สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๔
รหัส

กลุ่ม

รหัสกลุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

๑๔๐๐๑

G๐๔

G๐๔๐๐๑ นายอนุ แย้มแสง

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
กากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

๑๔๐๐๒

G๑๔

G๑๔๐๐๒ นางสาวสถาพร บุญประเสริฐ

ผู้อานวยการสานัก ๗

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

๑๔๐๐๓

G๒๒

G๒๒๐๐๓ นางสาวอโนมา จัตตารีส์

ผู้อานวยการกองกิจการองค์การมหาชน
และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

๑๔๐๐๔

G๒๐

G๒๐๐๐๔ นายพรชัย พงษ์ภู่

ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา

กรมธนารักษ์

๑๔๐๐๕

G๒๔

G๒๔๐๐๕ นายนิพล อนุราช

ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี

กรมธนารักษ์

๑๔๐๐๖

G๑๐

G๑๐๐๐๖ นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมธนารักษ์

๑๔๐๐๗

G๐๕

G๐๕๐๐๗ นายพานิช หมู่ศิริ

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ ๒

กรมสรรพสามิต

๑๔๐๐๘

G๑๒

G๑๒๐๐๘ ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ

ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและ กรมสรรพสามิต
ปราบปราม

๑๔๐๐๙

G๑๘

G๑๘๐๐๙ นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล

ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต

๑๔๐๑๐

G๐๒

G๐๒๐๑๐ นางสาวรัชฎา วานิชกร

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองกากับและ
พัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

๑๔๐๑๑

G๒๓

G๒๓๐๑๑ นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช

ผู้อานวยการสานักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

๑๔๐๑๒

G๑๕

G๑๕๐๑๒ นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ

อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)
ประจาสหราชอาณาจักรและยุโรป

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๔๐๑๓

G๐๗

G๐๗๐๑๓ นางเขมฤทัย สุมาวงศ์

ผู้อานวยการสานักกฎหมาย

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๔๐๑๔

G๐๑

G๐๑๐๑๔ นางฐิติพร จิระสวัสดิ์

อัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๔๐๑๕

G๑๒

G๑๒๐๑๕ นายพิษณุ โสภณ

กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๔๐๑๖

G๑๖

G๑๖๐๑๖ นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที

อัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๔๐๑๗

G๑๙

G๑๙๐๑๗ นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ

อัครราชทูต ณ กรุงโซล

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๔๐๑๘

G๑๓

G๑๓๐๑๘ นายภูบดี ลออเงิน

ผู้อานวยการสานักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๔๐๑๙

G๒๑

G๒๑๐๑๙ นายโกศล สถิตธรรมจิตร

ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

หน้า 1 จาก 15

กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รหัส

กลุ่ม

รหัสกลุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

๑๔๐๒๐

G๑๗

G๑๗๐๒๐ นางฆฏนาวดี กัลยาณมิตร

นักการทูตชานาญการพิเศษ

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๔๐๒๑

G๑๔

G๑๔๐๒๑ นายชวดล นิปธานนนท์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๔๐๒๒

G๒๓

G๒๓๐๒๒ นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูตที่ปรึกษา

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๔๐๒๓

G๒๐

G๒๐๐๒๓ นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย

อัครราชทูตที่ปรึกษา

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๔๐๒๔

G๑๒

G๑๒๐๒๔ นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล

ผู้อานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์

กรมการกงสุล

๑๔๐๒๕

G๒๓

G๒๓๐๒๕ นางพิมพ์วดี โสวรัตนพงศ์

ผู้อานวยการกองหนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

๑๔๐๒๖

G๐๕

G๐๕๐๒๖ นายนฤชัย นินนาท

ผู้อานวยการกองคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

กรมการกงสุล

๑๔๐๒๗

G๒๑

G๒๑๐๒๗ นางสาวอัจฉราพรรณ
ยาวะประภาษ

เลขานุการกรม

กรมการกงสุล

๑๔๐๒๘

G๑๗

G๑๗๐๒๘ นายศฐา อารยะกุล

อัครราชทูตที่ปรึกษา

กรมการกงสุล

๑๔๐๒๙

G๑๓

G๑๓๐๒๙ นายอภิพันธุ์ ชี้เจริญ

อัครราชทูตที่ปรึกษา

กรมการกงสุล

๑๔๐๓๐

G๒๔

G๒๔๐๓๐ นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย

นักการทูตชานาญการพิเศษ

กรมการกงสุล

๑๔๐๓๑

G๑๔

G๑๔๐๓๑ นายกรณ์ สุวรรณาศรัย

นักการทูตชานาญการพิเศษ

กรมพิธีการทูต

๑๔๐๓๒

G๐๒

G๐๒๐๓๒ นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช

นักการทูตชานาญการพิเศษ

กรมพิธีการทูต

๑๔๐๓๓

G๑๑

G๑๑๐๓๓ นายรังสรรค์ ศรีมังกร

นักการทูตชานาญการพิเศษ

กรมพิธีการทูต

๑๔๐๓๔

G๒๔

G๒๔๐๓๔ นายภาษิต จูฑะพุทธิ

ผู้อานวยการกองยุโรปตะวันออก

กรมยุโรป

๑๔๐๓๕

G๐๖

G๐๖๐๓๕ นางสาวรุง่ นภา ศรีวรรณวิทย์

นักการทูตชานาญการพิเศษ

กรมยุโรป

๑๔๐๓๖

G๒๕

G๒๕๐๓๖ นายอนันต์ พิกุลทิพย์สาคร

เลขานุการกรม

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๑๔๐๓๗

G๐๙

G๐๙๐๓๗ นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ

ผู้อานวยการกองงานบริหารองค์การ
ระหว่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

