
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง กรม

๑๕๐๐๑ G๐๑ G๐๑๐๐๑ นางสาวรุ่งทิพย์  ลิมปาภินันท์ ผู้อ านวยการกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ

๑๕๐๐๒ G๐๒ G๐๒๐๐๒ นางสาวอัญชลี  ดวงแก้ว ผู้อ านวยการกองความม่ันคงกิจการชายแดน

และประเทศรอบบ้าน

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

๑๕๐๐๓ G๐๓ G๐๓๐๐๓ นายสุรัตน์  นุ้ยป้อม ธนารักษ์พ้ืนท่ีตาก กรมธนารักษ์

๑๕๐๐๔ G๐๔ G๐๔๐๐๔ นางอารี  งามศิริอุดม ธนารักษ์พ้ืนท่ีนครปฐม กรมธนารักษ์

๑๕๐๐๕ G๐๕ G๐๕๐๐๕ นายชลทิตย์  ไชยจันทร์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่า

ของรัฐ

กรมธนารักษ์

๑๕๐๐๖ G๐๖ G๐๖๐๐๖ นางเขมฤดี  จันทร์คง ผู้อ านวยการกองบริหารท่ีราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์

๑๕๐๐๗ G๐๗ G๐๗๐๐๗ นางสาวสุภาภรณ์  โรจนรุ่งทวี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง

๑๕๐๐๘ G๐๘ G๐๘๐๐๘ นายพร้อมชาย  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรภาคท่ี ๒ กรมศุลกากร

๑๕๐๐๙ G๐๙ G๐๙๐๐๙ นายวรพจน์  ด้วงพิบูลย์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรมสรรพสามิต

๑๕๐๑๐ G๑๐ G๑๐๐๑๐ นางภาวนา  เกียรติชูศักด์ิ สรรพสามิตพ้ืนท่ีขอนแก่น กรมสรรพสามิต

๑๕๐๑๑ G๑๑ G๑๑๐๑๑ นางนงลักษณ์  สมัครการ สรรพสามิตพ้ืนท่ีน่าน กรมสรรพสามิต

๑๕๐๑๒ G๑๒ G๑๒๐๑๒ นายบุญธรรม  เสาวดี สรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง ๒ กรมสรรพสามิต

๑๕๐๑๓ G๑๓ G๑๓๐๑๓ นายจักราวุธ  เพชร์แก้ว สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ๓๐ กรมสรรพากร

๑๕๐๑๔ G๑๔ G๑๔๐๑๔ นางสาวพรทิพย์  เสนะโห สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี กรมสรรพากร

๑๕๐๑๕ G๑๕ G๑๕๐๑๕ นายอาทิตย์  ศรัทธาวรสิทธ์ิ สรรพากรพ้ืนท่ีอ่างทอง กรมสรรพากร

๑๕๐๑๖ G๑๖ G๑๖๐๑๖ นางสาวจ ารัส  ช้อยจินดา ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร

๑๕๐๑๗ G๑๗ G๑๗๐๑๗ นางสาวเสาวคนธ์  มีแสง ผู้อ านวยการกองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร

๑๕๐๑๘ G๑๘ G๑๘๐๑๘ นางสาวจิตรา  พงษ์พานิช ผู้ตรวจราชการกรม กรมสรรพากร

๑๕๐๑๙ G๑๙ G๑๙๐๑๙ นายดนันท์  เชาว์วิศิษฐ นักวิชาการภาษีเช่ียวชาญปฏิบัติราชการหัวหน้ากลุ่ม

บริหารการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่นักท่องเท่ียว

กรมสรรพากร

๑๕๐๒๐ G๒๐ G๒๐๐๒๐ นายนรพรรษ  เพ็ชรตระกูล ผู้อ านวยการกองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๕๐๒๑ G๒๑ G๒๑๐๒๑ นางพิชญ์นาฎ  วะยาค า ผู้อ านวยการกองสารบรรณและห้องสมุด ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๕๐๒๒ G๒๒ G๒๒๐๒๒ นายสรศักด์ิ  สมรไกรสรกิจ นักการทูตช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๕๐๒๓ G๒๓ G๒๓๐๒๓ นางณัฏฐา  สุนทราภา นักการทูตช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๕๐๒๔ G๒๔ G๒๔๐๒๔ นางสาวชมพูนุช  ชมภูค า นักการทูตช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๕๐๒๕ G๐๑ G๐๑๐๒๕ นางสาวอุทุมพร  อ าไพวิทย์ นักการทูตช านาญการพิเศษ กรมการกงสุล

