
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

ล ำดับ รุ่นท่ี รหัส ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร กรม

๑ 95 95๐๐1 นายจิติภัทร์  บุญสม ผู้อ ำนวยกำรกองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโฆษณำ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๒ 96 96๐๐1 นายตรี  อัญชลีสังกาศ ผู้อ ำนวยกำรกองสถำนท่ี ยำนพำหนะ และรักษำ
ควำมปลอดภัย

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๓ 95 95๐๐2 นายประวิทย์  อมรฤทธ์ิ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนสำรสนเทศ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๔ 96 96๐๐2 นายสุพัฒน์  เมธีวรพจน์ ผู้อ ำนวยกำรกองวิเครำะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๕ 95 95๐๐3 นายเสนอ  สดถาวร ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 4 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

๖ 96 96๐๐3 นายพิพัฒน์  เวียงศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 11 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

๗ 95 95๐๐4 นางสาวมัทนา  เจริญศรี ผู้อ ำนวยกำรกองจัดท ำงบประมำณด้ำนควำมม่ันคง
 1

ส านักงบประมาณ

๘ ๙๕ 95๐๐5 นายพลากร  ม่วงพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรกองจัดท ำงบประมำณด้ำนเศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ

๙ 96 96๐๐4 นางพลินี  เตชะมวลไววิทย์ ผู้อ ำนวยกำรกองจัดท ำงบประมำณด้ำนกำรบริหำร ส านักงบประมาณ

๑๐ ๙๖ 96๐๐5 นางสาวศรินทิพย์  ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรกองจัดท ำงบประมำณด้ำนสังคม ๑ ส านักงบประมาณ

๑๑ 95 95๐๐6 นายธงชัย  ไหลประสิทธ์ิพร ผู้อ ำนวยกำรกองควำมม่ันคงด้ำนกำรเตรียมพร้อม
และป้องกันประเทศ

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

๑๒ 95 95๐๐7 นายอรรถสิทธ์ิ  กันมล ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๓ 96 96๐๐6 นางสาวรัชนี  สังข์ทองงาม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๔ 96 96๐๐7 นางสุริศา  ไขว้พันธ์ุ ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำยปกครอง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๕ 95 95๐๐8 นางจารุวรรณ  คุณธรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนวินัย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๑๖ 96 96๐๐8 นางสาววราภรณ์  ต้ังตระกูล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบและประเมินผลก ำลังคน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๑๗ 95 95๐๐9 นางสาวศศิธร  พลัตถเดช ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และประสำนกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

๑๘ 96 96๐๐9 นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

๑๙ 96 96010 นางสาวจินนา  ตันศราวิพุธ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ภำคกลำง

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

๒๐ 95 95010 นางสาวมนวดี  จันทิมา ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๒๑ 96 96011 นางสาวจิตตา  กิตติเสถียรนนท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๒๒ 96 96012 นายวรกาญจน์  โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๒๓ 95 95011 นายโสภณ  ข าเกิด ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

๒๔ 95 95012 นายณัฐวุฒิ  เปล้ืองทุกข์ ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง : ผู้น ำท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
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๒๕ 95 95013 นางตรัยลดา  ดรงคมาศ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๒๖ 95 95014 นางสาวพิมพ์สราญ  บ าเพ็ญ
วิบูลย์กิจ

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร

กรมธนารักษ์

๒๗ 95 95015 นายเกริกชัย  พรหมดวง ธนำรักษ์พ้ืนท่ีชลบุรี กรมธนารักษ์

๒๘ 96 96013 นางปุญชรัสม์ิ  สินศักด์ิชัย ธนำรักษ์พ้ืนท่ีนครรำชสีมำ กรมธนารักษ์

๒๙ 95 95016 นางกิตติมา  อังกินันทน์ ผู้อ ำนวยกำรกองละเมิดทำงแพ่ง กรมบัญชีกลาง

๓๐ 95 95017 นางสาวณิชากัญจน์  กัลยรัตน์ศิริ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรคลัง
และบัญชีภำครัฐ

กรมบัญชีกลาง

๓๑ 96 96014 นางพรอุมา  หมอยา คลังจังหวัดล ำพูน กรมบัญชีกลาง

๓๒ 96 96015 นางสาวปานจิตต์  ตะเพียนทอง คลังจังหวัดขอนแก่น กรมบัญชีกลาง

๓๓ 95 95018 นายนิติ  วิทยาเต็ม ผู้ช่วยทูตฝ่ำยศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ กรมศุลกากร

