
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ๑

รหัส ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน สังกัด

12001 นายธรรมรัตน ์รัตนมณี ผู้อ านวยการส านกังานเลขานกุารคณะที่
ปรึกษาการข่าว ส านกัข่าวกรองแหง่ชาติ

ส านกัข่าวกรองแหง่ชาติ

12002 นางสาวบงัอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภาคที่ 2
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

12003 นางสาวซ่อนกล่ิน พลอยมี ผู้อ านวยการกองพัฒนาและเชืม่โยงการลงทุน
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

12004 นายดนยั วิจารณ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ์

12005 นายฤชา วราทร ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบคุคล กรมธนารักษ์

12006 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษพ์ื้นที่ชัยนาท กรมธนารักษ์

12007 นายจรัสพงษ ์สมานบตุร สรรพสามติพื้นที่หนองบวัล าพูน กรมสรรพสามติ

12008 นายวินจิ วิเศษสุวรรณภมูิ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบคุคล กรมสรรพากร

12009 นางสาวอญัจนา วงศ์สว่าง ผู้อ านวยการส านกับริหารการระดมทุน
โครงการลงทุนภาครัฐ

ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ

12010 นายพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา ผู้อ านวยการส านกับริหารบคุคล ส านกังานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

12011 นายโสรัจ สุขถาวร ผู้อ านวยการส านกับริหารการคลัง ส านกังานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

12012 นางสาวลดา ภูม่าศ ผู้อ านวยการสถาบนัการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการ

ส านกังานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

12013 นางปยิะพิณ นยิมฤกษ์ ผู้อ านวยการกองยุโรปตะวันตก กรมยุโรป

12014 นายเอกอรรถ ทิตาราม อคัรราชทูตที่ปรึกษา ส านกังานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

12015 นางสาวอภริดี อนคุระหานนท์ ผู้อ านวยการกองสัญชาติและนติิกรณ์ กรมการกงสุล

12016 นายดนย์วิศว์ พูลสวัสด์ิ ผู้อ านวยการกองตรวจลงตราและเอกสาร
เดินทางคนต่างด้าว

กรมการกงสุล

12017 นายจาตุรนต์ ไชยะค า ผู้อ านวยการกองหนงัสือเดินทาง กรมการกงสุล

12018 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ ผู้อ านวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต

รายชื่อผู้ส าเร็จการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12
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12019 นายปยิะพงษ ์นนัต์ธนะ เลขานกุารกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ

12020 นางอรพินทร์ ลีลิตธรรม ผู้อ านวยการกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนเิทศ

12021 นายพลพงศ์ วังแพน ผู้อ านวยการกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ

12022 นางหทัยา คูสกลุ เลขานกุารกรมอาเซียน กรมอาเซียน

12023 นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานกุารกรม กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก

12024 นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ ผู้อ านวยการกองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก

12025 นางสาวจิรัสยา พีรานนท์ ผู้อ านวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

12026 นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ นกัการทูตช านาญการพิเศษ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

12027 นางสาวสุนยี์ ศรีสง่าตระกลูเลิศ ผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนษุย์ ส านกังานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์

12028 นางจตุพร โรจนพานชิ พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์
จังหวัดสิงหบ์รีุ

ส านกังานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์

12029 นางสาวอบุลวรรณ สุจริตกลุ ผู้อ านวยการกองกจิการภาพยนตร์และวีดิ
ทัศนต่์างประเทศ

กรมการท่องเที่ยว

12030 นายสมบรูณ์ พฤกษก์นัทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอด็ ส านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12031 นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ส านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12032 นายสุริยันต์ บญุญานกุลู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12033 นายสุรเทพ กจิกล้า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบรีุ ส านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12034 นายจิตติศักด์ิ ศรีปญัญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ส านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12035 นายชลธิศักด์ิ ชาวปากน้ า อคัรราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจ า
กรุงโตเกยีว

ส านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12036 นายไพฑูรย์ ไชยภมูสิกลุ ผู้อ านวยการกองพัสดุ กรมชลประทาน



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ๑

รหัส ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน สังกัด

รายชื่อผู้ส าเร็จการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12

12037 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อ านวยการส านกัพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

12038 นายเชษฐา ดิษยมาลย์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานเพชรบรูณ์ กรมชลประทาน

12039 นายพงศ์ศักด์ิ ณ ศร ผู้อ านวยการโครงการชลประทานชัยภมูิ กรมชลประทาน

12040 นายวรวิทย์ บณุยเนตร ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
บางบาล 