๑๕๐๒๖ G๐๒ G๐๒๐๒๖ นางปวรี ชูโต  ชัยปฏิยุทธ ผู้อ านวยการกองสหภาพยุโรป กรมยุโรป

๑๕๐๒๗ G๐๓ G๐๓๐๒๗ นายรชา  อารีพรรค ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์

และความร่วมมือ

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๑๕๐๒๘ G๐๔ G๐๔๐๒๘ นางสาวมธุรวีร์  วิสุทธกุล ผู้อ านวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๑๕๐๒๙ G๐๕ G๐๕๐๒๙ นายพฤทธิพงษ์  ปุณฑริโกบล ผู้อ านวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๑๕๐๓๐ G๐๖ G๐๖๐๓๐ นายรัชภูมิ  บุญรอด ผู้อ านวยการกองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

๑๕๐๓๑ G๐๗ G๐๗๐๓๑ นางมาระตี นะลิตา อันดาโม ผู้อ านวยการกองประมวลข่าวและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ

๑๕๐๓๒ G๐๘ G๐๘๐๓๒ นางสาวธัชพร  สุนทราจารย์ ผู้อ านวยการกองการส่ือมวลชน กรมสารนิเทศ

๑๕๐๓๓ G๐๙ G๐๙๐๓๓ นางสาวจิตวิภา  เบญจศีล ผู้อ านวยการกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ

๑๕๐๓๔ G๑๐ G๑๐๐๓๔ นางพิมพ์พิรีย์  มณีรัตน์ นักการทูตช านาญการพิเศษ กรมองค์การระหว่างประเทศ

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี ๑๕
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รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง กรม

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี ๑๕

๑๕๐๓๕ G๑๑ G๑๑๐๓๕ นายเสกสรรค์  สโรบล เลขานุการกรม กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

๑๕๐๓๖ G๑๒ G๑๒๐๓๖ นางพรพรรณ  จันทร์กระจ่าง ผู้อ านวยการกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

๑๕๐๓๗ G๑๓ G๑๓๐๓๗ นางสาววัลลภา  จิตรสมบูรณ์ นักการทูตช านาญการพิเศษ กรมอาเซียน

๑๕๐๓๘ G๑๔ G๑๔๐๓๘ นางนิพดา  เขียวอุไร เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก

๑๕๐๓๙ G๑๕ G๑๕๐๓๙ นายปัฐม์  ปัทมจิตร ผู้อ านวยการกองเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก

๑๕๐๔๐ G๑๖ G๑๖๐๔๐ นายระพีพงศ์  บรรจงศิลป ผู้อ านวยการกองเอเชียตะวันออก ๓ กรมเอเชียตะวันออก

๑๕๐๔๑ G๑๗ G๑๗๐๔๑ นางสาวจณา  สินธวานนท์ นักการทูตช านาญการพิเศษ กรมเอเชียตะวันออก

๑๕๐๔๒ G๑๘ G๑๘๐๔๒ นายชาครีย์นรทิพย์  เสวิกุล ผู้อ านวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

๑๕๐๔๓ G๑๙ G๑๙๐๔๓ นางสาวพิณ  ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

๑๕๐๔๔ G๒๐ G๒๐๐๔๔ นายสุรัตน์  จรณโยธิน ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกระบ่ี ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

๑๕๐๔๕ G๒๑ G๒๑๐๔๕ นายมาฆะ  ภู่จินดา ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

๑๕๐๔๖ G๒๒ G๒๒๐๔๖ นายวรพงษ์  บุญเคลือบ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๘ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๔๗ G๒๓ G๒๓๐๔๗ นางสาวพิมพ์ธิดา  แสงจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๔๘ G๒๔ G๒๔๐๔๘ นายสงวน  สุธรรม พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๔๙ G๐๑ G๐๑๐๔๙ นางสาวมะลิวัน  สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๕๐ G๐๒ G๐๒๐๕๐ นางสาวฉัฐพร  งามเกล้ียง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๕๑ G๐๓ G๐๓๐๕๑ นางสาวมีนรดา  ค้าสม ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๕๒ G๐๔ G๐๔๐๕๒ นางสาวจันทนา  พิริยะขจร พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๕๓ G๐๕ G๐๕๐๕๓ นางศิรินารถ  ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๕๔ G๐๖ G๐๖๐๕๔ นางสาวสมพรทิพย์  สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๕๕ G๐๗ G๐๗๐๕๕ นางจันทร์จิรา  พัฒนศิริ พัฒนาสังคมความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๕๖ G๐๘ G๐๘๐๕๖ นางอัญชรินทร์  กล่ินศิริ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๕๗ G๐๙ G๐๙๐๕๗ นางสาววีรินท์  นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๕๘ G๑๐ G๑๐๐๕๘ นางสาวบุณยวีร์  ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์

