา
6217 นาย วทิยา รอดบุญพา เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช 

(ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นส่งเสริมสวสัดิการ

สงัคม)

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

6218 นาย อนุวรรต วรีะชาติ ผูอ้าํนวยการศูนยพ์ฒันาสังคม หน่วยท่ี

 12 จงัหวดัเชียงราย

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

6219 นางสาว วรรณา โชติโยธิน ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 8 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
6220 นาย โอภาส ทองยงค์ ผูอ้าํนวยการกองแผนงาน กรมปศุสัตว์
6221 นาง จินตนา ฉนัทศรัทธาการ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนท่ี 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์6221 นาง จนตนา ฉนทศรทธาการ ู กรมสงเสรมสหกรณ
6222 นาง ส่งศรี สุดโต ผูอ้าํนวยการกองสารนิเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม
6223 นาย มานพ สุสิงห์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัทางหลวงชนบทท่ี 7

 อุบลราชธานี

กรมทางหลวงชนบท

6224 นาย ธีรภทัร ประยรูสิทธิ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและ

พนัธ์ุพืช
6225 นาย สุวทิย์ ขตัติยวงศ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 2 สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

6226 นาย วรีะยทุธ กุลพรพนัธ์ ผูอ้าํนวยการกองการอนุญาต กรมป่าไม้
6227 นาย สมบูรณ์ เมฆไพบูลยว์ฒันา ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมและพฒันา

รัฐบาลอิเลกทรอนิกส์

สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

6228 นาย ประทีป ขวญัพร้อม สถิติจงัหวดัสระบุรี สาํนกังานสถิติแห่งชาติ
6229 นาย ศุภฤกษ์ สิตะหิรัญ ผูอ้าํนวยการกองแผนงานเช้ือเพลิง

ธรรมชาติ

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

6230 นางสาว พิมพช์นก วอนขอพร ผูอ้าํนวยการสาํนกัเจรจาการคา้พหุภาคี กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ
6231 นาง กญัญา อมรธีระกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกัโลจิสติกส์การคา้ กรมส่งเสริมการส่งออก
6232 นาย ประมุข มนตริวตั ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการส่งออก
6233 นาง เพญ็สุภา ศิริสวสัด์ิ พฒันาการจงัหวดัมหาสารคาม กรมการพฒันาชุมชน
6234 นาย ประสงค์ กิติศรีวรพนัธ์ุ โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัจนัทบุรี กรมโยธาธิการและผงัเมือง

สํานกังาน ก.พ. หน้าที่ 7 จาก 8 ข้อมลู ณ  ตลุาคม 2551



รหัส รายช่ือ ตาํแหน่งระหว่างอบรม หน่วยงาน

6235 นาย ศกัยา ชูใหม่ หวัหนา้สาํนกังานรัฐมนตรี สาํนกังานรัฐมนตรี
6236 นาย ไชยยนัต์ โชติจนัทร์ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํกลางสุราษฎธ์านี กรมราชทณัฑ์
6237 พ.อ. ปิยะวฒัก์ ก่ิงเกตุ ผูบ้ญัชาการสาํนกัคดีอาญาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
6238 พ.ต.อ. นิรันดร์ อดุลยาศกัด์ิ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

6239 นาย เฉลิมศกัด์ิ อุทกสินธ์ุ จดัหางานจงัหวดัเชียงราย กรมการจดัหางาน

6240 นาง สมทรง ศิริรักษ์ ประกนัสังคมจงัหวดัแพร่ สาํนกังานประกนัสังคม
6241 นาย ปรเมศวร์ สุขมาก ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมการศึกษา

ตามอธัยาศยั

สาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ
6242 นาย กิติศกัด์ิ เทพสุวรรณ ผูอ้าํนวยการศูนยม์ะเร็ง ชลบุรี กรมการแพทย์
6243 นาย ทรงวฒิุ หุตามยั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 10 กรมควบคุมโรค
6244 นาย วชิยั สติมยั ผูอ้าํนวยการสาํนกัโรคติดต่อนาํโดย กรมควบคุมโรค

6245 นาง สุวรรณา จารุนุช ผูอ้าํนวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
6246 นางสาว ปิยนาถ ลีววิฒัน์ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์9 ชช กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

6247 นาย วเิชียร ดีเป็นธรรม ผอ้าํนวยการศนยส์ขภาพจิตท่ี 4 กรมสขภาพจิต6247 นาย วเชยร ดเปนธรรม ผอูานวยการศูนยสุขภาพจตท 4 กรมสุขภาพจต
6248 นาย สมชาย ล่ีทองอิน นายแพทย ์9 วช กรมอนามยั
6249 นาย วฒันา อคัรเอกฒาลิน ผูอ้าํนวยการสาํนกัควบคุม

เคร่ืองสาํอางและวตัถุอนัตราย

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

6250 นางสาว จิตรา เศรษฐอุดม นกัวชิาการอาหารและยา 9 ชช 

(ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาตรฐาน

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

6251 นาง วรวรรณ ชิตอรุณ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและ

นํ้าตาลทราย
6252 นาย ยทุธศกัด์ิ คณาสวสัด์ิ ผูอ้าํนวยการกองบริหารงานสิทธิและ

ประโยชน์ 5

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน
6253 พล.ต. เฉลิมพล เตง็ศิริ รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานกาํลงัพล กรมเสมียนตรา
6254 นาย กฤษณ์ธวชั นพนาคีพงษ์ ผูอ้าํนวยการกองภารกิจมาตรฐานระบบวจิยั สาํนกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ
6255 นาย บรรหาญ จงเจริญประเสริฐ ผูต้รวจราชการ สาํนกังานศาลยติุธรรม

6256 นาง อาภาพรรณ ทองบุญรอด ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร สภากาชาดไทย

6257 นาย กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน)
6258 นาย สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ รองเลขาธิการคุรุสภา สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา

สํานกังาน ก.พ. หน้าที่ 8 จาก 8 ข้อมลู ณ  ตลุาคม 2551