๓๔ 95 95019 นางอาภาพรรณี  แสงมุกดา ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมศุลกากร

๓๕ 96 96016 นายศศิน  ปงรังษี ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย กรมศุลกากร

๓๖ 95 95020 นายจิรวิวัฒน์  นิคม สรรพสำมิตพ้ืนท่ีตรำด กรมสรรพสามิต

๓๗ 96 96017 นายภาณุพงศ์  ศรีเกตุ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตรภำคท่ี 9 กรมสรรพสามิต

๓๘ 96 96018 นายประพันธ์  สุขเข สรรพสำมิตพ้ืนท่ีเชียงใหม่ กรมสรรพสามิต

๓๙ 95 95021 นายสมจินต์  นิเทศพัตรพงศ์ สรรพำกรภำค 5 กรมสรรพากร

๔๐ 95 95022 นายวิโรจน์  ต้ังสถาพรพงษ์ สรรพำกรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร 20 กรมสรรพากร

๔๑ 96 96019 นางจันทร์เจริญ  เทพสุธา ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกำรเสียภำษีทำง
อิเล็กทรอนิกส์

กรมสรรพากร

๔๒ 95 95023 นายพิทย  อุทัยสาง ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจกำรของรัฐ

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๔๓ 96 96020 นายถาวร  เสรีประยูร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

๔๔ 95 95024 นายสุภชัย  ภูริเกษม ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๔๕ 95 95025 นางสาวกาญจนา  ต้ังปกรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยภำษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๔๖ 96 96021 นางสาวอมรรัตน์  จารุรัตน์ อัครรำชทูตท่ีปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจกำรคลัง ประจ ำ
กรุงโตเกียว

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๔๗ 96 96022 นางประเทืองทิพย์  ศิริวิเทศ นักกำรทูตช ำนำญกำรพิเศษ กรมการกงสุล

๔๘ 95 95026 นางสาวธัญญรัตน์  มังคลรังษี ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำงำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กระทรวงกำรคลัง

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
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๔๙ 96 96023 นางสาวพักตร์วิภา  อาวิพันธ์ุ ผู้อ ำนวยกำรกองสนธิสัญญำ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

๕๐ 95 95027 นายไกรโชค  อรุณไพโรจน์กุล นักกำรทูตช ำนำญกำรพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

๕๑ 95 95028 นายสุชาติ  ชายมัน ท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดปัตตำนี ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

๕๒ 96 96024 นางกัญญ์ชลา  สุขิตรกูล ท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

๕๓ 95 95029 นายพัฒพงศ์  พงษ์สกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรกีฬำ กรมพลศึกษา

๕๔ 95 95030 นางสาวดรุณี  มนัสวานิช พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
จังหวัดชัยนำท

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

๕๕ 96 96025 นายศราวุธ  มูลโพธ์ิ ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจรำชกำร ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

๕๖ 96 96026 นางสาวณัฏฐ์ทิตา  พัชรกุลเขมศิริ พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
จังหวัดระนอง

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

๕๗ 95 95031 นางสาวเอมอร  ตรีพิชพันธ์ุ ผู้ปกครองสถำนคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงบ้ำนเมตตำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๕๘ 96 96027 นางปิยะนาถ  พูลพิพัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำรำษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 
จังหวัดล ำปำง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๕๙ 95 95032 นางสาวกรรณนิกา  เจริญลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๖๐ 95 95033 นางสาวชุลี  สงวนกิจ ผู้ปกครองสถำนแรกรับเด็กชำยปำกเกร็ด กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๖๑ 96 96028 นางกนกวรรณ  สิงห์กาล ผู้ปกครองสถำนคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กระยอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๖๒ 95 95034 นางสาวชลลดา  ชนะศรีรัตนกุล ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

๖๓ 96 96029 นางสาวกอบกุล  กว่ังซ้วน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ผู้สูงอำยุบ้ำนทักษิณ จังหวัดยะลำ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

๖๔ 95 95035 นางสาววริยาภรณ์  พรนภดล ผู้ปกครองสถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรบ้ำน
รำชำวดี (ชำย) จังหวัดนนทบุรี

