
รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรม 

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

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 8 (วรวารี) 

อาจารย%ที่ปรึกษา นายอภิชาต จงสกุล 

รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90014 นางศิริลักษณ�  

ทัสนารมย� 

นักวิเคราะห�นโยบายและ

แผนเชี่ยวชาญ 

สํานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํริ 

0894470607 

90035 นายชาลี สมมาตร ผู1อํานวยการศูนย�เรียนรู1

การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวภาคเหนือ 

จังหวัดลําปาง 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

0818830462 

90037 นายมงคล วิมลรัตน� ผู1อํานวยการกอง

ยุทธศาสตร�และแผนงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวง

การท8องเที่ยวและกีฬา 

0867334851 

90049 นายสุทธิพงศ�  

รอตโกมิล 

ผู1อํานวยการศูนย�

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

สํานักงานมาตรฐานสินค1า

เกษตรและอาหารแห8งชาติ 

0985860870 

90058 นายสมเกียรติ  

สุสัณพูลทอง 

ผู1อํานวยการสาํนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล1อมจังหวัดสระบุรี 

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล1อม 

0898120348 

90081 นายธีระรัตน�  

วงษ�จักร 

ท1องถ่ินจังหวัดตราด กรมส8งเสริมการปกครอง

ท1องถ่ิน 

0819360479 

90087 นางนลินนาถ  

ไกรนรา 

ผู1อํานวยการศูนย�ฝ=กและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 

2 จังหวัดราชบุรี 

กรมพินิจและคุ1มครองเด็ก

และเยาวชน 

0625941809 

 

 



รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90092 นายอําพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน 

0899441970 

90098 นางอุสนีย� ศิลปศร ประกันสังคมจังหวัด

ขอนแก8น 

สํานักงานประกันสังคม 0614177573 

90120 นายสมชาย  

เถ่ือนสุวรรณ� 

อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 

0812068906 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรม 

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

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 9 (ศรีเทพ) 

อาจารย%ที่ปรึกษา นางระรินทิพย% ศิโรรัตน% 

รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90036 นางกันตา ดีเติม ผู1อํานวยการศูนย�พัฒนาการจดั

สวัสดิการสังคมผู1สูงอายุวาสนะ

เวศม� จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรมกิจการผู1สูงอาย ุ 0942641888 

90038 นายเสริฐ  

ไชยยานันตา 

ท8องเท่ียวและกีฬาจังหวัด

เชียงราย 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงการ

ท8องเที่ยวและกีฬา 

0817646457 

90050 นายณราวุฒิ  

ป@ยโชติสกุลชัย 

ผู1อํานวยการกองพัฒนา

ผลิตภัณฑ�ข1าว 

กรมการข1าว 0613896294 

90061 นางภาวินี ณ สายบุรี ผู1อํานวยการกองส8งเสริมและ

เผยแพร8 

กรมส8งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล1อม 

0613854422 

90076 นางสาวฉัตรประอร 

นิยม 

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการพัฒนา

ชุมชน 

0852126363 

90086 นางสาวดวงพร 

อุกฤษณ� 

ผู1อํานวยการกองพัฒนา

ระบบงานยุติธรรมเด็กและ

เยาวชน 

กรมพินิจและ

คุ1มครองเด็กและ

เยาวชน 

0892018612 

90095 ว8าท่ีร1อยตรีสมศักด์ิ 

พรหมดํา 

ผู1อํานวยการสาํนักพัฒนาผู1ฝ=ก

และเทคโนโลยีการฝ=ก 

กรมพัฒนาฝEมือ

แรงงาน 

0819016799 

90105 นายประกิจ  

พุ8มพฤกษ� 

ผู1อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 2 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

0848253763 

90112 นางศรินนา แสงอรุณ ผู1อํานวยการศูนย�อนามัยท่ี 3 

นครสวรรค� 

กรมอนามัย 0892051690 

90121 นายดุสิต จันทรกานต� อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สํานักงานปลัด 

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

0894419835 



รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรม 

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

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 10 (ศรีสัชนาลัย) 

อาจารย%ที่ปรึกษา นางสาวสชุาดา ไทยบรรเทา 

รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90001 นางสาวอรัญญา  

เกตุแก1ว 

ผู1อํานวยการสาํนักพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ� 

กรมประชาสัมพันธ� 0922468695 

90034 นายกันตพงศ�  

รังษีสว8าง 

ผู1อํานวยการกองส8งเสริมสถาบัน

ครอบครัว 

กรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว 

0818750671 

90039 นางสาวกิรดา  

ลําโครัตน� 

ท8องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

กาญจนบุรี 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงการ

ท8องเที่ยวและกีฬา 

0892548727 

90051 นายวิจิตร ชูวา ผู1อํานวยการสาํนักพัฒนาและ

ถ8ายทอดเทคโนโลยีหม8อนไหม 

กรมหม8อนไหม 0922717612 

90063 นายบรรจง พรม

จันทร� 

ผู1อํานวยการสาํนักอนุรักษ�และ

ฟIJนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล 

0819319761 

90085 นายณัฏฐ�พัฒน�  

สิเนหสาร 

ผู1บัญชาการเรือนจํากลางลพบุรี กรมราชทัณฑ� 0982596470 

90097 นายวิสุทธิ ์ 

คงสุจริต 

สวัสดิการและคุ1มครองแรงงาน

จังหวัดสระบุรี 

กรมสวัสดิการและ

คุ1มครองแรงงาน 

0818532326 

90101 นางสาวชริดา  

สังข�ทอง 

ผู1อํานวยการสาํนักพิจารณา

ภาพยนตร�และวิดีทัศน� 

กรมส8งเสริม

วัฒนธรรม 

0814409927 

90106 นางอนงค�ลักษณ�  

พูลสุวรรณ 

ผู1อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช8าง

ระยอง 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

0812668777 

90122 นายศุภชัย โปฎก ผู1อํานวยการกองบริการงาน

อนุญาตโรงงาน 1  

กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

- 



รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรม 

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

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 11 (สระหลวง) 

อาจารย%ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน% ปAนนิตามัย 

รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90007 นายภพหล1า  

ป@ยะปานันท� 

ผู1เช่ียวชาญ ปฎิบัติราชการผู1ช8วย

เลขาธิการศูนย�อํานวยการบรหิาร

จังหวัดชายแดนภาคใต1 รักษา

ราชการแทนผู1อํานวยการสํานกั

ยุทธศาสตร�การเตรียมพร1อมและ

การปOองกันประเทศ 

สํานักงานสภาความ

ม่ันคงแห8งชาติ 

0818369868 

90033 นายอนุรักษ�  

มลิวัลย� 

ผู1ปกครองนิคมสร1างตนเอง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ�  

กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 

0943525199 

90040 นายอุดม  

มัตสยะวนิชกูล 

ผู1อํานวยการกองทะเบียนธุรกิจ 

นําเท่ียวและมัคคุเทศก� 

กรมการท8องเที่ยว 0814097409 

90062 นางสาวจิตตินันท� 

เรืองวีรยุทธ 

ผู1อํานวยการกองจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

สํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล1อม 

0849376662 

90075 นางนิยดา  

หม่ืนอนันต� 

พาณิชย�จังหวัดเชียงใหม8 สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย� 

0614210715 

90080 นายกิตติกรณ�  

เทพอยู8อํานวย 

หัวหน1าสํานักงานปOองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ� 

กรมปOองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

0899696744 

90083 นายนพดล  

นมรักษ� 

ผู1อํานวยการสาํนักงานคุมประพฤติ

จังหวัดตรัง 

กรมคุมประพฤติ 0614203552 

 

 



รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90099 นางสาวอุษา  

ธีระวิทยเลิศ 

ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สํานักงาน

ประกันสังคม 

0854885948 

90113 นายสุเมธ  

องค�วรรณดี 

ผู1อํานวยการสาํนักงานปOองกัน

ควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม8 

กรมควบคุมโรค 0843783913 

90132 นายสตวัน ฮ8มซ1าย ผู1อํานวยการสาํนักสถาปRตยกรรม กรมศิลปากร 0613975357 



รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรม 

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

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 12 (อินทร%บุรี) 

อาจารย%ที่ปรึกษา ดร.วรพล โสคติยานุรักษ% 

รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90002 นางสาวมาลินี แซ8เอา ผู1อํานวยการสาํนักงาน

