
รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรม 

โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดบัสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน%และคุณธรรม (นบส. 1) 

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 1 (เขมราฐ) 

อาจารย%ที่ปรึกษา นายเสริมสกุล คล
ายแก
ว 

รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90021 นางสาวประเทืองทิพย�  
ธีรเวชเจริญชัย 

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมบัญชีกลาง 0818753127 

90041 นายเทวินทร� นรินทร� ผู+อํานวยการสาํนัก
กฎหมาย 

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ� 

0819352000 

90053 นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส3งจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กรมการขนส3งทางบก 0811702809 

90070 นายศุภลักษณ�  
พาฬอนุรักษ� 

ผู+อํานวยการกอง
แผนงานเชื้อเพลิง
ธรรมชาต ิ

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 0854858980 

90110 นางสาวภัทรวีร�  
สร+อยสังวาลย� 

ผู+อํานวยการสาํนัก
มาตรฐาน
ห+องปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร� 
การแพทย� 

0892541168 

90114 นายพุทธิกรณ� วิชัยดษิฐ อุตสาหกรรมจังหวัด
นนทบุรี 

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

0817379349 

90126 นางวริดา ตันบุญเอก ผู+อํานวยการสาํนักงาน 
ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
สุพรรณบุรี 

สํานักงาน ป.ป.ช. 0922600592 

90130 นางสาวมณีรัตน�  
กําจรกิจการ 

ผู+อํานวยการสาํนัก 
การอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง 

สํานักงาน กสทช. 0813492135 

90135 นางสาววรวรรณ  
พลิคามิน 

ผู+อํานวยการสาํนัก
ยุทธศาสตร�และการ
วางแผนพัฒนาทาง
สังคม 

สํานักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห3งชาติ 

0613976457 

 



รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรม 

โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดบัสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน%และคุณธรรม (นบส. 1) 

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 2 (ชากังราว) 

อาจารย%ที่ปรึกษา นายชัยศักดิ์ อังค%สุวรรณ 

รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90018 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ�พื้นที่เชียงใหม3 กรมธนารักษ� 0632136729 

90042 นายสุธัญญ� ฤทธิขาบ ผู+อํานวยการสาํนัก

บริหารกองทุนเพื่อ

ช3วยเหลือเกษตรกรและ

รับเรื่องร+องเรียน 

สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ� 

0817383469 

90054 นางนวพร มีวาสนา ผู+อํานวยการ 

ท3าอากาศยานลาํปาง 

กรมท3าอากาศยาน 0850410140 

90069 นายทองรัตน� วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร สํานักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน 

0811747933 

90094 นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กรมการจัดหางาน 0935809144 

90111 นางปBยะดา ประเสริฐสม ผู+อํานวยการ 

สํานักทันตสาธารณสุข 

กรมอนามัย 0822529940 

90115 นายธนบูรณ� เซ3งง3าย อุตสาหกรรมจังหวัด

ปDตตานี 

สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 

0898743019 

90123 นางสาวคมขวัญ  

กาญจนกุญชร 

ผู+อํานวยการสาํนัก

บริหารทรัพยากรมนุษย� 

สํานักงานผู+ตรวจการ

แผ3นดิน 

0892025930 

90129 นางสาวขวัญจิตร  

บุญพิทักษ� 

ผู+อํานวยการฝFาย

บริหารท่ัวไป 

การท3องเที่ยวแห3ง

ประเทศไทย 

0815594612 

 

 

 

 



รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรม 

โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดบัสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน%และคุณธรรม (นบส. 1) 

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 3 (เชียงไกร) 

อาจารย%ที่ปรึกษา นายชวลิต พิชาลัย 

รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90028 นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์ เลขานุการกรม สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

0926294999 

90043 นางสุทธินี ล้ิมธรรมมหิศร ผู+อํานวยการกองวิจัย

และพัฒนา  

การเพาะเลี้ยงสัตว�น้าํ

ชายฝDJง 

กรมประมง 0850706587 

90056 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู+อํานวยการสาํนักงาน

ทางหลวงที่ 2 (แพร3) 

กรมทางหลวง 0818897273 

90068 นายณัฐกิตติ์ รัฐศิลปMโภคิน พลังงานจังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน 