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์

3/14



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

ล ำดับ รุ่นท่ี รหัส ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร กรม

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง : ผู้น ำท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖๕ 96 96030 นางฐณิฎฐา  จันทนฤกษ์ ผู้ปกครองสถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำร
บ้ำนก่ึงวิถี  (ชำย) จังหวัดปทุมธำนี

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๖๖ 95 95036 นางสาวอัจฉริยา  จันทรวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเกษตรำธิกำร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖๗ 95 95037 นายสัญชัย  รัศมีจีรวิไล ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖๘ 96 96031 นายพรเทพ  ศรีธนาธร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรเกษตร
ต่ำงประเทศ ประจ ำสหภำพยุโรป / อัครรำชทูต

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖๙ 96 96032 นางสาวรัตนา  เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดรำชบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๗๐ 96 96033 นายพงษ์ศักด์ิ  ฤทธิสมิต ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนท่ี 13 กรมชลประทาน

๗๑ 95 95038 นางสาวสิริวรรณ  คูหาสวัสด์ิ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๗๒ 95 95039 นายสมพร  รุ่งก าเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดจันทบุรี กรมประมง

๗๓ 96 96034 นายอ านวย  คงพรหม ผู้อ ำนวยกำรกองวิจัยและพัฒนำประมงทะเล กรมประมง

๗๔ 95 95040 นายสุชาติ  มูลสวัสด์ิ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมปศุสัตว์

๗๕ 96 96035 นายบุรินทร์  สรสิทธ์ิสุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดรำชบุรี กรมปศุสัตว์

๗๖ 95 95041 นายฆนนาท  ภู่กรรณ์ เลขำนุกำรกรม กรมพัฒนาท่ีดิน

๗๗ 95 95042 นายศรุต  สุทธิอารมณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชาการเกษตร

๗๘ 95 95043 นายจิระ  สุวรรณประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร 
เขตท่ี 8 จังหวัดสงขลำ

กรมวิชาการเกษตร

๗๙ 96 96036 นางสาวฉันทนา  คงนคร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร
เขตท่ี ๒ จังหวัดพิษณุโลก

กรมวิชาการเกษตร

๘๐ 95 95044 นายประคอง  อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงำ กรมส่งเสริมการเกษตร

๘๑ 95 95045 นายสาธิต  ปานข า สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมส่งเสริมสหกรณ์

๘๒ 96 96037 นางปารณีย์  ลมก่ิง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กรมส่งเสริมสหกรณ์

๘๓ 95 95046 นางสุภาวดี  ระโยธี ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดขอนแก่น ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๘๔ 96 96038 นายธเนตร  พารา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๘๕ 95 95047 นางสาวนลินทิพย์  เพณี ผู้อ ำนวยกำรกองควบคุมมำตรฐำน ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ

๘๖ 96 96039 นายกิตติเกษม  น่ิมสะอาด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมมำตรฐำน

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ

๘๗ 95 95048 นางสาวกาญจนา  ขวัญเมือง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

ล ำดับ รุ่นท่ี รหัส ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร กรม

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง : ผู้น ำท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘๘ 96 96040 นายนิกร  แสงเกตุ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 7 
จังหวัดชัยนำท

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๘๙ 95 95049 นางสาวนุชจรี  วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง กรมหม่อนไหม

๙๐ 95 95050 นางสาวกชกร  สวัสด์ิวงษ์ ผู้ตรวจสอบภำยในกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๙๑ 96 96041 นางสาววนัญญา  วรรณจ ารัส หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๙๒ 95 95051 นายสุวิทย์  ดอกค า เลขำนุกำรกรม กรมเจ้าท่า

๙๓ 96 96042 นายวิวัธน์  ชิดเชิดวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคท่ี 5 กรมเจ้าท่า

๙๔ 95 95052 นางสาวรัตนา  อิทธิอมร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมการขนส่งทางบก

๙๕ 96 96043 นายฐิติพัฒน์  ไทยจงรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสวัสดิภำพกำรขนส่งทำงบก กรมการขนส่งทางบก

๙๖ 96 96044 นายเรืองเดช  มังกรเดชสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมการขนส่งทางราง

๙๗ 96 96045 นางทิพย์วรรณ  วังศานุวัตร ผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนสกลนคร กรมท่าอากาศยาน

๙๘ 95 95053 นายปิยพงษ์  จิวัฒนกุลไพศาล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักแผนงำน กรมทางหลวง