๑๔๐๓๘

G๐๗

G๐๗๐๓๘ นางสาวแคทรียา ปทุมรส

ผู้อานวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา

กรมองค์การระหว่างประเทศ

๑๔๐๓๙

G๐๔

G๐๔๐๓๙ นายพงศธร จุฑาสมิต

นักการทูตชานาญการพิเศษ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

๑๔๐๔๐

G๒๒

G๒๒๐๔๐ นางนาฎรียา นพคุณ พรหมโยธี

ผู้อานวยการกองลาตินอเมริกา

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

๑๔๐๔๑

G๒๕

G๒๕๐๔๑ นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ

อัครราชทูตที่ปรึกษา

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

๑๔๐๔๒

G๑๕

G๑๕๐๔๒ นางสาวบาจรีย์ พึ่งพักตร์

ผู้อานวยการกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

๑๔๐๔๓

G๑๙

G๑๙๐๔๓ นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์

เลขานุการกรม

กรมอาเซียน

๑๔๐๔๔

G๑๐

G๑๐๐๔๔ นางสาวธิดา สุขีลาภ

ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจ

กรมอาเซียน

๑๔๐๔๕

G๐๘

G๐๘๐๔๕ นางฉัตรวดี จินดาวงษ์

ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และ
ความร่วมมืออาเซียน

กรมอาเซียน

๑๔๐๔๖

G๐๓

G๐๓๐๔๖ นางสาลินี ผลประไพ

ผู้อานวยการกองเอเชียตะวันออก ๑

กรมเอเชียตะวันออก

๑๔๐๔๗

G๑๘

G๑๘๐๔๗ นายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ

ผู้อานวยการกองเอเชียตะวันออก ๒

กรมเอเชียตะวันออก

หน้า 2 จาก 15

กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รหัส

กลุ่ม

รหัสกลุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

๑๔๐๔๘

G๒๒

G๒๒๐๔๘ นางสาวศรัญญา ปาลีวงศ์

เลขานุการกรม

๑๔๐๔๙

G๑๕

G๑๕๐๔๙ นางวิภาวี รังสิมาภรณ์

ผู้อานวยการกองเอเชียใต้และเอเชียกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

๑๔๐๕๐

G๑๘

G๑๘๐๕๐ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์

เลขานุการกรม

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

๑๔๐๕๑

G๒๐

G๒๐๐๕๑ นายณรัฐ วิชญนันท์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

๑๔๐๕๒

G๑๖

G๑๖๐๕๒ นางสาวจันทรรัตน์ งามชนะ

อัครราชทูตที่ปรึกษา

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

๑๔๐๕๓

G๐๑

G๐๑๐๕๓ นายวีระ ธูปทอง

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา

๑๔๐๕๔

G๐๙

G๐๙๐๕๔ นายสุทัศน์ คงแย้ม

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา

๑๔๐๕๕

G๐๑

G๐๑๐๕๕ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุรินทร์

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๕๖

G๒๕

G๒๕๐๕๖ นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล

ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๕๗

G๒๒

G๒๒๐๕๗ นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพังงา

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๕๘

G๐๓

G๐๓๐๕๘ นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๕๙

G๒๑

G๒๑๐๕๙ นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพิษณุโลก

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๖๐

G๐๗

G๐๗๐๖๐ นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๖๑

G๑๘

G๑๘๐๖๑ นางสาวสริญญา อติแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๖๒

G๑๔

G๑๔๐๖๒ นางอัจฉริยา ทวีสุข

ผู้อานวยการกองกฎหมาย

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๖๓

G๐๙

G๐๙๐๖๓ นางนัฏญา จิตรเกาะ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดบุรีรัมย์

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๖๔

G๑๒

G๑๒๐๖๔ นางสาวทัศนีย์ สุชีวกุล

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๖๕

G๑๙

G๑๙๐๖๕ นางสาวจิราพร คาพุฒ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตาก

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๖๖

G๒๓

G๒๓๐๖๖ นางสาววรรณา อรัญกุล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตราด

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
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กรม
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รหัส

กลุ่ม

รหัสกลุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

๑๔๐๖๗

G๐๖

G๐๖๐๖๗ นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบูรณ์

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๖๘

G๒๐

G๒๐๐๖๘ นางมิ่งขวัญ วีระชาติ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลาพูน

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๑๔๐๖๙

G๒๔

G๒๔๐๖๙ นางรุง่ นภา ทองรักน้อย

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๔๐๗๐

G๑๖

G๑๖๐๗๐ นางสาวพเยีย ศรีแสงทอง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๔๐๗๑

G๐๘

G๐๘๐๗๑ นางสาวชิดชนก นาคสินธุ์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองระยอง จังหวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ระยอง

๑๔๐๗๒

G๑๓

G๑๓๐๗๒ นางสาวนงลักษณ์ ยะสูงเนิน

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี

๑๔๐๗๓

G๑๑

G๑๑๐๗๓ นางศิริกร ณ ระนอง

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดเพชรบุรี

๑๔๐๗๔

G๐๕

G๐๕๐๗๔ นางสาวสุภาภรณ์ นันท์สังข์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๔๐๗๕

G๑๗

G๑๗๐๗๕ นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๔๐๗๖

G๑๐

G๑๐๐๗๖ นายก้องเกียรติ เพชรรัตน์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองศรีสาคร
จังหวัดนราธิวาส

