
ส่ิงทีส่่งมาด้วย ๑

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13
รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง กรม

13001 G12 G1201 นางสาวชลดา โชติสุวรรณ ผู้อ านวยการส านัก 8 ส านักขา่วกรองแห่งชาติ
13002 G13 G1301 นางศิริพร วัยวัฒนะ นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ

13003 G14 G1401 นายณัฏฐา พาชยัยทุธ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

13004 G20 G2001 นายสุทธิเกตต์ิ ทัดพิทักษ์กลุ ผู้อ านวยการกองบริหารการลงทุน 1 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

13005 G16 G1601 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อ านวยการกองความร่วมมือการลงทุน
ต่างประเทศ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

13006 G17 G1701 นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการศูนยอ์ านวยการน  าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ
13007 G11 G1101 นายอรุณชยั ภัทรานนท์ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย กรมธนารักษ์
13008 G10 G1001 นายองักรู บัวศรี ธนารักษ์พื นทีน่นทบุรี กรมธนารักษ์
13009 G13 G1302 นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักด์ิ ผู้อ านวยการกองประเมินราคาทรัพยสิ์น กรมธนารักษ์
13010 G14 G1402 นางสาวนฤภร มุขแจง้ ธนารักษ์พื นทีป่ราจนีบุรี กรมธนารักษ์
13011 G15 G1501 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ ผู้อ านวยการกองยทุธศาสตร์และแผนงาน กรมธนารักษ์

13012 G16 G1602 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื นทีเ่พชรบุรี กรมธนารักษ์
13013 G17 G1702 นางสาวทิวาพร ผาสุข ผู้อ านวยการกองบริหารการรับ-จา่ยเงิน

ภาครัฐ
กรมบัญชกีลาง

13014 G18 G1801 นางสุมิตรา อนุศิษฎ์วิวัฒน์ สรรพากรพื นทีก่รุงเทพมหานคร 18 กรมสรรพากร
13015 G19 G1901 นางอบุลรัตน์ วังสุวรรณ สรรพากรพื นทีก่รุงเทพมหานคร 1 กรมสรรพากร
13016 G20 G2002 นางสาวอาภรณ์ บวรเกรียงไกร ผู้อ านวยการกองบริหารการคลังและ

รายได้
กรมสรรพากร

13017 G21 G2101 นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ ผู้อ านวยการกองบริหารภาษีธุรกจิขนาด
กลางและขนาดเล็ก

กรมสรรพากร

13018 G22 G2201 นางสาวจติรา ณีศะนันท์ ผู้อ านวยการกองส ารวจและติดตามธุรกจิ
นอกระบบ

กรมสรรพากร

13019 G23 G2301 นางสาวพรทิพย ์พันเลิศยอดยิ่ง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ)

ส านักงานบริหารหนี สาธารณะ

13020 G01 G0101 นางสาวประเพญ็พมิพ ์ประจนปจัจนึก หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการต่างประเทศ

13021 G02 G0201 นายกติินัย นุตกลุ อคัรราชทูตทีป่รึกษา กรมพิธีการทูต
13022 G03 G0301 นายอคัรพงศ์ เฉลิมนนท์ ผู้อ านวยการกองเอกสิทธิ์และความคุ้ม

กนัทางการทูต
กรมพิธีการทูต

13023 G04 G0401 นายณัฐพงศ์ สิทธิชยั ผู้อ านวยการกองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
13024 G05 G0501 นายปาณิดล ปัจฉมิสวัสด์ิ ผู้อ านวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต
13025 G06 G0601 นายณรุทธ์ สุนทโรดม เลขานุการกรม กรมยโุรป
13026 G07 G0701 นางสาวปรารถนา ดิษยทัต ผู้อ านวยการกองยโุรปตะวันตก กรมยโุรป
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย ๑

รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง กรม
13027 G08 G0801 นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ นักการทูตช านาญการพิเศษ กรมยโุรป
13028 G09 G0901 นายกรัิณ มุง่ถิ่น นักการทูตช านาญการพิเศษ กรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ
13029 G10 G1002 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อ านวยการกองสนเทศเศรษฐกจิ กรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ
13030 G11 G1102 นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ ผู้อ านวยการกองนโยบายเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศ
กรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ

13031 G12 G1202 นางชลธี จนัทร์รัชชกลู ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์การทูต
สาธารณะ

กรมสารนิเทศ

13032 G13 G1303 นางสาวเพ็ญโสม เลิศสิทธิชยั ผู้อ านวยการกองประมวลและวิเคราะห์
ขา่ว

กรมสารนิเทศ

13033 G14 G1403 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต ผู้อ านวยการกองการส่ือมวลชล กรมสารนิเทศ
13034 G15 G1502 นางสาวเบญจาภา ทับทอง เลขานุการกรม กรมสารนิเทศ
13035 G16 G1603 นางสาวเอกอร คุณาเจริญ ผู้อ านวยการกองสันติภาพ ความมัน่คง 

และการลดอาวุธ
กรมองค์การระหว่างประเทศ

13036 G17 G1703 นางสาวสิรินทร์ สุรทิณฑ์ ผู้อ านวยการกองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
13037 G18 G1802 นายบุญญฤทธิ์ วิเชยีรพันธุ์ ผู้อ านวยการกองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
13038 G19 G1902 นางสมฤดี พูพ่รอเนก ผู้อ านวยการกองเศรษฐกจิ กรมอาเซียน
13039 G20 G2003 นายทรงชยั ชยัปฏิยทุธ ผู้อ านวยการกองเอเชยีตะวันออก 2 กรมเอเชยีตะวันออก
13040 G21 G2102 นายเสก นพไธสง เลขานุการกรม กรมเอเชยีใต้ ตะวันออกกลางและ

แอฟริกา

13041 G22 G2202 นางหทัยชนก ฤทธาคนี ฟรูโม ผู้อ านวยการกองแอฟริกา กรมเอเชยีใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา

13042 G23 G2302 นายชวีินท์ ณ ถลาง ผู้อ านวยการกองเอเชยีใต้และเอเชยีกลาง กรมเอเชยีใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา

13043 G24 G2401 นายต่อ ศรลัมพ์ ผู้อ านวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชยีใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา

13044 G24 G2402 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

13045 G16 G1604 นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
จงัหวัดนครพนม

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์

13046 G19 G1903 นางสาวสิริวรรณ เยน็ตั ง ผู้อ านวยการกองยทุธศาสตร์และแผนงาน กรมกจิการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

13047 G01 G0102 นายศรัญญู พูลลาภ หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

13048 G02 G0202 นางกฤษณา สุขมุพานิช อคัรราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ประจ ากรุง
วอชงิตัน

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

13049 G03 G0302 นายณฤทธิ์ บุญชยั เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดราชบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย ๑

รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง กรม
13050 G04 G0402 นายฉลาด แกว้ขาว เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

13051 G05 G0502 นางสาวเอื องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสกลนคร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

13052 G06 G0602 นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดพิจติร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

13053 G07 G0702 นายเกยีรติศักด์ิ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสุโขทัย ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

13054 G08 G0802 นายเทอดศักด์ิ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดนราธิวาส ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

13055 G09 G0902 นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดนครนายก ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

13056 G10 G1003 นายอานนท์ นนทรีย์ ผู้อ านวยการกองเกษตรสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

13057 G11 G1103 นายสุรศักด์ิ รังรองธานินทร์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษามหาราช

กรมชลประทาน

13058 G12 G1203 นายโบว์แดง ทาแกว้ ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษารังสิตใต้

กรมชลประทาน

13059 G13 G1304 นายเกยีรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม กรมชลประทาน
13060 G14 G1404 นายราเชน ศิลปะรายะ ผู้อ านวยการโครงการกอ่สร้างส านักงาน