เลขาธิการ 

สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี 

0854887023 

90005 นายนาํพร บุญปราบ ผู1อํานวยการสาํนัก 10 สํานักข8าวกรอง

แห8งชาติ 

0632036851 
0851437938 

90012 พลเรือตรีสมเกียรติ 

ผลประยูร 

รองเลขาธิการศูนย�อํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต1 

ศูนย�อํานวยการ

บริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต1 

- 

90017 นางรัชนี ชุนเจริญ ผู1อํานวยการกลุ8มพัฒนาระบบ

บริหาร (นักวิเคราะห�นโยบาย

และแผนเชี่ยวชาญ) 

สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

0811712802 

90019 นางวิไลรัตน�  

อักษรพันธ� 

ผู1อํานวยการกองบริหารจัดการ

กรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสด ุ

กรมธนารักษ� 0618236146 

90025 นางสาวฎาฎะณี วุฒิภ

ดาดร 

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

2 รักษาราชการแทน

ผู1อํานวยการกองวิชาการแผน

ภาษ ี

กรมสรรพากร 0818189089 

90026 นางสมจิตร� ฉันท�ทอง ผู1อํานวยการกองตรวจสอบภาษี

กลาง 

กรมสรรพากร 0945415324 

90052 นางบุษยา สรุะมานะ หัวหน1าสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัด 

กระทรวงคมนาคม 

0814429948 

90074 นางศิริพร  

ชํานาญชาต ิ

ผู1อํานวยการศูนย�เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค1า 

0614027593 

 



รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90107 นายมนต�ชัย  

วิวัฒนาสิทธิพงศ� 

ผู1อํานวยการโรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค� 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

0819768528 

90128 นายไทภัทร  

ธนสมบัติกุล 

รองผู1อํานวยการสาํนักการ

โยธา 

กรุงเทพมหานคร 0805951717 

90133 ศาสตราจารย�สัมพันธ� 

ฤทธิเดช 

เลขาธิการคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

- 

90134 นางสุกัญญา  

บุษยนาวิน 

ผู1อํานวยการกองบังคับคดี

ล1มละลาย 4 

กรมบังคับคดี 0892541005 
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ารับการฝ�กอบรม 

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

ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ5นที่ 90 

GP 13 (อู5ทอง) 

อาจารย%ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย% ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ% 

รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90003 นางสาวฝนทิพย� 

วรัญUูรัตนะ 

ผู1อํานวยการกองบริหารงาน

สารสนเทศ 

สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

0933259894 

90004 นายนรุตม� ธัญวงษ� ผู1อํานวยการกองนิติธรรม สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

0870861952 

90009 นางสาวกมลลักษณ� 

อ1นอารี 

ผู1อํานวยการสาํนักพิทักษ�ระบบ

คุณธรรม 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

ข1าราชการพลเรือน 

0816285664 

90016 นายเฉลิมศักดิ์  

เลิศวงศ�เสถียร 

ผู1อํานวยการศูนย�เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

0815416550 

90020 นางสุภมาส  

ประภัสชัย 

คลังจังหวัดขอนแก8น กรมบัญชีกลาง 0817087079 

90027 นายอดิพัฒน� 

วรทรัพย� 

สรรพากรพื้นท่ี 

กรุงเทพมหานคร 6 

กรมสรรพากร 0898322662 

90029 นางเกตุวรี เลี้ยงม่ัน ผู1อํานวยการกลุ8มพัฒนาระบบ

บริหาร (นักวิเคราะห�นโยบาย

และแผนเชี่ยวชาญ) 

สํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง 

0922509660 

90055 นายภูริพัฒน�  

ธีระกุลพิศุทธิ ์

ผู1อํานวยการสาํนักงานเจ1าท8า

ภูมิภาคที่ 3 

กรมเจ1าท8า 0817979666 

90057 นายโกสินทร�  

เจติยานนท� 

ผู1อํานวยการสาํนักวิเคราะห�และ

ตรวจสอบ 

กรมทางหลวง 0815844702 

 

 

 



รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน เบอร%โทรศัพท% 

90065 นางสาวกอบสิริ 

เอ่ียมสุรีย� 

ผู1อํานวยการกองกฎหมาย สํานักงานปลัด 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

0818081858 

90077 นายเลิศชัย  

สกลเสาวภาคย� 

เจ1าพนักงานที่ดินจังหวัด กรมที่ดิน 0954676589 

90102 นางสาวรัตน�สุดา ตัน

ศรีสกุล 

หัวหน1าสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัด 

กระทรวงวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยี 

0988951978 

90109 นายสามารถ  

ถิระศักดิ์ 

นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ�  

สํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

0937592299 

 

 

 

 

 

 


