รายชื่ อผู้สําเร็จการฝึ กอบรมนักบริหารระดับสู ง : ผู้นําทีม่ ีวสิ ั ยทัศน์ และคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. 2552 รุ่ นที่ 65
ระหว่ างวันที่ 24 เมษายน - 28 สิ งหาคม 2552
รหัส
ชื่ อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
สั งกัด
รุ่ นที่ 65 จํานวนรวม 63 คน
6501 นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม

ผูอ้ าํ นวยการสํานักการประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

6502 นายเพิ่มศักดิ์ บ้านใหม่

ผูอ้ าํ นวยการสํานัก 1

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

6503 นางสาววิสากร สระทองคํา

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงบประมาณ

6504 นางสาวสุ วรรณี วราห์วรี กุล

นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ

สํานักงบประมาณ

6505 นายสันติ จันทร์ แสงศรี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักกษาปณ์

กรมธนารักษ์

6506 นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ประเสริ ฐ คลังจังหวัดศรี สะเกษ

กรมบัญชีกลาง

6507 นายวิจกั ขณ์ ชิตรัตน์

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ

6508 เรื อโทโกเมศ กมลนาวิน

อัครราชทูตที่ปรึ กษา สถานเอกอัครราชทูต สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ณ กรุ ง เวลลิงตัน
ต่างประเทศ

6509 นายชุตินทร คงศักดิ์

อัครราชทูต คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจํา
องค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา

กรมสารนิเทศ

6510 นายสมชัย จรณะสมบูรณ์

อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง
เวียนนา

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ

6511 นายประวิตร์ ชัยมงคล

กงสุ ลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ

6512 นายนฤมิต หิ ญชีระนันทน์

หัวหน้าสํานักงานหนังสื อเดินทางชัว่ คราว กรมการกงสุ ล
จังหวัดเชียงใหม่

6513 ม.ร.ว.อดิศรเดช สุ ขสวัสดิ์

ผูอ้ าํ นวยการกองรับรอง

กรมพิธีการทูต

6514 นายสุ นทร ชัยยินดีภูมิ

ผูอ้ าํ นวยการกองอาเซี ยน 2

กรมอาเซี ยน

6515 นายไพรัช ปานอุทยั

รองอธิ การบดีสถาบันการพลศึกษาประจํา สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุ พรรณบุรี
ผูอ้ าํ นวยการส่ งเสริ มและสนับสนุนวิชาการ 1 สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์

6516 นายปั ญญา เลิศไกร

สํานักงาน ก.พ.

หน้าที่ 1 จาก 17

รายชื่อนบส. 65

รหัส

ชื่ อ-นามสกุล
6517 นายอรรคพล ศศะภูริ

ตําแหน่ ง
พัฒนาการสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัดสระแก้ว

สั งกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์

6518 นายวิโรจน์ แจ้งพลอย

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดนราธิ วาส

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์

6520 นายจรู ญ ยกถาวร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

กรมพัฒนาที่ดิน

6521 นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง

ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ

กรมวิชาการเกษตร

6522 นายเฉลิมศักดิ์ ลิ้มวัฒนา
6523 นายชวพันธุ์ อันตรเสน

ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ กรมส่ งเสริ มการเกษตร
เกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
กรมปศุสัตว์
ปศุสัตว์จงั หวัดพิษณุ โลก

6524 นายดิเรก นุชชุม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

6525 นางสาววรรณี เกิดสิ นธ์ชยั
6526 นายพิบูลย์ ว่องภักดีภูบาล

เลขานุการกรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานขนส่ งจังหวัด
สุ พรรณบุรี

กรมการขนส่ งทางบก
กรมการขนส่ งทางบก

6527 นายปราโมทย์ คงเดชา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานขนส่ งจังหวัด
ปทุมธานี

กรมการขนส่ งทางบก

6528 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค
6529 นางสาวมาลี ศรี รัตนธรรม
6530 นางสาวสุ ชญา อัมราลิขิต

ผูอ้ าํ นวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 2
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารกลาง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

กรมทางหลวงชนบท
กรมป่ าไม้
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

6531 นางจงกลนี อยูส่ บาย

ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

6532 นายสมนึก บํารุ งสาลี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักความปลอดภัยธุ รกิจ
นํ้ามัน

กรมธุ รกิจพลังงาน

6533 นายสิ ทธิ พร บางแก้ว

พาณิ ชย์จงั หวัดสุ รินทร์

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิ ชย์

6534 นายสุ
นายสรพล
รพล สวรรณกล
สุ วรรณกุล

พาณิ ชย์จงั หวัดสราษฎร์
พาณชยจงหวดสุ
ราษฎรธาน
ธานี

สํสานกงานปลดกระทรวง
านักงานปลัดกระทรวง
พาณิ ชย์

สํานักงาน ก.พ.

