
รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง กรม
สํานักนายกรัฐมนตรี
4701 นายธีระพงษ  โสดาศรี ผอ.สํานักประชาสัมพันธเขต 2 อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ
4702 นางวรานุช  หงสประภาส ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ
4703 นายดิสทัต  โหตระกิตย ผอ.สํานักกฎหมายตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
4704 น.ส.รังสิมา  จารุภา ผอ.สํานักบริหารกลาง สํานักงาน ก.พ.
4705 นางลักขณา  ผูกผึ่ง เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล 9 ชช. สํานักงาน ก.พ.

4706 นายอนุชิต  ฮุนสวัสดิกุล
ผอ.กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมีสวนรวมใน
การพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร.

กระทรวงการคลัง
4707 นางนิตยา  สีดาฟอง ผอ.ศูนยสารสนเทศ ธนารักษ
4708 นางกิตติมา  นวลทวี คลังเขต  4 บัญชีกลาง
4709 นายสุรัช  ฉ่ัวดํารงกุล คลังเขต 6 บัญชีกลาง
4710 นางอรอนงค  วัชรเศรษฐกุล ผอ.สํานักบริหารและพัฒนาบุคคล ศุลกากร
4711 นายถาวร  ไทยจงรักษ สารวัตรศุลกากร 8 ศุลกากร
4712 นายเอกศักดิ์  โอเจริญ รองอธิบดี สรรพสามิต
4713 นางชื่นจิตร  เจริญสุข สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 สรรพสามิต
4714 นายกนก  จันทนโรจน เจาหนาท่ีบริหารงานสรรพากร 9 สรรพากร
4715 น.ส.จํารัส  แหยมสรอยทอง ผอ.สํานักอุทธรณภาษี สรรพากร
4716 น.ส.นิตยา  ทองทิพยา นักวิชาการภาษี 9 ชช. สรรพากร
4717 นายวสันต  วัฒนศิริ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช. สรรพากร
4718 นายสมพงษ  สงวนวนชาติ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช. สรรพากร
4719 นายสุธี  โปตะวณิช สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สรรพากร
4720 นางปานทิพย  ศรีพิมล รก.นักวิชาการคลัง 9 ชช. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการตางประเทศ
4721 นางกฤษณา  จันทรประภา รองอธิบดี เศรษฐกิจระหวางประเทศ
4722 นายพิษณุ  สุวรรณะชฏ ผอ.กองเอเชียตะวันออก 2 เอเชียตะวันออก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
4723 นายสัมพันธ  สุวรรณทับ พัฒนาสังคมฯ จ.พะเยา สํานักงานปลัดกระทรวง
4724 นายปกรณ  พันธุ ผอ.สํานักบริการสวัสดิการสังคม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง กรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
4725 นายณัฐพร  เพ็ญสุภา เกษตรและสหกรณ จ.อุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวง
4726 นางยลวิไล  ประสมสุข ผอ.กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง
4727 นายพีรพงษ  สุวรรณมนตรี รองอธิบดี ชลประทาน
4728 นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ เทคโนโลยี ปศุสัตว
4729 นายวิภาค  ภัทรเขต ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงคมนาคม
4730 นายประสงค   เธียรธนู รองอธิบดี การขนสงทางอากาศ

4731 นายจุฬา  สุขมานพ ผอ.ศูนยสารสนเทศการขนสงและจราจร
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
4732 นายวิเชียร  จุงรุงเรือง ผอ.สํานักบริหารจัดการนํ้า ทรัพยากรนํ้า
4733 นายประดิษฐ  บุญตันตราภิวัฒน รองอธิบดี สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
4734 นายวรวิทย  เชื้อสุวรรณ ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 10 อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4735 นายสงกรานต  อักษร ผอ.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา อุตุนิยมวิทยา
กระทรวงพลังงาน
4736 นายสุพจน  ทัดอยู ผอ.สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6 (ขอนแกน) สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิชย
4737 นายศรัณพจน  วีระประเสริฐ พาณิชย จ.ประจวบคีรีขันธ สํานักงานปลัดกระทรวง
4738 นางปราณี  ศิริพันธ ผอ.สํานักบริหารการคาธัญพืชและสินคาขอตกลง การคาตางประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
4739 นายอรรถพร  สิงหวิชัย รก.เลขานุการกรม ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4740 นางชฎารักษ  แกวสีปลาด ผอ.กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน สงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กระทรวงยุติธรรม
4741 นายวีระยุทธ  สุขเจริญ ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง

4742 นายอาภาพงศ  กฤตเวทิน
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

4743 นางนรินทิพย  ศิรวาณิชย เลขานุการกรม สํานักงานกิจการยุติธรรม

4744 นางธนิษฐา  นาคิน
ผอ.สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา     
ยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส.



รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง กรม
กระทรวงแรงงาน
4745 นางปราณิน  มุตตาหารัช ผูเชี่ยวชาญ การจัดหางาน
4746 นายธนัต  ศรีนา ผอ.สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10 พัฒนาฝมือแรงงาน
4747 นางพรรษา  บุญประสิทธ์ิ เลขานุการกรม สํานักงานประกันสังคม
กระทรวงวัฒนธรรม
4748 นายบวรเวท  รุงรุจี ผอ.สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร ศิลปากร
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4749 น.ส.ธิดา  เกิดกําไร ผอ.โครงการฟสิกสและวิศวกรรม วิทยาศาสตรบริการ
กระทรวงศึกษาธิการ

4750 นายสันทัด  สินธุพันธประทุม
ผอ.สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทาง
การศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง

4751 นายโรจนะ  กฤษเจริญ ผูเชี่ยวชาญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4752 น.ส.อาภรณ  แกนวงศ ผอ.สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
4753 นายปภัสสร  เจียมบุญศรี ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง
4754 นายสุรินทร  ประสิทธ์ิหิรัญ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
4755 นางอัญชลี  ภุมมา เลขานุการกรม สุขภาพจิต
4756 นายมานิตย  อรุณากูร รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงอุตสาหกรรม
4757 นายถาวร  หุนตระกูล อุตสาหกรรม จ.สุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
4758 นายวีรพล  ศรีเลิศ ผอ.ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 สงเสริมอุตสาหกรรม
หนวยราชการอิสระ
4759 นายดนุชา  สินธวานนท ผอ.กลุมประสานงานโครงการฯ 2 สํานักงาน กปร.
4760 นางสมบัติ  ประจวบลาภ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานฝกอบรม สํานักงานอัยการสูงสุด
4761 น.ส.วิไลลักษณ  อัญมณีรัตน ผอ.สํานักงานการตรวจสอบที่ 1 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
4762 น.ส.เยาวลักษณ  สุขวิวัฒนพร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8 สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง กรม
สํานักนายกรัฐมนตรี
4801 นางอุษา  จารุภา ผอ.กองการเจาหนาท่ี ประชาสัมพันธ
4802 นายวัตตะ  วุตติสันต ผอ.กอง 10 สํานักขาวกรองแหงชาติ

4803 นายวรวิทย  จําปรัตน
ผอ.สํานักจัดทํางบประมาณดานพัฒนาสังคม อาชีพ 
และสุขภาพ สํานักงบประมาณ

4804 นายเจษฎา  ประกอบทรัพย เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล 9 ชช. สํานักงาน ก.พ.
4805 น.ส.วัธนี  ตรีทอง นิติกร 9 ชช. สํานักงาน ก.พ.

4806 นายจิระพันธ  กัลลประวิทย ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุนพัฒนาสังคม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กระทรวงการคลัง
4807 น.ส.สมรัก  ตั้งในคุณธรรม ผอ.กองพัสดุ ธนารักษ

4808 นางจินดา  สังขศรีอินทร
คลังเขต 2 รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานัก
มาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง บัญชีกลาง

4809 น.ส.ภาณี  เอ้ียวสกุล คลังจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทนคลังเขต 2 บัญชีกลาง
4810 นายสมศักดิ์  พจนปฏิญญา ผอ.สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร ศุลกากร 
4811 นางดารารัตน  บรรเทาพล ผอ.สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 สรรพสามิต
4812 นางเบญจวรรณ  บานใหม ผอ.สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 สรรพสามิต
4813 นายณรงค  หาระวงศ นักวิชาการภาษี 9 ชช. สรรพากร
4814 นางถนอมศรี  พันธอุไร สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 สรรพากร
4815 นายนิยม  บุญสิงห นักวิชาการภาษี 9 ชช. สรรพากร
4816 น.ส.ภาวนา  ธรรมศิลา ผอ.สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ สรรพากร
4817 น.ส.วิมลวรรณ  ดวงนิล นักวิชาการภาษี 9 ชช. สรรพากร
4818 นางพรรษวรรณ  รัตนบานชื่น ผอ.ศูนยเอกสารกลาง สรรพากร
4819 นายสุรชาญ  ตางวิวัฒน ผอ.กองการเจาหนาท่ี สรรพากร
4820 นางดนุชา  ยินดีพิธ ผอ.สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
4821 น.ส.พนอศรี  ถาวรเศรษฐ ผอ.กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการตางประเทศ
4822 นายพรชัย  ดานวิวัฒน รองอธิบดี สนธิสัญญาและกฎหมาย
4823 นายจรัล  ปล่ังตระกูล อัครราชทูต 9 สารนิเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
4824 นางกิติยา  วงศเกียรติรัตน ผอ.สํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวง
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รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง กรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
4825 นายวิทยา  ประจันตะเสน ผอ.กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวง
4826 นายสถิร  วีรเดชะ ผอ.สํานักชลประทานที่ 10 ชลประทาน
4827 นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล รองอธิบดี ประมง
4828 นายชูชาติ  หงษรัตน ผอ.สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 พัฒนาท่ีดิน
4829 นายปรีชา  เชาวตระกูล เกษตรจังหวัดรอยเอ็ด สงเสริมการเกษตร
4830 นายพรพจน  มะนิยม ปฏิรูปที่ดินจ.อยุธยา สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงคมนาคม
4831 นายเฉลิมไท  ญาณภิรัต ผอ.สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย การขนสงทางบก
4832 นายเอนก  อัมระปาล รองอธิบดี ทางหลวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
4833 นายประวิม  วุฒิสินธุ รองอธิบดี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
4834 นายโชติ  ตราชู ผอ.สํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล ทรัพยากรนํ้าบาดาล
4835 นายสมศักดิ์  เนติรังษีวัชรา ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 9 อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4836 นายลือชัย  วนรัตน เลขานุการกรม สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงพลังงาน
4837 นายวีระชัย  สิทธิไกรวงษ ผูเชี่ยวชาญสวนพัฒนาและกํากับมาตรฐาน ธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพาณิชย
4838 น.ส.พิกุล  ทักษิณวราจาร ผอ.สํานักสงเสริมการแขงขันทางการคา การคาภายใน
4839 นายสมศักดิ์  พณิชยกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย ทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงมหาดไทย
4840 นายกองเกียรติ  อัครประเสริฐกุล รองอธิบดี การปกครอง
4841 นายปรีชา  รณรงค ผอ.สํานักพัฒนามาตรฐาน โยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงยุติธรรม
4842 พ.อ.วิชยุทธ  จงพยุหะ ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
4843 น.ส.ปติกาญจน  สิทธิเดช ผอ.กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ คุมครองสิทธิและเสรีภาพ
4844 นายสัจจา  เขมะจารุ ผูตรวจราชการ บังคับคดี
4845 นายจรัญ  วัจนะคุปต ผูตรวจราชการ พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
4846 นายฐานิส  ศรียะพันธ ผูบัญชาการเรือนจําพิเศษธนบุรี ราชทัณฑ



รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง กรม
กระทรวงแรงงาน
4847 นายวัยวัฒน  อารีราษฎร ผอ.กลุมงานพัฒนาองคกรและระบบงาน สํานักงานปลัดกระทรวง
4848 นายปกรณ  อมรชีวิน รก.ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมการมีงานทํา การจัดหางาน
กระทรวงวัฒนธรรม
4849 นายสุขุม  บัวมาศ ผอ.วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ศิลปากร
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4850 นางวิจิตรา  อนุวงศนุเคราะห เลขานุการกรม วิทยาศาสตรบริการ
กระทรวงศึกษาธิการ

4851 นายเสนห  ขาวโต
ผอ.สํานักติดตามและประเมินผลการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน

4852 น.ส.สุนันทา  แสงทอง ผอ.สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
4853 นายธํารงค  สมบุญตนนท ผอ.กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง
4854 นางจุรีภรณ  บุณยวงศวิโรจน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยนครราชสีมา วิทยาศาสตรการแพทย
4855 นายดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล ผอ.โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ สุขภาพจิต
4856 นายชาญชัย  พิณเมืองงาม ผอ.ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค อนามัย
กระทรวงอุตสาหกรรม
4857 นายธตรัฐ  ธนะสมบูรณ ผอ.สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง

4858 น.ส.พรทิพย  ศิริภานุวัฒน
ผอ.สํานักนโยบายอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล
ทราย

สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาล
ทราย

หนวยราชการอิสระ
4859 นายนพรัตน  เบญจวัฒนานันท ผอ.กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
4860 พล.ต.อ.วิเชียร  พจนโพธ์ิศรี หัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
4861 นางสุจิตรา  โสมนัส ผอ.สํานักงานการตรวจสอบที่ 3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
4862 นายวรวิทย  สุขบุญ ผอ.สํานักตรวจสอบทรัพยสิน 1 สํานักงาน ป.ป.ช.



รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง กรม
สํานักนายกรัฐมนตรี
4901 นางพัชราภรณ  อินทรียงค ผอ.กองพิธีการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4902 นายอํานวย  โชติสกุล ผอ.ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
4903 นางประภาภรณ  ภาวสุทธิการ ผอ.สํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ
4904 นางพรเพ็ญ  รตโนภาส นักวิชาการสอบ 9 ชช. สํานักงาน ก.พ.
4905 น.ส.วชิรา  ตรีกรวิเศษภักดี เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล 9 ชช. สํานักงาน ก.พ.

4906 น.ส.สมศรี  เหลืองมณีรัตน
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนารายไดและการกระจาย
รายได

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

กระทรวงการคลัง
4907 นายชูชีพ  จิตรอําไพ ผอ.กองแผนงาน ธนารักษ
4908 นายพงศธร  พากเพียรทรัพย ผอ.กองการเจาหนาท่ี ธนารักษ
4909 นางนฤมล  วสิกชาติ คลังจังหวัดเชียงราย บัญชีกลาง
4910 นายพงศชัย  จินดา สารวัตรศุลกากร 8 ศุลกากร
4911 นายมงคล  แสงอินทร สารวัตรศุลกากร 8 ศุลกากร
4912 น.ส.นภารัตน  กัลยาณสุต ผอ.สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สรรพสามิต
4913 นางสมณีย  มงคลโภชน สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 สรรพสามิต
4914 นายชัยฤกษ  วิริยะรัตนพร สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 สรรพากร
4915 น.ส.ปราณีต  เจียมกิรติชัยกุล นักวิชาการภาษี 9 ชช. สรรพากร
4916 นายไพลิน  สกุลวงศ นักวิชาการภาษี 9 ชช. สรรพากร
4917 น.ส.วรรณแสง  ริเริ่มวนิชย สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 สรรพากร 

4918 นางศจี  สุรโรจนประจักษ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (งาน
สรรพากร) สรรพากร

4919 นายสํารวย  ขําสังข สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 สรรพากร
4920 นางพรพิมล  จุรุพันธ รองผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

4921 นายอรรคศิริ  บุรณศิริ
ผอ.สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและ
ระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการตางประเทศ
4922 นายวรเดช  วีระเวคิน ผอ.กองสนธิสัญญา สนธิสัญญาและกฎหมาย
4923 นายสุรพล  เพชรวรา รองอธิบดี เอเชียตะวันออก
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
4924 นายทวนชัย  ลมูลสวาง ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากร สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

รายนามผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศน รุนที่ 49



รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง กรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
4925 นายปนชาย  ปนแกว พัฒนาสังคมฯ จ.ลําปาง สํานักงานปลัดกระทรวง

4926 นางฐิติกัลยา  หวังเจริญ ผอ.สํานักสงเสริมและพิทักษเด็ก
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
4927 นายอาคม  รุงวาว ผอ.สํานักชลประทานที่ 14 ชลประทาน
4928 นายชวิน  เจิมสุวรรณ ผอ.สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 พัฒนาท่ีดิน
4929 นายโอฬาร  พิทักษ ผอ.สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร สงเสริมการเกษตร
4930 นายสุดสาคร  หง่ีอน เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม สงเสริมการเกษตร
4931 นายปราโมช  ถาวร รองอธิบดี สงเสริมสหกรณ
กระทรวงคมนาคม
4932 นางวิลาวรรณ  ศิริงามเพ็ญ ผอ.กองวิชาการและวางแผน การขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
4933 นายขจรเดช  อ่ิมวัฒนา นายชางโยธา 8 ทางหลวง

4934 นายอราม  กอนสมบัติ รองผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
4935 น.ส.สุทธิลักษณ  ระวิวรรณ ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง

4936 นายวรรณเกียรติ  ทับทิมแสง
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล 
ชายฝงทะเลและปาชายเลน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

4937 นายวิชาญ  ทวิชัย ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 3 อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4938 นายไชยยันต  พึ่งเกียรติไพโรจน ผอ.สํานักกิจการอวกาศแหงชาติ สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพลังงาน
4939 นายดนัย  เอกกมล วิศวกร 9 ชช. พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพาณิชย
4940 น.ส.วราวรรณ  เวชชสัสถ ผอ.กองสงเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ การประกันภัย
4941 ร.อ.สุวิพันธุ  ดิษยมณฑล ผอ.สํานักการตลาดตางประเทศ สงเสริมการสงออก
กระทรวงมหาดไทย
4942 นายยุทธชัย  สธนเสาวภาคย เจาพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ท่ีดิน
4943 นายวีระพงษ  บุญญานุสนธ์ิ ผอ.กองนิติการ โยธาธิการและผังเมือง
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กระทรวงยุติธรรม
4944 นายสมโชค  บุญกําเนิด ผอ.สํานักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวง
4945 นางฉลอง  อติกนิษฐ ผูตรวจราชการกรม คุมประพฤติ
4946 นายประเสริฐ  อยูสุภาพ ผบ.เรือนจํากลางพิษณุโลก ราชทัณฑ

4947 พ.ต.อ.ดุษฎี  อารยวุฒิ
ผูบัญชาการสํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูล
การตรวจสอบ สอบสวนคดีพิเศษ

กระทรวงแรงงาน

4948 นายสันโดษ  เต็มแสวงเลิศ
ผอ.สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค  6  
ขอนแกน พัฒนาฝมือแรงงาน

4949 นายวิทยา  วิทยาศรัย สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงราย สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
4950 น.ส.ภัคสุจ์ิภรณ  จิปภพ เลขานุการกรม การศาสนา
4951 นางบุญพา  มิลินทสูต ผอ.กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4952 นายปรีชา  ธรรมนิยม ผอ.โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรบริการ
กระทรวงศึกษาธิการ

4953 นายวณิชย  อวมศรี
ผอ.สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอา
ชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงสาธารณสุข
4954 นายสมชัย  นิจพานิช ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ สํานักงานปลัดกระทรวง
4955 นายเจษฎา  โชคดํารงสุข ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี การแพทย
4956 นายศักดา  กาญจนาวิโรจนกุล นครินทร สุขภาพจิต
4957 นางวีรวรรณ  แตงแกว รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงอุตสาหกรรม
4958 นายสมศักดิ์  สุวัฒิกะ รองอธิบดี โรงงานอุตสาหกรรม
หนวยราชการอิสระ
4959 น.ส.นํ้าทิพย  ศรีสวัสดิ์ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานอักษรศาสตร สํานักราชเลขาธิการ
4960 นายอานนท  บุณยะรัตเวช เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

4961 นายทศพร  เกตุอดิศร รองเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ

หนวยงานอิสระ

4962 น.ส.วันทนีย  คงสมบูรณ
รอง ผอ.สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานา
มัยพิทักษ สภากาชาดไทย



รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง กรม
สํานักนายกรัฐมนตรี
5001 นายจํารัส  ศักดิ์จิรพาพงษ ผอ.กองกลาง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

5002 นางชุมศรี  พจนปรีชา
ผอ.สํานักจัดทํางบประมาณดานการศึกษาและ
วัฒนธรรม สํานักงบประมาณ

5003 น.ส.จารุวรรณ  เฮงตระกูล ผอ.สํานักหลักนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5004 นายสมเกียรติ  บุญชู ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตรความม่ันคง สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
5005 นางกัลยา  หนูทอง เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล 9 ชช. สํานักงาน ก.พ.
5006 นางสุนิดา  พินิจการ เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล 9 ชช. สํานักงาน ก.พ.
กระทรวงกลาโหม
5007 พ.อ.ดํารงค   ศรีประเสริฐ รองเจากรมขาวทหารบก กรมขาวทหารบก กองทัพบก
กระทรวงการคลัง

5008 นายนิพิฐ  อริยวงศ
นิติกร 8 รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานัก
บริหารจัดการฐานขอมูลท่ีราชพัสดุ ธนารักษ

5009 นางนรา  วงษสวรรค คลังจังหวัดนครราชสีมา บัญชีกลาง
5010 นางศิริพรรณ  วิสุทธิพรผล สารวัตรศุลกากร 8 ศุลกากร
5011 นายชนรรจน  อินทระ ผอ.สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิต
5012 นางวิมลทิพย  พิมพจันทร ผอ.สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 สรรพสามิต
5013 นางจิราพร  สุริยาศศิน สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 สรรพากร
5014 นางนัยนา  โรจนวงศจรัต ผูตรวจราชการ สรรพากร
5015 นางประนอม  ชาคริยานุโยค ผูเชี่ยวชาญ สรรพากร
5016 นายโยธิน  จวงพานิช ผูเชี่ยวชาญ สรรพากร
5017 น.ส.ศิริลักษณ  ไพโรจนรัตน นักวิชาการภาษี 9 ชช. สรรพากร
5018 นายสุรวิทย  คีรีวิเชียร นักวิชาการภาษี 9 ชช. สรรพากร
5019 นางเอมอร  ปทุมารักษ เจาหนาท่ีบริหารงานสรรพากร 9 สรรพากร
5020 นายเอด  วิบูลยเจริญ เลขานุการกรม สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

5021 น.ส.กรรณิการ  เอกเผาพันธุ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการออม การลงทุน และ
พัฒนาตลาดทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

5022 นางเครือพันธ  ศรีสุพรรณ ผอ.สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายนามผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศน รุนที่ 50



รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง กรม
กระทรวงการตางประเทศ
5023 นายอภิรัฐ  เหวียนระวี รองอธิบดี อเมริกาและแปซิฟกใต
5024 นายพิรุณ  ลายสมิต ผอ.กองเอเชียตะวันออก 3 เอเชียตะวันออก

5025 นายอภิชาติ  เพ็ชรรัตน รองผูอํานวยการ
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

5026 นายสิทธิพร  หวังดี
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ศรีสะเกษ สถาบันการพลศึกษา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
5027 นางระรินทิพย  ศิโรรัตน ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
5028 นายทองแรม  ศิลวัตร ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมง
5029 นายทศพร  ศรีศักดิ์ ปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี ปศุสัตว
5030 นายปราณีต  วิเศษศรี รองอธิบดี พัฒนาท่ีดิน
5031 นายไพโรจน  สุวรรณจินดา จังหวัดสงขลา วิชาการเกษตร
5032 นายพรชัย  พีระบูล เกษตรจังหวัดนนทบุรี สงเสริมการเกษตร
5033 นายวินัย  กสิรักษ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช. สงเสริมสหกรณ
กระทรวงคมนาคม
5034 นายนิติ  เพชรคูหา หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรี
5035 นายเจริญ  พยุงวิวัฒนกูล ผอ.กองฝกอบรม ทางหลวงชนบท
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
5036 นายวรศาสน  อภัยพงษ ผอ.สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า ทรัพยากรนํ้า
5037 นายปรีชา  วลีพิทักษเดช ผอ.สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
5038 นายชนินทร  ทองธรรมชาติ รองเลขาธิการ และสิ่งแวดลอม
กระทรวงพลังงาน

5039 นายปรัชญา  สําเร็จ
ผอ.สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 5 
(นครราชสีมา) สํานักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงพาณิชย
5040 นางวิภาดา  ตรีสัตย พาณิชยจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวง
5041 นางศิรินาถ  เซ็นนันท ผอ.กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง
5042 นางนิศา  ศรีสุวรนันท ผอ.สํานักอเมริกาและแปซิฟก เจรจาการคาระหวางประเทศ

กระทรวงมหาดไทย



รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง กรม
5043 น.ส.ปรียา  โสภณา พัฒนาการจังหวัดรอยเอ็ด การพัฒนาชุมชน
5044 นายธนัยพร  ศรีเดช เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 8 ท่ีดิน
กระทรวงยุติธรรม
5045 นายสมภพ  เจริญรักษ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบังคับคดีแพง บังคับคดี
5046 นายสรสิทธ์ิ  จงเจริญ ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครปฐม ราชทัณฑ
กระทรวงแรงงาน
5047 นายสงศักดิ์  รูปแกว แรงงานจังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
5048 นางจริยา  หลีเจริญ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตรัง สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
5049 น.ส.บุญจันทร  ไทยทองสุข ผอ.กองเงินสมทบ สํานักงานประกันสังคม
กระทรวงวัฒนธรรม
5050 นายการุณ  สุทธิภูล ผอ.สํานักการสังคีต ศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ
5051 นายกิจสุวัฒน   หงสเจริญ ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
5052 นายนพพร  สุวรรณรุจิ ผอ.สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
5053 นายวันชัย  สัตยาวุฒิพงศ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สํานักงานปลัดกระทรวง
5054 นายกําจัด  รามกุล แวดลอม ควบคุมโรค
5055 น.ส.ลักษณา  ลือประเสริฐ ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยขอนแกน วิทยาศาสตรการแพทย
5056 นายวิศิษฎ  ตั้งนภากร รองอธิบดี สนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงอุตสาหกรรม
5057 นายโอภาส  อิสระเสนารักษ ผอ.สํานักบริหารมาตรฐาน 3 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5058 นายโชคดี  แกวแสง ผอ.กองยุทธศาสตรและนโยบายการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
หนวยราชการอิสระ

5059 นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ

5060 นายสถาพร  วชิรโรจน
ผอ.สํานักสงเสริมและประสานการมีสวนรวม
องคกรเครือขาย

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ

รัฐวิสาหกิจ
5061 นางพจนีย  โพธ์ิภักดิ์ หัวหนากองการเจาหนาท่ี สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
หนวยงานอิสระ
5062 นางสรอยสอางค   พิกุลสด รอง ผอ.ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย