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๔๐๗๗

G๐๔

G๐๔๐๗๗ นางสาวชุติมา สมประสงค์

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
จังหวัดปทุมธานี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๑๔๐๗๘

G๑๕

G๑๕๐๗๘ นางสาวจริญญา วันทาวงศ์

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๑๔๐๗๙

G๐๒

G๐๒๐๗๙ นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๑๔๐๘๐

G๑๙

G๑๙๐๘๐ นางกฤษณา สุขุมพานิช

อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ประจากรุง
วอชิงตัน

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๔๐๘๑

G๒๕

G๒๕๐๘๑ นางศศิธร กาหลง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๔๐๘๒

G๐๔

G๐๔๐๘๒ นางสาวพิชชากร แจ่มศรี

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๔๐๘๓

G๑๒

G๑๒๐๘๓ นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๔๐๘๔

G๐๗

G๐๗๐๘๔ นายอดิศร จันทรประภาเลิศ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รหัส

กลุ่ม

รหัสกลุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

๑๔๐๘๕

G๒๐

G๒๐๐๘๕ นายเอนก ก้านสังวอน

ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

๑๔๐๘๖

G๐๓

G๐๓๐๘๖ นายรุง่ ธรรม บ่อเกิด

ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา กรมชลประทาน
ดอนเจดีย์ สานักงานชลประทานที่ ๑๒

๑๔๐๘๗

G๑๐

G๑๐๐๘๗ นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ

ผู้อานวยการโครงการก่อสร้าง สานักงาน
ชลประทานที่ ๑๗

๑๔๐๘๘

G๐๑

G๐๑๐๘๘ นายสันต์ จรเจริญ

ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา กรมชลประทาน
เพชรบุรี สานักงานชลประทานที่ ๑๔

๑๔๐๘๙

G๒๑

G๒๑๐๘๙ นายยศดนัย น้อยแก้ว

ผู้อานวยการโครงการชลประทาน
สุพรรณบุรี สานักงานชลประทานที่ ๑๒

๑๔๐๙๐

G๐๒

G๐๒๐๙๐ นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง

ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา กรมชลประทาน
ชีบน สานักงาน
ชลประทานที่ ๖

๑๔๐๙๑

G๒๕

G๒๕๐๙๑ นายวัชระ ไกรสัย

ผู้อานวยการโครงการก่อสร้าง สานักงาน
ชลประทานที่ ๑๒

๑๔๐๙๒

G๐๙

G๐๙๐๙๒ นายภูวดล คาพุฒ

ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา กรมชลประทาน
ชลหารพิจิตร สานักงาน
ชลประทานที่ ๑๑

๑๔๐๙๓

G๑๒

G๑๒๐๙๓ นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน

ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ กรมชลประทาน
ธานี สานักงานชลประทานที่ ๑๕

๑๔๐๙๔

G๑๖

G๑๖๐๙๔ นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์

ผู้อานวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด กรมชลประทาน
สานักงานชลประทานที่ ๖

๑๔๐๙๕

G๐๗

G๐๗๐๙๕ นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล

ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทาน กรมชลประทาน
ขนาดกลางที่ ๙

๑๔๐๙๖

G๑๑

G๑๑๐๙๖ นายสรายุทธ ช่วยชาติ

ผู้อานวยการโครงการชลประทาน
มหาสารคาม สานักงานชลประทานที่ ๖

กรมชลประทาน

๑๔๐๙๗

G๑๔

G๑๔๐๙๗ นายสยาม อิ่มเจริญ

ผู้อานวยการโครงการก่อสร้าง สานักงาน
ชลประทานที่ ๑๗

กรมชลประทาน

๑๔๐๙๘

G๐๔

G๐๔๐๙๘ นายสุรชัย นานาผล

ผู้อานวยการโครงการชลประทานระยอง
สานักงานชลประทานที่ ๙

กรมชลประทาน

๑๔๐๙๙

G๑๕

G๑๕๐๙๙ นายธารงศักดิ์ นคราวงศ์

ผู้อานวยการโครงการชลประทานตราด
สานักงานชลประทานที่ ๙

กรมชลประทาน

หน้า 5 จาก 15

กรม

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รหัส

กลุ่ม

รหัสกลุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

๑๔๑๐๐

G๐๖

G๐๖๑๐๐ นายถิรยุต ศรีสุเทพ

ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา กรมชลประทาน
ปากพนังล่าง สานักงาน
ชลประทานที่ ๑๕

๑๔๑๐๑

G๑๗

G๑๗๑๐๑ นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง)

๑๔๑๐๒

G๐๕

G๐๕๑๐๒ นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ

ผู้อานวยการโครงการชลประทานสระแก้ว กรมชลประทาน
สานักงานชลประทานที่ ๙

๑๔๑๐๓

G๑๘

G๑๘๑๐๓ นายธนพล สงวนตระกูล

ผู้อานวยการกองพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดกลาง

๑๔๑๐๔

G๑๓

G๑๓๑๐๔ นายทรงพล สวยสม

ผู้อานวยการโครงการชลประทานนนทบุรี กรมชลประทาน
สานักงานชลประทานที่ ๑๑

๑๔๑๐๕

G๐๘

G๐๘๑๐๕ นายยุทธนา กองถวิล

ผู้อานวยการโครงการชลประทานขอนแก่น กรมชลประทาน
สานักงานชลประทานที่ ๖

๑๔๑๐๖

G๐๒

G๐๒๑๐๖ นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร

ผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑๐

๑๔๑๐๗

G๐๑

G๐๑๑๐๗ นางสาวณิชาพร สังฆะโต

ผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๙

๑๔๑๐๘

G๒๐

G๒๐๑๐๘ นายเสรี เรือนหล้า

ประมงจังหวัดระยอง

กรมประมง

๑๔๑๐๙

G๑๔

G๑๔๑๐๙ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม

ประมงจังหวัดปัตตานี

กรมประมง

๑๔๑๑๐

G๒๒

G๒๒๑๑๐ นายมานพ หนูสอน

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมประมง

๑๔๑๑๑

G๑๘

G๑๘๑๑๑ นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
พัฒนาการประมง

กรมประมง

๑๔๑๑๒

G๐๓

G๐๓๑๑๒ นายอาคม ชุ่มธิ

ประมงจังหวัดเชียงราย

กรมประมง

๑๔๑๑๓

G๑๙

G๑๙๑๑๓ นายสมบุญ ธัญญาผล

ประมงจังหวัดเพชรบุรี

กรมประมง

๑๔๑๑๔

G๐๑

G๐๑๑๑๔ นายวรพงษ สาระรัตน์

ประมงจังหวัดสกลนคร

กรมประมง

๑๔๑๑๕

G๑๖

G๑๖๑๑๕ เรือโทนพดล จันทรมณี

ประมงจังหวัดสงขลา

กรมประมง

๑๔๑๑๖

G๑๑

G๑๑๑๑๖ นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี

ผู้อานวยการกองตรวจการประมง

กรมประมง

๑๔๑๑๗

G๑๗

G๑๗๑๑๗ นายเดชา ปรัชญารัตน์

ผู้อานวยการกองกฎหมาย

กรมประมง

๑๔๑๑๘

G๐๒

G๐๒๑๑๘ นางสาวชุติมา ขมวิลัย

ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อ
การสืบค้น

กรมประมง

๑๔๑๑๙

G๑๕

G๑๕๑๑๙ นายเรวัตร คงประดิษฐ์

ประมงจังหวัดนราธิวาส

กรมประมง

๑๔๑๒๐

G๐๗

G๐๗๑๒๐ นางสาวรัตนา ใจเย็น

ประมงจังหวัดลาพูน

กรมประมง

๑๔๑๒๑

G๑๓

G๑๓๑๒๑ นายรักไทย งามภักดิ์

ผู้อานวยการกองควบคุมอาหารและ
ยาสัตว์

กรมปศุสัตว์

๑๔๑๒๒

G๑๔

G๑๔๑๒๒ นายเศกสรรค์ สวนกูล

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมปศุสัตว์
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กรม

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รหัส

กลุ่ม

รหัสกลุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

๑๔๑๒๓

G๑๙

G๑๙๑๒๓ นายนพดล พินิจ

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

กรมปศุสัตว์

๑๔๑๒๔

G๒๒

G๒๒๑๒๔ นายปัญญา มูลคากาเจริญ

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมปศุสัตว์

๑๔๑๒๕

G๐๕

G๐๕๑๒๕ นายธรรมนูญ ทองสุข

ปศุสัตว์จังหวัดตาก

กรมปศุสัตว์

๑๔๑๒๖

G๑๖

G๑๖๑๒๖ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง

ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

กรมปศุสัตว์

๑๔๑๒๗

G๐๙

G๐๙๑๒๗ นายอรรถพล แสนพันทา

ปศุสัตว์จังหวัดยะลา

กรมปศุสัตว์

๑๔๑๒๘

G๑๗

G๑๗๑๒๘ นายอนุสรณ์ หอมขจร

ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

กรมปศุสัตว์

๑๔๑๒๙

G๒๑

G๒๑๑๒๙ นางปวีณา แสงเดือน

ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

กรมพัฒนาที่ดิน

๑๔๑๓๐

G๐๖

G๐๖๑๓๐ นายอนุวัชร โพธินาม

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๑๐

กรมพัฒนาที่ดิน

๑๔๑๓๑

G๑๐

G๑๐๑๓๑ นายสถิระ อุดมศรี

ผู้อานวยการกองสารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

๑๔๑๓๒

G๑๘

G๑๘๑๓๒ นายอาทิตย์ ศุขเกษม

ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

๑๔๑๓๓

G๒๓

G๒๓๑๓๓ นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร

กรมวิชาการเกษตร

๑๔๑๓๔

G๑๑

G๑๑๑๓๔ นายพิพัฒน์ พิบูลย์

ผู้อานวยการสานักนิติการ

กรมวิชาการเกษตร

๑๔๑๓๕

G๑๕

G๑๕๑๓๕ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล

ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนา กรมส่งเสริมการเกษตร
การเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี

๑๔๑๓๖

G๐๕

G๐๕๑๓๖ นายอนุชา ยาอีด

เกษตรจังหวัดกระบี่

กรมส่งเสริมการเกษตร

๑๔๑๓๗

G๒๓

G๒๓๑๓๗ นายวันชัย ประยงค์หอม

เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

กรมส่งเสริมการเกษตร

๑๔๑๓๘

G๐๘

G๐๘๑๓๘ นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์

ผู้อานวยการสานักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

กรมส่งเสริมการเกษตร

๑๔๑๓๙

G๑๓

G๑๓๑๓๙ นางปาลลิน พวงมี

ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

๑๔๑๔๐

G๐๓

G๐๓๑๔๐ นายนิรันดร์ มูลธิดา

สหกรณ์จังหวัดตาก

กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๔๑๔๑

G๐๖

G๐๖๑๔๑ นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์

สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๔๑๔๒

G๑๐

G๑๐๑๔๒ นายสหนณ ชัยจรินันท์

สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๔๑๔๓

G๒๔

G๒๔๑๔๓ นางสาวพจนันท์ กองมาก

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑๔๑๔๔

G๐๙

G๐๙๑๔๔ นายอัครเดช เรียนหิน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑๔๑๔๕

