
รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

รุ่นที ่65 จํานวนรวม 63 คน

6501 นางลดาวลัย ์บวัเอ่ียม ผูอ้าํนวยการสาํนกัการประชาสัมพนัธ์

ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพนัธ์

6502 นายเพิ่มศกัด์ิ บา้นใหม่ ผูอ้าํนวยการสาํนกั 1 สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ

6503 นางสาววสิากร สระทองคาํ ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนกังบประมาณ

6504 นางสาวสุวรรณี วราห์วรีกุล นกัวเิคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ สาํนกังบประมาณ

6505 นายสันติ จนัทร์แสงศรี ผูอ้าํนวยการสาํนกักษาปณ์ กรมธนารักษ์

6506 นางสาววลิาวลัย ์วงศป์ระเสริฐ คลงัจงัหวดัศรีสะเกษ กรมบญัชีกลาง

6507 นายวจิกัขณ์ ชิตรัตน์ ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ

6508 เรือโทโกเมศ กมลนาวนิ อคัรราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอคัรราชทูต สาํนกังานปลดักระทรวงการ

รายช่ือผู้สําเร็จการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้นําทีม่ีวสัิยทศัน์และคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. 2552 รุ่นที ่65

ระหว่างวนัที ่24 เมษายน - 28 สิงหาคม 2552

 ณ กรุง เวลลิงตนั ต่างประเทศ

6509 นายชุตินทร คงศกัด์ิ อคัรราชทูต คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจาํ

องคก์ารการคา้โลก ณ นครเจนีวา

กรมสารนิเทศ

6510 นายสมชยั จรณะสมบูรณ์ อคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง

เวยีนนา

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ

6511 นายประวติร์ ชยัมงคล กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ

6512 นายนฤมิต หิญชีระนนัทน์ หวัหนา้สาํนกังานหนงัสือเดินทางชัว่คราว 

จงัหวดัเชียงใหม่

กรมการกงสุล

6513 ม.ร.ว.อดิศรเดช สุขสวสัด์ิ ผูอ้าํนวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต

6514 นายสุนทร ชยัยนิดีภูมิ ผูอ้าํนวยการกองอาเซียน 2 กรมอาเซียน

6515 นายไพรัช ปานอุทยั รองอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษาประจาํ

วทิยาเขตสุพรรณบุรี

สถาบนัการพลศึกษา

6516 นายปัญญา เลิศไกร ผูอ้าํนวยการส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 1 สาํนกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์

สาํนกังาน ก.พ. หนา้ท่ี 1 จาก 17 รายช่ือนบส. 65



รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

6517 นายอรรคพล ศศะภูริ พฒันาการสังคมและความมัน่คงของ

มนุษยจ์งัหวดัสระแกว้

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์

6518 นายวโิรจน์ แจง้พลอย พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

จงัหวดันราธิวาส

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์

6520 นายจรูญ ยกถาวร ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต 10 กรมพฒันาท่ีดิน

6521 นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันา

เทคโนโลยชีีวภาพ

กรมวชิาการเกษตร

6522 นายเฉลิมศกัด์ิ ล้ิมวฒันา ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมและพฒันาการ

เกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัสงขลา

กรมส่งเสริมการเกษตร

6523 นายชวพนัธ์ุ อนัตรเสน ปศุสัตวจ์งัหวดัพิษณุโลก กรมปศุสัตว์

6524 นายดิเรก นุชชุม ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัชยัภูมิ สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม

6525 นางสาววรรณี เกิดสินธ์ชยั เลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก

6526 นายพิบูลย ์วอ่งภกัดีภูบาล ผูอ้าํนวยการสาํนกังานขนส่งจงัหวดั

สุพรรณบุรี

กรมการขนส่งทางบก

6527 นายปราโมทย ์คงเดชา ผูอ้าํนวยการสาํนกังานขนส่งจงัหวดั

ปทุมธานี

กรมการขนส่งทางบก

6528 นายประศกัด์ิ บณัฑุนาค ผูอ้าํนวยการสาํนกัทางหลวงชนบทท่ี 2 กรมทางหลวงชนบท

6529 นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง กรมป่าไม้

6530 นางสาวสุชญา อมัราลิขิต ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม

สาํนกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม

6531 นางจงกลนี อยูส่บาย ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาอุตุนิยมวทิยา กรมอุตุนิยมวทิยา

6532 นายสมนึก บาํรุงสาลี ผูอ้าํนวยการสาํนกัความปลอดภยัธุรกิจ

นํ้ามนั

กรมธุรกิจพลงังาน

6533 นายสิทธิพร บางแกว้ พาณิชยจ์งัหวดัสุรินทร์ สาํนกังานปลดักระทรวง

พาณิชย์

6534 นายสรพล สวรรณกล พาณิชยจ์งัหวดัสราษฎร์ธานี สาํนกังานปลดักระทรวง6534 นายสุรพล สุวรรณกุล พาณชยจงหวดสุราษฎรธาน สานกงานปลดกระทรวง

พาณิชย์

สาํนกังาน ก.พ. หนา้ท่ี 2 จาก 17 รายช่ือนบส. 65



รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

6535 นางสาววชัรี อิทธิอาวชักุล นกัวชิาการพาณิชยเ์ช่ียวชาญ กรมเจรจาการคา้ระหวา่ง

ประเทศ

6536 นายทศพล ทงัสุบุตร ผูอ้าํนวยการสาํนกัลิขสิทธ์ิ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา

6537 นายประทีป ขาํม่วง พฒันาการจงัหวดัพิจิตร กรมการพฒันาชุมชน

6538 นายสินชยั ถนอมสิน พฒันาการจงัหวดัจนัทบุรี กรมการพฒันาชุมชน

6539 นายนิรุทธ์ิ นอ้ยศิริ เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัลพบุรี กรมท่ีดิน

6540 นางสุดสวาท สรรเสริญ ผูบ้ญัชากลางเรือนจาํกลางนครราชสีมา กรมราชทณัฑ์

6541 นายณรงค ์ยงณรงคเ์ดชกุล ผูบ้ญัชากลางเรือนจาํกลางสงขลา กรมราชทณัฑ์

6542 นางปทุมรัตน์ พงศภ์สัสร ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาบุคลากรดา้น

การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

สาํนกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามยา

เสพติด

6543 นางศิริกาญจนา พฒันาศกัด์ิ ผูต้รวจราชการกรม กรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน

6544 นายทองหล่อ ตอ้ยปาน ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค

 4 ราชบุรี

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

6545 นางวไิล วทิยานารถไพศาล ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง สาํนกังานปลดักระทรวง

วฒันธรรม

6546 นายธราพงศ ์ศรีสุชาติ ผูอ้าํนวยการสาํนกัโบราณคดี กรมศิลปากร

6547 นายสายณัห์ รุ่งป่าสัก ท่ีปรึกษาดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา สาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ

6548 นายกิตติรัตน์ มงัคละคีรี ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันากฎหมายการศึกษา สาํนกังานเลขาธิการสภา

การศึกษา

6549 นางเบญจลกัษณ์ นํ้าฟ้า ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาการและมาตรฐาน

การศึกษา

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

6550 นายบุญเรียง ชูชยัแสงรัตน์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัราชบุรี สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

6551 นายวฒิุไกร ศกัด์ิสุรกานต์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

6552 นายจิรพนัธ์ เตพ้นัธ์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดักระบ่ี สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

สาํนกังาน ก.พ. หนา้ท่ี 3 จาก 17 รายช่ือนบส. 65



รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

6553 นายทรงวฒิุ ทรัพยท์วสิีน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลลาํปาง สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

6554 นางวารุณี จินารัตน์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลราชวถีิ กรมการแพทย์

6555 นายปราโมทย ์เสถียรรัตน์ ผูอ้าํนวยการสถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กรมพฒันาการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทยท์างเลือก

6556 นายศิริศกัด์ิ ธิติดิลกรัตน์ ผูอ้าํนวยการสถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

6557 นางศรีนวล กรกชกร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันาระบบคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคในส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน

สาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา

6558 นายวฒันา เทวาหุดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานโรงงาน

อุตสาหกรรมรายสาขา 3

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6559 นางวมิลลกัษณ์ บุญยิง่ยงสถิตย์ หวัหนา้สาํนกับริหารทรัพยากรบุคคล สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล

6560 นายประกิตต์ิ พิริยะเกียรติ ผูอ้าํนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต ้และ

แปซิฟิคใต้

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ี ิ ์ ้ ํ ํ ั ิ ั่ ไป ํ ั6561 นางบายศรี สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารทวัไป สาํนกังานคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

6562 นางจรรยา จีระเรืองรัตนา ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ สาํนกังานศาลยติุธรรม

6563 นายสมเกียรติ บวรเสรีผไท ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระ

บรมราชเทว ีณ ศรีราชา

สภากาชาดไทย

6564 นางศนัสนีย ์ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและวชิาการ มหาวทิยาลยัมหิดล

สาํนกังาน ก.พ. หนา้ท่ี 4 จาก 17 รายช่ือนบส. 65



รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

รุ่นที ่66 จํานวนรวม 64 คน

6601 นางปรียา บูรณะอนุสรณ์ นกัวเิคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ สาํนกังบประมาณ

6602 นางอมรรัตน์ ล่ิมไทย นกัวเิคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ สาํนกังบประมาณ

6603 นางวลิาวลัย ์ตนัรัตนกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมภาคเหนือ

สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

6604 วา่ท่ีร้อยตรีเฉวยีง จินาพนัธ์ ผูต้รวจราชการกรม กรมธนารักษ์

6605 นายทว ีไอศูรยพ์ิศาลศิริ ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการหน้ี 2 สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ

6606 นายมุนินท ปานิสวสัด์ิ อคัรราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอคัรราชทูต

 ณ กรุงเอเธนส์

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ

6607 นายทรงศกัด์ิ สายเช้ือ อคัรราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอคัรราชทูต

  ิ ั

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

่ ป ศ

ระหว่างวนัที ่24 เมษายน - 28 สิงหาคม 2552

รายช่ือผู้สําเร็จการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้นําทีม่ีวสัิยทศัน์และคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. 2552 รุ่นที ่66

 ณ กรุงวอชงตน ตางประเทศ

6608 นางรัตติกุล จนัทร์สุริยา อคัรราชทูตท่ีปรึกษา สถานกงสุลใหญ่ ณ 

นครหนานหนิง

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ

6609 นายจิระชยั ป้ันกระษิณ อคัรราชทูต คณะทูตถาวรประจาํ

สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ

6610 นายประศาสน์ ประศาสน์วนิิจฉยั อคัรราชทูต สถานเอกอกัครราชทูต ณ 

กรุงยา่งกุง้

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ

6611 นายมาริษ เสง่ียมพงษ์ อคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง

เบอร์ลิน

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ

6612 นายฐานิศร์ ณ สงขลา ผูอ้าํนวยการกองเอกสิทธ์ิและความคุม้

กนัทางการทูต

กรมพิธีการทูต

6613 นายเจษฎา กตเวทิน ผูอ้าํนวยการกองวทิยกุระจายเสียง กรมสารนิเทศ

6614 นายชยัณรงค ์กีรติยตุวงศ์ ผูอ้าํนวยการกองการส่ือมวลชน กรมสารนิเทศ

6615 นายสุรศกัด์ิ สุภารัตน์ ผูอ้าํนวยการกองกิจการเพื่อการพฒันา กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ

6616 นายอาํพล ยติุธรรม ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 12

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนษย์ของมนุษย

สาํนกังาน ก.พ. หนา้ท่ี 5 จาก 17 รายช่ือนบส. 66



รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

6617 นายพงษพ์ิชญ ์ทองหิตานุวฒัน์ พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

จงัหวดัสมุทรปราการ

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์

6618 นายสมคิด  สมศรี พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

จงัหวดัสตูล

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์

6619 นางเสาวนิตย ์พงษป์ระไพ อคัรราชทูตท่ีปรึกษา(ฝ่ายการเกษตร) สาํนกังานปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

6620 นายสมชาติ เจริญวฒิุชยั ผูอ้าํนวยการกองแผนงาน กรมประมง

6621 นายสุรพงษ ์สุทธิสา สหกรณ์จงัหวดักาฬสินธ์ุ กรมส่งเสริมสหกรณ์

6622 นายก่อกิจ สุทธนารักษ์ ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัขอนแก่น สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม

6623 นายวชัระชยั ผสมทรัพย์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร

 เขต 4

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร

6624 นายวชิา ปุกหุต ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารสนเทศการขนส่ง

และจราจร

สาํนกังานนโยบายและ

แผนการขนส่งจราจร

6625 นายจาตุรนต ์ภิญโญ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานขนส่งจงัหวดั

สระบุรี

กรมการขนส่งทางบก

6626 นางสุรียรั์ตน์ ธนสุกาญจน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานขนส่งจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

กรมการขนส่งทางบก

6627 นายรังสรรค ์ป่ินทอง ผูอ้าํนวยการกองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ

6628 นางสาวนนัธิกา ทงัสุพานิช ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง สาํนกังานปลดักระทรวง

พลงังาน

6629 นายวรวศิร์ เมฆนพรัตน์ พาณิชยจ์งัหวดักาญจนบุรี สาํนกังานปลดักระทรวง

พาณิชย์

6630 นางอนุจิต แกว้ร่วมวงศ์ ผูอ้าํนวยการกองคลงั กรมพฒันาธุรกิจการคา้

6631 นางสาวกาญจนา เทพารักษ์ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการตลาด กรมส่งเสริมการส่งออก

6632 นางสุจิตรา ถนอมทรัพย์ ผูอ้าํนวยการสินคา้เกษตรและแปรรูป กรมส่งเสริมการส่งออก

6633 นางพิไล ศิริพานิช ผูอ้าํนวยการตลาดยโุรป รัสเซีย และ CIS กรมส่งเสริมการส่งออก

6634 นายธงชยั เจริญพานิชยก์ุล พฒันาการจงัหวดับุรีรัมย์ กรมการพฒันาชุมชน

6635 นางสุรว ีวงศใ์ฝ พฒันาการจงัหวดัพิษณุโลก กรมการพฒันาชุมชน

สาํนกังาน ก.พ. หนา้ท่ี 6 จาก 17 รายช่ือนบส. 66



รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

6636 นายอนุกลู แสงทองฉาย โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสิงห์บุรี กรมโยธาธิการและผงัเมือง

6637 นางจิตรนนัท ์หนูเทพ ผูอ้าํนวยการศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนหญิงบา้นปราณี

กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชน

6638 นายชาญศกัด์ิ จริยวทิยานนท์ ผูอ้าํนวยการศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชน เขต 5 จงัหวดัอุบลราชธานี

กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชน

6639 นายสุรชยั พุม่แกว้ ผูบ้ญัชากลางเรือนจาํกลางเขาบิน กรมราชทณัฑ์

6640 นางนฤมล ช่วงรังษี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพติด ภาค 7

สาํนกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามยา

เสพติด

6641 นางพรพรรณ ทยาธรรม จดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา กรมการจดัหางาน

6642 นางเกษณี นิตินนัท์ ประกนัสังคมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาํนกังานประกนัสังคม

6643 นายบุญชวน บวัสวา่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ สาํนกังานปลดักระทรวง

วฒันธรรม

6644 นายจรูญ นราคร วฒันธรรมจงัหวดัสงขลา สาํนกังานปลดักระทรวง

วฒันธรรม

6645 นายธีระพนัธ์ พุทธิสวสัด์ิ ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานกองทุนและ

สวสัดิการ สาํนกับริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ

6646 นายวรพจน์ เตียวกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

จงัหวดัเชียงใหม่

สาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ

6647 นายสมชยั ไหลสุพรรณวงศ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกันิติการ สาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ

6648 นายชลทิตย ์เอ่ียมสาํอางค์ ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคกลาง

สาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ

6649 นายไพศาล ดัน่คุม้ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสิงห์บุรี สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

6650 นายประภาส จิตตาศิรินุวตัร ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพงังา สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

ิ ิ ิ ้ ํ โ ็ ํ ั ป ั6651 นายสมคิด สุริยเลิศ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ

พระสังฆราช องคท่ี์ 17

สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

สาํนกังาน ก.พ. หนา้ท่ี 7 จาก 17 รายช่ือนบส. 66



รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

6652 นายธงชยั ตรีวบิูลยว์ณิชย์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

6653 นายสมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

6654 นายละล่ิว จิตตก์ารุญ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้

ตากสินมหาราช

สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

6655 นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ ผูอ้าํนวยการกองชีววตัถุ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

6656 นางพรรณพิมล หล่อตระกลู ผูอ้าํนวยการสถาบนัราชานุกลู กรมสุขภาพจิต

6657 นายพิษณุ แสนประเสริฐ ผูอ้าํนวยการสาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามยั

6658 นายนิทศัน์ สิริลาภยศ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารมาตรฐาน 3 สาํนกังานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม

6659 นายอุเทน เจนสระคู หวัหนา้สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล

6660 นายประจกัษ ์เจริญพฒันานนท์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัติดตามประเมิลผลการ

ปฏิบติัตามรัฐธรรมนญ

สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน

ปฏบตตามรฐธรรมนูญ

6661 นางสมฤดี ธญัญสิริ ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัขา้ราชการ ฝ่ายศาล

ปกครอง

สาํนกังานศาลปกครอง

6662 รศ.จอนผะจง เพง็จาด ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัพยาบาล สภากาชาดไทย

6663 นายบุญไทย แกว้ขนัตี ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์

6664 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นท่ี 

(กรุงเทพมหานคร)

สาํนกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ

สาํนกังาน ก.พ. หนา้ท่ี 8 จาก 17 รายช่ือนบส. 66
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