กรมชลประทาน

12041 นายวีระ เพ็งทอง ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี กรมชลประทาน

12042 นายนพินธ์ ฟูศรี ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนา่น กรมชลประทาน

12043 นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
พลายชุมพล

กรมชลประทาน

12044 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อ านวยการโครงการกอ่สร้าง กรมชลประทาน

12045 นายเรืองโชค ชัยค ารงค์กลุ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานขอนแกน่ กรมชลประทาน

12046 นายฐกร กาญจนจ์ิรเดช ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอทุัยธานี กรมชลประทาน

12047 นายวิชัย จาตุรงค์กร ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
หว้ยหลวง

กรมชลประทาน

12048 นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
มลูล่าง

กรมชลประทาน

12049 นายสุเทพ ทองบา้นบอ่ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

12050 นายถาวร ทันใจ ผู้อ านวยการกองตรวจการประมง กรมประมง

12051 นายวรวิชญ์ วราอศัวปติ ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

12052 นายชัยวัฒน ์โยธคล ผู้อ านวยการส านกัควบคุม ปอ้งกนั และบ าบดั
โรคสัตว์

กรมปศุสัตว์

12053 นายนทัธ์เวโรจน ์บชูาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กรมปศุสัตว์

12054 นายกติิกรณ์ เจนไพบลูย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กรมปศุสัตว์
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12055 นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กรมปศุสัตว์

12056 นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง กรมปศุสัตว์

12057 นายพงศ์พัฒน ์ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์

12058 นายพนธ์สมทิธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอดุรธานี กรมปศุสัตว์

12059 นางสาวปรียานชุ ทิพยะวัฒน์ ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าพืช

กรมวิชาการเกษตร

12060 นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร

12061 นายกงัสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตร

12062 นางจ าเนยีร แสนราชา เกษตรจังหวัดล าพูน กรมส่งเสริมการเกษตร

12063 นายไพฑูรย์ ร่ืนสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบรีุ กรมส่งเสริมการเกษตร

12064 นายด ารงฤทธิ์ หลอดค า ผู้อ านวยการส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

กรมส่งเสริมการเกษตร

12065 นายเศรณี อนลิบล เกษตรจังหวัดระนอง กรมส่งเสริมการเกษตร

12066 นายเอนก รัตนร์องใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม กรมส่งเสริมการเกษตร

12067 นายดนยั ปญัจพิทยากลุ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการเกษตร

12068 นายธวัชชัย สิทธิวีระกลุ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร

12069 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบรีุ กรมส่งเสริมการเกษตร

12070 นางระนอง จรุงกจิกลุ เกษตรจังหวัดกระบี่ กรมส่งเสริมการเกษตร

12071 นายพิชัย วงษบ์วังาม เกษตรจังหวัดนครนายก กรมส่งเสริมการเกษตร

12072 นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมส่งเสริมการเกษตร
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12073 นายอ านวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปตัตานี กรมส่งเสริมการเกษตร

12074 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุย๋

กรมส่งเสริมการเกษตร

12075 นายวุฒินยั ยุวนานนท์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

12076 นางสาวเยาวรัตน ์เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอทุัยธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์

12077 นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมสหกรณ์

12078 นายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร กรมส่งเสริมสหกรณ์

12079 นายสมศักด์ิ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมสหกรณ์

12080 นายกอ่เกยีรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมสหกรณ์

12081 นายยงยุทธ อดุมศักด์ิ สหกรณ์จังหวัดอดุรธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์

12082 นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

12083 นายพิษณุ คล้ายเจตนดี์ สหกรณ์จังหวัดสระแกว้ กรมส่งเสริมสหกรณ์

12084 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

12085 ว่าที่ร้อยตรีประเทือง ฉัตรอนิตา ปฏรูิปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส านกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

12086 นายวิริยะ แกว้คง ปฏรูิปที่ดินจังหวัดยโสธร ส านกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

12087 นางสาวลักษณา มัน่เศรษฐวิทย์ ปฏรูิปที่ดินจังหวัดอดุรธานี ส านกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

12088 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที่
 1

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร

12089 นายปญัญา ชูพานชิ ผู้อ านวยการส านกับริหารโครงการทางหลวง
ระหว่างประเทศ

กรมทางหลวง

12090 นายทินกร คุณสมติปญัญา ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบรีุ กรมทางหลวงชนบท
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12091 นายสุทธิพล เอีย่มประเสริฐกลุ ผู้อ านวยการส านกังานทรัพยากรน้ าภาค 3 กรมทรัพยากรน้ า