G๑๒

G๑๒๑๔๕ นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑๔๑๔๖

G๐๘

G๐๘๑๔๖ นายปรีชา ลิ้มถวิล

ผู้อานวยการสานักกฎหมาย

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รหัส

กลุ่ม

รหัสกลุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

๑๔๑๔๗

G๐๔

G๐๔๑๔๗ นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑๔๑๔๘

G๒๔

G๒๔๑๔๘ นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์

ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ ๙

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๔๑๔๙

G๐๒

G๐๒๑๔๙ นายประภัทรเผ่า อาวะกุล

ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๑๔๑๕๐

G๐๕

G๐๕๑๕๐ นางสาวจิราภรณ์ เลิศมงคลนาม

ผู้อานวยการสานักกฎหมาย

กรมเจ้าท่า

๑๔๑๕๑

G๐๘

G๐๘๑๕๑ นางสาวกมลวรรณ กุหลาบวงษ์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
การพาณิชยนาวี

กรมเจ้าท่า

๑๔๑๕๒

G๑๑

G๑๑๑๕๒ นายสันติ สุรเจริญชัยกุล

ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการขนส่งทางบก

๑๔๑๕๓

G๑๓

G๑๓๑๕๓ นางรุจาภา หอมจันทร์

ผู้อานวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก

กรมท่าอากาศยาน

๑๔๑๕๔

G๒๑

G๒๑๑๕๔ นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ

ผู้อานวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

กรมท่าอากาศยาน

๑๔๑๕๕

G๒๓

G๒๓๑๕๕ นายพงศกร จุลละโพธิ

ผู้อานวยการสานักบริหารบารุงทาง

กรมทางหลวง

๑๔๑๕๖

G๑๕

G๑๕๑๕๖ นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน

ผู้อานวยการกองฝึกอบรม

กรมทางหลวง

๑๔๑๕๗

G๒๕

G๒๕๑๕๗ นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล

ผู้อานวยการสานักอานวยความปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท

๑๔๑๕๘

G๑๔

G๑๔๑๕๘ นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ

ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบท
ที่ ๑๘

กรมทางหลวงชนบท

๑๔๑๕๙

G๐๖

G๐๖๑๕๙ นายสามารถ เพิ่มตระกูล

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบท
นครสวรรค์

กรมทางหลวงชนบท

๑๔๑๖๐

G๑๒

G๑๒๑๖๐ นายกล้าหาญ ทารักษา

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก กรมทางหลวงชนบท

๑๔๑๖๑

G๐๙

G๐๙๑๖๑ นายธันว์ สินธวาลัย

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย

๑๔๑๖๒

G๐๗

G๐๗๑๖๒ นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี กรมทางหลวงชนบท

๑๔๑๖๓

G๐๓

G๐๓๑๖๓ นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสาคร

๑๔๑๖๔

G๐๕

G๐๕๑๖๔ นางสิริมณี ชุมเรียง

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ สานักงานปลัดกระทรวง
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๔๑๖๕

G๐๘

G๐๘๑๖๕ นางสาวพรพิมล เจริญส่ง

ผู้อานวยการกองจัดการคุณภาพน้า

กรมควบคุมมลพิษ

๑๔๑๖๖

G๑๑

G๑๑๑๖๖ นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมทรัพยากรน้า

๑๔๑๖๗

G๑๖

G๑๖๑๖๗ นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล

ผู้อานวยการกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๔๑๖๘

G๒๑

G๒๑๑๖๘ นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา

ผู้อานวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
พื้นที่เฉพาะ

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๔๑๖๙

G๐๑

G๐๑๑๖๙ นางสาวพิยะดา สุดกังวาล

ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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กรม

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รหัส

กลุ่ม

รหัสกลุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

๑๔๑๗๐

G๐๙

G๐๙๑๗๐ นายมานะชัย บุญเอก

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สานักงานสถิติแห่งชาติ

๑๔๑๗๑

G๐๓

G๐๓๑๗๑ นายโสภณ มณีโชติ

ผู้อานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

๑๔๑๗๒

G๐๖

G๐๖๑๗๒ นางแววดาว ดารงผล

ผู้อานวยการกองกฎหมาย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๑๔๑๗๓

G๑๑

G๑๑๑๗๓ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๑๔๑๗๔

G๑๗

G๑๗๑๗๔ นางพรพิมล เพชรกูล

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๑๔๑๗๕

G๒๑

G๒๑๑๗๕ นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์

อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๑๔๑๗๖

G๐๖

G๐๖๑๗๖ นางบุษศา ประพันธ์

ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน จังหวัดพะเยา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๑๔๑๗๗

G๑๙

G๑๙๑๗๗ นายนัสที ทองปลาด

ผู้บัญชาการเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์

๑๔๑๗๘

G๒๐

G๒๐๑๗๘ พันตารวจโทหญิงอัมพิกา ลีลาพจนาพรผู้อานวยการกองตรวจพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑๔๑๗๙