๑๕๐๕๙ G๑๑ G๑๑๐๕๙ นายศุรศักด์ิ  คันธพรสิริ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง กรม

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี ๑๕

๑๕๐๖๐ G๑๒ G๑๒๐๖๐ นางสาวเครือพันธ์  ธนวนิชนาม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๕๐๖๑ G๑๓ G๑๓๐๖๑ นางสาววัลย์ลิกา  สรรเสริญชูโชติ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๕๐๖๒ G๑๔ G๑๔๐๖๒ นางสาวอรวรรณ  ฉ่ าช่ืน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๕๐๖๓ G๑๕ G๑๕๐๖๓ นางสาวพลอยพรรณ  พลอยทับทิม ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

แม่ฮ่องสอน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๕๐๖๔ G๑๖ G๑๖๐๖๔ นายสุเมธ  บัวบูชา ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๕๐๖๕ G๑๗ G๑๗๐๖๕ นายสมศักด์ิ  ครุฑจ้อน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธ์ิทะเล จังหวัด

ก าแพงเพชร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๕๐๖๖ G๑๘ G๑๘๐๖๖ นายสัญญลักษณ์  อยู่รักษ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๕๐๖๗ G๑๙ G๑๙๐๖๗ นางมนธิรา  ธาราเวชรักษ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๕๐๖๘ G๒๐ G๒๐๐๖๘ นางสาวสุวรีย์  ไชยวงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๕๐๖๙ G๒๑ G๒๑๐๖๙ นางสาวราภรณ์  พงศ์พนิตานนท์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑๕๐๗๐ G๒๒ G๒๒๐๗๐ นางเพทาย  เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๑๕๐๗๑ G๒๓ G๒๓๐๗๑ นางอุบลรัตน์  สุนทรมัจฉะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๑๕๐๗๒ G๒๔ G๒๔๐๗๒ ว่าท่ีร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

บางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๕๐๗๓ G๐๑ G๐๑๐๗๓ นายโอภาส  เท่ียงงามดี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕๐๗๔ G๐๒ G๐๒๐๗๔ นางภัทรภร  บุญอาบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕๐๗๕ G๐๓ G๐๓๐๗๕ นายนาวิน  ป้องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีษะเกษ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕๐๗๖ G๐๔ G๐๔๐๗๖ นางสาวสายสุณี  ป้ันพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕๐๗๗ G๐๕ G๐๕๐๗๗ นายศรัทธา  ศรีทิพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕๐๗๘ G๐๖ G๐๖๐๗๘ นางสาวอุไรรัตน์  ค าช่ืนวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕๐๗๙ G๐๗ G๐๗๐๗๙ นายณัฐพล  วุฒิจันทร์ ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

๑๕๐๘๐ G๐๘ G๐๘๐๘๐ นายนรเศรษฐ  สองทอง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมชลประทาน

๑๕๐๘๑ G๐๙ G๐๙๐๘๑ นายกตัญญู  ใจช้ืน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 

ส านักชลประทานท่ี ๑

กรมชลประทาน

๑๕๐๘๒ G๑๐ G๑๐๐๘๒ นายสิริพล  รักษนาเวศ ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างชลประทาน

ขนาดกลางท่ี ๑๖

กรมชลประทาน

๑๕๐๘๓ G๑๑ G๑๑๐๘๓ นายวสันต์  พรหมดีสาร ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครนายก ส านักงาน

ชลประทานท่ี ๙

กรมชลประทาน

๑๕๐๘๔ G๑๒ G๑๒๐๘๔ นายกิตต์ิชญชาต  เสมค า ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี ส านักงาน

ชลประทาน ๑๓

กรมชลประทาน

๑๕๐๘๕ G๑๓ G๑๓๐๘๕ นายกฤษณ์  ชุมแสงศรี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างชลประทาน

ขนาดกลางท่ี ๑๐

กรมชลประทาน
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง กรม

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี ๑๕

๑๕๐๘๖ G๑๔ G๑๔๐๘๖ นายมาโนช  ตุ้มทอง ผู้อ านวยการโครงการชลประทานตาก ส านักงาน

ชลประทานท่ี ๔

กรมชลประทาน

๑๕๐๘๗ G๑๕ G๑๕๐๘๗ นายเฉลิมเกียรติ  อินทกนก ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ส านักงานชลประทานท่ี ๑

กรมชลประทาน

๑๕๐๘๘ G๑๖ G๑๖๐๘๘ นายวิทวัฒน์  วันทนียกุล  ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

ลุ่มน้ าชีล่างและเซบายล่าง ส านักงานชลประทานท่ี ๗

กรมชลประทาน

๑๕๐๘๙ G๑๗ G๑๗๐๘๙ นายพันธ์ุเทพ  โกมารกุล ณ นคร ผู้อ าวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรี

ฝ่ังซ้าย ส านักงานชลประทานท่ี ๑๓

กรมชลประทาน

๑๕๐๙๐ G๑๘ G๑๘๐๙๐ นายสุพรชัย  ปรีชา ผู้อ านวยการโครงการชลประทานยะลา ส านักงาน

ชลประทานท่ี ๑๗

กรมชลประทาน

๑๕๐๙๑ G๑๙ G๑๙๐๙๑ นายศราวุฒิ  ไวทยะวิญญู ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางบาล 

ส านักงานชลประทานท่ี ๑๐

กรมชลประทาน

๑๕๐๙๒ G๒๐ G๒๐๐๙๒ นายโสภัญญ์  ศรีสว่างวรกุล ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ส านักงาน

ชลประทานท่ี ๔

กรมชลประทาน

๑๕๐๙๓ G๒๑ G๒๑๐๙๓ นางรัตติยา  สวัสดี ผู้อ านวยการส านักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑๕๐๙๔ G๒๒ G๒๒๐๙๔ นายสุริยา  จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา กรมประมง

