
ท่ี รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน�ง/หน�วยงาน

1 83001 นางนิตยา หิรัญประดิษฐ� ประชาสัมพันธ�จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมประชาสัมพันธ�

2 83002 นายฤทธี ศรีสวัสด์ิ ผู)อํานวยการสํานัก 11

สํานักข,าวกรองแห,งชาติ

3 83003 นายสมชัย รอดเรือง ผู)อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด)านความม่ันคง 2

สํานักงบประมาณ

4 83004 นางพิมพร โอวาสิทธิ์ ผู)อํานวยการสํานักอํานวยการ

สํานักงบประมาณ

5 83005 นายอนุชา ภาระนันท� ผู)อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ี 3

สํานักงบประมาณ

6 83006 นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู)อํานวยการกองประชาสัมพันธ�

สํานักงาน กปร.

7 83007 นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร ผู)อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

รายนามผู�สําเร็จการฝ!กอบรม

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส.1) รุ�นท่ี 83

สํานักนายกรัฐมนตรี 

7 83007 นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร ผู)อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

สํานักงาน ก.พ.

8 83008 นายสุวัฒน� เอ้ือเฟ>?อ ผู)อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน,งและ

ค,าตอบแทน

สํานักงาน ก.พ.

9 83009 นางชุลีพร บุณยมาลิก ผู)อํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล)อม

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห,งชาติ

10 83010 นางเยาวลักษณ� ต้ังบุญญะศิริ ผู)เชี่ยวชาญเฉพาะด)านการพัฒนาระบบราชการ

สํานักงาน ก.พ.ร.

11 83011 นายฉัตรชัย บางชวด ผู)อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�ความม่ันคงจังหวัดชายแดน

ภาคใต)และชนต,างวัฒนธรรม

สํานักงานสภาความม่ันคงแห,งชาติ



12 83012 นางอุดมพร เอกเอ่ียม ผู)อํานวยการสํานักบริหารกลาง

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

13 83013 นายสุรพล สันตยานนท� ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝEายข)าราชการประจําด)านสังคม

14 83014 นางเอมปรีดิ์ วัชรางกูร ผู)อํานวยการสํานักบริหารกลาง

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

15 83015 นายถนัด หอมจันทร� ธนารักษ�พ้ืนท่ีกระบี่

กรมธนารักษ�

16 83016 นางสาวนิภา ลําเจียกเทศ ผู)อํานวยการกองการเจ)าหน)าท่ี

กรมบัญชีกลาง
17 83017 นางอัญชลี ศรีอําไพ ผู)อํานวยการสํานักการเงินการคลัง

กรมบัญชีกลาง

18 83018 นายเกรียงไกร ลิมปอารยะกุล สรรพากรพ้ืนท่ีสุพรรณบุรี

กรมสรรพากร
19 83019 นายเจริญ เสือนิล สรรพากรพ้ืนท่ีชุมพร

กรมสรรพากร

20 83020 นางสาววีณา ลิ่มสวัสด์ิ สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 23

กระทรวงการคลัง 

20 83020 นางสาววีณา ลิ่มสวัสด์ิ สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 23

กรมสรรพากร
21 83021 นางวชิรญา เพ่ิมภูศรี ผู)อํานวยการสํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

22 83022 นางสาวพิมพ�เพ็ญ ลัดพลี ผู)อํานวยการสํานักจัดการหนี้ 2

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

23 83023 นายสุภาค โปร,งธุระ ผู)อํานวยการกองประชาสัมพันธ�การทูตสาธารณะ

กรมสารนิเทศ

24 83024 นางจิราพร สุดานิช เลขานุการกรม

กรมสารนิเทศ

25 83025 นายกระจ,าง ขอนดอก ท,องเท่ียวและกีฬาจังหวัดแม,ฮ,องสอน

สํานักงานปลัดกระทรวงการท,องเท่ียวและกีฬา

กระทรวงการต�างประเทศ

กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา



26 83026 นายชาญณรงค� สุหงษา ท,องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก

สํานักงานปลัดกระทรวงการท,องเท่ียวและกีฬา

27 83027 นางสาวดารณี ลิขิตวรศักด์ิ ผู)อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร�การกีฬา

กรมพลศึกษา

28 83028 นางสุวรีย� ใจหาญ ผู)อํานวยการกองต,อต)านการค)ามนุษย�

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย�

29 83029 นายประสิทธิ์ มีช)าง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย�

30 83030 นางพัชรี อาระยะกุล ผู)อํานวยการกองส,งเสริมความเสมอภาคระหว,างเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

31 83031 นายพัฒนคมน� ภู,ประเสริฐ ผู)ปกครองนิคมสร)างตนเองจังหวัดระยอง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

32 83032 นางจินตนา จันทร�บํารุง ผู)อํานวยการกองส,งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

กรมส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย+

กรมส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

33 83033 นายวสันต� พรหมศิริรัตน� เกษตรและสหกรณ�จังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

34 83034 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน� ผู)อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

35 83035 นายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณ�จังหวัดฉะเชิงเทรา

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

36 83036 นางสาวนนทิชา วรรณสว,าง ผู)อํานวยการสํานักบริหารกลาง

กรมการข)าว

37 83037 นายเศรษฐเกียรติ กระจ,างวงษ� เลขานุการกรม

กรมปศุสัตว�

38 83038 นายประศาสน� สุทธารักษ� ผู)อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9

กรมพัฒนาท่ีดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ+



39 83039 นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู)อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 จ.

พิษณุโลก

กรมวิชาการเกษตร

40 83040 ว,าท่ีร)อยตรีสมสวย ปKญญาสิทธิ์ ผู)อํานวยการสํานักงานส,งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6จ.

เชียงใหม,

กรมส,งเสริมการเกษตร

41 83041 นายประกอบ เผ,าพงศ� สหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�

กรมส,งเสริมสหกรณ�

42 83042 นายนิพนธ� ชนมนัส ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ�

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

43 83043 นางสาววรรณพร ดอกจําปา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

44 83044 นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย� ผู)อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 4

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

45 83045 นายสรพงศ�  ไพฑูรย�พงษ� หัวหน)าสํานักงานรัฐมนตรี

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
46 83046 นายพงศ�ธนา  แววรัตน� ขนส,งจังหวัดกําแพงเพชร

กรมการขนส,งทางบก
47 83047 นาวาตรีสมนึก  สุขวณิช ผู)อํานวยการกองส,งเสริมการพาณิชยนาวี

กรมเจ)าท,า
48 83048 นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ผู)อํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 2 (แพร,)

กรมทางหลวง

49 83049 นายอภิชาติ จันทรทรัพย� ผู)อํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 6 (เพชรบูรณ�)

กรมทางหลวง

50 83050 พ.จ.อ.เมืองชล วงศ�สุวรรณ ผู)อํานวยการท,าอากาศยานสกลนคร

กรมท,าอากาศยาน
51 83051 นางวิไลรัตน� ศิริโสภณศิลปP ผู)อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส,งและจราจร

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส,งและจราจร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม



52 83052 นางสาวพรศรี สุทธนารักษ� ผู)อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล)อมภาคท่ี 15 (ภูเก็ต)

สป.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม

53 83053 นายสา แสงสว,าง ผู)อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 

         จ. บุรีรัมย�

สป.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม

54 83054 นายสมศักด์ิ พิริยโยธา ผู)อํานวยการสํานักอนุรักษ�ทรัพยากรปEาชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝKQง

55 83055 นายอนุกูล วงศ�ใหญ, ผู)อํานวยการสํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม

 จ.สตูล

สป.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม

56 83056 นายยรรยงค� อินทฤทธิ์ ผู)อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9

กรมทรัพยากรน้ํา

57 83057 นายจิตรกร สุวรรณเลิศ ผู)อํานวยการสํานักอนุรักษ�และฟ>?นฟูทรัพยากรน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

58 83058 นายสุขุม มิตตัสสา ผู)อํานวยการสํานักบริหารกลาง

กรมปEาไม)

59 83059 นายวีรวัฒน� ปภุสสโร ผู)อํานวยการสํานักส,งเสริมการมีส,วนร,วมของประชาชน59 83059 นายวีรวัฒน� ปภุสสโร ผู)อํานวยการสํานักส,งเสริมการมีส,วนร,วมของประชาชน

กรมส,งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล)อม

60 83060 นายสุโข อุบลทิพย� ผู)อํานวยการสํานักวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล)อม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล)อม

61 83061 นางปฏิมา อาภาศิลปP ผู)อํานวยการสํานักกิจการอวกาศแห,งชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร

62 83062 นางจิรพา กุลชาติวิชิต สถิติจังหวัดสระบุรี

สํานักงานสถิติแห,งชาติ

63 83063 นายพิพัฒน� เพ็ชรกระจ,าง สถิติจังหวัดหนองคาย

สํานักงานสถิติแห,งชาติ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กระทรวงพลังงาน