G๒๕

G๒๕๑๗๙ นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์

แรงงานจังหวัดลพบุรี

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๔๑๘๐

G๑๘

G๑๘๑๘๐ นายมนต์ชัย เดชพล

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๔๑๘๑

G๐๔

G๐๔๑๘๑ นางพลาพร รัตนปริคณน์

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุพรรณบุรี

๑๔๑๘๒

G๐๒

G๐๒๑๘๒ นางสาววัฒนา เกิดเพ็ชร์

ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

สานักงานประกันสังคม

๑๔๑๘๓

G๑๐

G๑๐๑๘๓ นางสาวอารยา เรืองสวัสดิ์

ประกันสังคมจังหวัดลาปาง

สานักงานประกันสังคม

๑๔๑๘๔

G๒๒

G๒๒๑๘๔ นางนารี โกเจริญ

ประกันสังคมจังหวัดศรีษะเกษ

สานักงานประกันสังคม

๑๔๑๘๕

G๑๓

G๑๓๑๘๕ นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

สานักงานประกันสังคม

๑๔๑๘๖

G๑๖

G๑๖๑๘๖ นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์

ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

สานักงานประกันสังคม

๑๔๑๘๗

G๐๗

G๐๗๑๘๗ นางสาวปาริฉัตร จันทร์อาไพ

ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

สานักงานประกันสังคม

๑๔๑๘๘

G๒๐

G๒๐๑๘๘ นายสราวุธ สุขสวรรค์

ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษา
ราชการแทน ผู้อานวยการสานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐

สานักงานประกันสังคม

๑๔๑๘๙

G๐๘

G๐๘๑๘๙ นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์

หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี กระทรวง
วัฒนธรรม

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑๔๑๙๐

G๑๗

G๑๗๑๙๐ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑๔๑๙๑

G๑๙

G๑๙๑๙๑ นางสาวสุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล

วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑๔๑๙๒

G๒๐

G๒๐๑๙๒ นางสาวนิตยา กนกมงคล

ผู้อานวยการสานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

๑๔๑๙๓

G๐๓

G๐๓๑๙๓ นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ

เลขานุการกรม

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

๑๔๑๙๔

G๐๑

G๐๑๑๙๔ นายอาคม สุชาติพงษ์

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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๑๔๑๙๕

G๐๒

G๐๒๑๙๕ นางสาวนันทิพัฒน์ บุญทวี

ผู้อานวยการภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร้องทุกข์

๑๔๑๙๖

G๐๓

G๐๓๑๙๖ นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข

ผู้อานวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๑๙๗

G๐๔

G๐๔๑๙๗ นางนภา จิโรภาส

ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดตรัง

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๑๙๘

G๐๕

G๐๕๑๙๘ นางสุมิตรา ทองแสง

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๑๙๙

G๐๖

G๐๖๑๙๙ นายสมทรง งามวงษ์

ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๐๐

G๐๗

G๐๗๒๐๐ นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ

ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด
หนองคาย

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๐๑

G๐๘

G๐๘๒๐๑ นายวชิรพันธ์ นาคก้อน

ผู้อานวยการสานักนิติการ

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๐๒

G๐๙

G๐๙๒๐๒ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง

ผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๐๓

G๑๐

G๑๐๒๐๓ นายอนันต์ คงชุม

ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด
พิษณุโลก

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๐๔

G๑๑

G๑๑๒๐๔ นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๐๕

G๑๒

G๑๒๒๐๕ นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๐๖

G๑๓

G๑๓๒๐๖ นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดระยอง

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๐๗

G๑๔

G๑๔๒๐๗ นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๐๘

G๑๕

G๑๕๒๐๘ นางคนึงนิตย์ วันนิตย์

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดลาปาง

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๐๙

G๑๖

G๑๖๒๐๙ นางสาวประไพพร อุทธิยา

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๑๐

G๑๗

G๑๗๒๑๐ ว่าที่ร้อยโทจานงค์ นนทะมาศ

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดตราด

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๑๑

G๑๘

G๑๘๒๑๑ นายกฤต สุวรรณพรหม

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๑๒

G๑๙

G๑๙๒๑๒ นายสมเจตน์ สวาศรี

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดนครปฐม

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๑๓

G๒๐

G๒๐๒๑๓ นายประพันธ์ ทองพราว

ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดน่าน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๑๔

G๒๑

G๒๑๒๑๔ นายประกอบ โพธิ์ราม

ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดเลย

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๑๕

G๒๒

G๒๒๒๑๕ นายธวัชชัย ชูหน้า

ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๑๖

G๒๓

G๒๓๒๑๖ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๑๗

G๒๔

G๒๔๒๑๗ นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดพิจิตร

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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๑๔๒๑๘

G๒๕

G๒๕๒๑๘ นางณันศภรณ์ นิลอรุณ

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๑๙

G๐๑

G๐๑๒๑๙ นายธัญ สายสุจริต

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๒๐

G๐๒

G๐๒๒๒๐ นายกษิพัฒ ภูลังกา

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสื่อการ
เรียนการสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๒๑

G๐๓

G๐๓๒๒๑ นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย

ศึกษาธิการจังหวัดเลย

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๒๒

G๐๔

G๐๔๒๒๒ นายชาร์รีฟท์ สือนิ

ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๒๓

G๐๕

G๐๕๒๒๓ นางมณฑา อยู่หลา

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และนิติการ

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๒๔

G๐๖

G๐๖๒๒๔ นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๒๕

G๐๗

G๐๗๒๒๕ นายศักดิ์จิต มาศจิตต์

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๒๖

G๐๘

G๐๘๒๒๖ นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๒๗

G๐๙

G๐๙๒๒๗ นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง

ผู้อานวยการสานักอานวยการ

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๒๘

G๑๐

G๑๐๒๒๘ สิบเอกมงคล ศรนวล

รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๒๙

G๑๑

G๑๑๒๒๙ นายสมภพ อุณหชาติ

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔๒๓๐

G๑๒

G๑๒๒๓๐ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย

ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๓๑

G๑๓

G๑๓๒๓๑ นายพลชัย ชุมปัญญา

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๓๒

G๑๔

G๑๔๒๓๒ นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๓๓

G๑๕

G๑๕๒๓๓ นายสุดเขต สวยสม

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
มัธยมศึกษา สุโขทัย
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๓๔

G๑๖

G๑๖๒๓๔ นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
ขั้นพื้นฐาน
เขต ๑

๑๔๒๓๕

G๑๗

G๑๗๒๓๕ นางชุลีกร ทองด้วง

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษา ภูเก็ต
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๓๖

G๑๘

G๑๘๒๓๖ นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๓๗

G๑๙

G๑๙๒๓๗ นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี
ขั้นพื้นฐาน
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๑๔๒๓๘

G๒๐

G๒๐๒๓๘ นายนิยม ไผ่โสภา

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๓๙

G๒๑

G๒๑๒๓๙ นายประสิทธิ์ คากิ่ง

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๓
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๔๐

G๒๒

G๒๒๒๔๐ นายอนุกูล ศรีสมบัติ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๔๑

G๒๓

G๒๓๒๔๑ นายอารยันต์ แสงนิกุล

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๔๒

G๒๔

G๒๔๒๔๒ นางนิสา บรรจงการ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๔๓

G๒๕

G๒๕๒๔๓ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

ผู้อานวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๔๔

G๐๑

G๐๑๒๔๔ นายนฤภพ ขันทับไทย

ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๔๕

G๐๒

G๐๒๒๔๕ นางอรุณี จิรมหาศาล

ผู้อานวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๔๖

G๐๓

G๐๓๒๔๖ นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน

ผู้อานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๔๗

G๐๔

G๐๔๒๔๗ นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๔๘

G๐๕

G๐๕๒๔๘ นายสมร ปาโท

ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๔๙

G๐๖

G๐๖๒๔๙ นายประจวบ อินทรโชติ

ผู้อานวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๕๐

G๐๗

G๐๗๒๕๐ นางกัลยา มาลัย

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๕๑

G๐๘

G๐๘๒๕๑ นางพวงทอง ศรีวิลัย

ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๕๒

G๐๙

G๐๙๒๕๒ นายบูรพา พรหมสิงห์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๕๓

G๑๐

G๑๐๒๕๓ นายมนัส เจียมภูเขียว

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๕๔

G๑๑

G๑๑๒๕๔ นางบุสบง พรหมจันทร์

ผู้อานวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร
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กรม

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รหัส

กลุ่ม

รหัสกลุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

๑๔๒๕๕

G๑๒

G๑๒๒๕๕ นายกิตติ์ภูมิ คงศรี

ผู้อานวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา

๑๔๒๕๖

G๑๓

G๑๓๒๕๖ นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๕๗

G๑๔

G๑๔๒๕๗ นายสมเกียรติ ผ่องจิต

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๕๘

G๑๕

G๑๕๒๕๘ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา เขต ๗ จังหวัดพิษณุโลก

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๕๙

G๑๖

G๑๖๒๕๙ นายสุเทพ ปาลสาร

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
ขั้นพื้นฐาน

๑๔๒๖๐

G๑๗

G๑๗๒๖๐ นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์

ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผล สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษา

๑๔๒๖๑

G๑๘

G๑๘๒๖๑ นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๔๒๖๒

G๑๙

G๑๙๒๖๒ นายสมพงษ์ พนมชัย

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๔๒๖๓

G๒๐

G๒๐๒๖๓ นายปริญญา สมมิตร

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๔๒๖๔

G๒๑

G๒๑๒๖๔ นายเสถียร อุตวัต

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๔๒๖๕

G๒๒

G๒๒๒๖๕ นายมนัส ชูราศรี

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๔๒๖๖

G๒๓

G๒๓๒๖๖ นายนนท์ธพันธุ์ พิมพา

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๔๒๖๗

G๒๔

G๒๔๒๖๗ นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๔๒๖๘

G๒๕

G๒๕๒๖๘ นายนิรันดร์ สมมุติ

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุบลราชธานี

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๔๒๖๙

G๒๔

G๒๔๒๖๙ นางเบญจวรรรณ ปกป้อง

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๔๒๗๐

G๒๕

G๒๕๒๗๐ นายวัชระ เกิดสิน

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๔๒๗๑

G๐๑

G๐๑๒๗๑ นางรจนา ขอนทอง

ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๗๒

G๐๔

G๐๔๒๗๒ นางทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลพังงา

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๗๓

G๑๐

G๑๐๒๗๓ นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๗๔

G๒๒

G๒๒๒๗๔ นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๗๕

G๐๒

G๐๒๒๗๕ นายปรีดา วรหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๗๖

G๐๕

G๐๕๒๗๖ นางนาตยา มิลส์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้า 13 จาก 15

กรม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รหัส

กลุ่ม

รหัสกลุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

๑๔๒๗๗

G๒๔

G๒๔๒๗๗ นายสุรัตน์ ตันติทวีวรกุล

ผู้อานวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๗๘

G๑๑

G๑๑๒๗๘ นายธีระพงษ์ แก้วภมร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๗๙

G๑๔

G๑๔๒๗๙ นางนุชรินทร์ อักษรดี

ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราช

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๘๐

G๐๓

G๐๓๒๘๐ นายจรุง บุญกาญจน์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลพัทลุง

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๘๑

G๑๗

G๑๗๒๘๑ นายณรงค์ศักดิ์ บารุงถิ่น

ผู้อานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๘๒

G๒๓

G๒๓๒๘๒ นายสมบัติ สธนเสาวภาคย์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลตรัง

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๘๓

G๒๕

G๒๕๒๘๓ นางสาวอุไรวรรณ จานรรจ์สิริ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๘๔

G๑๙

G๑๙๒๘๔ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ

ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๘๕

G๐๖

G๐๖๒๘๕ นายวรินทร์เทพ เชื้อสาราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๘๖

G๑๘

G๑๘๒๘๖ นางวลัยพร พัชรนฤมล

ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๘๗

G๑๓

G๑๓๒๘๗ นายวัชรพงษ์ คาหล้า

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๔๒๘๘

G๐๑

G๐๑๒๘๘ นางภัทรา อังสุวรรณ

ผู้อานวยการสถาบันพยาธิวิทยา

กรมการแพทย์

๑๔๒๘๙

G๒๒

G๒๒๒๘๙ นายอัครฐาน จิตนุยานนท์

ผู้อานวยการโรงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณธัญบุรี

กรมการแพทย์

๑๔๒๙๐

G๑๒

G๑๒๒๙๐ นายเมธี วงศ์เสนา

ผู้อานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

กรมการแพทย์

๑๔๒๙๑

G๐๔

G๐๔๒๙๑ นายวิชาญ ปาวัน

ผู้อานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขต กรมควบคุมโรค
เมือง

๑๔๒๙๒

G๒๐

G๒๐๒๙๒ นายจุมพล ตันติวงษากิจ

ผู้อานวยการสถาบันป้องกันราชประชา
สมาสัย

๑๔๒๙๓

G๑๕

G๑๕๒๙๓ นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์

๑๔๒๙๔

G๒๔

G๒๔๒๙๔ นายจรัส รัชกุล

ผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๔๒๙๕

G๐๗

G๐๗๒๙๕ นางเสาวภา จงกิตติพงศ์

ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๔๒๙๖

G๒๑

G๒๑๒๙๖ นายณัฐกร จาปาทอง

ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์

กรมสุขภาพจิต

๑๔๒๙๗

G๐๘

G๐๘๒๙๗ นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์

ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒

กรมสุขภาพจิต

๑๔๒๙๘

G๑๐

G๑๐๒๙๘ นางวารีรัตน์ เลิศนที

ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๔๒๙๙

G๑๖

G๑๖๒๙๙ นางสาววรสุดา ยูงทอง

ผู้อานวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
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กรมควบคุมโรค

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รหัส

กลุ่ม

รหัสกลุ่ม

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

๑๔๓๐๐

G๐๙

G๐๙๓๐๐ นายธานี กล่อมใจ

ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพะเยา

สถาบันพระบรมราชชนก

๑๔๓๐๑

G๑๖

G๑๖๓๐๑ นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์

อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔๓๐๒

G๑๘

G๑๘๓๐๒ นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง

อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔๓๐๓

G๐๙

G๐๙๓๐๓ นางสาวอารยา ไสลเพชร

อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔๓๐๔

G๑๑

G๑๑๓๐๔ นายชัยกมล พรหมทอง

อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔๓๐๕

G๐๒

G๐๒๓๐๕ นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย

อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔๓๐๖

G๑๕

G๑๕๓๐๖ นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์

อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔๓๐๗

G๐๑

G๐๑๓๐๗ นายชาญชัย อนุสรณ์

อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔๓๐๘

G๑๗

G๑๗๓๐๘ นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์

อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔๓๐๙

G๐๖

G๐๖๓๐๙ นางจันทร์จิรา บางเสน

อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔๓๑๐

G๑๙

G๑๙๓๑๐ นายคณิต กายสอน

อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔๓๑๑

G๑๔

G๑๔๓๑๑ นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์

อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔๓๑๒

G๐๗

G๐๗๓๑๒ นายปณตสรรค์ สูจยานนท์

ผู้อานวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยี
ความปลอดภัยโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๑๔๓๑๓

G๐๓

G๐๓๓๑๓ นางจินดา เตชะศรินทร์

ผู้อานวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๑๔๓๑๔

G๑๐

G๑๐๓๑๔ นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย

ผู้อานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๑๔๓๑๕

G๑๒

G๑๒๓๑๕ นางสุชาดา โพธิ์เจริญ

ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑๔๓๑๖

G๐๕

G๐๕๓๑๖ นางสาวอัญชลีย์พร เขียวเกษม

ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ ๖

๑๔๓๑๗

G๐๘

G๐๘๓๑๗ นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์

ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ ๙

๑๔๓๑๘

G๑๓

G๑๓๓๑๘ นายประสิทธิ์ ศรีพรหม

ผู้อานวยการสานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๑๔๓๑๙

G๐๔

G๐๔๓๑๙ นายสมปอง หวังรุง่ วิชัยศรี

ผู้อานวยการสานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๕

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๑๔๓๒๐

G๒๓

G๒๓๓๒๐ นางสาวพัชรา สุคันธี

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระบุรี

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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