หน้าที่ 2 จาก 17

รายชื่อนบส. 65

รหัส

ชื่ อ-นามสกุล
6535 นางสาววัชรี อิทธิ อาวัชกุล

ตําแหน่ ง
นักวิชาการพาณิ ชย์เชี่ยวชาญ

สั งกัด
กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

6536 นายทศพล ทังสุ บุตร
6537 นายประทีป ขําม่วง

ผูอ้ าํ นวยการสํานักลิขสิ ทธิ์
พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
กรมการพัฒนาชุมชน

6538 นายสิ นชัย ถนอมสิ น

พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

6539 นายนิรุทธิ์ น้อยศิริ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

กรมที่ดิน

6540 นางสุ ดสวาท สรรเสริ ญ
6541 นายณรงค์ ยงณรงค์เดชกุล
6542 นางปทุมรัตน์ พงศ์ภสั สร

ผูบ้ ญั ชากลางเรื อนจํากลางนครราชสี มา
ผูบ้ ญั ชากลางเรื อนจํากลางสงขลา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด

กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์
สํานักงานคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามยา
เสพติด

6543 นางศิริกาญจนา พัฒนาศักดิ์

ผูต้ รวจราชการกรม

กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน

6544 นายทองหล่อ ต้อยปาน

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
4 ราชบุรี

6545 นางวิไล วิทยานารถไพศาล

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารกลาง

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

6546 นายธราพงศ์ ศรี สุชาติ
6547 นายสายัณห์ รุ่ งป่ าสัก

ผูอ้ าํ นวยการสํานักโบราณคดี

กรมศิลปากร

6548 นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา สํานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา

6549 นางเบญจลักษณ์ นํ้าฟ้ า

ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6550 นายบุญเรี ยง ชูชยั แสงรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดราชบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข

6551 นายวุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดพิษณุ โลก

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข

6552 นายจิรพันธ์ เต้พนั ธ์

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดกระบี่

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข

สํานักงาน ก.พ.

ที่ปรึ กษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การ

หน้าที่ 3 จาก 17

รายชื่อนบส. 65

รหัส

ชื่ อ-นามสกุล
6553 นายทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลลําปาง

สั งกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข

6554 นางวารุ ณี จินารัตน์
6555 นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลราชวิถี
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์
กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก

6556 นายศิริศกั ดิ์ ธิ ติดิลกรัตน์

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนคริ นทร์

กรมสุ ขภาพจิต

6557 นางศรี นวล กรกชกร

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคในส่ วนภูมิภาคและท้องถิ่น

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

6558 นายวัฒนา เทวาหุ ดี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมรายสาขา 3

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6559 นางวิมลลักษณ์ บุญยิง่ ยงสถิตย์ หัวหน้าสํานักบริ หารทรัพยากรบุคคล
6560 นายประกิตติ์ พิริยะเกียรติ
ผูอ้ าํ นวยการภูมิภาคอาเซี ยน เอเชียใต้ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แปซิ ฟิคใต้
6561 นางบายศรีี สนิิทวงศ์์ ณ อยุธยา ผูอ้ าํ นวยการสําํ นักั บริิ หารทัวั่ ไป

สําํ นักั งานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

6562 นางจรรยา จีระเรื องรัตนา
6563 นายสมเกียรติ บวรเสรี ผไท

ผูพ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์
สํานักงานศาลยุติธรรม
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระ สภากาชาดไทย
บรมราชเทวี ณ ศรี ราชา

6564 นางศันสนีย ์ ไชยโรจน์

รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และวิชาการ

สํานักงาน ก.พ.