0813789560 

90093 นางสาวอิสรี วีรกุลพพิัฒน� แรงงานจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน 

0899494204 

90103 นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู+อํานวยการกอง

อนุญาตทางนิวเคลียร�

และรังสี 

สํานักงานปรมาณูเพื่อ

สันติ 

0817550491 

90116 นายวัชรินทร� ไชยานพุงศ� อุตสาหกรรมจังหวัด

ภูเก็ต 

สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 

0869457390 

90124 นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง ผู+อํานวยการสาํนัก

บริหารยุทธศาสตร� 

สํานักงานศาลปกครอง 0829933668 

90131 นายมานพ ชอบประดิษฐ� ผู+ช3วยผู+ว3าการ

อํานวยการ 

การไฟฟOาส3วนภูมิภาค 0815144014 



รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรม 

โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดบัสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน%และคุณธรรม (นบส. 1) 

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 4 (เชียงรุ
ง) 

อาจารย%ที่ปรึกษา ศาสตราจารย% รตอ.ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ 

รหัส ช่ือ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90015 นางสาวอรวรรณ  

ญาณวิภา 

นักวิเคราะห�นโยบาย

และแผนเชี่ยวชาญ 

กองอํานวยการรักษาความ

ม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

0899959695 

90024 นางสาวนัยนา  

พิสุทธิรัตน� 

สรรพสามิตพื้นที่

นครพนม 

กรมสรรพสามิต 0843870164 
0813041905 

90044 นายวิสุทธิ ์สารพัฒน� ปศุสัตว�จังหวัด

อุบลราชธานี 

กรมปศุสัตว� 0819770730 

90060 นายชัยสิทธิ ์ 

ตระกูลศิริพาณิชย� 

ผู+อํานวยการสาํนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล+อม 

จังหวัดสุราษฎร�ธาน ี

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล+อม 

0892061635 

90073 นางชนินทร หร่ิมเจริญ ผู+อํานวยการกองสิทธิ

ประโยชน�ทางการค+า 

กรมการค+าต3างประเทศ 0909096721 

90078 นายสมเกียรติ  

สิริพิทักษ�เดช 

ผู+อํานวยการสาํนัก

วิศวกรรมการผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 0899693145 

90090 นางสาวชมเชย  

ภัทรปกรณ�ศรี 

ผู+อํานวยการศูนย�

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการ

ปOองกันและปราบปรามยา

เสพติด 

0892040060 

90117 นางสาวนิลเนตร  

โลหะพจน�พิลาศ 

อุตสาหกรรมจังหวัด

อุตรดิตถ� 

สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 

0614199120 

90127 นายวิเชียร ขยันกิจ ผู+อํานวยการสาํนัก

อํานวยการ สาํนักงาน

อัยการภาค 1 

สํานักงานอัยการสูงสุด 0892021102 

 



รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรม 

โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดบัสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน%และคุณธรรม (นบส. 1) 

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 5 (ไชยา) 

อาจารย%ที่ปรึกษา ดร.วีรพงศ% ไชยเพิ่ม 

รหัส ช่ือ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90011 นายโสภณ แท3งเพ็ชร� ผู+อํานวยการสาํนักพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 

สํานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห3งชาติ 

0810356702 

90023 นางหัทยา ทิพยะวัฒน� นายด3านศุลกากรเชียงคาน กรมศุลกากร 0909088454 

90030 นายธนู ธิแก+ว ผู+อํานวยการสาํนักงาน

ส3งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10  

สํานักงานปลัด 

กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคง

ของมนุษย� 

0992954624 

90046 นายโสรัจ ออไอศูรย� ผู+ตรวจราชการกรม กรมส3งเสริมสหกรณ� 0953724588 

90066 นางสาวชลาลัย แจ3มผล ผู+อํานวยการศูนย�

อุตุนิยมวิทยาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 

กรมอุตุนิยมวิทยา 0818448807 

90072 นางกาญจนา ชมมี พาณิชย�จังหวัดนครปฐม สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย� 

