รหัส

รายชื่อ

ตําแหน่ งระหว่ างอบรม

หน่ วยงาน

รุ่นที่ 60 ระหว่ างวันที่ 2 พฤษภาคม - 18 กันยายน 2551 (จํานวน 58 คน)
6001 นาย

สมบัติ

วัฒน์พานิช

ผูอ้ าํ นวยการสํานักโฆษก

สํานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี

6002 นาง

ชื่นสุ ข

เมธากุลวัฒน์

6003 นาง

ฉวีวรรณ

สุ คนั ธรัต

ผูอ้ าํ นวยการกองคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านโฆษณา
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์งบประมาณ 9 ชช

สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
สํานักงบประมาณ

(ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์

6004 นาง

กนกทิพย์ รชตะนันทน์

6005 นาย

อนุสรณ์

6006 นาง

ภมรพรรณ ศิริชนะ

6007 นาง

วรรณพร

6008 นาง

ปนัสย์สร

6009 นาย

สุ ขแสงทอง

ผูอ้ าํ นวยการสํานักความมัน่ คงกิจการ สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ภายนอกประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักมาตรฐานวินยั
สํานักงาน ก.พ.
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์งานบุคคล 9 ชช

สํานักงาน ก.พ.

กรมธนารักษ์

บุญส่ ง

เทพหัสดิน ณ
นักพัฒนาระบบราชการ 9 ชช
อยุธยา สุ ทธปรี ดา (ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา
อริ ยวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารที่ราชพัสดุ
กรุ งเทพมหานคร
สุ ขวิสิฏฐ์
คลังจังหวัดภูเก็ต

สํานักงาน ก.พ.ร.

6010 นาย

จุมพล

ริ มสาคร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักกฎหมาย

กรมสรรพสามิต

6011 นาง

ญาใจ

พัฒนสุ ขวสันต์

รักษาการในตําแหน่งนักวิชาการคลัง 9 ชช. สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

กรมบัญชีกลาง

6012 นาย

ภาสกร

ศิริยะพันธุ์

อัครราชทูต

6013 นาง

กุณฑลี

ประจิมทิศ

อัครราชทูต

6014 นาย

จักรี

ศรี ชวนะ

ผูอ้ าํ นวยการกองแบบพิธี

รัฐวิสาหกิจ
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ
สํานักงานความร่ วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ
กรมพิธีการทูต

6015 นาง

นันทนา

ศิวะเกื้อ

ผูอ้ าํ นวยการกองวัฒนธรรมสัมพันธ์

กรมสารนิเทศ

6016 นาย

สุ ชาติ

เลียงแสงทอง

ผูอ้ าํ นวยการกองอาเซี ยน 3

กรมอาเซี ยน

6017 นาย

ชลิต

เขียวพุม่ พวง

6018 นาย

สมชาย

ประเสริ ฐศรี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มและพัฒนา สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ
นันทนาการ
รองอธิ การบดี
สถาบันการพลศึกษา

สํานักงาน ก.พ.

หน้ าที่ 1 จาก 8

ข้ อมูล ณ ตุลาคม 2551

รหัส

รายชื่อ

ตําแหน่ งระหว่ างอบรม

หน่ วยงาน

6019 นาย

สุ รพงษ์

คณานุรักษ์

6020 นาง

จันทร์ ศิริ

สุ คนธฉายา

6021 นาง

ดวงหทัย

ด่านวิวฒั น์

6022 นาย

ชัยนริ นทร์ พันธ์ภิญญากรณ์

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
มนุษย์จงั หวัดยะลา
พัฒนาสังคมฯ
ผูอ้ าํ นวยการกองส่ งเสริ มและพัฒนา สํานักงานกิจการสตรี และสถาบัน
เครื อข่าย
ครอบครัว
ผูอ้ าํ นวยการกองการเกษตรต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน

6023 นาง

สําลี

บุญญาวิวฒั น์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนา

กรมการข้าว

6024 นางสาว ราตรี

ตันติ์ทวิสุทธิ์

ผูต้ รวจราชการ

กรมการขนส่ งทางบก

6025 นาย

สานิตย์

ศรี สุข

ผูอ้ าํ นวยการสํานักวางแผน

กรมทางหลวงชนบท

6026 นาย

อภิวฒั น์

คุณารักษ์

6027 นาย

ภูวพล

ภานุมาศเมธี

6028 นางสาว ศศิรินทร์

จิตวงศ์พนั ธ์

6029 นาย

สมชาย

ใบม่วง

ผูอ้ าํ นวยการสํานักสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 1 สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 7 สํานักงานปลัดกระทรวง
สระบุรี
ทรััพยากรธรรมชาติิและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและ กรมทรัพยากรธรณี
แผนงานทรัพยากรธรณี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพยากรณ์อากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา

6030 นาย

ปานชัย

สุ ทธางกูร

สถิติจงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

6031 นาย

วิศกั ดิ์

วัฒนศัพท์

กรมธุ รกิจพลังงาน

6032 นาย

วิทิต

ธี ระมังคลานนท์

6033 นาย

กนกรัตน์

คุม้ บัว

6034 นาย

สมบูรณ์

เฉยเจริ ญ

6035 นาย
6036 นาย
6037 นาย
6038 นางสาว

นที
จําลอง
ธงชัย
อําพา

วิพุธกุล
โพธิ์ สุข

ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและ
แผนธุ รกิจพลังงาน
อัครราชทูต (ฝ่ ายการพาณิ ชย์) ณ กรุ ง
ปั กกิ่ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การการค้า
ต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานป้ องปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักกฎหมายและคดี
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยนาท
พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ
ผูอ้ าํ นวยการกองการต่างประเทศ

สํานักงาน ก.พ.

บุตรนุชิต
วาณิ ชชัชวาลย์

หน้ าที่ 2 จาก 8

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ข้ อมูล ณ ตุลาคม 2551

รหัส

รายชื่อ

ตําแหน่ งระหว่ างอบรม

6039 นาย

อนันต์

นานอยูเ่ ปรม

6040 นาย

ศิธร

วรรณแสง

6041 พ.ต.อ. ณรัชต์

เศวตนันทน์

6042 นาง

ณัฐยา

6043 นาย

หน่ วยงาน

ผูอ้ าํ นวยการสํานักคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
จังหวัดนครปฐม
ผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีลม้ ละลาย 1 กรมบังคับคดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

อนุดิษฐ์

ผูบ้ ญั ชาการสํานักคดีทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
จัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เพทาย

คมขํา

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

6044 นาย

ดํารง

ลิมาภิรักษ์

หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี

6045 นาย

เริ งจิตร์

มีลาภสม

ผูอ้ าํ นวยการสํานักอํานวยการ

6046 นาย

นฤทธิ์

อ้นพร้อม

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลระยอง

สํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวง

6047 นาย

ประวิ

อํ่าพันธุ์

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดศรี สะเกษ สํานักงานปลัดกระทรวง

6048 นาย

สมพงษ์

บุญสื บชาติ

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

6049 นาย

สุ ใหญ่

หลิ่มโตประเสริ ฐ นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดมุกดาหาร สํานักงานปลัดกระทรวง

6050 นาย

ระวี

สิ ริประเสริ ฐ

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด

6051 นาย

สุ รพร

ลอยหา

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดยโสธร สํานักงานปลัดกระทรวง

6052 นาย

ชํานาญ

หาญสุ ทธิ เวชกุล

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา

สํานักงานปลัดกระทรวง

6053 นาย

ดนัย

ธี วนั ดา

กรมอนามัย

6054 นาย

สมศักดิ์

จันทรรวงทอง

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

6055 นาย

วีรนันท์

นีลดานุวงศ์

6056 นาย

มาณพพ์

เงินวิวฒั น์กลู

สภากาชาดไทย

6057 นาง
6058 นาง

ทศวรรณ
วีรวรรณ

ลําดับวงศ์
วรรุ ตม์

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
พนักงานคดีปกครอง 9 ชช.
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