12092 นายธารธรรม อปุระวงศา ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

ส านกังานสถิติแหง่ชาติ

12093 นายโกมล บวัเกตุ ผู้อ านวยการกองก ากบัและอนรัุกษพ์ลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์
พลังงาน

12094 นายสุรีย์ จรูญศักด์ิ ผู้อ านวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์
พลังงาน

12095 นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์

12096 นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดสกลนคร ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์

12097 นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดจังหวัดสงขลา ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์

12098 นายอดุม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์

12099 นายศารุมภ ์โหมง่สูงเนนิ พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์

12100 นางสาวสุภากติต์ิ เกล้ียงสงค์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์

12101 นายวันชัย อาจกมล ผู้อ านวยการกองบริหารการพาณิชย์ภมูภิาค ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์

12102 นายปวริศ หาญณรงค์ ผู้อ านวยการกองมาตรฐานสินค้าน าเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ

12103 นายสมควร อิม่ถาวรสุข เลขานกุารกรม กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

12104 นางสาวปทัมาวดี บญุโญภาส ผู้อ านวยการส านกักฎหมาย กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

12105 นางสาวสุภาวดี แย้มกมล อคัรราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย)์ ณ กรุง
ลอนดอน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

12106 นางสาวณัฐิยา สุจินดา ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมการค้าสินค้า
เกษตรและอตุสาหกรรม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

12107 นายกติตินนัท์ ยิง่เจริญ อคัรราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย)์ ณ กรุงมอสโก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

12108 นายพรวิช ศิลาออ่น ผู้อ านวยการส านกัสารสนเทศและการบริการ
การค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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12109 นางสมรรัตน ์สนทิวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการในต าแหนง่นกัวิชาการพาณิชย์
เชีย่วชาญ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

12110 นางสาวจิตติมา ศรีถาพร ผู้อ านวยการส านกักฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปญัญา

12111 นางสาวสวลี บญุชู ผู้อ านวยการส านกัเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปญัญา

12112 พันเอกศุภณัฏฐ์ หนรุู่ง ผู้อ านวยการส านกังานคุมประพฤติจังหวัด
อา่งทอง

กรมคุมประพฤติ

12113 พันต ารวจโทสุภทัธ์ ธรรมธนารักษ์ ผู้อ านวยการกองคดีการค้ามนษุย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

12114 นางยุถิกา อศิรางกรู ณ อยุธยา ผู้อ านวยการส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

12115 รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านกังานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

12116 นายนคิม ปญัญาทวีกจิไพศาล ผู้อ านวยการส านกับริหารกลาง ส านกังานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

12117 นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อคัรราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี

ส านกังานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

12118 นางสาวลักขณา ดอกเขียว ผู้อ านวยการส านกัยุทธศาสตร์อดุมศึกษา
ต่างประเทศ

ส านกังานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

12119 นายพิเชฐ โพธิ์ภกัดี ศึกษาธิการจังหวัดสมทุรสงคราม ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12120 นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12121 นายสิทธิพงษ ์พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอา่งทอง ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12122 นายชาตรี ปรุะมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12123 นายรณชัย ทัดช่อมว่ง ศึกษาธิการจังหวัดอทุัยธานี ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12124 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการจังหวัดจันทบรีุ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12125 นายสันติภทัร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภเูกต็ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12126 นายศุภมติร ศิรกณัฑะมากลุ รองศึกษาธิการจังหวัดชลบรีุ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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12127 นายประสพ กนัจู รักษาการในต าแหนง่ผู้ตรวจสอบภายใน
กระทรวง (นกัวิชาการตรวจสอบภายใน
เชีย่วชาญ) ปฏบิติัหนา้ที่ผู้อ านวยกลุ่ม

ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12128 นางสาวจารุนนัท์ แกว้ทองนาค ผู้อ านวยการภารกจินโยบายและระบบ
บริหารงานบคุคล

ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน ก.ค.ศ.)

12129 นายจ านงค์ กล่อมแกว้ ผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จังหวัด
นครสวรรค์

ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน กศน.)

12130 นายชนะ เปรมปรี ผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จังหวัดตาก ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน กศน.)

12131 นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จังหวัดพะเยา ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน กศน.)

12132 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จังหวัดยโสธร ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน กศน.)

12133 นางบษุบา ณะแกว้ ผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จังหวัดพังงา ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน กศน.)

12134 นางสุพรพรรณ นาคปานเอีย่ม ผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จังหวัดนนทบรีุ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน กศน.)

12135 นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน กศน.)

12136 นางขนษิฐา มะลิสุวรรณ ผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จังหวัดยะลา ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน กศน.)

12137 นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อ านวยการส านกังาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน กศน.)

12138 นายสัมนาการณ์ บญุเรือง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองกี ่จังหวัด
บรีุรัมย์

ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน กศน.)

12139 นายไพโรจน ์คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา

ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน กศน.)

12140 นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัย

ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านกังาน กศน.)

12141 นายอามนี กะดะแซ ผู้อ านวยการส านกังานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส

ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)

12142 นางสาวยุวดี กง๋เกดิ ผู้อ านวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามญัศึกษา ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)

12143 นายณรงค์ศักด์ิ บณุยมาลิก ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)

12144 นายวิทยาศิลป ์สะอา ผู้อ านวยการส านกังานการศึกษาเอกชน
จังหวัดยะลา

ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)
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12145 นางพรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานเลขานกุารกรม ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)

12146 นายสวัสด์ิ ภูท่อง ผู้อ านวยการส านกัพัฒนากฎหมายการศึกษา ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา

12147 นายบญุเลิศ ค่อนสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลวัดปตุิลาธิราช
รังสฤษฎิ์

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12148 นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงหบ์รีุ

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12149 นายรัฐอสิรา กงวงษ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอดุรธาน ีเขต 3

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12150 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12151 นายค าปุน่ บญุเชิญ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12152 นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12153 นายยงยุทธ พรหมแกว้ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12154 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 11

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12155 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 39

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12156 นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12157 นายภทัธศาสน ์มาสกลุ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 28

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12158 นายประทีป ทองด้วง ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 2

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12159 นายสวงษ ์ไชยยา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลเชียงใหม่ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12160 นางวันเพ็ญ บรีุสูงเนนิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลวัดกลางดอน
เมอืงชลบรีุ

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12161 นายสามารถ รอดส าราญ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12162 พ.อ.อ.กติิศักด์ิ เพ็งสกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลปทุมธานี ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
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12163 นางปณัฑารีย์ บญุแรง ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมวัดเบญจมบพิตร ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12164 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานเุคราะห ์23 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12165 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12166 นายอฏัฐผล ถิรพรพงษศิ์ริ ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12167 นายบณุยพงศ์ โพธิวัฒนธ์นตั ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมวัดสิงห ์ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12168 นายสมพร สังวาระ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอ้ม
เกล้า

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12169 นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินติบางแคปานข า ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12170 นายชลัท ทิพย์ลมยั ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอ้ม
เกล้า

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12171 นายสุรศักด์ิ การุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมนิทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12172 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมนิทราชินทูิศ หอวัง 
นนทบรีุ

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

12173 นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพส าโรง ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12174 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิระยอง ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12175 นายเสริมศักด์ิ นลิวิลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12176 นายจรัส เล่หสิ์งห์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิสระแกว้ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12177 นายวิทยา พลศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บรีุรัมย์

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12178 นายสมมาตร เอยีดฉิม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแกน่

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12179 นายธีรภทัร์ ไชยสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอดุรธานี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12180 นางบญัชาลักษณ์ ลือสวัสด์ิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ๑

รหัส ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน สังกัด

รายชื่อผู้ส าเร็จการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12

12181 นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกจิและการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพ

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12182 นายมหศิร ปตันราษฎร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิปตัตานี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12183 นายพงค์สิลป ์รัตนอดุม ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนา
ภเิษกหนองจอก

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12184 ว่าที่ร้อยตรีอมรินทร์ รูปสวย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบรีุ

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12185 นางธิติมา โรจนว์ัชราภบิาล ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12186 นายพงษศั์กด์ิ นุย้เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอีย่มละออ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12187 ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลมา้ย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิฉะเชิงเทรา ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12188 พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12189 นายเกษม ต้ังเกษมส าราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอตุรดิตถ์ ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

12190 นายชัยวัฒน ์ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ์ ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

12191 นายวีระศักด์ิ อนตุรองักรู ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัด
ขอนแกน่

ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

12192 นายบลัลังก ์อปุพงษ์ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

12193 นายด ารง ธ ารงเลาหะพันธุ์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ กรมอนามยั

12194 นายกมัปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการกาก
อตุสาหกรรม

กรมโรงงานอตุสาหกรรม

12195 นายวาที พีระวรานพุงศ์ ผู้อ านวยการกองพัฒนาดิจิทัลอตุสาหกรรม กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

12196 นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองนโยบายอตุสาหกรรมราย
สาขา 2

ส านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม


