
 

 
 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๕ สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๔  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  โครงการเสริมสร)างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข)าราชการ ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  หัวหน)าส5วนราชการ 

อ)างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร ๑๐๑๓.๓/๒๐๙ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส5งมาด)วย QR Code ประกอบด)วย 
 ๑.  โครงการเสริมสร)างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข)าราชการ ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒. กําหนดการหลักสูตรที่ ๑ และหลักสูตรท่ี ๓ 
 ๓. คู5มือการลงทะเบียน  
 ๔. การใช)โปรแกรม Zoom เบ้ืองต)น 

 ด)วยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการเสริมสร)างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข)าราชการ 
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให)ข)าราชการกลุ5มเปDาหมายที่จะเกษียณอายุราชการในป3งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เข)ารับการฝGกอบรมเตรียมความพร)อม และวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล)ว  
จํานวน ๙๘๐ คน และเน่ืองจากเกิดสถานการณ�การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ระลอกใหม5 
สํานักงาน ก.พ. จึงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดดําเนินการโครงการดังกล5าว เปNนรูปแบบออนไลน�ผ5านระบบ Zoom 
โดยกําหนดดําเนินการ ดังน้ี 

  ๑. หลักสูตรที่ ๑ : เกษียณอย5างเกษม ระยะเวลา ๑ วัน ในวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. หัวข)อวิชาในการอบรม คือ (๑) สิทธิประโยชน�และค5าตอบแทน (๒) บริหารเงิน
อย5างไรหลังวัยเกษียณ และ (๓) สวัสดิการและสิทธิประโยชน�จาก กบข.  

  ๒. หลักสูตรท่ี ๓ : วัยเกPาก)าวทันโลก พัฒนาจากแบบสํารวจการสํารวจความคิดเห็นตาม
หนังสือท่ีอ)างถึง ระยะเวลา ๑ วัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. หัวข)อ
วิชาในการอบรม คือ (๑) ดิจิทัลสําหรับวัยเกPา และ (๒) ดูแลสุขภาพอย5างไร ในวันที่ยังแข็งแรงอยู5  

 ข)าราชการที่สนใจสมัครเข)าร5วมโครงการดังกล5าว จะต)องเข)าร5วมการอบรมได)ท้ัง ๒ หลักสูตร 
โดยสามารถดาวน�โหลดรายละเอียดโครงการตาม QR Code ท)ายหนังสือนี้ และสมัครเข)าร5วมโครงการ 
ได)ตั้งแต5วันที่ ๘ – ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔ ท่ีเว็บไซต� https://register.ocsc.go.th/registration/retire2564 
ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)าร5วมโครงการ ในวันจันทร�ที่ ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔ ตามเว็บไซต�
ข)างต)น ทั้งน้ี จะมีการทดสอบระบบ และสาธิตวิธีการใช)ระบบ Zoom ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔ 
ผู)สมัครเข)าร5วมโครงการสามารถเลือกเวลาในการเข)าร5วมทดสอบระบบได)ในเว็บไซต�ดังกล5าว อน่ึง สํานักงาน ก.พ. 

จะนําวีดิทัศน�... 



2 

 

จะนําวีดิทัศน�การจัดอบรมหลักสูตรที่ ๑ และหลักสูตรที่ ๓ เข)าสู5ระบบออนไลน� Learning Space ซ่ึงสามารถ
ติดตามได)ที่  learn.ocsc.go.th เพื่อให)ข)าราชการผู)สนใจทั่วไปสามารถศึกษาความรู)ที่ เปNนประโยชน� 
ได)อย5างทั่วถึงมากข้ึน สําหรับการดําเนินการในหลักสูตรที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพกายใจพร)อมรับวัยเกษียณ  
สํานักงาน ก.พ. จะแจ)งรายละเอียดให)ทราบในโอกาสต5อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ)งให)ข)าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทราบ 
และโปรดสนับสนุนข)าราชการที่สมัครเข)าร5วมโครงการเสริมสร)างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข)าราชการ 
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให)ได)รับการพัฒนาในรูปแบบออนไลน�ได)อย5างเหมาะสม สอดคล)องกับ
สถานการณ�ปfจจุบันด)วย จะขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

      
(นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 

ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

 
 
 
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน   
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๑๐, ๑๗๖๗, ๑๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