หน้าที่ 4 จาก 17

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

รายชื่อนบส. 65

รายชื่ อผู้สําเร็จการฝึ กอบรมนักบริหารระดับสู ง : ผู้นําทีม่ ีวสิ ั ยทัศน์ และคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. 2552 รุ่ นที่ 66
ระหว่ างวันที่ 24 เมษายน - 28 สิ งหาคม 2552
รหัส
ชื่ อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
สั งกัด
รุ่ นที่ 66 จํานวนรวม 64 คน
6601 นางปรี ยา บูรณะอนุสรณ์

นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ

สํานักงบประมาณ

6602 นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย

นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ

สํานักงบประมาณ

6603 นางวิลาวัลย์ ตันรัตนกุล

ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคเหนือ

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

6604 ว่าที่ร้อยตรี เฉวียง จินาพันธ์

ผูต้ รวจราชการกรม

กรมธนารักษ์

6605 นายทวี ไอศูรย์พิศาลศิริ
6606 นายมุนินท ปานิสวัสดิ์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักจัดการหนี้ 2
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
อัครราชทูตที่ปรึ กษา สถานเอกอัครราชทูต สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ณ กรุ งเอเธนส์
ต่างประเทศ

6607 นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ

อัครราชทูตที่ปรึ กษา สถานเอกอัครราชทูต สํานักงานปลัดกระทรวงการ
่ ป ศ
ิ ั
ณ กรุ งวอชงตน
ตางประเทศ

6608 นางรัตติกุล จันทร์ สุริยา

อัครราชทูตที่ปรึ กษา สถานกงสุ ลใหญ่ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงการ
นครหนานหนิง
ต่างประเทศ

6609 นายจิระชัย ปั้ นกระษิณ

อัครราชทูต คณะทูตถาวรประจํา
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ ก

6610 นายประศาสน์ ประศาสน์วนิ ิจฉัย อัครราชทูต สถานเอกอักครราชทูต ณ
กรุ งย่างกุง้
6611 นายมาริ ษ เสงี่ยมพงษ์
6612 นายฐานิศร์ ณ สงขลา

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ

อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง สํานักงานปลัดกระทรวงการ
เบอร์ ลิน
ต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการกองเอกสิ ทธิ์ และความคุม้
กรมพิธีการทูต
กันทางการทูต

6613 นายเจษฎา กตเวทิน

ผูอ้ าํ นวยการกองวิทยุกระจายเสี ยง

กรมสารนิเทศ

6614 นายชัยณรงค์ กีรติยตุ วงศ์

ผูอ้ าํ นวยการกองการสื่ อมวลชน

กรมสารนิเทศ

6615 นายสุ รศักดิ์ สุ ภารัตน์

ผูอ้ าํ นวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา

กรมองค์การระหว่างประเทศ

6616 นายอําพล ยุติธรรม

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนวิชาการ 12

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย
ของมนษย์
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รหัส

ชื่ อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
6617 นายพงษ์พิชญ์ ทองหิ ตานุวฒั น์ พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ

สั งกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์

6618 นายสมคิด สมศรี

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์

6619 นางเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ

อัครราชทูตที่ปรึ กษา(ฝ่ ายการเกษตร)

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

6620 นายสมชาติ เจริ ญวุฒิชยั
6621 นายสุ รพงษ์ สุ ทธิ สา
6622 นายก่อกิจ สุ ทธนารักษ์

ผูอ้ าํ นวยการกองแผนงาน
สหกรณ์จงั หวัดกาฬสิ นธุ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

กรมประมง
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

6623 นายวัชระชัย ผสมทรัพย์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต 4

6624 นายวิชา ปุกหุ ต

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สารสนเทศการขนส่ ง
และจราจร

สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่ งจราจร

6625 นายจาตุรนต์ ภิญโญ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานขนส่ งจังหวัด
สระบุรี

กรมการขนส่ งทางบก

6626 นางสุ รียร์ ัตน์ ธนสุ กาญจน์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานขนส่ งจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์

กรมการขนส่ งทางบก

6627 นายรังสรรค์ ปิ่ นทอง

ผูอ้ าํ นวยการกองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ

6628 นางสาวนันธิ กา ทังสุ พานิช

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารกลาง

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน

6629 นายวรวิศร์ เมฆนพรัตน์

พาณิ ชย์จงั หวัดกาญจนบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิ ชย์

6630 นางอนุจิต แก้วร่ วมวงศ์
6631 นางสาวกาญจนา เทพารักษ์

ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตลาด

กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กรมส่ งเสริ มการส่ งออก

6632 นางสุ จิตรา ถนอมทรัพย์

ผูอ้ าํ นวยการสิ นค้าเกษตรและแปรรู ป

กรมส่ งเสริ มการส่ งออก

6633 นางพิไล ศิริพานิช

ผูอ้ าํ นวยการตลาดยุโรป รัสเซี ย และ CIS กรมส่ งเสริ มการส่ งออก

6634 นายธงชัย เจริ ญพานิชย์กุล

พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

กรมการพัฒนาชุมชน

6635 นางสุ รวี วงศ์ใฝ

พัฒนาการจังหวัดพิษณุ โลก

กรมการพัฒนาชุมชน
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รหัส

ชื่ อ-นามสกุล
6636 นายอนุกลู แสงทองฉาย

ตําแหน่ ง
โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดสิ งห์บุรี

สั งกัด
กรมโยธาธิ การและผังเมือง

6637 นางจิตรนันท์ หนูเทพ

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนหญิงบ้านปราณี

กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน

6638 นายชาญศักดิ์ จริ ยวิทยานนท์

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน

6639 นายสุ รชัย พุม่ แก้ว

ผูบ้ ญั ชากลางเรื อนจํากลางเขาบิน

กรมราชทัณฑ์

6640 นางนฤมล ช่วงรังษี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ภาค 7

สํานักงานคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามยา
เสพติด

6641 นางพรพรรณ ทยาธรรม

จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมการจัดหางาน

6642 นางเกษณี นิตินนั ท์

ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

สํานักงานประกันสังคม

6643 นายบุญชวน บัวสว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

6644 นายจรู ญ นราคร

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

6645 นายธี ระพันธ์ พุทธิ สวัสดิ์

ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานกองทุนและ
สวัสดิการ สํานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การ

6646 นายวรพจน์ เตียวกุล

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศึกษาธิ การ
จังหวัดเชียงใหม่

6647 นายสมชัย ไหลสุ พรรณวงศ์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักนิติการ

6648 นายชลทิตย์ เอี่ยมสําอางค์

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอก สํานักงานปลัดกระทรวง
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคกลาง ศึกษาธิ การ

6649 นายไพศาล ดัน่ คุม้

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดสิ งห์บุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข

6650 นายประภาส จิตตาศิรินุวตั ร

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพังงา

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข

6651 นายสมคิิด สุ ริ ยเลิิศ

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็
โ
จ็
พระสังฆราช องค์ที่ 17

สําํ นักั งานปลั
ป ดั กระทรวง
สาธารณสุ ข

สํานักงาน ก.พ.
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รหัส

ชื่ อ-นามสกุล
6652 นายธงชัย ตรี วบิ ูลย์วณิ ชย์

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสุ รินทร์

สั งกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข

6653 นายสมชาย เทพเจริ ญนิรันดร์

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข

6654 นายละลิ่ว จิตต์การุ ญ

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสิ นมหาราช

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข

6655 นางธี รนารถ จิวะไพศาลพงศ์

ผูอ้ าํ นวยการกองชีววัตถุ

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

6656 นางพรรณพิมล หล่อตระกูล

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันราชานุกลู

กรมสุ ขภาพจิต

6657 นายพิษณุ แสนประเสริ ฐ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักอนามัยสิ่ งแวดล้อม

กรมอนามัย

6658 นายนิทศั น์ สิ ริลาภยศ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารมาตรฐาน 3

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

6659 นายอุเทน เจนสระคู
หัวหน้าสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6660 นายประจักษ์ เจริ ญพัฒนานนท์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักติดตามประเมิลผลการ สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนญ
ปฏบตตามรฐธรรมนู
ญ
6661 นางสมฤดี ธัญญสิ ริ

ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยข้าราชการ ฝ่ ายศาล
ปกครอง

สํานักงานศาลปกครอง

6662 รศ.จอนผะจง เพ็งจาด

ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยพยาบาล

สภากาชาดไทย

6663 นายบุญไทย แก้วขันตี

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์

6664 นายสุ รเดช วลีอิทธิ กุล

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานหลักประกัน
สุ ขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่
(กรุ งเทพมหานคร)

สํานักงานหลักประกัน
สุ ขภาพแห่งชาติ

สํานักงาน ก.พ.

หน้าที่ 8 จาก 17

รายชื่อนบส. 66