0632256798 

90088 พันตํารวจตรียุทธนา 

แพรดํา 

ผู+อํานวยการกองคดี 

ภาษีอากร 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 0816238410 

90104 นายมนูญ บุญชูวงศ� ศึกษาธิการจังหวัด

นราธวิาส 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 

0898681621 

90118 นายอํานวย สุวรรณรักษ� อุตสาหกรรมจังหวัด

อ3างทอง 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

0614236313 

 



รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรม 

โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดบัสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน%และคุณธรรม (นบส. 1) 

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 6 (พรหมบุรี) 

อาจารย%ที่ปรึกษา ดร.วิฑูรย% สิมะโชคดี 

รหัส ช่ือ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90006 นายศิริพงศ� เม3งอําพัน ผู+อํานวยการสาํนัก 5 สํานักข3าวกรองแห3งชาติ 0819067592 

90008 นางสาวจีรภัทร�  

การประเสริฐกิจ 

ผู+อํานวยการกองกฎหมาย

การเงินการคลัง 

สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

0898924053 

90022 พันตํารวจเอกณรัชต�พล 

เลิศรัชตะปภัสร� 

นายด3านศุลกากร

นครพนม 

กรมศุลกากร 0955642299 

90031 นางสาววลัภา แก+วสว ี นักพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย�จังหวัด

ชุมพร 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคง

ของมนุษย� 

0818937313 

90047 นางรวงทิพย� วิเชยละ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดร+อยเอ็ด สํานักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

0918287490 

90067 นายจาํลอง เก3งตรง สถิติจังหวัดปทุมธานี สํานักงานสถิติแห3งชาต ิ 0909804203 

90071 นางอุบลรัตน�  

ศิลตระกูล 

พาณิชย�จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย� 

0819918632 

90084 นายสมพงศ� สนิทมัจโร ผู+บัญชาการเรือนจํากลาง

ปDตตาน ี

กรมราชทัณฑ� 0982598160 

90119 นางสาวกาญจนา  

ทัพปOอม 

อุตสาหกรรมจังหวัด

นครนายก 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

0819099770 

 

 



รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรม 

โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดบัสูง : ผู
นําที่มีวิสัยทัศน%และคุณธรรม (นบส. 1) 

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 7 (พระรถ) 

อาจารย%ที่ปรึกษา นายอิสินธร สอนไว 

รหัส ช่ือ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90010 นางสาวอรพิน  

ทรงประสิทธิ์ 

ผู+เชี่ยวชาญเฉพาะด+านการ

พัฒนาระบบราชการ 

สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ 

0922782161 

90013 นายจิรวัฒน� สุภาพ ผู+อํานวยการศูนย�เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงาน

คณะกรรมการปOองกัน

และปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ 

0854857625 

90032 นายอุเทน ชนะกุล ผู+อํานวยการกองคุ+มครอง 

สวัสดิภาพและเสริมสร+าง

คุณภาพชีวิต 

กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 

0892027847 

90048 นายอุกฤษฎ�  

อินทาภรณ� 

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก+ว สํานักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

0912365439 

90059 นางสาวเพ็ญศรี  

รักผักแว3น 

ผู+อํานวยการสาํนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล+อมจังหวัดสิงห�บุรี 

สํานักงานปลัด 

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล+อม 

0817520938 

90079 นางสาวชัชดาพร  

บุญพีระณัช 

ผู+อํานวยการกองนโยบาย

ปOองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

กรมปOองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

0898134557 

90082 นางยศวันต�  

บริบูรณ�ธนา 

ผู+เชี่ยวชาญเฉพาะด+านการ

แก+ไขฟSTนฟูและกิจกรรม

ชุมชน 

กรมคุมประพฤติ 0892026637 

90091 นางสาวรัชน ี 

ศรีชนะชัยโชค 

ผู+อํานวยการกลุ3มตรวจสอบ

ภายใน (นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน) 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงแรงงาน 

0894440143 



รหัส ช่ือ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90100 นางสาวเพชรรัตน�  

สายทอง 

ผู+อํานวยการสาํนักนโยบาย

และยุทธศาสตร� 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงวัฒนธรรม 

0899569783 

90108 นายสงกรานต� ไหมชุม นายแพทย�สาธารณสุข

จังหวัดยะลา 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

0819905213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