กรมการจัดหางาน

สํานักงานปลัดกระทรวง

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม

สํานักงานศาลปกครอง
บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)

รุ่นที่ 61 ระหว่ างวันที่ 2 พฤษภาคม - 18 กันยายน 2551 (จํานวน 55 คน)
6101 นาง

ผ่องศรี

สํานักงาน ก.พ.

วงษ์อ่าํ

ผูอ้ าํ นวยการกองกองคลัง
หน้ าที่ 3 จาก 8

สํานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี
ข้ อมูล ณ ตุลาคม 2551

รหัส

รายชื่อ

6102 นาง

อรวรรณ

ตําแหน่ งระหว่ างอบรม

ขุมทรัพย์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กร
6103 นางสาว มาลินี
พันธุ์คา้
นักการข่าว 9 ชช
6104 นาง ลัดดาวัลย์ บุญประสิ ทธิ์
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์งบประมาณ 9 ชช.
6105 นาย เชวง
ไทยยิง่
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมาย
6106 นาย พรมพร นริ นทร์ หงษ์ทอง นิติกร 9 ชช.
6107 นาง กิตติยา
คัมภีร์
นักพัฒนาระบบราชการ 9 ชช
(ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา
ระบบราชการ)
6108 นางสาว สุ นีย ์
กุลดิลก
คลังจังหวัด
6109 นาย บุญเสริ ม สังข์มงคล
สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ
6110 ร.อ. สมบูรณ์ ผิวอ่อน
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสี มา
6111 นางสาว ภาสพร
สังฆสุ บรรณ์
ผูอ้ าํ นวยการกองอาเซี ยน 1

หน่ วยงาน

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ.ร.

ธนสนต
ั ิ
ชิตวิมาน

กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ
ผูอ้ านวยการกองยุ
โรปป 2
กรมยุโรปป
ํ
ผูอ้ าํ นวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ

6114 นาย สิ งห์ทอง
6115 นางสาว สุ ชาดา

ลาภพิเศษพันธุ์
ไทยบรรเทา

ผูอ้ าํ นวยการกองเอเชียตะวันออก 4
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนให้ความร่ วมมือ 1

6116 นาย
6117 นาย

อโณทัย
เสรี ย ์

อุดมศิลป
วชิรถาวรชัย

6118 นาย
6119 นาย

นิคม
ชาย

พุทธวิโร
โฆรวิส

6120 นาง
6121 นาย

ยินดี
ทศพล

แก้วประกอบ
เชี่ยวเชิงงาน

6122 นาย
6123 นาง
6124 นาย

อรุ ณ
อัมพวัน
สมศักดิ์

วิชกิจ
วรรณโก
โชติประดิษฐ์

6112 นาย
6113 นาย

สาโรจน
โ ์
วิชิต

สํานักงาน ก.พ.

กรมเอเชียตะวันออก
สํานักงานความร่ วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
มนุษย์
พัฒนาสังคมฯ
นักพัฒนาสังคม 8
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการ กรมวิชาการเกษตร
เกษตรเขตที่ 7
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 9 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาการถ่ายทอด กรมส่ งเสริ มการเกษตร
เทคโนโลยี
ผูอ้ าํ นวยการกองนิติการ
กรมการขนส่ งทางบก
ผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี การขนส่ งทางอากาศ
ผูอ้ าํ นวยการแขวงการทางหนองคายที่ กรมทางหลวง
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รหัส

รายชื่อ

6125 นาย

จุมพล

ตําแหน่ งระหว่ างอบรม

ศิริสวัสดิ์

หน่ วยงาน

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 14 สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 12 สํานักงานปลัดกระทรวง
6126 นาย เฉลียว
ลีสง่า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
6127 นาย นิพนธ์
โชติบาล
พันธุ์พืช
6128 นาย อมรรัตน์ สุ วรรณวงศ์
สถิติจงั หวัดนครปฐม
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
6129 นาย ทวารัฐ
สู ตะบุตร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ยุทธศาสตร์
6130 นาย รังสรรค์ สโรชวิกสิ ต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
6131 นาย นายจรัส กิตติสมบูรณ์สุข ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
กรมการค้าต่างประเทศ
6132 นาง กัลยาณี
ศิริกุล
นักวิชาการพาณิ ชย์ 8
กรมส่ งเสริ มการส่ งออก
6133 นาย ดนัย
ปานนิตยกุล
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
กรมการพัฒนาชุมชน
6134 นาย กานต์์
กาญจนวัฒนา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด็
กรมที่ดิน
6136 นาย สรรเสริ ญ ปาลวัฒน์วไิ ชย ผูบ้ ญั ชาการสํานักคุม้ ครองผุบ้ ริ โภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และสิ่ งแวดล้อม
6137 นาย สงคราม ขําต้นวงษ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานป้ องกันและ สํานักงาน ป.ป.ส.
ปราบปรามยาเสพติดภาค 9
6138 นาย อนันต์ชยั อุทยั พัฒนาชีพ
ผูอ้ าํ นวยการกองนิติการ
กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
6139 นาง ทิพาพร
วีระพัฒน์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาฝี มือ
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
แรงงานภาค 2
6140 นาง สุ รียร์ ัตน์ วงศ์เสงี่ยม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอจดหมายเหตุ
กรมศิลปากร
แห่งชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวง
6141 นาง ศิริลกั ษณ์ มโนรมย์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานโรงเรี ยน
ศึกษาธิ การ
นโยบายพิเศษ ปฏิบตั ิหน้าที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
สํานักงานคณะกรรมการการ
6142 นางสาว วิริยา
วรวิทย์สัตถญาณ นักวิชาการศึกษา 8 ว ปฏิบตั ิหน้าที่
อุดมศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักติดตามและ
ประเมินผลการอุดมศึกษา
6143 นาย นิรันดร์
จันทร์ ตระกูล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลอ่างทอง
สํานักงานปลัดกระทรวง
นายแพทย์ 9วช.(ด้านเวชกรรม)
สาธารณสุ ข
สํานักงาน ก.พ.
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รหัส

รายชื่อ

ตําแหน่ งระหว่ างอบรม

หน่ วยงาน

6144 นาย

วัฒนา

โรจนวิจิตรกุล

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

6145 นาย

ทรงพล

ชวาลตันพิพทั ธ์

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

สํานักงานปลัดกระทรวง

6146 นาย

ธี รพล

โตพันธานนท์

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนครพนม

สํานักงานปลัดกระทรวง

6147 นาย

พิชาติ

ดลเฉลิมยุทธนา

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสกลนคร

สํานักงานปลัดกระทรวง

6148 นาง
6149 นาย
6150 นาย

นันทนา
สุ ธา
วีระชัย

ศรี พินิจ
เจียรมณี โชติชยั
สิ ทธิ ปิยะสกุล

กรมสุ ขภาพจิต
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ผูอ้ าํ นวยการกองทันตสาธารณสุ ข
กรมอนามัย
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุ โลก กรมอนามัย

6151 นาย

ประยูร

ติ่งทอง

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

6152 นาย
6153 นาย

วีรศักดิ์
พนม

ศุภประเสริ ฐ
ศรศิลป์

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการชี้นาํ และเตือนภัย
ผูอ้ าํ นวยการกองพุทธศาสนศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานพระพุทธศาสนา

6154 นาง

สุ นนั ทา

สมพงษ์

6155 นาง
6156 นาย

ปราณี
ชโลทร

สุ วรรณวัตน์
หาญศักดิ์วงศ์

ผูอ้ าํ นวยการภารกิจโครงการและ
ประสานงานวิจยั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การทรัพยากรบุคคล