๑๕๐๙๕ G๒๓ G๒๓๐๙๕ นายไพศาล  สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง กรมประมง

๑๕๐๙๖ G๒๔ G๒๔๐๙๖ นายกิตติพงษ์  ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ กรมประมง

๑๕๐๙๗ G๐๑ G๐๑๐๙๗ นายบุญหลาย  กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวล าภู กรมประมง

๑๕๐๙๘ G๐๒ G๐๒๐๙๘ นายเลิศชัย  จินตพิทักษ์สกุล ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

๑๕๐๙๙ G๐๓ G๐๓๐๙๙ นายสุทิน  กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธ์ุ กรมปศุสัตว์

๑๕๑๐๐ G๐๔ G๐๔๑๐๐ นายวรากร  จิตรหลัง ปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์

๑๕๑๐๑ G๐๕ G๐๕๑๐๑ นายสุภาพ  เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๕๑๐๒ G๐๖ G๐๖๑๐๒ นายณัฐพล  แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๕๑๐๓ G๐๗ G๐๗๑๐๓ นายไพฑูรย์  ชนะชู ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๕๑๐๔ G๐๘ G๐๘๑๐๔ นายสุวิช  น้อยอ่ิม สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๕๑๐๕ G๐๙ G๐๙๑๐๕ นายพนมไพร  ดีใหม่ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสุรินทร์ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๑๕๑๐๖ G๑๐ G๑๐๑๐๖ นายกฤตวิทย์  พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๑๕๑๐๗ G๑๑ G๑๑๑๐๗ นายเกรียงศักด์ิ  ประกอบศรี ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเลย ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๑๕๑๐๘ G๑๒ G๑๒๑๐๘ นายศักด์ิศิริ  ธูปวงศ์ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระแก้ว ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๑๕๑๐๙ G๑๓ G๑๓๑๐๙ นางสาวปิยะลักษณ์  มูลธิยะ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดหนองบัวล าภู ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๑๕๑๑๐ G๑๔ G๑๔๑๑๐ นายพฤทธ์ิ  ประภาสะโนบล ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดราชบุรี ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๑๕๑๑๑ G๑๕ G๑๕๑๑๑ นายพิสุทธ์ิ  ปัญจเดโช ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๑๕๑๑๒ G๑๖ G๑๖๑๑๒ นางสาวอมรรัตน์  แขวงโสภา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพิษณุโลก ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๑๕๑๑๓ G๑๗ G๑๗๑๑๓ นายวินัย  เมฆด า ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครปฐม ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๑๕๑๑๔ G๑๘ G๑๘๑๑๔ นางสาวพอใจ  คล้ายสวน ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๑๕๑๑๕ G๑๙ G๑๙๑๑๕ นางสาวหิรัญญา  สระสม ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๕๑๑๖ G๒๐ G๒๐๑๑๖ นางสาววาสนา  วงษ์รัตน์ ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๑๕๑๑๗ G๒๑ G๒๑๑๑๗ นายภูเมศ  สุขม่วง ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี ๓ กรมเจ้าท่า
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง กรม

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี ๑๕

๑๕๑๑๘ G๒๒ G๒๒๑๑๘ นายยุทธศักด์ิ  ประเสริฐ ขนส่งจังหวัดหนองบัวล าภู กรมการขนส่งทางบก

๑๕๑๑๙ G๒๓ G๒๓๑๑๙ นายพัลลภ  จันทร์งามปภากูล ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงท่ี ๓ (สกลนคร) กรมทางหลวง

๑๕๑๒๐ G๒๔ G๒๔๑๒๐ นายธิติ  เศรษฐมานพ ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงท่ี ๑๔ (ชลบุรี) กรมทางหลวง

๑๕๑๒๑ G๐๑ G๐๑๑๒๑ นายจอมปวีร์  จันทร์หิรัญ ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงท่ี ๑๘ (สงขลา) กรมทางหลวง

๑๕๑๒๒ G๐๒ G๐๒๑๒๒ นายวิทย์  วรวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๒ กรมทางหลวงชนบท

๑๕๑๒๓ G๐๓ G๐๓๑๒๓ นายก้องพิภพ  อารยรังศรี ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๕ กรมทางหลวงชนบท

๑๕๑๒๔ G๐๔ G๐๔๑๒๔ นายวัฒนา  พรประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๒๕ G๐๕ G๐๕๑๒๕ นางภูสิน  เกตานนท์  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๒๖ G๐๖ G๐๖๑๒๖ นายสุรชัย  แสงศิริ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๒๗ G๐๗ G๐๗๑๒๗ นายวุฒิชัย  พิรุณสุนทร ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๒๘ G๐๘ G๐๘๑๒๘ นายนิทัศน์  จันทร์ทอง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๒๙ G๐๙ G๐๙๑๒๙ นายภัตติพงศ์  สุนทรวร ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดกระบ่ี

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๓๐ G๑๐ G๑๐๑๓๐ นายบุญช่วย  อรรถวรรธน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดตราด

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๓๑ G๑๑ G๑๑๑๓๑ นายปริญญา  คุ้มสระพรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๓๒ G๑๒ G๑๒๑๓๒ นายธานนท์  โสภิตชา ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๓๓ G๑๓ G๑๓๑๓๓ นายนเรศ  ชมบุญ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๓๔ G๑๔ G๑๔๑๓๔ ว่าท่ีพันตรีนรินทร์  ป่ินสกุล ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๓๕ G๑๕ G๑๕๑๓๕ นายวิสาล  ทฤษฎิคุณ ท่ีปรึกษากฎหมาย (นิติกรเช่ียวชาญ) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๓๖ G๑๖ G๑๖๑๓๖ นางธนิษฐา  วุฒิสิทธิกร ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๓๗ G๑๗ G๑๗๑๓๗ นางอัจฉริยา  มณีขัติย์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๓๘ G๑๘ G๑๘๑๓๘ นายประดิษฐ์  สีใส ผู้อ านวยการส านักงานส่ิงแวดล้อมและควบคุม

มลพิษท่ี ๑ (เชียงใหม่)

กรมควบคุมมลพิษ

๑๕๑๓๙ G๑๙ G๑๙๑๓๙ นางกุลญดา  ทอนมณี ผู้อ านวยการส านักงานส่ิงแวดล้อมและควบคุม

มลพิษท่ี ๙ (อุดรธานี)

กรมควบคุมมลพิษ

๑๕๑๔๐ G๒๐ G๒๐๑๔๐ นายวิเชียร  ศิริสุวรรณคูหา ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๓ กรมทรัพยากรน้ า
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง กรม

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี ๑๕

๑๕๑๔๑ G๒๑ G๒๑๑๔๑ นายนิมิตร  โคตรบัว ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ า

๑๕๑๔๒ G๒๒ G๒๒๑๔๒ นายอนันต์  โพธ์ิพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ๓ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

๑๕๑๔๓ G๒๓ G๒๓๑๔๓ นายปรยุษณ์  ไวว่อง ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ๑๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

๑๕๑๔๔ G๒๔ G๒๔๑๔๔ นายเผด็จ  ลายทอง ผู้อ านวยการส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

๑๕๑๔๕ G๐๑ G๐๑๑๔๕ นายนฤพนธ์  ทิพย์มณฑา ผู้อ านวยการส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

๑๕๑๔๖ G๐๒ G๐๒๑๔๖ นายประเสริฐ  สอนสถาพรกุล ผู้อ านวยการกองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่า

ตามอนุสัญญา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

๑๕๑๔๗ G๐๓ G๐๓๑๔๗ นายพิชัย  วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ๓ 

สาขาเพชรบุรี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

๑๕๑๔๘ G๐๔ G๐๔๑๔๘ นางสาวธุวานันท์  ยุกติรัตน เลขานุการกรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๑๕๑๔๙ G๐๕ G๐๕๑๔๙ นายประทีป  เหิมพยัคฆ์ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๐ (ราชบุรี) กรมป่าไม้

๑๕๑๕๐ G๐๖ G๐๖๑๕๐ นายทศวารณ์  วิทยาคม ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี) กรมป่าไม้

๑๕๑๕๑ G๐๗ G๐๗๑๕๑ นายพัฒน์พงษ์  สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้

๑๕๑๕๒ G๐๘ G๐๘๑๕๒ นายทรงศักด์ิ  กิตติธากรณ์ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๓ (สงขลา) กรมป่าไม้

๑๕๑๕๓ G๐๙ G๐๙๑๕๓ นางสาวอภิรดี  ธรรมมโนมัย ผู้อ านวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๕๑๕๔ G๑๐ G๑๐๑๕๔ นายกิตติพงษ์  จันทรสกุล ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมการค้าต่างประเทศ