๙๙ 95 95054 นายประจักษ์  รัตนมณี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงชนบทท่ี ๖ กรมทางหลวงชนบท

๑๐๐ 95 95055 นายจุมพฏ  ชอบธรรม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

๑๐๑ 96 96046 นายกานตพันธ์ุ  พิศาลสุขสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองกำรบิน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

๑๐๒ 95 95056 นางสาวชมพูนุท  โลหิตานนท์ ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมควบคุมมลพิษ

๑๐๓ 95 95057 นายชาญวิทย์  กันยา ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

๑๐๔ 96 96047 นายปรานต์  ดิลกคุณากุล ผู้อ ำนวยกำรกองอนุรักษ์ทรัพยำกรชำยฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

๑๐๕ 95 95058 นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีดาแก้ว เลขำนุกำรกรม กรมทรัพยากรธรณี

๑๐๖ 95 95059 นายธีรพงษ์  ทองมาก ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิติกำร กรมทรัพยากรธรณี

๑๐๗ 96 96048 นางสาวกฤตยา  ปัทมาลัย ผู้อ ำนวยกำรกองทรัพยำกรแร่ กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงคมนำคม

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

ล ำดับ รุ่นท่ี รหัส ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร กรม

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง : ผู้น ำท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐๘ 96 96049 นายสุทธิศักด์ิ  โทวนิช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรมทรัพยากรธรณี

๑๐๙ 95 95060 นายชูชาติ  นารอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4 กรมทรัพยากรน้ า

๑๑๐ 96 96050 นายนิทัศน์  สุดดีพงษ์ ผู้ตรวจรำชกำรกรม กรมทรัพยากรน้ า

๑๑๑ 96 96051 นายกิตติ  จันทร์ส่อง เลขำนุกำรกรม กรมทรัพยากรน้ า

๑๑๒ 95 95061 นายสิทธิศักด์ิ  ม่ันอยู่ ผู้เช่ียวชำญด้ำนนโยบำยและแผน (งำนทรัพยำกร
น้ ำบำดำล)

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

๑๑๓ 96 96052 นางพบพร  เศรษฐพฤกษา ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทรัพยำกรน้ ำบำดำล เขต ๑ 
(ล ำปำง)

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

๑๑๔ 96 96053 นางสาววรีวสยา  สินธุเดชะ ผู้เช่ียวชำญด้ำนนโยบำยและแผน (งำนทรัพยำกร
น้ ำบำดำล)

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

๑๑๕ 95 95062 นายวิชาญ  สุขสว่าง ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำน
ส่ิงแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

๑๑๖ 95 95063 นายรวมศิลป์  มานะจงประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

๑๑๗ 96 96054 นายสมศักด์ิ  ภู่เพ็ชร์ ผู้ตรวจรำชกำรกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

๑๑๘ 95 95064 นางสาวนารีรัตน์  พันธ์ุมณี ผู้อ ำนวยกำรกองประสำนกำรจัดกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๑๑๙ 96 96055 นายกฤษณพล  วุฒิจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

๑๒๐ 95 95065 นายประสาน  สังวาลเดช ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจและเฝ้ำระวังสภำวะอำกำศ กรมอุตุนิยมวิทยา

๑๒๑ 96 96056 นายอมร  แก้วมรกต ผู้อ ำนวยกำรกองส่ือสำร กรมอุตุนิยมวิทยา

๑๒๒ 95 95066 นางสุรีพร  พรโสภณวิชญ์ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๑๒๓ 96 96057 นางสาวพรพรรณ  ตันนุกิจ ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรอวกำศแห่งชำติ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

ล ำดับ รุ่นท่ี รหัส ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร กรม

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง : ผู้น ำท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๒๔ 95 95067 นายสมศักด์ิ  แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ

๑๒๕ 96 96058 นายทรงพล  ใหม่สาลี ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ ส านักงานสถิติแห่งชาติ

๑๒๖ 95 95068 นายถาวร  บุญศรี พลังงำนจังหวัดยะลำ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๑๒๗ 96 96059 นายอัศวิน  อัศวุตมางกุร พลังงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๑๒๘ 96 96060 นายนพดล  สรวงประดิษฐ์ พลังงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๑๒๙ 95 95069 นางอรอนงค์  นันทเอกพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรสัญญำและสัมปทำน
ปิโตรเลียม