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ

รุ่นที่ 62 ระหว่ างวันที่ 2 พฤษภาคม - 18 กันยายน 2551 (จํานวน 58 คน)
6201 นาย
6202 นาย
6203 นาง

นรกิจ
ฐากูร
วิภาจรี ย ์

ศรัทธา
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดราชบุรี
ดิษฐอํานาจ
นักการข่าว 9 ชช
พุทธมิลินประทีป เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์งบประมาณ 9 ชช

กรมประชาสัมพันธ์
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สํานักงบประมาณ

6204 นาง สิ รินนั ท์
6205 นางสาว นงนารถ
6206 นางสาว ภารณี

ปานเสมศรี
เพชรสม
วัฒนา

6207 นางสาว
6208 นาย
6209 นางสาว
6210 นาย
6211 นาย

ลวนางกูร
พ่วงพี
อนุรัตนานนท์
อัศวโรจน์
จันทวัชรากร

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร

ถนอมศรี
เพชร
วิรวัลย์
ชูชาติ
สุ รชาติ

6212 นางสาว จันทร์ ทิพา ภู่ตระกูล

สํานักงาน ก.พ.

ผูอ้ าํ นวยการสํานักอํานวยการ
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์งานบุคคล 9 ชช
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและการกระจายรายได้
สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ ธานี
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่
สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักกฎหมาย
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ ทธิ ประโยชน์
ทางภาษีอากร
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ
หน้ าที่ 6 จาก 8
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รหัส

รายชื่อ

ตําแหน่ งระหว่ างอบรม

6213 นาย

นโรตม์

ศังขมณี

รองกงสุ ลใหญ่

6214 นาย
6215 นาย

ทรงพล
ธัชชยุติ

สุ ขจันทร์
ภักดี

6216 นาย

ทอมวิชย์

ชาญสรรค์

ผูอ้ าํ นวยการกองหนังสื อเดินทาง
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนางานกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการกองแอฟริ กา

6217 นาย

วิทยา

รอดบุญพา

หน่ วยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ
กรมการกงสุ ล
กรมสนธิ สัญญาและกฎหมาย

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริ กา
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 9 ชช กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริ มสวัสดิการ
สังคม)

6218 นาย

อนุวรรต

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์พฒั นาสังคม หน่วยที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
12 จังหวัดเชียงราย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6219 นางสาว วรรณา
โชติโยธิ น
6220 นาย โอภาส
ทองยงค์
ผูอ้ าํ นวยการกองแผนงาน
กรมปศุสัตว์
6221 นาง จนตนา
ฉนทศรทธาการ
จินตนา
ฉันทศรัทธาการ ผูอู ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มสหกรณ์พ้นื ที่ 2 กรมสงเสรมสหกรณ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
6222 นาง ส่ งศรี
สุ ดโต
ผูอ้ าํ นวยการกองสารนิเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
6223 นาย มานพ
สุ สิงห์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 7 กรมทางหลวงชนบท
อุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
6224 นาย ธี รภัทร
ประยูรสิ ทธิ
พันธุ์พืช
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 2 สํานักงานปลัดกระทรวง
6225 นาย สุ วทิ ย์
ขัตติยวงศ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
6226 นาย วีระยุทธ กุลพรพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการกองการอนุญาต
กรมป่ าไม้
6227 นาย สมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วฒั นา ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มและพัฒนา สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
รัฐบาลอิเลกทรอนิกส์
6228 นาย ประทีป ขวัญพร้อม
สถิติจงั หวัดสระบุรี
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
6229 นาย ศุภฤกษ์ สิ ตะหิ รัญ
ผูอ้ าํ นวยการกองแผนงานเชื้อเพลิง
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ธรรมชาติ
6230 นางสาว พิมพ์ชนก วอนขอพร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเจรจาการค้าพหุ ภาคี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
6231 นาง กัญญา
อมรธี ระกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักโลจิสติกส์การค้า กรมส่ งเสริ มการส่ งออก
6232 นาย ประมุข
มนตริ วตั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มธุ รกิจบริ การ กรมส่ งเสริ มการส่ งออก
6233 นาง เพ็ญสุ ภา ศิริสวัสดิ์
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม
กรมการพัฒนาชุมชน
6234 นาย ประสงค์ กิติศรี วรพันธุ์
โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กรมโยธาธิ การและผังเมือง
สํานักงาน ก.พ.

วีระชาติ
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6235 นาย
6236 นาย
6237 พ.อ.
6238 พ.ต.อ.

ศักยา
ไชยยันต์
ปิ ยะวัฒก์
นิรันดร์

6239 นาย

ตําแหน่ งระหว่ างอบรม

หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
ผูบ้ ญั ชาการเรื อนจํากลางสุ ราษฎ์ธานี
ผูบ้ ญั ชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

สํานักงานรัฐมนตรี
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เฉลิมศักดิ์ อุทกสิ นธุ์

จัดหางานจังหวัดเชียงราย

กรมการจัดหางาน

6240 นาง
6241 นาย

สมทรง
ปรเมศวร์

ศิริรักษ์
สุ ขมาก

6242 นาย
6243 นาย
6244 นาย

กิติศกั ดิ์
ทรงวุฒิ
วิชยั

เทพสุ วรรณ
หุ ตามัย
สติมยั

ประกันสังคมจังหวัดแพร่
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ส่งเสริ มการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์มะเร็ ง ชลบุรี

สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การ
กรมการแพทย์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 10 กรมควบคุมโรค
ผูอ้ าํ นวยการสํานักโรคติดต่อนําโดย กรมควบคุมโรค

6245 นาง สุ วรรณา
6246 นางสาว ปิ ยนาถ

จารุ นุช
ลีววิ ฒั น์

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 9 ชช

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

6247 นาย
6248 นาย
6249 นาย

ดเปนธรรม
ดีเป็ นธรรม
ลี่ทองอิน
อัครเอกฒาลิน

ผูผ้อาานวยการศู
นยสุสขภาพจิ
ขภาพจตท
ํ นวยการศนย์
ตที่ 4
นายแพทย์ 9 วช
ผูอ้ าํ นวยการสํานักควบคุม
เครื่ องสําอางและวัตถุอนั ตราย
นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช
(ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐาน

กรมสุ
ขภาพจตต
กรมสขภาพจิ
กรมอนามัย

วเชยร
วิเชียร
สมชาย
วัฒนา

ชูใหม่
โชติจนั ทร์
กิ่งเกตุ
อดุลยาศักดิ์

หน่ วยงาน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6250 นางสาว จิตรา

เศรษฐอุดม

6251 นาง

วรวรรณ

ชิตอรุ ณ

6256 นาง

อาภาพรรณ ทองบุญรอด

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร

6257 นาย

กิตติพงศ์

เตมียะประดิษฐ์

6258 นาย

สมศักดิ์

ดลประสิ ทธิ์

รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ทศท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)
รองเลขาธิ การคุรุสภา
สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย
6252 นาย ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารงานสิ ทธิ และ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
ประโยชน์ 5
การลงทุน
6253 พล.ต. เฉลิมพล เต็งศิริ
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานกําลังพล กรมเสมียนตรา
ผูอ้ าํ นวยการกองภารกิจมาตรฐานระบบวิจยั สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
6254 นาย กฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์
แห่งชาติ
6255 นาย บรรหาญ จงเจริ ญประเสริ ฐ ผูต้ รวจราชการ
สํานักงานศาลยุติธรรม

สํานักงาน ก.พ.

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารกลาง

หน้ าที่ 8 จาก 8

สภากาชาดไทย

ข้ อมูล ณ ตุลาคม 2551