ชลประทานที ่5
กรมชลประทาน

13061 G15 G1503 นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน
ขอนแกน่

กรมชลประทาน

13062 G16 G1605 นายสวัสด์ิ นาคสุทธิ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานยโสธร กรมชลประทาน
13063 G17 G1704 นายธานินทร์ เนือ่งทศเทศ ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและ

บ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชติ
กรมชลประทาน

13064 G18 G1803 นายช านาญ ชเูทีย่ง ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน
พิษณุโลก

กรมชลประทาน

13065 G19 G1904 นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษากมุภวาปี

กรมชลประทาน

13066 G20 G2004 นายชศัูกด์ิ สุทธิ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานยะลา กรมชลประทาน
13067 G21 G2103 นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อ านวยการศูนยอ์ านวยการและประสาน

การพัฒนาพื นทีลุ่่มน  าปากพนังอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริ

กรมชลประทาน

13068 G22 G2203 นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี กรมชลประทาน

13069 G23 G2303 นายชติุมันต์ สกลุพราหมณ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษารังสิตเหนือ

กรมชลประทาน
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย ๑

รหัส กลุ่ม รหัสกลุ่ม ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง กรม
13070 G24 G2403 นางจไุรรัตน์ เทพบุรี ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์ที ่3
กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

13071 G01 G0103 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจงัหวัดนครปฐม กรมประมง
13072 G02 G0203 นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง
13073 G03 G0303 นายเดชา รอดระรัง ประมงจงัหวัดสุพรรณบุรี กรมประมง
13074 G04 G0403 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง
13075 G05 G0503 นายธนาวุฒิ กลุจติติชนก ประมงจงัหวัดสงขลา กรมประมง
13076 G06 G0603 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจงัหวัดนครสวรรค์ กรมประมง
13077 G07 G0703 นายศุภกติต์ิ ใสกระจา่ง ประมงจงัหวัดอบุลราชธานี กรมประมง
13078 G08 G0803 นางสาวเจนจติต์ คงก าเนิด ผู้อ านวยการกองวิจยัและพัฒนาสุขภาพ

สัตว์น  า
กรมประมง

13079 G09 G0903 นายสุพรม พวงอนิทร์ ประมงจงัหวัดยโสธร กรมประมง
13080 G10 G1004 นายสง่า ลีสง่า ผู้อ านวยการกองวิจยัและพัฒนาประมง

น  าจดื
กรมประมง

13081 G11 G1104 นายอภิชาติ สุวรรณชยัรบ ปศุสัตว์จงัหวัดบุรีรัมย์ กรมปศุสัตว์
13082 G12 G1204 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการ

ปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์

13083 G13 G1305 นายไสว นามคุณ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
13084 G14 G1405 นายยษุฐิระ บัณฑุกลุ ปศุสัตว์จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ กรมปศุสัตว์
13085 G15 G1504 นายชยัยทุธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จงัหวัดอา่งทอง กรมปศุสัตว์
13086 G16 G1606 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จงัหวัดหนองบัวล าภู กรมปศุสัตว์
13087 G17 G1705 นายจรูญ ชเูกยีรติวัฒนา ปศุสัตว์จงัหวัดลพบุรี กรมปศุสัตว์
13088 G18 G1804 นางมาลินี ยวุนานนท์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจดัการ

สินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

13089 G19 G1905 นายประจกัร์ ประสงค์สุข เกษตรจงัหวัดสระแกว้ กรมส่งเสริมการเกษตร
13090 G20 G2005 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจงัหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
13091 G21 G2104 นายนวนิตย ์พลเคน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรที ่๖ จงัหวัดเชยีงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร

13092 G22 G2204 นายวุฒิชยั ชณิวงศ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาการถา่ยทอด
เทคโนโลยี

กรมส่งเสริมการเกษตร

13093 G23 G2304 นายรพีทัศน์ อุ่นจติตพันธ์ เกษตรจงัหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการเกษตร
13094 G24 G2404 นายอนุรัตน์ เล่ือนลอย สหกรณ์จงัหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
13095 G01 G0104 นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จงัหวัดน่าน กรมส่งเสริมสหกรณ์
13096 G02 G0204 นางอไุร ทับเทศ ผู้อ านวยการกองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
13097 G03 G0304 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
13098 G04 G0404 นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อ านวยการส านักจดัการแผนทีแ่ละ

สารบบทีดิ่น
ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

13099 G05 G0504 นางสาวประนอม ศรทิพย์ ปฏิรูปทีดิ่นจงัหวัดขอนแกน่ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม
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13100 G06 G0604 นางสาวยพุเรศ เพิม่พูน ปฏิรูปทีดิ่นจงัหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่

เกษตรกรรม

13101 G07 G0704 นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปทีดิ่นจงัหวัดฉะเชงิเทรา ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

13102 G08 G0804 นายสมภพ ศรีเจริญ ปฏิรูปทีดิ่นจงัหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

13103 G09 G0904 นายมณู วงศ์สุนทร ปฏิรูปทีดิ่นจงัหวัดเชยีงราย ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

13104 G10 G1005 นางสุกนัตา ศรีก าพล ปฎิรูปทีดิ่นจงัหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

13105 G11 G1105 นายสมศักด์ิ การเจริญกลุวงศ์ ปฏิรูปทีดิ่นจงัหวัดก าแพงเพชร ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

13106 G12 G1205 นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปทีดิ่นจงัหวัดน่าน ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

13107 G13 G1306 นางองัคณา พุทธศรี ผู้อ านวยการกองเศรษฐกจิการเกษตร
ระหว่างประเทศ

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

13108 G01 G0105 นายกนิษฐฐ์ เจยีมรุจกีลุ ขนส่งจงัหวัดชลบุรี กรมการขนส่งทางบก
13109 G02 G0205 นางกนกวรรณ เจริญลิ มประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานขนส่ง

กรุงเทพมหานครพื นที ่4
กรมการขนส่งทางบก

13110 G03 G0305 นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจงัหวัดภูเกต็ กรมการขนส่งทางบก
13111 G04 G0405 นายธีระพงศ์ งามเอก ผู้อ านวยการส านักงานขนส่ง

กรุงเทพมหานครพื นที ่2
กรมการขนส่งทางบก

13112 G05 G0505 นายชพี น้อมเศียร ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก
13113 G22 G2205 นายก าแหง สายวิภู ผู้อ านวยการท่าอากาศยานอดุรธานี กรมท่าอากาศยาน
13114 G07 G0705 นายเรืองยทุธ นิตยานนท์ ผู้อ านวยการท่าอากาศยานอบุลราชธานี กรมท่าอากาศยาน
13115 G08 G0805 นายบุญล  า จั่นบรรจง ผู้อ านวยการส านักงานเจา้ท่าภูมิภาคที ่1 กรมเจา้ท่า

13116 G19 G1906 นายวิเชยีร เปมานุกรรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเจา้ท่าภูมิภาคที ่7 กรมเจา้ท่า

13117 G10 G1006 นายสุรชยั บุรพานนทชยั ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลพาณิชยนาวี

กรมเจา้ท่า

13118 G11 G1106 นายอารยนั รัตนพันธุ์ ผู้อ านวยการกองส ารวจและแผนที่ กรมเจา้ท่า
13119 G12 G1206 นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา ผู้อ านวยการส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
13120 G13 G1307 นายดนัย เรืองสอน ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการทาง

หลวงระหว่างประเทศ
กรมทางหลวง

13121 G14 G1406 นายเจษฎา วินสน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบท
นครศรีธรรมราช รักษาการในต าแหน่ง
วิศกรโยธาเชี่ยวชาญ

กรมทางหลวงชนบท
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13122 G15 G1505 นายลิขติ ทิฐิธรรมเจริญ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบท

นครสวรรค์
กรมทางหลวงชนบท

13123 G16 G1607 นายกชกร โง้วศิริ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบท
เชยีงใหม่

กรมทางหลวงชนบท

13124 G17 G1706 นายเริงศักด์ิ ทองสม ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการขนส่ง
และจราจร

ส านักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร

13125 G20 G2006 นายปัญญา วรเพชรายทุธ ผู้อ านวยการศูนยว์ิจยัและฝึกอบรม
ด้านส่ิงแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

13126 G21 G2105 นายประยทุธ์ ไกรปราบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน  า กรมทรัพยากรน  า
13127 G22 G2206 นางวราวรรณ ธนะกจิรุ่งเรือง ผู้อ านวยการส านักแผนงานและ

สารสนเทศ
กรมป่าไม้

13128 G23 G2305 นายวีรพัฒน์ เกยีรติเฟือ่งฟู ผู้อ านวยการกองนโยบายไฟฟ้า ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

13129 G24 G2405 นายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยกีารประกอบ
กจิการปิโตรเลียม

กรมเชื อเพลิงธรรมชาติ

13130 G01 G0106 นางรวีพรรณ ชา้งเยน็ฉ่ า พาณิชยจ์งัหวัดตรัง ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
13131 G02 G0206 นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชยจ์งัหวัดอตุรดิตถ์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
13132 G13 G1308 นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชยจ์งัหวัดแพร่ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
13133 G04 G0406 นายผกายเนต์ิ เล่งอี พาณิชยจ์งัหวัดกาญจนบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
13134 G05 G0506 นางสาวมณฑา พันธุ์ทอง ผู้อ านวยการส านักบริการการค้า

ต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ

13135 G06 G0605 นางอมุาพร ฟูตระกลู ผู้อ านวยการส านักเอเชยี แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

13136 G07 G0706 นางสาวพริ วแพร ชมุรุม ผู้อ านวยการส านักเจรจาการค้าบริการ
และการลงทุน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

13137 G08 G0806 นางสาวกนิษฐา กงัสวนิช ผู้อ านวยการส านักยโุรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
13138 G09 G0905 นายสุวัจชยั บุญอารี ผู้อ านวยการกองสิทธิบัตร กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา
13139 G10 G1007 นางนุชพันธ์ กฤษณามระ ผู้อ านวยการกองนโยบายและ

ยทุธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร
ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์
การค้า

13140 G14 G1407 นางพรพรรณนิล ศตวรรษธ ารง ผู้อ านวยการกองยทุธศาสตร์การพัฒนา
ความสามารถทางการแขง่ขนั

ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์
การค้า

13141 G07 G0707 นายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางสมุทรปราการ กรมราชทัณฑ์
13142 G14 G1408 นายภัทรวุธ เภอแสละ ผู้อ านวยการส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจดัหางาน

13143 G15 G1506 นางวิจติรา บูรณะวานิช ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
14 ปทุมธานี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

13144 G16 G1608 นายปรีชา แกว้เกื อ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
11 สุราษฎร์ธานี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

13145 G17 G1707 นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อ านวยการกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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13146 G18 G1805 นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
13147 G19 G1907 นางมารศรี ใจรังษี ประกนัสังคมจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานประกนัสังคม
13148 G20 G2007 นางนิยดา เสนียม์โนมัย ผู้อ านวยการส านักงานประกนัสังคม

กรุงเทพมหานครพื นที ่9
ส านักงานประกนัสังคม

13149 G21 G2106 นางสาวพรพิไล มะลอย ประกนัสังคมจงัหวัดปราจนีบุรี ส านักงานประกนัสังคม
13150 G22 G2207 นายสุรสิทธิ์ ศรีแกว้ ผู้อ านวยการส านักงานประกนัสังคม

กรุงเทพมหานครพื นที ่2
ส านักงานประกนัสังคม

13151 G23 G2306 นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ประกนัสังคมจงัหวัดราชบุรี ส านักงานประกนัสังคม
13152 G01 G0107 นางสาวลิปิการ์ ก าลังชยั วัฒนธรรมจงัหวัดยะลา ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
13153 G02 G0207 นางจริญญา จกัรกาย วัฒนธรรมจงัหวัดกาญจนบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
13154 G24 G2406 นางนงนภัส หมวดเดช ผู้อ านวยการส านักประสานและส่งเสริม

กจิการอดุมศึกษา
ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม

13155 G01 G0108 นางธรรมพร แขง็กสิการ ศึกษาธิการจงัหวัดปทุมธานี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13156 G02 G0208 นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13157 G03 G0306 นายรัชพร วรรณค า ศึกษาธิการจงัหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13158 G04 G0407 นายลือชยั ชนูาคา ศึกษาธิการจงัหวัดพิษณุโลก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13159 G05 G0507 นายวินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจงัหวัดราชบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13160 G06 G0606 นายสุวัฒน์ชยั แสนราช ศึกษาธิการจงัหวัดอดุรธานี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13161 G07 G0708 นายเสรี ตุ้มออ่น ศึกษาธิการจงัหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13162 G08 G0807 นายกติติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจงัหวัดยโสธร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13163 G09 G0906 นายภัทรวรรธน์ นิลแกว้บวรวิชญ์ ศึกษาธิการจงัหวัดบึงกาฬ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13164 G10 G1008 นายธนู อกัษร ศึกษาธิการจงัหวัดสิงห์บุรี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13165 G11 G1107 นายวัลลภ ไม้จ าปา ศึกษาธิการจงัหวัดพะเยา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13166 G12 G1207 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจงัหวัดปัตตานี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13167 G13 G1309 นายพรศักด์ิ จนิา ศึกษาธิการจงัหวัดภูเกต็ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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13168 G14 G1409 นายพันเทพ สุวรรณขนัธ์ ศึกษาธิการจงัหวัดชมุพร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13169 G15 G1507 ว่าทีร้่อยตรีสมชาย งามสุขสวัสด์ิ ศึกษาธิการจงัหวัดสมุทรสาคร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13170 G16 G1609 นายอดุมศักด์ิ เพชรผา ศึกษาธิการจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13171 G17 G1708 นางสาวประไพพร อทุธิยา ศึกษาธิการจงัหวัดสุโขทัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13172 G18 G1806 นางสิริศจ ีจนิดามัย ผู้อ านวยการภารกจิระบบต าแหน่งและ
วิทยฐานะที ่2

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน ก.ค.ศ.)

13173 G19 G1908 นางอญัสุชา พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อ านวยการภารกจิตรวจติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน ก.ค.ศ.)

13174 G20 G2008 นางนภารัตน์ สัมพันธ์ภักดี ผู้อ านวยการภารกจินโยบายและระบบ
บริหารงานบุคคล

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน ก.ค.ศ.)

13175 G21 G2107 นางสุนันทา การะเวก ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัด
สมุทรสงคราม

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13176 G22 G2208 นายถาวร พลีดี ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัด
ขอนแกน่

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13177 G23 G2307 นายปัญญา ศาสตรา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัด
สุรินทร์

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13178 G24 G2407 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัด
สิงห์บุรี

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13179 G01 G0109 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัดสตูล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13180 G02 G0209 นายวรรณวิจกัษณ์ กศุล ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13181 G03 G0307 นายภัทร ภัทรกลุบดินทร์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัด
มุกดาหาร

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13182 G04 G0408 นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัด
อบุลราชธานี

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13183 G05 G0508 นายชนิกร คะองักุ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัด
อ านาจเจริญ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13184 G06 G0607 นายปิยวิทย ์เชดิกล่ิน ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จงัหวัด
ปราจนีบุรี

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13185 G07 G0709 นางชนกพร จฑุาสงฆ์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัด
เพชรบูรณ์

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13186 G08 G0808 นายสนิท อาษาธง ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัด
หนองบัวล าภู

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)
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13187 G09 G0907 นายกาเรียน ยนืยงชาติ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัด

ฉะเชงิเทรา
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13188 G10 G1009 พันจา่อากาศโทพงศธร สนธิเส็ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอน  าพอง จงัหวัด
ขอนแกน่

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13189 G11 G1108 นางสาววัชรีวรรณ กนัเดช ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงาน กศน.)

13190 G12 G1208 นายบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 2

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13191 G13 G1310 นายสมพงศ์ พรมจนัทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 6

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13192 G14 G1410 นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี 
เขต 3

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13193 G15 G1508 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13194 G16 G1610 นายอนุกลู ทองนุย้ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13195 G17 G1709 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา
เขต 2

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13196 G18 G1807 นายเธียนไท ค าล้าน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี 
เขต 4

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13197 G19 G1909 นายอนันต์ พันนึก ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13198 G20 G2009 นายอมัพล หันทยงุ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13199 G21 G2108 นายสมเกยีรติ ชดิไธสง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13200 G22 G2209 นายจรัญ แจง้มณี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13201 G23 G2308 นายส าเริง บุญโต ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13202 G24 G2408 นายสุชติ ชมภูวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13203 G01 G0110 ว่าทีร้่อยเอกสาโรช ยกให้ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจติร เขต 2

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน
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13204 G02 G0210 นายภิรมย ์จนีธาดา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13205 G03 G0308 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกลุ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13206 G04 G0409 นายชนินทร์ คะองักุ ผู้อ านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพี
พลารักษ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13207 G05 G0509 นายพิทักษ์ เอน็ดู ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13208 G06 G0608 นายศุภกจิ สานุสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแกน่นคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13209 G07 G0710 นายวีรยทุธ ชานัย ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าบ่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13210 G08 G0809 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัด
ปราจนีบุรี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13211 G09 G0908 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13212 G10 G1010 นายอรรถสิทธิ์ อนิทร์พิบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13213 G11 G1109 นายนิติกรณ์ ฉนัท์วงศ์ชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13214 G12 G1209 นายประจกัษ์ ประจมิทิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13215 G13 G1311 นายสุมิตร สามห้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนสภาราชนิีจงัหวัดตรัง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13216 G14 G1411 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า
จงัหวัดกาฬสินธุ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13217 G15 G1509 ว่าทีร้่อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชนิีบูรณะ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13218 G16 G1611 นายวุฒิชยั วันทมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13219 G17 G1710 นางจรุญ จารุสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13220 G18 G1808 นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโชคกราด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13221 G19 G1910 นางสุมนา ธิกลุวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13222 G20 G2010 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน
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13223 G21 G2109 นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง 

(สุภาพอนุสรณ์)
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน

13224 G22 G2210 นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการ
อาชวีศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13225 G23 G2309 นายมนัสฌาน์ ชเูชดิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยศึกษาสงขลา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13226 G24 G2409 ว่าทีร้่อยโทบุญชบุ หล่ังทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชวีศึกษาสุรินทร์ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13227 G01 G0111 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อ านวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13228 G02 G0211 นายจกัรภพ มงคลสวัสด์ิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยสิีงห์บุรี

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13229 G03 G0309 นางยพุิน พิมศร ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชวีศึกษา
เอี่ยมละออ

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13230 G04 G0410 นายธนภัทร แสงจนัทร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13231 G05 G0510 นายสายนัต์ แสงสุริยนัต์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดชา่ง
นครศรีธรรมราช

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13232 G06 G0609 นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชวีศึกษา
เทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13233 G07 G0711 นายน  ามนต์ โฆสะโก ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชพีปัตตานี ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13234 G08 G0810 ว่าทีร้่อยตรีชนะคมศร คงยนื ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชพีบ าเหน็จ
ณรงค์