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

๑๓๐ 96 96061 นายวิศรุต  ต้ังสุนทรขัณฑ์ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกิจกำรปิโตรเลียมระหว่ำง
ประเทศ

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

๑๓๑ 95 95070 นางสาวนิยดา  กุลวาไชย ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรธุรกิจและกำรส ำรองน้ ำมัน
เช้ือเพลิง

กรมธุรกิจพลังงาน

๑๓๒ 96 96062 นางกฤติมา  ชูแสงเลิศวิจิตร ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมธุรกิจพลังงาน

๑๓๓ 95 95071 นายอดิศักด์ิ  ชูสุข ผู้อ ำนวยกำรกองวิจัย ค้นคว้ำพลังงำน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๓๔ 96 96063 นายสมชาติ  ต้ังลิขสิทธ์ิ ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๓๕ 95 95072 นายจิรวุฒิ  สุวรรณอาจ พำณิชย์จังหวัดนครพนม ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๑๓๖ 95 95073 นางสาวยานี  ศรีมีชัย หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๑๓๗ 95 95074 นางเดือนเพ็ญ  กรองมาลัย ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๑๓๘ 96 96064 นายบรมัตถ์พงษ์  พลเย่ียม พำณิชย์จังหวัดก ำแพงเพชร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๑๓๙ 96 96065 นางสาวสมบูรณ์ศรี  แก่นสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๑๔๐ 95 95075 นางสาวจารุมน  วนิชสุวรรณ นักวิชำกำรพำณิชย์เช่ียวชำญ (ด้ำนปกป้อง
ผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ)

กรมการค้าต่างประเทศ

กระทรวงพำณิชย์

กระทรวงพลังงำน
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

ล ำดับ รุ่นท่ี รหัส ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร กรม

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง : ผู้น ำท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๔๑ 96 96066 นางสาวเบญจมาภรณ์  พรมเพ่ิม ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรสินค้ำข้อตกลงและมำตรกำร
กำรค้ำ

กรมการค้าต่างประเทศ

๑๔๒ 95 95076 นายเทพภิญโญ โคตรนนท์ ผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนวิชำกำรช่ัง ตวง วัด ปฏิบัติ
หน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกองช่ังตวงวัด

กรมการค้าภายใน

๑๔๓ 96 96067 นายกรนิจ  โนนจุ้ย ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมและบริหำรระบบตลำด กรมการค้าภายใน

๑๔๔ 96 96068 นายสมชาย  รัตนสุภา เลขำนุกำรกรม กรมการค้าภายใน

๑๔๕ 95 95077 นายวิทัต  วัชโรบล นักวิชำกำรพำณิชย์เช่ียวชำญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

๑๔๖ 96 96069 นางสาวกนกพรรณ  พงศ์อารยะ นักวิชำกำรพำณิชย์ช ำนำญกำรพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

๑๔๗ 95 95078 นายศิรพัทธ์  วัชราภัย ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำควำมร่วมมือทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๑๔๘ 96 96070 นางสาวณัฐชนิกา  จิตต์ณรงค์ เลขำนุกำรกรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๑๔๙ 96 96071 นางสาวนิศาชล  ศศานนท์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๑๕๐ 95 95079 นายสถาพร  ร่วมนาพะยา ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๑๕๑ 96 96072 นายวรวิทย์  สิงห์อินทร์ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของ
ชำวต่ำงชำติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๑๕๒ 96 96073 นางสาวจุฑามณี  ยอดแสง ผู้อ ำนวยกำรกองก ำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๑๕๓ 95 95080 นางสาวพรรณกาญจน์  เจียมสุชน อัครรำชทูตท่ีปรึกษำ (ฝ่ำยกำรพำณิชย์) ส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงฮำนอย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๑๕๔ 96 96074 นางปรียากร  ศังขวณิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำและส่งเสริมธุรกิจบริกำร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๑๕๕ 96 96075 นางสาวนลินทิพย์  หอมวิเศษวงศา ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยระบบกำรค้ำ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

๑๕๖ 95 95081 นายด ารงค์ศักด์ิ  ยอดทองดี ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๕๗ 96 96076 นางวรสุดา  รัตนสุคนธ์ หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดสระบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๕๘ 95 95082 นายถาวร  สังขะมาน นำยอ ำเภอโพนพิสัย กรมการปกครอง

๑๕๙ 95 95083 นางสาวนางสาวนิภา  ทองก้อน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหำดไทย
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

ล ำดับ รุ่นท่ี รหัส ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร กรม

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง : ผู้น ำท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๖๐ 96 96077 นายธนวัฒน์  ป่ินแก้ว ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรพัฒนำชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

๑๖๑ 95 95084 นางศุปกิจ  สกลเสาวภาคย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมท่ีดิน

๑๖๒ 96 96078 นางสาววิไลพร  หงษ์หิรัญกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดระนอง กรมท่ีดิน

๑๖๓ 95 95085 นายเดชา  เรืองอ่อน หัวหน้ำส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๖๔ 95 95086 นายพีรพงศ์  จันทรา เลขำนุกำรกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๖๕ 96 96079 นายอุทิศ  รักสัจจะ ผู้อ ำนวยกำรกองวิเครำะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๖๖ 95 95087 นางสาววรรณภา  ขันติสมบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

๑๖๗ 96 96080 นายสุพจน์  จิตร์เพ็ชร์ ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำท้องถ่ิน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

๑๖๘ 95 95088 นางสาววราภรณ์  พรประสาทศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๖๙ 95 95089 นางอรเกษมศิลป์  จิรวัสวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๗๐ 96 96081 นางสาวมยุรี  จ าจรัส ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๗๑ 96 96082 นางอาภรณ์  แก้วเวียงชัย ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนวัตกรรมกำรยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๗๒ 95 95090 นางสาวลดาวัลย์  โรจนพานิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ กรมคุมประพฤติ

๑๗๓ 96 96083 นายวีรพันธ์  พวงเพชร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดปทุมธำนี กรมคุมประพฤติ

๑๗๔ 95 95091 นางสาวนรีลักษณ์  แพไชยภูมิ ผู้อ ำนวยกำรกองสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑๗๕ 95 95092 นางสาวนภัสวรรณ  สันติสุข ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหำนคร 4

กรมบังคับคดี

๑๗๖ 96 96084 นางสาวพาทิศ  ประสิทธิแสง ผู้อ ำนวยกำรกองบังคับคดีล้มละลำย ๑ กรมบังคับคดี

๑๗๗ 96 96085 นางภัทรภร  เวชรังษี ผู้อ ำนวยกำรกองฟ้ืนฟูกิจกำรของลูกหน้ี กรมบังคับคดี

๑๗๘ 95 95093 นายประพาส  จ าเขียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน
เขต ๑  จังหวัดระยอง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๑๗๙ 96 96086 นางสาวจิตติมา  กระสานต์ิกุล ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน
เขต 5  จังหวัดอุบลรำชธำนี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๑๘๐ 95 95094 นางสาวจุฑารัตน์  จินตกานนท์ ผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนทัณฑวิทยำ กรมราชทัณฑ์

๑๘๑ 96 96087 พันเอกปริวรรตน์  วิมลปรีชาพงศ์ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำพิเศษมีนบุรี กรมราชทัณฑ์

๑๘๒ 96 96088 นายธาตรี  สุนพงศรี ผู้ตรวจรำชกำรกรม กรมราชทัณฑ์

กระทรวงยุติธรรม
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

ล ำดับ รุ่นท่ี รหัส ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร กรม

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง : ผู้น ำท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๘๓ 95 95095 นายทวีวัฒน์  สุรสิทธ์ิ ผู้อ ำนวยกำรกองคดีควำมม่ันคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑๘๔ 96 96089 นายเสกสิทธ์ิ  สวรรยาธิปัติ ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑๘๕ 96 96090 พันต ารวจตรีณฐพล  ดิษยธรรม ผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนคดีคุ้มครองผู้บริโภคและ
ส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรศูนย์สอบสวน
คดีอำญำพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑๘๖ 95 95096 ร้อยต ารวจเอกหญิงรัชดาภรณ์  
มรม่วง

ผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑๘๗ 96 96091 นางสาวปานใจ  โวหารดี ผู้อ ำนวยกำรกองนิติวิทยำศำสตร์บริกำร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑๘๘ 95 95097 นายอ านาจ  เหล่ากอที ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

๑๘๙ 96 96092 นางสาวอารีภักด์ิ  เงินบ ารุง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

๑๙๐ 96 96093 นายอภิกิต  ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรต่ำงประเทศ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

๑๙๑ 95 95098 นางสุวรา  พงศ์ปัญญาเนตร แรงงำนจังหวัดล ำพูน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๙๒ 95 95099 นางสมหมาย  เทียมกัน แรงงำนจังหวัดหนองคำย ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๙๓ 95 ๙๕๑๐๐ นางสาวพินยุดา  แจ่มจันทร์ศรี แรงงำนจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๙๔ 96 96094 นางสาวหทัยชนก  พูลศิริ แรงงำนจังหวัดนครนำยก ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๙๕ 96 96095 นายอภิศักด์ิ  แก้วสูงเนิน ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๙๖ 96 96096 นางรภัสสา  พานิกุล แรงงำนจังหวัดสมุทรสงครำม ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๙๗ 95 95101 นายโอวาท  ทองบ่อมะกรูด ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรแรงงำนไทย
ไปต่ำงประเทศ

กรมการจัดหางาน

๑๙๘ 95 95102 นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหำงำนจังหวัดลพบุรี รักษำรำชกำรแทน
จัดหำงำนจังหวัดสระบุรี

กรมการจัดหางาน

๑๙๙ 96 96097 นายสมบัติ  โพธิวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและ
คุ้มครองคนหำงำน

กรมการจัดหางาน

๒๐๐ 95 95103 นายสรรชัย  ชอบพิมาย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยี
กำรฝึก

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒๐๑ 96 96098 นายมานิตย์  มงคลช่ืน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ๑๐ ล ำปำง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงำน
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ล ำดับ รุ่นท่ี รหัส ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร กรม
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๐๒ 96 96099 นางสาวนภาเพ็ญ  ศรีศักด์ิ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒๐๓ 95 95104 นางสาวรัดเกล้า  เชาวลิต ผู้อ ำนวยกำรส ำนักแรงงำนสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๒๐๔ 96 96100 นางสาวสุนิสา  ผิวนวล สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอ่ำงทอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๒๐๕ 96 96101 นายธนพงศ์  อรชร สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดภูเก็ต กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๒๐๖ 95 95105 นางกันยรัตน์  จันกล่ิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันสังคม
กรุงเทพมหำนครเขตพ้ืนท่ี ๓

ส านักงานประกันสังคม

๒๐๗ 95 95106 นายพูนศักด์ิ  ประมงค์ ประกันสังคมจังหวัดชุมพร ส านักงานประกันสังคม

๒๐๘ 96 96102 นางสาวมาลากาลัญ  ห่อประทุม ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย

ส านักงานประกันสังคม

๒๐๙ 95 95107 นางสุภัทร  กิจเวช ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๑๐ 95 95108 นายธีทัต  พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธำนี ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๑๑ 95 95109 นางจันทนา  สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๑๒ 96 96103 นายพัฐศิษฏ์  ธนชวาลย์ ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจรำชกำร ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๑๓ 96 96104 นางลัษมา  ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดล ำปำง ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๑๔ 95 95110 นายเจษฎา  ชีวะวิชวาลกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสถำปัตยกรรม กรมศิลปากร

๒๑๕ 95 95111 นายชินณวุฒิ  วิลยาลัย ผู้อ ำนวยกำรกองโบรำณคดี กรมศิลปากร

๒๑๖ 96 96105 นายทศพร  ศรีสมาน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปำกรท่ี 10 นครรำชสีมำ กรมศิลปากร

๒๑๗ 96 96106 นางสาวสมลักษณ์  คล่องแคล่ว ผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนส่งเสริมงำนวิจิตรศิลป์ 
(ทัศนศิลป์)

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๒๑๘ 96 96107 นายสุทน  เฉ่ือยพุก ผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนนิติกำร ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๒๑๙ 95 95112 นางอรสา  อ่อนจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๒๒๐ 96 96108 นางสาวปัทมา  นพรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรกองหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ล ำดับ รุ่นท่ี รหัส ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร กรม
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๒๒๑ 95 95113 นางสุภาพร  โชคเฉลิมวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
รักษำรำชกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทุนวิจัยและ
นวัตกรรม ๑

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

๒๒๒ 96 96109 นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ เลขำนุกำรกรม ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