๑๕๑๕๕ G๑๑ G๑๑๑๕๕ นางสาวเขมะศิริ  นิชชากร ผู้อ านวยการกองปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๑๕๑๕๖ G๑๒ G๑๒๑๕๖ นางสาวสุพัตรา  แสวงศรี กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ เมืองมุมไบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๑๕๑๕๗ G๑๓ G๑๓๑๕๗ นายฉันทพัทธ์  ปัญจมานนท์ ผู้อ านวยการส านักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๑๕๑๕๘ G๑๔ G๑๔๑๕๘ นายไพรัตน์  ขมินทกูล ผู้บัญชาการเรือนจ าพิเศษ พัทยา กรมราชทัณฑ์

๑๕๑๕๙ G๑๕ G๑๕๑๕๙ นายจิรวุฒิ  ปุญญาสวัสด์ิ ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดมหาสารคาม กรมราชทัณฑ์

๑๕๑๖๐ G๑๖ G๑๖๑๖๐ นางพรศิวลักษณ์  ผิวสอาด ผู้อ านวยการกองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑๕๑๖๑ G๑๗ G๑๗๑๖๑ นายชัยชนะ  เดชแพ ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ

แรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑๕๑๖๒ G๑๘ G๑๘๑๖๒ นางสาวปรียานันท์  ลิขิตศานต์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๕๑๖๓ G๑๙ G๑๙๑๖๓ นางนงค์ลักษณ์  กอวรกุล ผู้อ านวยการส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส านักงานประกันสังคม

๑๕๑๖๔ G๒๐ G๒๐๑๖๔ นางสาวชมพูเพ็ญ  ศิริธร ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ส านักงานประกันสังคม

๑๕๑๖๕ G๒๑ G๒๑๑๖๕ นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑๕๑๖๖ G๒๒ G๒๒๑๖๖ นางสาวภูวดี  ตู้จินดา ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๑๕๑๖๗ G๒๓ G๒๓๑๖๗ นางสาวนิธนิวา  ด ารงค์มงคลกุล ผู้อ านวยการภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง กรม

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี ๑๕

๑๕๑๖๘ G๒๔ G๒๔๑๖๘ นายสุรพล  สงณรงค์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดชุมพร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๖๙ G๐๑ G๐๑๑๖๙ นายสุคิด  พันธ์ุพรม ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๗๐ G๐๒ G๐๒๑๗๐ นางสาวนุชจรีย์  สีเจริญ ผู้อ านวยการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๗๑ G๐๓ G๐๓๑๗๑ นางสาวสุภัคกมล  ชินวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๗๒ G๐๔ G๐๔๑๗๒ นางนัยนา  จ าเนียร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดระนอง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๗๓ G๐๕ G๐๕๑๗๓ นางหัทกาญจน์  อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๗๔ G๐๖ G๐๖๑๗๔ นายฉัตรกุล  รุ่นประพันธ์ ผู้อ านวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๗๕ G๐๗ G๐๗๑๗๕ นางสาวเจนจรี  สร้อยประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๗๖ G๐๘ G๐๘๑๗๖ นางสาวพัชลี  เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๗๗ G๐๙ G๐๙๑๗๗ นายกัญจน์โชติ  สหพัฒนสมบัติ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๗๘ G๑๐ G๑๐๑๗๘ นายมาโนชฐ์  ลาภจิตร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. อ าเภอปากช่อง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๗๙ G๑๑ G๑๑๑๗๙ นายชนะศักด์ิ  ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๘๐ G๑๒ G๑๒๑๘๐ นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทธสงคราม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๘๑ G๑๓ G๑๓๑๘๑ นายสังข์  กาญจนเพ่ิมพูน ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๘๒ G๑๔ G๑๔๑๘๒ นายคมกฤช  อภิขัยสรพันธ์ุ ผู้อ านวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเน่ือง

สิรินธร

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๘๓ G๑๕ G๑๕๑๘๓ นายสมาน  เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๘๔ G๑๖ G๑๖๑๘๔ ว่าท่ีร้อยตรีณัฐภูมินทร์  สังข์พงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๘๕ G๑๗ G๑๗๑๘๕ นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๘๖ G๑๘ G๑๘๑๘๖ นายโยฑิน  สมโนนนท์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

(ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ)

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๘๗ G๑๙ G๑๙๑๘๗ นางสาวจุฑารัตน์  ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๘๘ G๒๐ G๒๐๑๘๘ นายนภมณฑล  สิบหม่ืนเป่ียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเปล่ียนแปลงและพัฒนา

ระบบงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๘๙ G๒๑ G๒๑๑๘๙ นางอรทัย  เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๙๐ G๒๒ G๒๒๑๙๐ นายชัยพัฒน์  พันธ์ุวัฒนสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๙๑ G๒๓ G๒๓๑๙๑ นายสมพงศ์  พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๙๒ G๒๔ G๒๔๑๙๒ นายวุฒิชัย  ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๙๓ G๐๑ G๐๑๑๙๓ นายกอบภณ  แสงสมบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๙๔ G๐๒ G๐๒๑๙๔ นางพรปวีณ์  คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๙๕ G๐๓ G๐๓๑๙๕ นายดุสิทธ์ิ  คงคาหลวง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๙๖ G๐๔ G๐๔๑๙๖ นางปรานี  คู่มณี รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๙๗ G๐๕ G๐๕๑๙๗ นายสุริยา  หมาดท้ิง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๙๘ G๐๖ G๐๖๑๙๘ ว่าท่ีร้อยเอกสาคร  ก่ิงจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๑๙๙ G๐๗ G๐๗๑๙๙ นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๒๐๐ G๐๘ G๐๘๒๐๐ นางสาววราภรณ์  บุญเจียม รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๒๐๑ G๐๙ G๐๙๒๐๑ นางสาวทัศนีย์  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๒๐๒ G๑๐ G๑๐๒๐๒ นางอ าภา  พรหมวาทย์ ผู้อ านวยการส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง กรม

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี ๑๕

๑๕๒๐๓ G๑๑ G๑๑๒๐๓ นางรุจิรา  สุนทรีรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานจริยธรรม ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๑๕๒๐๔ G๑๒ G๑๒๒๐๔ นางนันทิชา  ไวยนพ ผู้อ านวยการส านักส่ือสารองค์กร ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๑๕๒๐๕ G๑๓ G๑๓๒๐๕ นางสาวรัตนา  แสงบัวเผ่ือน ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๐๖ G๑๔ G๑๔๒๐๖ นายภูธร จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๐๗ G๑๕ G๑๕๒๐๗ นางอาทิตยา  ปัญญา ผู้อ านวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคลคล

เพ่ือความเป็นเลิศ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๐๘ G๑๖ G๑๖๒๐๘ นายประสิทธ์ิ  อินวรรณา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๐๙ G๑๗ G๑๗๒๐๙ นายจักราวุธ  สอนโกษา ผู้อ านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๑๐ G๑๘ G๑๘๒๑๐ นายวรพจน์  สิงหราช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๑๑ G๑๙ G๑๙๒๑๑ นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต ๒

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๑๒ G๒๐ G๒๐๒๑๒ นางสาวมะลิวัน  มาเหง่า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สระบุรี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๑๓ G๒๑ G๒๑๒๑๓ นายวรวิทย์  โสภาพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ปราจีนบุรี นครนายก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๑๔ G๒๒ G๒๒๒๑๔ นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึง

กาฬ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๑๕ G๒๓ G๒๓๒๑๕ นางกษมา  ป้องกัน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต ๑

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๑๖ G๒๔ G๒๔๒๑๖ นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต ๑

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๑๗ G๐๑ G๐๑๒๑๗ นายประทาน  หาดยาว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชัยนาท

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๑๘ G๐๒ G๐๒๒๑๘ นายชัยทัศน์  จ้องสกุลวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๑๙ G๐๓ G๐๓๒๑๙ นางสาวรุ่งทิพย์  พรหมศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๒๐ G๐๔ G๐๔๒๒๐ นางสุวิชญา  ชินธนาชูกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๒๑ G๐๕ G๐๕๒๒๑ นายศิวรัตน์  พายุหะ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๒๒ G๐๖ G๐๖๒๒๒ นายเอลวิส  โคตรชมภู ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๒๓ G๐๗ G๐๗๒๒๓ นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๒๔ G๐๘ G๐๘๒๒๔ นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๒๕ G๐๙ G๐๙๒๒๕ นายฉัตรชัย  ธรรมครบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๒๖ G๑๐ G๑๐๒๒๖ นายศุภากร  เมฆขยาย ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สมุทรปราการ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๒๗ G๑๑ G๑๑๒๒๗ นายวุฒิชัย  วรชิน ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง กรม

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี ๑๕

๑๕๒๒๘ G๑๒ G๑๒๒๒๘ นายรังสรรค์  นกสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพลีลา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๒๙ G๑๓ G๑๓๒๒๙ นางพีรานุช  ไชยพิเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๓๐ G๑๔ G๑๔๒๓๐ นายยงยุทธ  สงพะโยม ผู้อ านวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๓๑ G๑๕ G๑๕๒๓๑ นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๓๒ G๑๖ G๑๖๒๓๒ นายเทพพร  อาจเวทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๓๓ G๑๗ G๑๗๒๓๓ นายวิจิตร  สมบัติวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๕๒๓๔ G๑๘ G๑๘๒๓๔ นายสุรพงษ์  เอิมอุทัย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

อาชีวศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๓๕ G๑๙ G๑๙๒๓๕ นายภูวดล  ม่ิงขวัญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๓๖ G๒๐ G๒๐๒๓๖ นางศันสนีย์  สายะสนธิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๓๗ G๒๑ G๒๑๒๓๗ นางสาวมยุรี  ศรีระบุตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๓๘ G๒๒ G๒๒๒๓๘ นายพิษณุเวท  โพธ์ิเพ็ชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๓๙ G๒๓ G๒๓๒๓๙ นายเกียรติสยาม  ล้ิมตระกูล ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๔๐ G๒๔ G๒๔๒๔๐ นายนิพนธ์  หย่งกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๔๑ G๐๑ G๐๑๒๔๑ นางสาวสิริรัชนา  เนาว์โสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๔๒ G๐๒ G๐๒๒๔๒ นายสมศักด์ิ  ค าสนิท ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิควังน้ าเย็น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๔๓ G๐๓ G๐๓๒๔๓ นายณรงค์  หวังอีน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๔๔ G๐๔ G๐๔๒๔๔ นายชลัท  อุยถาวรย่ิง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๔๕ G๐๕ G๐๕๒๔๕ นายด ารงค์  สุดวิลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๔๖ G๐๖ G๐๖๒๔๖ นายณัฐฐวรรธน์  สุวรรณศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีพค าม่วง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๕๒๔๗ G๐๗ G๐๗๒๔๗ นางสาวปัทมพันธ์  อนันตาพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕๒๔๘ G๐๘ G๐๘๒๔๘ นางสาวดวงพร  อัศวราชันย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕๒๔๙ G๐๙ G๐๙๒๔๙ นางปาจรีย์  อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕๒๕๐ G๑๐ G๑๐๒๕๐ นายพิเชษฐ  พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕๒๕๑ G๑๑ G๑๑๒๕๑ นายมานพ  ฉลาดธัญญกิจ ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕๒๕๒ G๑๒ G๑๒๒๕๒ นายภมร  ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕๒๕๓ G๑๓ G๑๓๒๕๓ นายนรเทพ  อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕๒๕๔ G๑๔ G๑๔๒๕๔ นายนราพงศ์  ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕๒๕๕ G๑๕ G๑๕๒๕๕ นายสุรวิทย์  ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕๒๕๖ G๑๖ G๑๖๒๕๖ นางสาวสุดคนึง  ฤทธ์ิฤาชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๕๒๕๗ G๑๗ G๑๗๒๕๗ นายอาคม  ชัยวีระวัฒนะ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

๑๕๒๕๘ G๑๘ G๑๘๒๕๘ นายธนินทร์  เวชชาภินันท์ ผู้อ านวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

๑๕๒๕๙ G๑๙ G๑๙๒๕๙ นายจักรรัฐ  พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อ านวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

๑๕๒๖๐ G๒๐ G๒๐๒๖๐ นางสาวสุมนี  วัชรสินธ์ุ ผู้อ านวยการส านักส่ือสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ

กรมควบคุมโรค

๑๕๒๖๑ G๒๑ G๒๑๒๖๑ นายกฤษฎา  หาญบรรเจิด ผู้อ านวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๑๕๒๖๒ G๒๒ G๒๒๒๖๒ นางเกตุ  สินเทศ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๖ ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๕๒๖๓ G๒๓ G๒๓๒๖๓ นายมงคล  ศิริเทพทวี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง กรม

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี ๑๕

๑๕๒๖๔ G๒๔ G๒๔๒๖๔ นางสาวจิตติมา  แกล้วทนง ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กรมสุขภาพจิต

๑๕๒๖๕ G๐๑ G๐๑๒๖๕ นายแมนสรวง  วงศ์อภัย ผู้เช่ียวชาญปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการศูนย์ทันต

สาธารณสุขระหว่างประเทศ

กรมอนามัย

๑๕๒๖๖ G๐๒ G๐๒๒๖๖ นายกิตติ  ลาภสมบัติศิริ ผู้เช่ียวชาญปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานตรวจ

ราชการ

กรมอนามัย

๑๕๒๖๗ G๐๓ G๐๓๒๖๗ นายวราวุธ  เสริมสินสิริ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๕๒๖๘ G๐๔ G๐๔๒๖๘ นายปิยะ  ฉ่ินมณีวงศ์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๕๒๖๙ G๐๕ G๐๕๒๖๙ นายวิชญพรรณ  พลอยทับทิม อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๕๒๗๐ G๐๖ G๐๖๒๗๐ นายสมชัย  เอมบ ารุง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๕๒๗๑ G๐๗ G๐๗๒๗๑ นายสมบูรณ์  สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๕๒๗๒ G๐๘ G๐๘๒๗๒ นางสาวพรชลันพักษ์  เพ็ญคุณาพร ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

๑๕๒๗๓ G๐๙ G๐๙๒๗๓ นายเชวงศักด์ิ  ค าตา ผู้อ านวยการกองตรวจการมาตรฐาน ๒ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๕๒๗๔ G๑๐ G๑๐๒๗๔ นางดวงดาว  ขาวเจริญ ผู้อ านวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๑ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๑๕๒๗๕ G๑๑ G๑๑๒๗๕ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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