สิ่งท่ีส5งมาด)วย 
shorturl.at/inBF3 

สมัครเข)าร5วมโครงการ 
https://register.ocsc.go.th/registration/retire2564 



ล ำดบัที่ ส่วนรำชกำร
1 ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
2 อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์
3 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค
4 ลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
5 ลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
6 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักขำวกรองหงชำติ
7 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ
8 ลขำธิกำรสภำควำมมัไนคงหงชำติ
9 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
10 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน
11 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
12 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
13 ลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ
14 ปลัดกระทรวงกำรคลัง
15 อธิบดีกรมธนำรักษ์
16 อธิบดีกรมบัญชีกลำง
17 อธิบดีกรมศุลกำกร
18 อธิบดีกรมสรรพสำมิต
19 อธิบดีกรมสรรพำกร
20 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ
21 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนีๅสำธำรณะ
22 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง
23 ปลัดกระทรวงกำรตำงประทศ
24 อธิบดีกรมกำรกงสุล
25 อธิบดีกรมพิธีกำรทูต
26 อธิบดีกรมยุรป
27 อธิบดีกรมศรษฐกิจระหวำงประทศ
28 อธิบดีกรมสนธิสัญญำละกฎหมำย
29 อธิบดีกรมสำรนิทศ
30 อธิบดีกรมองค์กำรระหวำงประทศ



ล ำดบัที่ ส่วนรำชกำร
31 อธิบดีกรมอมริกำละปซิฟຂก฿ตຌ
32 อธิบดีกรมอำซียน
33 อธิบดีกรมอซียตะวันออก
34 อธิบดีกรมอซีย฿ตຌ ตะวันออกกลำงละอฟริกำ
35 อธิบดีกรมควำมรวมมือละกำรพัฒนำระหวำงประทศ
36 ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์
37 อธิบดีกรมพัฒนำสังคมละสวัสดิกำร
38 อธิบดีกรมกิจกำรสตรีละสถำบันครอบครัว
39 กรมกิจกำรดใกละยำวชน
40 กรมกิจกำรผูຌสูงอำยุ
41 อธิบดีกรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
42 ปลัดกระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ
43 อธิบดีกรมพลศึกษำ
44 อธิบดีกรมกำรทองทีไยว
45 อธิกำรบดีสถำบันกำรพลศึกษำ
46 ปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์
47 อธิบดีกรมชลประทำน
48 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
49 อธิบดีกรมประมง
50 อธิบดีกรมปศุสัตว์
51 อธิบดีกรมพัฒนำทีไดิน
52 อธิบดีกรมวิชำกำรกษตร
53 อธิบดีกรมสงสริมกำรกษตร
54 อธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์
55 ลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม
56 ลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินคຌำกษตรละอำหำรหงชำติ
57 ลขำธิกำรส ำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร
58 อธิบดีกรมกำรขຌำว
59 อธิบดีกรมหมอนเหม
60 ปลัดกระทรวงคมนำคม  



ล ำดบัที่ ส่วนรำชกำร
61 อธิบดีกรมฝนหลวงละกำรบินกษตร
62 อธิบดีกรมกำรขนสงทำงบก
63 อธิบดีกรมทำอำกำศยำน
64 อธิบดีกรมจຌำทำ
65 อธิบดีกรมทำงหลวง
66 อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
67 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร
68 ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
69 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
70 อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี
71 อธิบดีกรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม
72 ลขำธิกำรส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
73 อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝ่ัง
74 อธิบดีกรมทรัพยำกรนๅ ำ
75 อธิบดีกรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำล
76 อธิบดีกรมอุทยำนหงชำติ  สัตว์ปຆำ  ละพันธุพ์ืช
77 อธิบดีกรมปຆำเมຌ
78 ปลัดกระทรวงทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร
79 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ
80 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติหงชำติ
81 ปลัดกระทรวงพลังงำน
82 อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน
83 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน
84 อธิบดีกรมชืๅอพลิงธรรมชำติ
85 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน
86 ปลัดกระทรวงพำณิชย์
87 อธิบดีกรมกำรคຌำตำงประทศ
88 อธิบดีกรมกำรคຌำภำย฿น
89 อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ
90 อธิบดีกรมสงสริมกำรคຌำระหวำงประทศ