๒๒๓ 95 95114 นายอาคม  ศาณศิลปิน ศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๒๔ 96 96110 นายโกเมศ  กล่ันสมจิตต์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๒๕ 95 95115 นางสาวสมถวิล  กาญจนาพงศ์กุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยควำมร่วมมือ
กับต่ำงประเทศ

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๒๖ 95 95116 นางวรางคณา  ไชยเรือน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

๒๒๗ 96 96111 นางสาวพัชรกันย์  เมธาอัครเกียรติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

๒๒๘ 95 95117 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพจอมทอง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒๒๙ 96 96112 นายกฤษณ์  สกุลแพทย์ นำยแพทย์สำธำรณสุข จังหวัดสระบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๓๐ 95 95118 นายวีรวัต  อุครานันท์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง กรมการแพทย์

๒๓๑ 95 95119 เรืออากาศเอกสมชาย 
ธนะสิทธิชัย

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี กรมการแพทย์

๒๓๒ 96 96113 นายชาญชัย  ธงพานิช ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์

๒๓๓ 95 95120 นายเฉลิมพล  โอสถพรมมา ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 12 
จังหวัดสงขลำ

กรมควบคุมโรค

๒๓๔ 96 96114 นายสุทัศน์  โชตนะพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

๒๓๕ 96 96115 นายเอนก  มุ่งอ้อมกลาง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 
จังหวัดสระบุรี

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสำธำรณสุข

กระทรวงศึกษำธิกำร
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ล ำดับ รุ่นท่ี รหัส ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร กรม
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๓๖ 95 95121 นายปรีชา  หนูทิม ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำยำแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๒๓๗ 96 96116 นางสาวรัชนี  จันทร์เกษ ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๒๓๘ 95 95122 นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 11 
สุรำษฎร์ธำนี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๓๙ 96 96117 นางสาวอมรรัตน์  ทัศนกิจ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 2 
พิษณุโลก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๔๐ 96 96118 นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์ เลขำนุกำรกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๔๑ 95 95123 นายพีระยุทธ  สานุกูล ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยท่ี 9 นครรำชสีมำ กรมอนามัย

๒๔๒ 96 96119 นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยท่ี 12 ยะลำ ปฏิบัติหน้ำท่ี
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อนำมัยท่ี 10 อุบลรำชธำนี

กรมอนามัย

๒๔๓ 95 95124 นางสุภาวดี  ธีระวัฒน์สกุล ผู้อ ำนวยกำรกองควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุ
อันตรำย

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒๔๔ 95 95125 นายธงชัย  เมืองสนธ์ิ อุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรสำคร ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๒๔๕ 96 96120 นายอนิรุทธ์  โพธิหล้า อุตสำหกรรมจังหวัดหนองคำย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๒๔๖ 95 95126 นายบวร  สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒๔๗ 96 96121 นายภัทรพล  ล้ิมภักดี ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรงำนอนุญำตโรงงำน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒๔๘ 96 96122 นางสลิลา  ยรรยงสวัสด์ิ เลขำนุกำรกรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

๒๔๙ 95 95127 นางสาวกนกวรรณ  พรหมณเรศ ผู้อ ำนวยกำรกองก ำหนดมำตรฐำน ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒๕๐ 96 96123 นายนนทิชัย  ลิขิตาภรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจกำรมำตรฐำน ๑ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสำหกรรม
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

ล ำดับ รุ่นท่ี รหัส ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร กรม

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง : ผู้น ำท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๕๑ 96 96124 นางนิอร  สุขุม ผู้อ ำนวยกำรกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๒๕๒ 95 95128 นายเพทาย  สดทรงศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
จังหวัดบุรีรัมย์

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๒๕๓ 96 96125 นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
จังหวัดพิจิตร

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๒๕๔ 96 96126 นางสาวสมลักษณ์  บุนนาค ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

๒๕๕ 95 95129 นายศานติ  ภักดีค า รองเลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

๒๕๖ 96 96127 นางนฤมล  กรีพร ผู้อ ำนวยกำรกองศิลปกรรม ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

๒๕๗ 96 96128 นางสาวปิยรัตน์  อินทร์อ่อน ผู้อ ำนวยกำรกองธรรมศำสตร์และกำรเมือง ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

๒๕๘ 95 95130 นางสาวสุปราณี  สถิตชัยเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกองควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

๒๕๙ 96 96129 นางสาวอาภรณีย์  เสมรสุต ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
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