64 83064 นายสราวุธ แก)วตาทิพย� ผู)อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร�

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

65 83065 นายวรากร พรหโมบล ผู)อํานวยการสํานักบริหารกิจการปRโตรเลียมระหว,างประเทศ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

66 83066 นายสมบูรณ� หน,อแก)ว ผู)อํานวยการสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

กรมธุรกิจพลังงาน

67 83067 นายถวัลย� ธนกิจเจริญพัฒน� ผู)อํานวยการสํานักความปลอดภัยธุรกิจกSาซธรรมชาติ

กรมธุรกิจพลังงาน

68 83068 นายวันชัย บรรลือสินธุ� ผู)อํานวยการกองแผนงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน

69 83069 นางสาวสุนันทา น)อยพิทักษ� พาณิชย�จังหวัดนนทบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

70 83070 นายธีรวุฒิ คล)ายเคลื่อน พาณิชย�จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�
71 83071 นางสาวสุรีย� จิรัฐติกาลกุล ผู)อํานวยการกองปกปUองและตอบโต)ทางการค)า

กรมการค)าต,างประเทศ

กระทรวงพาณิชย+

กรมการค)าต,างประเทศ

72 83072 นางสาวเสาวณิต ผ,องใส ผู)อํานวยการสํานักการค)าสินค)า

กรมเจรจาการค)าระหว,างประเทศ

73 83073 นายดิเรก บุญแท) ผู)อํานวยการสํานักกฎหมาย

กรมพัฒนาธุรกิจการค)า

74 83074 นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

75 83075 นางศิวพร ฉ่ัวสวัสด์ิ ผู)ตรวจราชการกรม

กรมท่ีดิน

76 83076 นายชาสันต� คงเรือง หัวหน)าสํานักงาน ปภ. จังหวัดนครปฐม

กรมปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย

77 83077 นายไตรรัตน� พูลสวัสด์ิ ผู)ตรวจราชการกรม

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย



78 83078 นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ผู)อํานวยการสํานักกฎหมาย

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

79 83079 นายเศวตนันท� สุขพันธ� ผู)อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ�

กรมคุมประพฤติ

80 83080 นายทร ชาวพิจิตร ผู)อํานวยการสํานักงานบังคับคดีแพ,งกรุงเทพมหานคร 1

กรมบังคับคดี

81 83081 นายสัมพันธ� ศรีลัด ผู)อํานวยการสํานักงานบังคับคดีแพ,งกรุงเทพมหานคร 5

กรมบังคับคดี

82 83082 นางนุสรา  แสนนาม ผู)อํานวยการสถานพินิจและคุ)มครองเด็กและเยาวชน จ.

กาญจนบุรี

กรมพินิจและคุ)มครองเด็กและเยาวชน

83 83083 นายสุรศักด์ิ เผื่อนคํา ผู)บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ,

กรมราชทัณฑ�

84 83084 พ.ต.ท.กฤษฎา ริบรวมทรัพย� ผู)อํานวยการกองตรวจพิสูจน�ทางวิทยาศาสตร�

สถาบันนิติวิทยาศาสตร�

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

85 83085 นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ�

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

86 83086 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ แรงงานจังหวัดสุราษฎร�ธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
87 83087 นายไพโรจน� โชติกเสถียร จัดหางานจังหวัดขอนแก,น

กรมการจัดหางาน
88 83088 นางอารมณ� วาจารัตน� จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ�

กรมการจัดหางาน
89 83089 นายวิชัย ผิวสอาด ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาฝWมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

กรมพัฒนาฝWมือแรงงาน

90 83090 นางชัญญาพัชญ� สุนทรพลเชฏฐ� ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาฝWมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค�

กรมพัฒนาฝWมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน



91 83091 นายสมบูรณ� ตรัยศิลานันท� ผู)อํานวยการสํานักคุ)มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ)มครองแรงงาน

92 83092 นายอนันต� บวรเนาวรักษ� ผู)อํานวยการกองสวัสดิการแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ)มครองแรงงาน

93 83093 นางสาวธนพร ชัยเวช ผู)อํานวยการสํานักเงินสมทบ

สํานักงานประกันสังคม
94 83094 นายสงวน วงศ�สัมพันธ�สุข ผู)ตรวจราชการกรม

สํานักงานประกันสังคม

95 83095 นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

96 83096 นางกุลยา เรือนทองดี เลขานุการกรม 

กรมส,งเสริมวัฒนธรรม

97 83097 นายธีรยล แสงอํานาจเจริญ ผู)อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

98 83098 นายเชิดศักด์ิ ศรีศักด์ิวิชัย ผู)อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร�

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

98 83098 นายเชิดศักด์ิ ศรีศักด์ิวิชัย ผู)อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร�

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

99 83099 นายธงชัย ม่ันคง ผู)อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 2

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

100 83100 นายขจิตพันธ� สุวรรณสิริภักด์ิ ผู)อํานวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

101 83101 ว,าท่ี ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ� ผู)อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

102 83102 นายพงษ�นรินทร� ชาติรังสรรค� ผู)อํานวยการโรงพยาบาลอ,างทอง

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

103 83103 นายสุวิทย� โรจนศักด์ิโสธร นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข



104 83104 นายแพทย�ขจรศักด์ิ แก)วจรัส นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร�ธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

105 83105 นายดิเรก ขําแปUน ผู)อํานวยการเฉพาะด)าน (แพทย�) สังกัดสํานักงานปUองกัน

ควบคุมโรคท่ี 3 จ.นครสวรรค�

กรมควบคุมโรค

106 83106 ว,าท่ีร)อยตรีณัฐพัชร� รัตนเดชานาคินทร�ผู)อํานวยการศูนย� (ผู)อํานวยการเฉพาะด)านวิทยาศาสตร�

การแพทย�) ศูนย�วิทยาศาสตร�การแพทย�ท่ี 2 พิษณุโลก

กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�

107 83107 นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู)อํานวยการสํานักบริหาร 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

108 83108 นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู)อํานวยการศูนย�สุขภาพจิตท่ี 7

กรมสุขภาพจิต
109 83109 นายสืบพงษ� ไชยพรรค ผู)อํานวยการกองแผนงาน

กรมอนามัย

110 83110 นายวีระชัย นลวชัย ผู)อํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู)บริโภค

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงอุตสาหกรรม

111 83111 นายเดชา จาตุธนานันท� ผู)อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร�

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

112 83112 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
113 83113 นางกฤษนันท� ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
114 83114 นางแน,งน)อย เวทยพงษ� ผู)อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร�

กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม

115 83115 นางสาวอรวรรณ สิทธิบุศย� ผู)อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสระแก)ว

สํานักงาน ป.ป.ช.

กระทรวงอุตสาหกรรม

หน�วยงานอิสระ



116 83116 นายปรีชา ก)อนทอง ผู)อํานวยการสํานักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนท่ี

 4

สํานักงานการตรวจเงินแผ,นดิน

117 83117 นางสาวสุดาวีณ� นุกูลกิจเสรี เลขานุการกรม

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห,งชาติ

118 83118 พันตํารวจเอกธีรศักด์ิ สุริวงศ� รองผู)บังคับการกองบังคับการกองตํารวจจราจร

สํานักงานตํารวจแห,งชาติ

119 83119 นางนวลจันทร� โพธิ์ช,วย ผู)อํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร�

สํานักงานปUองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

120 83120 นายสิปปPบวร แก)วงาม ผู)อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห,งชาติ

121 83121 นายสรัล สินุธก ผู)อํานวยการสํานักบริหารกลาง

สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ

122 83122 นางวรรณี ศิริมณีบุญ ผู)อํานวยการสํานักการคลัง

สํานักงานอัยการสูงสุด

123 83123 พันเอก ภัทรศักด์ิ หอมทรง รองผู)อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการกําลังพล123 83123 พันเอก ภัทรศักด์ิ หอมทรง รองผู)อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการกําลังพล

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ท่ี รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน�ง/หน�วยงาน

1 84001 นางอุบลรัตน� คงกระพันธ� ผู)อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ�

กรมประชาสัมพันธ�

2 84002 นายเกียรติศักด์ิ วรจิตรานนท� ผู)อํานวยการสํานักอํานวยการ

สํานักข,าวกรองแห,งชาติ

3 84003 นางครองทรัพย� จิรชัยศรี ผู)อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ี 9

สํานักงบประมาณ

รายนามผู�สําเร็จการฝ!กอบรม

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส.1) รุ�นท่ี 84

สํานักนายกรัฐมนตรี



4 84004 นายบุญชู ประสพกิจถาวร ผู)อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด)านความม่ันคง 1

สํานักงบประมาณ

5 84005 นางระวิวรรณ ชัยกะเสวี ผู)อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ี 1

สํานักงบประมาณ

6 84006 นางดรงค�รัตน� กล)าหาญ ผู)อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด)านการศึกษา 2

สํานักงบประมาณ

7 84007 นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน� ผู)อํานวยการศูนย�จัดการศึกษาในต,างประเทศและบริหาร

ความรู)

สํานักงาน ก.พ.

8 84008 นางสาวอลินี ธนะวัฒน�สัจจะเสรี ผู)อํานวยการศูนย�ส,งเสริมจริยธรรม

สํานักงาน ก.พ.

9 84009 นางสาวมารยาท สมุทรสาคร ผู)อํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพร,การพัฒนา

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห,งชาติ

10 84010 นายเอนก มีมงคล ผู)อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห,งชาติแห,งชาติ

11 84011 นายชนินทร� ขาวจันทร� ผู)อํานวยการศูนย�เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 4

สํานักงานคณะกรรมการส,งเสริมการลงทุน

12 84012 นางนงนุช ธนเศรษฐ ผู)อํานวยการสํานักประสานงานการเมือง

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

13 84013 นายสันติ อํ่าศรีเวียง ผู)อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

14 84014 นายเกษมภูมิ วีรสมัย ธนารักษ�พ้ืนท่ีเพชรบุรี

กรมธนารักษ�

15 84015 นางสาววิริยา พูนคํา ผู)อํานวยการสํานักมาตรฐานค,าตอบแทนและสวัสดิการ

กรมบัญชีกลาง

16 84016 นางภวรัญชน� ตันมีศิลปP นายด,านศุลกากรบึงกาฬ

กรมศุลกากร

กระทรวงการคลัง



17 84017 นายวิศวะ ปRติสุขสมบัติ นายด,านศุลกากรแม,สอด

กรมศุลกากร

18 84018 นางสาวศิริเกศ แพร,วานิชย� สรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี 1

กรมสรรพสามิต

19 84019 ว,าท่ีร)อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย� ผู)อํานวยการสํานักงานสรรพสามิต ภาคท่ี 6

กรมสรรพสามิต

20 84020 นายภาณุวัฒน� เหลืองวิไล สรรพากรพ้ืนท่ีปราจีนบุรี

กรมสรรพากร

21 84021 นายปRQนสาย สุรัสวดี ผู)อํานวยการสํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส�

กรมสรรพากร

22 84022 นายวิบูลย� ชัยชนะศิริวิทยา ผู)อํานวยการสํานักสืบสวนและคดี

กรมสรรพากร

23 84023 นายกฤษณ� ตันคณารัตน� ผู)อํานวยการกองอเมริกาเหนือ

กรมอเมริกาและแปซิฟRกใต)

24 84024 นายธนพล หวังอ)อมกลาง ผู)อํานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ�

สํานักงานปลัดกระทรวงการต,างประเทศ

กระทรวงการต�างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงการต,างประเทศ

25 84025 นายขจรเกียรติ แพงศรี ท,องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานปลัดกระทรวงการท,องเท่ียวและกีฬา

26 84026 นายชนะ เจริญพร ท,องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

สํานักงานปลัดกระทรวงการท,องเท่ียวและกีฬา

27 84027 นายสุทรรศน� โพชากรณ� ผู)ปกครองสถานสงเคราะห�เด็กชายบ)านศรีธรรมราช

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

28 84028 นางเบญจมาส สมศรี ผู)ปกครองสถานสงเคราะห�เด็กอ,อนปากเกร็ด จ. นนทบุรี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

29 84029 นายสุธี ศรสวรรค� ผู)ปกครองสถานสงเคราะห�เด็กหญิง จ.อุดรธานี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงขอมนุษย+



30 84030 นางเพชรรัตน� ปUอมเย็น ผู)อํานวยการศูนย�เรียนรู)การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิม

พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลําพูน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

31 84031 นางฉวีวรรณ สัญญา ผู)อํานวยการศูนย�พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม,

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

32 84032 นายไชยรัตน� นวีภาพ เกษตรและสหกรณ�จังหวัดลพบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

33 84033 นางนงลักษณ� เกตุเวชสุริยา ผอ. กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและ

เกษตรกรรมยั่งยืน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

34 84034 นายสุวัฒน� เจียระคงม่ัน ผู)อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาข)าว

กรมการข)าว

35 84035 นายจานุวัตร เลิศศิลปPเจริญ ผู)อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1

กรมชลประทาน

36 84036 นางสาวจุฑามาศ ลิปRการถกล ผู)อํานวยการสํานักส,งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ,ายทอด

เทคโนโลยี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ+

เทคโนโลยี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

37 84037 นายก,อเกียรติ กูลแก)ว ประมงจังหวัดสงขลา

กรมประมง

38 84038 นายจาตุรนต� พลราช ปศุสัตว�จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมปศุสัตว�

39 84039 นายก,อเกียรติ จันทร�พ่ึงสุข ผู)อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 2

กรมพัฒนาท่ีดิน

40 84040 นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

กรมส,งเสริมการเกษตร

41 84041 นายสุเทพ ขวัญเผือก ผู)อํานวยการสํานักพัฒนาและถ,ายทอดเทคโนโลยีหม,อนไหม

กรมหม,อนไหม

42 84042 นายคมกริช แก)วสําราญ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดมหาสารคาม

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม



43 84043 นายสุริยน พัชรครุกานนท� ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

44 84044 นางชริตว�จาร� คล,องการยิง ขนส,งจังหวัดสมุทรสาคร

กรมการขนส,งทางบก

45 84045 นายสมหวัง ทองขาว ผู)อํานวยการสํานักงานขนส,งกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2

กรมการขนส,งทางบก

46 84046 นายจงรักษ� กิจสําราญกุล ผู)อํานวยการสํานักงานขนส,งกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1

กรมการขนส,งทางบก

47 84047 นายเด,นชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู)อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีและสารสนเทศ

กรมทางหลวง

48 84048 นายถาวร แสงอําไพ ผู)อํานวยการท,าอากาศยานตรัง

กรมท,าอากาศยาน

49 84049 นายประพันธ� กาใจทราย ผู)อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม

 จ.สระแก)ว

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม

กระทรวงคมนาคม

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม

50 84050 นางจันทนา ภาคย�ทองสุข ผู)อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล)อมภาคท่ี 11 (นครราชสีมา)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม

51 84051 นายพชรพง ทุมมาศ เลขานุการกรม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝKQง

52 84052 นายบุญรุ,ง เสืองามเอ่ียม เลขานุการกรม

กรมทรัพยากรธรณี

53 84053 นายอรรถพล เจริญชันษา ผู)อํานวยการสํานักปUองกันรักษาปEาและควบคุมไฟปEา

กรมปEาไม)

54 84054 นายจิระพงษ� คูหากาญจน� ผู)อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปEาไม)ท่ี 13 (สงขลา)

กรมปEาไม)

55 84055 นายธนิตย� หนูยิ้ม ผู)อํานวยการสํานักอนุรักษ�และจัดการต)นน้ํา

กรมอุทยานแห,งชาติ สัตว�ปEา และพันธุ�พืช



56 84056 นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู)อํานวยการสํานักงานกองทุนสิ่งแวดล)อม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล)อม

57 84057 นายนวรัตน� ไกรพานนท� ผู)เชี่ยวชาญเฉพาะด)านนโยบายและแผนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล)อม

58 84058 นางสาวบงจรรย� กาญจนศาสตร� ผอ. สํานักส,งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร

59 84059 นายวิชัย ประทีปทิพย� สถิติจังหวัดเชียงใหม,

สํานักงานสถิติแห,งชาติ

60 84060 นายธเนศ รุ,งโรจน�ชัยพร สถิติจังหวัดนครปฐม

สํานักงานสถิติแห,งชาติ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กระทรวงพลังงาน

61 84061 นายสุรินทร� แสงไทยทวีพร พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ�

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

62 84062 นางสาวพีรพัฒน� อินทรชุบ ผู)อํานวยการสํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง

กรมธุรกิจพลังงาน

63 84063 นางสาวภาวิณี โกษา ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

64 84064 นายอารีย� เดวี พาณิชย�จังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

65 84065 นายพรศักด์ิ แสงเจริญ พาณิชย�จังหวัดสุพรรณบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย+



66 84066 นายชาย สังขะเวส ผู)อํานวยการกองบริหารสินค)าข)อตกลงและมาตรการการค)า 

รักษาราชการแทนผู)อํานวยการกองสิทธิประโยชน�ทาง

การค)า

กรมการค)าต,างประเทศ

67 84067 นายวัชรศักด์ิ พรหมบุญ ผู)อํานวยการสํานักสารสนเทศและแผนงานการค)าใน

ประเทศ

กรมการค)าภายใน

68 84068 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร� ผู)อํานวยการกองกํากับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค)า

69 84069 นายจักรินทร� โกมลศิริ นักวิชาการพาณิชย�เชี่ยวชาญ 

ปฏิบัติราชการผู)อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ�และ

สื่อสารองค�กร

กรมส,งเสริมการค)าระหว,างประเทศ

70 84070 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัดเลย

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

71 84071 นายชาลี ชื่นอุไทย ผู)อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมท่ีดิน

72 84072 นายเรวัต ผ,องสุวรรณ� หัวหน)าสํานักงาน ปภ. จังหวัดเพชรบุรี

กรมปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย

73 84073 นายรังสฤษฎ� งามศิริ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

74 84074 นายพนมเทียน เส)งวั่น ท)องถ่ินจังหวัดพัทลุง

กรมส,งเสริมการปกครองท)องถ่ิน

75 84075 นายอุทัย ทะริยะ ผู)อํานวยการกองกลาง

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

76 84076 นายวรากร โสมนะพันธุ� ผู)อํานวยการกองส,งเสริมการระงับข)อพิพาท

กรมคุ)มครองสิทธิและเสรีภาพ

กระทรวงยุติธรรม



77 84077 นางสุภาภรณ� อ,อนฤทธิ์ ผู)อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ จ.พิษณุโลก

กรมคุมประพฤติ

78 84078 นายอนุชิต เสียงใหญ, ผู)อํานวยการสํานักงานบังคับคดี จ.นครศรีธรรมราช

กรมบังคับคดี

79 84079 นางทัศนีย� เปาอินทร� ผู)อํานวยการกองบังคับคดีล)มละลาย 4

กรมบังคับคดี

80 84080 นายครรชิต ทิพผล ผู)อํานวยการสํานักงานบังคับคดี จ.สระแก)ว

กรมบังคับคดี

81 84081 นางฉอ)อน สวยรูป ผู)อํานวยการสถานพินิจและคุ)มครองเด็กและเยาวชน จ.

ขอนแก,น

กรมพินิจและคุ)มครองเด็กและเยาวชน

82 84082 นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท� ผู)บัญชาการเรือนจํา จ.สระบุรี

กรมราชทัณฑ�

83 84083 นายสายชล ยังรอด ผอ. กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม

แห,งชาติ

สํานักงานกิจการยุติธรรม

84 84084 นายพิสิฏฐ� สกาญจนชัย ผอ. สํานักงานปUองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ84 84084 นายพิสิฏฐ� สกาญจนชัย ผอ. สํานักงานปUองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เขตพ้ืนท่ี 3

สํานักงานคณะกรรมการปUองกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ

85 84085 นายธนากร คัยนันท� ผอ. สถาบันพัฒนาบุคลากรด)านการปUองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการปUองกันและปราบปรามยาเสพติด

86 84086 นางสาวกัญญนันทน� คงภัสนิธิ

โรจน�

ผู)อํานวยการสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน�ยาเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการปUองกันและปราบปรามยาเสพติด

87 84087 นายคเณศ  พรตระกูลพิพัฒน� แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

88 84088 นางสาวบุปผา เรืองสุด หัวหน)าสํานักงานรัฐมนตรี

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน



89 84089 ว,าท่ี ร.ต.ณัฐพล เรียบร)อย จัดหางานจังหวัดพัทลุง

กรมการจัดหางาน

90 84090 นางอธิษฐาน พันธุฟKก จัดหางานจังหวัดศรีษะเกษ

กรมการจัดหางาน

91 84091 นายวินัย ขันติวิศิษฎ� ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนา

ฝWมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ

กรมพัฒนาฝWมือแรงงาน

92 84092 นางวลัยพร เหล,าวานิช ผู)อํานวยการกองการเจ)าหน)าท่ี

กรมสวัสดิการและคุ)มครองแรงงาน

93 84093 นายอํานวย ภู,ระหงษ� ผู)อํานวยการสํานักความปลอดภัยแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ)มครองแรงงาน

94 84094 นางสาวทัศนีย� นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม,

สํานักงานประกันสังคม

95 84095 นางสมศรี รักนุ)ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

96 84096 นางสาวอัจฉราพร พงษ�ฉวี ผู)อํานวยการกอง กองทุนส,งเสริมงานวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

96 84096 นางสาวอัจฉราพร พงษ�ฉวี ผู)อํานวยการกอง กองทุนส,งเสริมงานวัฒนธรรม

กรมส,งเสริมวัฒนธรรม

97 84097 นายสาโรจน� ขอจ,วนเต๋ียว ผู)อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

98 84098 นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู)อํานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

99 84099 ร)อยเอกภูรีวรรธน� โชคเกิด นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ�

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

100 84100 นายรุ,งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู)อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

101 84101 นายจรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข



102 84102 นายชัยวัฒน� จัตตุพร นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

103 84103 นายอนันต� กมลเนตร ผู)อํานวยการโรงพยาบาลนครนายก

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

104 84104 นายชาญชัย จันทร�วรชัยกุล ผู)อํานวยการโรงพยาบาลขอนแก,น

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

105 84105 นายธนรักษ� ผลิพัฒน� ผู)อํานวยการเฉพาะด)าน (แพทย�) สังกัดสํานักระบาดวิทยา

กรมควบคุมโรค

106 84106 นางภาวนา คุ)มตระกูล ผู)อํานวยการสํานักบริหาร

กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก

107 84107 นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ�พันธ� ผู)อํานวยการศูนย� (ผู)อํานวยการเฉพาะด)านวิทยาศาสตร�

การแพทย�) ศูนย�วิทยาศาสตร�การแพทย�ท่ี 5 สมุทรสงคราม

กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�

108 84108 นายสมัย ศิริทองถาวร ผู)อํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

กรมสุขภาพจิต

109 84109 นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

กระทรวงอุตสาหกรรม

109 84109 นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

110 84110 นางจันทรรัตน� ปRยพัทธไชย� อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม,

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

111 84111 นายอดิศักด์ิ อุรเคนทร� อุตสาหกรรมจังหวัดตราด

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

112 84112 นางยุพรัตน� ศตวิริยะ ผู)อํานวยการสํานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม

กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม

113 84113 นายสกล จุลาภา ผู)อํานวยการสํานักเหมืองแร,และสัมปทาน

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร,

114 84114 นางสุภาณี สุริยจันทราทอง ผู)อํานวยการสํานักบริหารกลาง

สํานักงานคณะกรรมการอ)อยและน้ําตาลทราย

115 84115 นายอิทธิชัย ปKทมสิริวัฒน� ผู)อํานวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



116 84116 นางสาวอังสนา  โตกิจกล)า ผู)อํานวยการกองมาตรฐานการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห,งชาติ

117 84117 นายศิวัช ชาวบางงาม ผู)อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานปUองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

118 84118 นายกมลธรรม วาสบุญมา ผู)อํานวยการสํานักส,งเสริมมาตรฐานจริยธรรม

สํานักงานผู)ตรวจการแผ,นดิน

119 84119 นางกัญฐณา หินเมืองเก,า ผู)อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห,งชาติ

120 84120 นายณัฏฐกฤษฎ� วงศ�เจริญ ผู)อํานวยการสํานักงานเลขานุการ ก.ร.

สํานักงานเลขาธิการสภาผู)แทนราษฎร

121 84121 นายไพฑูรย� คล)ายยวงทอง ผู)อํานวยการสํานักงานศาลปกครองกลาง

สํานักงานศาลปกครอง

122 84122 นายบท นามบุตร ผู)อํานวยการสํานักคดี 2

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

123 84123 นางอาบทิพย� ส,งกิตติสุนทร ผู)อํานวยการกองการในพระองค�

สํานักราชเลขาธิการ

หน�วยงานอ่ืน ๆ

สํานักราชเลขาธิการ

124 84124 พญ.ช.เขมศิริ  คงรักเกียรติยศ รองผู)อํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกข�และประชานามัย

พิทักษ�

สภากาชาดไทย

125 84125 นางสิริกันยา  ศิริรังษี รองผู)อํานวยการสํานักงานอาสากาชาด

สภากาชาดไทย

126 84126 นายกฎชยุตม�  บริบูรณ�จตุพร ผู)ช,วยผู)ว,าการก,อสร)างโรงไฟฟUา

การไฟฟUาฝEายผลิตแห,งประเทศไทย

127 84127 นายเอกชัย  ศักด์ิทัศนา รองผู)ว,าการการไฟฟUาส,วนภูมิภาค

การไฟฟUาส,วนภูมิภาค

128 84128 นายอดิศักด์ิ สุริยวนากุล รองกรรมการผู)จัดการใหญ,พัฒนา

บริษัท กฟผ.อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด

129 84129 นายธํารง  บูรณตระกูล ผู)ช,วยผู)ว,าการ (ระบบส,งและจ,ายน้ํา)

การประปานครหลวง



130 84130 นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู)อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

กสทช.

131 84131 นายนพดล  ภาคพรต ผู)อํานวยการฝEายกิจกรรมการท,องเท่ียวแห,งประเทศไทย

การท,องเท่ียวแห,งประเทศไทย

132 84132 นายธเนศวร� เพชรสุวรรณ ผู)อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง

การท,องเท่ียวแห,งประเทศไทย