ล ำดบัที่ ส่วนรำชกำร
91 อธิบดีกรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ
92 อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
93 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนนยบำยละยุทธศำสตร์กำรคຌำ
94 ปลัดกระทรวงมหำดเทย
95 อธิบดีกรมกำรปกครอง
96 อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
97 อธิบดีกรมทีไดิน
98 อธิบดีกรมยธำธิกำรละผังมือง
99 อธิบดีกรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย
100 อธิบดีกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน
101 ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
102 อธิบดีกรมบังคับคดี
103 อธิบดีกรมคุมประพฤติ
104 อธิบดีกรมรำชทัณฑ์
105 อธิบดีกรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ
106 อธิบดีกรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน
107 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิศษ
108 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
109 ผูຌอ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์
110 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมยำสพติด   
111 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริต฿นภำครัฐ
112 ปลัดกระทรวงรงงำน
113 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
114 อธิบดีกรมพัฒนำฝมือรงงำน
115 อธิบดีกรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน
116 ลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม
117 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
118 อธิบดีกรมกำรศำสนำ
119 อธิบดีกรมศิลปำกร
120 อธิบดีกรมสงสริมวัฒนธรรม



ล ำดบัที่ ส่วนรำชกำร
121 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
122 อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
123 ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
124 อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
125 ลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ
126 ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยละนวัตกรรม
127 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
128 ลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
129 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
130 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
131 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
132 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำอกชน
133 ลขำธิกำรส ำนักงำนสงสริมกำรศึกษำนอกระบบละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
134 ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
135 อธิบดีกรมกำรพทย์
136 อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์
137 อธิบดีกรมอนำมัย
138 อธิบดีกรมควบคุมรค
139 อธิบดีกรมสุขภำพจิต
140 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรละยำ
141 อธิบดีกรมพัฒนำพทย์ผนเทยละกำรพทย์ทำงลือก
142 อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
143 ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
144 อธิบดีกรมรงงำนอุตสำหกรรม
145 อธิบดีกรมสงสริมอุตสำหกรรม
146 ลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
147 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนศรษฐกิจอุตสำหกรรม
148 อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพืๅนฐำนละกำรหมืองร
149 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรอຌอยละนๅ ำตำลทรำย
150 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรสงสริมกำรลงทุน



ล ำดบัที่ ส่วนรำชกำร
151 รำชลขำธิกำร 
152 ลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ
153 ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ
154 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิศษพืไอประสำนงำนครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชด ำริ
155 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยหงชำติ
156 ลขำธิกำรคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรฟอกงิน   
157 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดกระบีไ
158 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
159 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี
160 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดก ำพงพชร
161 ปลัดกรุงทพมหำนคร
162 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดปัตตำนี
163 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดขอนกน
164 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดจันทบุรี
165 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดฉะชิงทรำ
166 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดชลบุรี
167 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดชัยนำท
168 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ
169 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดชุมพร
170 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดชียงรำย
171 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดชียง฿หม
172 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดตรัง
173 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดตรำด
174 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดตำก
175 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดนครนำยก
176 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดนครปฐม
177 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดนครพนม
178 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ
179 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
180 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดนครสวรรค์



ล ำดบัที่ ส่วนรำชกำร
181 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี
182 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส
183 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดนำน
184 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์
185 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดบึงกำฬ
186 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดปทุมธำนี
187 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
188 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
189 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
190 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดพังงำ
191 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดพัทลุง
192 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดพิจิตร
193 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดพิษณุลก
194 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดพชรบุรี
195 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดพชรบูรณ์
196 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดพร
197 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดภูกใต
198 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดมฮองสอน
199 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม
200 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดยะลำ
201 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดรຌอยอใด
202 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดระนอง
203 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดระยอง
204 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี
205 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดลพบุรี
206 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดล ำปำง
207 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดล ำพูน
208 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดลย
209 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดศรีสะกษ
210 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสกลนคร



ล ำดบัที่ ส่วนรำชกำร
211 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสงขลำ
212 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสตูล
213 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร
214 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสมุทรสงครำม
215 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร
216 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสระบุรี
217 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี
218 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสุขทัย
219 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี
220 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
221 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์
222 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดหนองคำย
223 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดอำงทอง
224 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี
225 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์
226 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี
227 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
228 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดยสธร
229 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดพะยำ
230 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร
231 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู
232 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสระกຌว
233 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดอ ำนำจจริญ
234 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลกลำง
235 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
236 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลตำกสิน 
237 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพระมงกุฎกลຌำ
238 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลทหำรผำนศึก
239 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลภูมิพลอดุลยดช
240 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลรำมำธิบดี



ล ำดบัที่ ส่วนรำชกำร
241 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลลิดสิน
242 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลวชิรพยำบำล
243 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลศิริรำช 
244 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสงฆ์
245 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสมดใจจຌำพระยำ
246 ผูຌอ ำนวยกำรสถำบันมะรใงหงชำติ
247 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธร อุทิศ
248 ผูຌอ ำนวยกำรสถำบันประสำทวิทยำ
249 ผูຌอ ำนวยกำรสถำบันสุขภำพดใกหงชำติมหำรำชินี
250 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพระนัไงกลຌำ 
251 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลศรีธัญญำ
252 ผูຌอ ำนวยกำรสถำบันรคทรวงอก
253 ผูຌอ ำนวยกำรสถำบันบ ำรำศนรำดูร
254 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลวชศำสตร์ขตรຌอน
255 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลขอนกน
256 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลหำด฿หญ 
257 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลชลประทำน
258 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลจริญกรุงประชำรักษ์
259 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลรำชพิพัฒน์
260 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลวชกำรุณย์รัศมิ์
261 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสิรินธร
262 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลรำชวิถี  
263 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพุทธชินรำช 
264 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลล ำปำง
265 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลชียงรำยประชำนุครำะห์
266 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์
267 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลอุตรดิตถ์
268 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
269 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์
270 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลอุดรธำนี



ล ำดบัที่ ส่วนรำชกำร
271 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลศรีสะกษ
272 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสุรินทร์
273 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลบุรีรัมย์
274 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลชลบุรี
275 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลระยอง
276 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลจຌำพระยำอภัยภูบศร
277 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลรำชบุรี
278 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสระบุรี
279 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลจຌำพระยำยมรำช
280 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลนครปฐม
281 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
282 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลมหำรำช นครศรีธรรมรำช
283 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี
284 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลยะลำ
285 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลตรัง
286 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพิจิตร
287 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลนครพิงค์
288 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลนำน
289 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพชรบูรณ์
290 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพร
291 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลล ำพูน
292 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพะยำ
293 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลชียงค ำ
294 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลมสำย
295 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลศรีสังวำลย์
296 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลศรีสังวร สุขทัย
297 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสมดใจพระจຌำตำกสินมหำรำช
298 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลมสอด
299 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสวรรคลก
300 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสุขทัย



ล ำดบัที่ ส่วนรำชกำร
301 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลก ำพงพชร
302 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลรຌอยอใด
303 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสกลนคร
304 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลกำฬสินธุ์
305 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลมหำสำรคำม
306 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลชัยภูมิ
307 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลยสธร
308 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลหนองคำย
309 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลนครพนม
310 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลภูขียว
311 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลบึงกำฬ
312 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลหนองบัวล ำภู
313 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสิรินธร
314 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลอ ำนำจจริญ
315 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลมุกดำหำร
316 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลลย
317 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลชุมพ
318 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพุทธสธร
319 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลตรำด 
320 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสมดใจพระยุพรำชสระกຌว 
321 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลบຌำนปຆง 
322 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพหลพลพยุหสนำ
323 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลชัยนำทนรนทร
324 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพระพุทธบำท
325 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพระจอมกลຌำ
326 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช
327 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสมดใจพระพุทธลิศหลຌำ
328 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลอุทัยธำนี
329 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสมุทรปรำกำร
330 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลนครนำยก



ล ำดบัที่ ส่วนรำชกำร
331 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลปทุมธำนี
332 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสมุทรสำคร
333 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์
334 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลอำงทอง
335 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสิงห์บุรี
336 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลระนอง
337 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลชุมพรขตรอุดมศักด์ิ
338 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพัทลุง
339 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลปัตตำนี
340 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลกระบีไ
341 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสงขลำ
342 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์
343 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลตะกัไวปຆำ
344 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสุเหงก-ลก
345 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลบตง
346 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสตูล
347 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลพังงำ
348 ลขำธิกำรสภำทีไปรึกษำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
349 ลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรนๅ ำหงชำติ
350 ลขำธิกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ 
351 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี
352 ผูຌอ ำนวยกำรรงพยำบำลสันก ำพง
353 ผูຌวำกำรตรวจงินผนดิน
354 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร


