
รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

รุ่นที ่63 จํานวนรวม 59 คน

6302 นางรพีพณัณ์ จุลมนต์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ

6303 นางอุทยัพรรณ ยิม้ศิริกุล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นยทุธศาสตร์

การงบประมาณเพื่อการบริหารงานแบบ

บูรณาการ

สาํนกังบประมาณ

6304 นางสาวพรนิภา เพชรยิง่วรพงศ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นยทุธศาสตร์

การงบประมาณเพื่อการบริหารงานแบบ

บูรณาการ

สาํนกังบประมาณ

6305 นายฉฐัวสัส์ บตัรสมบูรณ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการศูนยอ์าํนวยการ

บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้

สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

6306 นายโกมล จิรชยัสทธิกล ผอ้าํนวยการสาํนกักฎหมายปกครอง สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายช่ือผู้สําเร็จการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้นําทีม่ีวสัิยทศัน์และคุณธรรม รุ่นที ่63

ระหว่างวนัที ่12 ธันวาคม 2551 - 22 เมษายน 2552

6306 นายโกมล จรชยสุทธกุล ผอูานวยการสานกกฎหมายปกครอง สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา

6307 นายภาณุ สังขะวร ผูอ้าํนวยการศูนยส์รรหาและเลือกสรร สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการ

พลเรือน

6308 นายปิยวฒัน์ ศิวรักษ์ ผูอ้าํนวยการศูนยน์กับริหารระดบัสูง สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการ

พลเรือน

6309 นายสุริยา จนัทรกระจ่าง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6310 นนางสาวปราณี วฒันาคร คลงัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กรมบญัชีกลาง

6311 นายฤทธิไกร อุดมเวศย์ สารวตัรศุลกากร 9 กรมศุลกากร

6312 ร.ท.นิพนธ์ พนัธ์นวล สรรพสามิตพื้นท่ีสงขลา กรมสรรพสามิต

6313 นางพรรณอร ประยงค์ สรรพากรพื้นท่ีบุรีรัมย์ กรมสรรพากร

6314 นายกิติศกัด์ิ สารพุทธิ สรรพากรพื้นท่ีอุบลราชธานี กรมสรรพากร

6315 นางอุบลวรรณ อุษาวฒันากุล ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายเศรษฐกิจ

มหภาค

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั

6316 นายเสข วรรณเมธี ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผน สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ

6317 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ ผูอ้าํนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจ

ระหวา่งประเทศ

กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ



รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

6318 นายณชั ภิญโญวฒันชีพ ผูอ้าํนวยการกองตะวนัออกกลาง กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกา

6319 นายรัศมี จิตตธ์รรม หวัหนา้กลุ่มงานเอเชียกลาง เอเชียใต ้

ตะวนัออกกลางและแอฟริกา

กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกา

6320 นายสามารถชาย จอมวญิญา ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและ

ยทุธศาสตร์

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย์

6321 นางจารุชา ล้ิมแหลมทอง ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยฯี สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย์

6322 นายวจิิตร เทพเพชรรัตน์ ผูอ้าํนวยการส่งเสริมและสนบัสนุน

วชิาการ 3

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

6323 นายจรูญ พจน์สุนทร ผูอ้าํนวยการสาํนกัชลประทานท่ี 14 กรมชลประทาน

6324 นางสาวศิริวรรณ ตระกลูศีลธรรม ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจบญัชี

สหกรณ์ท่ี 1

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

6325 นายฐานนัดร์ ทตัตานนท์ ผอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันา กรมประมง6325 นายฐานนดร ทตตานนท ผอูานวยการสานกวจยและพฒนา

ประมงชายฝ่ัง

กรมประมง

6326 นายจีระศกัด์ิ พิพฒันพงศโ์สภณ ปศุสัตวจ์งัหวดัลพบุรี กรมปศุสัตว์

6327 นายศิริพงษ ์อินทรมงคล ผูอ้าํนวยการสาํนกัสาํรวจดินและวาง

แผนการใชท่ี้ดิน

กรมพฒันาท่ีดิน

6328 นางลดัดาวลัย ์กรรณนุช ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาผลิตภณัฑข์า้ว กรมการขา้ว

6329 นายบรรณหาร อินทร์ภิรมย์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานขนส่งจงัหวดั

นครปฐม

กรมการขนส่งทางบก

6330 นายสมศกัด์ิ ห่มม่วง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการขนส่งทางนํ้าท่ี

 7 หนองคาย

กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี

6331 นายอุดม บุญช่วย ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการขนส่งทางนํ้าท่ี

 2

อยธุยา

กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี

6332 นายวรีะ บูรณวฒิุ ผูอ้าํนวยการศูนยส์ร้างทางลาํปาง กรมทางหลวง

6333 นายไกวลัย ์โรจนานุกลู ผูอ้าํนวยการสาํนกัทางหลวงชนบทท่ี 12

 สงขลา

กรมทางหลวงชนบท

6334 นายพนม ทิพยชาติ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสาํนกังาน สาํนกังานปลดักระทรวง

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 4 นครสวรรค์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม



รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

6335 นางสาวอจัฉรา วงศแ์สงจนัทร์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัอนุรักษท์รัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

6336 นายสุพจน์ เจิมสวสัดิพงษ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันานํ้าบาดาล กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

6337 นายวริิยะ มงคลวรีาพนัธ์ ผูต้รวจสอบภายในกระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

6338 นางสาวเบญ็จวรรณ อุกฤษ หวัหนา้สาํนกังานรัฐมนตรี สาํนกังานรัฐมนตรี

6339 นายวฑูิร สุขพลู พาณิชยจ์งัหวดันครปฐม สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

6340 นายอดุลย ์โชตินิสากรณ์ เลขานุการกรม กรมการคา้ต่างประเทศ

6341 นางสาวแวววภิา ผลวฒันะ ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมท่ีดิน

6342 นายสุชาติ ตรีสัตยพนัธ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง

6343 นายมณฑล แกว้เก่า ผูอ้าํนวยการศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ด

ยาเสพติด

กรมคุมประพฤติ

6344 นางสิริพร ชูติกุลงั ผูอ้าํนวยการทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิง กรมราชทณัฑ์

6345 นายประกิจ กฤษณะ ผบ้ญัชาการเรือนจาํกลางนครสวรรค์ กรมราชทณัฑ์6345 นายประกจ กฤษณะ ผบูญชาการเรอนจากลางนครสวรรค กรมราชทณฑ

6346 นายอุดมชยั รักษาสัตย์ แรงงานจงัหวดัสิงห์บุรี สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

6347 นายธชัชยั อุราสุข ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นแรงงานสัมพนัธ์ กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

6348 นายสมบติั ศิลาเกษ ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน

ภาค 11

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

6349 นายเผด็จ สุขเกษม วฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

6350 นายประเสริฐ บุญเรือง ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

6351 นางสาวพรสวรรค ์วงษไ์กร ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผนการ

อุดมศึกษา

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6352 นายสัญชยั ปิยะพงษก์ุล นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

6353 นายยอร์น จิระนคร นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัปัตตานี สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

6354 นายวชิยั ขตัติยวทิยากุล นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั

นครราชสีมา

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

6355 นายสุวฒัน์ กิตติดิลกกุล นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

6356 นายโอภาส การยก์วนิพงศ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัโรคติดต่อทัว่ไป กรมควบคุมโรค

6357 นายพีระพนัธ์ุ แกว้ฉิมพลี อุตสาหกรรมจงัหวดัสุพรรณบุรี สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม



รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

6358 นางสาวอรสุดา เจริญรัถ ผูอ้าํนวยการกองโครงการสัมพนัธ์ สาํนกัราชเลขาธิการ

6359 นายสุรัตน์ ศรีวพิฒัน์ อยัการผูเ้ช่ียวชาญ ชั้น 5 สาํนกังานอยัการสูงสุด

6360 พ.ต.อ.(พิเศษ)พจน์ วญิญาวงค์ รองผูบ้งัคบัการศูนยท์คโนโลยี

สารสนเทศกลาง

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ



รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

รุ่นที ่64 จํานวนรวม 60 คน

6401 นายนพปฎล เมฆเมฆา ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันานโยบายและ

แผนการพฒันาการคุม้ครองผูบ้ริโภค

สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค

6402 นายทวศีกัด์ิ ปานเสมศรี ผูอ้าํนวยการสาํนกัอาํนวยการ สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ

6403 นางรวมพร วฒิุสิงห์ชยั ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมายและระเบียบ สาํนกังบประมาณ

6404 นางสาวกลัยา ฟองสมุทร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นยทุธศาสตร์

การงบประมาณเพื่อการบริหารงาน

แบบบูรณาการ

สาํนกังบประมาณ

6405 นายปกรณ์ นิลประพนัธ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมายต่างประเทศ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

6406 นางสาวเพลินตา หวงัววิฒันา นกัทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล

เรือน

6407 นายบดินทร์ พม่นิคม นกัพฒันาระบบราชการเช่ียวชาญ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

รายช่ือผู้สําเร็จการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้นําทีม่ีวสัิยทศัน์และคุณธรรม รุ่นที ่64

ระหว่างวนัที ่12 ธันวาคม 2551 - 22 เมษายน 2552

6407 นายบดนทร พุมนคม นกพฒนาระบบราชการเชยวชาญ สานกงานคณะกรรมการพฒนาระบบ

ราชการ

6408 นางสาวสุรีพร อรุณ คลงัจงัหวดัพิษณุโลก กรมบญัชีกลาง

6409 นายชุติวฒัน์ วรรธนผล ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศุลกากรท่าเรือ

กรุงเทพมหานคร

กรมศุลกากร

6410 นางสาวสุจิตรา เลาหวฒันภิญโญ สรรพสามิตพื้นท่ีชลบุรี 2 กรมสรรพสามิต

6411 นางสาวทศันีย ์มหาธนะกิติวงศ์ สรรพากรพื้นท่ีปทุมธานี 2 กรมสรรพากร

6412 นายพาย ุสุขสดเขียว สรรพากรพื้นท่ีสมุทรปราการ 1 กรมสรรพากร

6413 นายมนชยั พชันี ผูอ้าํนวยการกองคุม้ครองและดูแล

ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

กรมการกงสุล

6414 นายอรุณ จิวาศกัด์ิอภิมาศ ผูอ้าํนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

6415 นายวชิยั ศิริสุจินต ์ ผูอ้าํนวยการกองพฒันางานกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

6416 นายมาโนช สุขทรัพยเ์จริญ ผูอ้าํนวยการส่วนใหค้วามร่วมมือกบั

ต่างประเทศ 2

สาํนกังานความร่วมมือเพื่อการพฒันา

ระหวา่งประเทศ

6417 นายอนุสันต ์เทียนทอง พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

จงัหวดัสุพรรณบุรี

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย์
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6418 นายคาํแหง อ่อนเยน็ พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

จงัหวดัปัตตานี

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย์

6419 นางมยรีุ ยกตรี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 7

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

6420 นายพนธกร ศรีบานเยน็ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 5 จงัหวดันครราชสีมา

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

6421 นายอดิศร พร้อมเทพ อคัรราชทูตท่ีปรึกษา(ฝ่ายการเกษตร) สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

6422 นายวรีชาติ เข่ือนรัตน์ ปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์

6423 นางสาวโสภิดา เหมาคม เลขานุการกรม กรมวชิาการเกษตร

6424 นายสุทธิพนัธ์ พรหมสุภา ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมและจดัการ

สินคา้เกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

6425 นายวรีชยั ศรีสงวน ผูต้รวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

6426 นายกนัต ์คาํหม่ ปฏิรปท่ีดินจงัหวดัเชียงราย สาํนกังานการปฏิรปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม6426 นายกนต คาหมู ปฏรูปทดนจงหวดเชยงราย สานกงานการปฏรูปทดนเพอเกษตรกรรม

6427 นายสุชีพ วรรณยิง่ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานขนส่งจงัหวดั

ราชบุรี

กรมการขนส่งทางบก

6428 นายอรรถพร เน่ืองอุดม ผูอ้าํนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี กรมการขนส่งทางอากาศ

6429 นายประเสริฐศิริ สุขะวธันกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการขนส่งทางนํ้า

ท่ี 4 สงขลา

กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี

6430 นางสุนทรี สุรพนัธ์ ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ท่ี กรมทางหลวง

6431 นายองอาจ ชนะชาญมงคล ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัภูเก็ต

สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

6432 นายพิทกัษ ์รัตนจารุรักษ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี

6433 นายสุวทิย ์รัตนมณี ผูอ้าํนวยการสาํนกัประสานความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศ

กรมทรัพยากรนํ้า

6434 นายศุภยทุธ สาครบุตร ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาการพลงังานภาค 
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สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน

6435 นายวชิยั โภชนกิจ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นตน้ทุนและการกาํหนด

ราคาสินคา้

กรมการคา้ภายใน

6436 นางวภิาศรี ชาลาประวรรตน์ ผูเ้ช่ียวชาญ กรมส่งเสริมการส่งออก

6437 นายพิบูลย ์หตัถกิจโกศล นายอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กรมการปกครอง
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6438 นายจาํเนียร ศูนยต์รง พฒันาการจงัหวดัตาก กรมการพฒันาชุมชน

6439 นายปรีชา วงศอ์นนัตน์นท์ ผูอ้าํนวยการกองอายดัทรัพยสิ์น กรมบงัคบัคดี

6440 นายปรีชาพล ภทัรโกมล ผูอ้าํนวยการศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 7 เชียงใหม่

กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

6441 นายอายตุม ์สินธพพนัธ์ุ ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ท่ี กรมราชทณัฑ์

6442 นายธีรพล ขนุเมือง แรงงานจงัหวดัสุพรรณบุรี สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

6443 นางจินตนา ชาสมบติั จดัหางานจงัหวดัชลบุรี กรมการจดัหางาน

6444 นางสาวจรรยพ์ร พรหมประยรู ประกนัสังคมจงัหวดันครนายก สาํนกังานประกนัสังคม

6445 นายดาํริห์ การควรคิด วฒันธรรมจงัหวดัระยอง สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

6446 นางอ่องจิต เมธยะประภาส ท่ีปรึกษาดา้นนโยบายและแผน สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

6447 นายเจ่ียง วงศส์วสัด์ิสุริยะ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันาการ

อาชีวศึกษา

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6448 นางสาววฒันา อาทิตยเ์ท่ียง ผอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันา สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา6448 นางสาววฒนา อาทตยเทยง ผอูานวยการสานกวจยและพฒนา

การศึกษา

สานกงานเลขาธการสภาการศกษา

6449 นายพิภพ เจนสุทธิเวชกุล นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

6450 นายสุริยา รัตนปริญญา นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั

มหาสารคาม

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

6451 นายอภิชาติ รอดสม นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

6452 นายวรุิฬห์ พรพฒัน์กุล ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราช

นครินทร์

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

6453 นายจิโรจ สินธวานนท์ ผูอ้าํนวยการสถาบนัโรคผวิหนงั กรมการแพทย์

6454 นางสาวกาญจนา จนัทร์ไทย ผูอ้าํนวยการสาํนกัการพยาบาล กรมการแพทย์

6455 นายธารา ชินะกาญจน์ ผูอ้าํนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ

6456 นายธนิตศกัด์ิ บุญกมลศรีศกัด์ิ ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม

ภาคท่ี 5

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

6457 พ.อ.กสิณกฤษฏ์ิ พงษเ์ขียว รองผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและ

แผนกาํลงัพล

กรมกาํลงัพลทหาร

6458 นายกนก แสนประเสริฐ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพุทธมณฑล สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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6459 พล.ต.ต.วสินุ ปราสาททองโอสถ ผูบ้งัคบัการประจาํสาํนกังานผู ้

บญัชาการตาํรวจแห่งชาติ

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

6460 นางสาวธรรมรังสี วรรณโก ผูอ้าํนวยการสาํนกับงัคบัคดีปกครอง สาํนกังานศาลปกครอง
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