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13235 G09 G0909 นางสาวอรพิน ดวงแกว้ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชวีศึกษาเชยีงราย ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13236 G10 G1011 นายวิทยา เกตุชู ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชวีศึกษาภูเกต็ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศึกษา

13237 G01 G0112 นายภูวเดช สุระโคตร นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดสุรินทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13238 G02 G0212 นายมนู ศุกลสกลุ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13239 G03 G0310 นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13240 G04 G0411 นายจริชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดชมุพร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13241 G05 G0511 นายภาคี ทรัพยพ์ิพัฒน์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดมหาสารคาม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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13242 G06 G0610 นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชยั ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13243 G07 G0712 นายสมบัติ ผดุงวิทยว์ัฒนา นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดสตูล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13244 G08 G0811 นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดพิษณุโลก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13245 G09 G0910 นายภูวดล กติติวัฒนาสาร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13246 G10 G1012 นายนิติ เหตานุรักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13247 G11 G1110 นายสาธิต ทิมข า นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดระนอง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13248 G12 G1210 นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13249 G13 G1312 นายวิทูรย ์อนันกลุ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฉกุเฉนิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13250 G14 G1412 นายอนันต์ กนกศิลป์ ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13251 G15 G1510 นายชชัวาลย ์ฤทธิ์ฐิติ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดบึงกาฬ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13252 G16 G1612 นายวิเชยีร เทียนจารุวัฒนา ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13253 G17 G1711 นายธนิศ เสริมแกว้ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดภูเกต็ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13254 G18 G1809 นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อ านวยการกองยทุธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13255 G19 G1911 นายธิติ แสวงธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13256 G20 G2011 นายจนิดา โรจนเมธินทร์ ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
13257 G21 G2110 นายเกรียงไกร นามไธสง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเมตตา

ประชารักษ์ (วัดไร่ขงิ)
กรมการแพทย์

13258 G22 G2211 นางสุภาพร ภูมิอมร ผู้อ านวยการสถาบันชวีวัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
13259 G23 G2310 นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพร

พาณิชย์
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

13260 G24 G2410 ว่าทีร้่อยโทโฆษิต กลัยา ผู้อ านวยการศูนยสุ์ขภาพจติที ่1 กรมสุขภาพจติ
13261 G17 G1712 นางกรภัทร ตรีสารศรี ผู้อ านวยการควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา

13262 G18 G1810 นางสาวรัตนา รักษ์ตระกลู ผู้อ านวยการกองบริหารจดัการวัตถุ
อนัตราย

กรมโรงงานอตุสาหกรรม
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13263 G19 G1912 นายรุ่งโรจน์ อฐิรัตน์ ผู้อ านวยการศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรม

ภาคที ่7
กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

13264 G20 G2012 นายวุฒิชยั ประชาพร ผู้อ านวยการกองพัฒนาขดีความสามารถ
ธุรกจิอตุสาหกรรม

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

13265 G05 G0512 นางนงลักษณ์ โรจน์วีระ เลขานุการกรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม

13266 G22 G2212 นายนคร ศรีมงคล ผู้อ านวยการกองยทุธศาสตร์และแผนงาน กรมอตุสาหกรรมพื นฐานและ
การเหมืองแร่

13267 G04 G0412 นางสาวสุวรรณี แกว้มณี ผู้อ านวยการส านักงานศาสนสมบัติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
13268 G08 G0812 พันต ารวจโททนง เพิม่พูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 3
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุ :
๑. หมายเลขกลุ่มใชส้ าหรับกรณีทีม่ีการแบ่งห้องการฝึกอบรม โปรดศึกษาก าหนดการฝึกอบรม และเขา้รับการฝึกอบรม
    ตามวัน เวลา สถานที ่และห้องทีก่ าหนดส าหรับกลุ่มของท่าน
๒. รหัสกลุ่มใชป้ระกอบการตรวจสอบการเขา้อบรมผ่านระบบออนไลน์
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