รายชื่ อผู้สําเร็จการฝึ กอบรมนักบริหารระดับสู ง : ผู้นําทีม่ ีวสิ ั ยทัศน์ และคุณธรรม รุ่ นที่ 63
ระหว่ างวันที่ 12 ธันวาคม 2551 - 22 เมษายน 2552
รหัส
ชื่ อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
สั งกัด
รุ่ นที่ 63 จํานวนรวม 59 คน
6302 นางรพีพณั ณ์ จุลมนต์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักศูนย์เทคโนโลยี
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สารสนเทศและการสื่ อสาร
6303 นางอุทยั พรรณ ยิม้ ศิริกุล

สํานักงบประมาณ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
การงบประมาณเพื่อการบริ หารงานแบบ
บูรณาการ

สํานักงบประมาณ
6304 นางสาวพรนิภา เพชรยิง่ วรพงศ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
การงบประมาณเพื่อการบริ หารงานแบบ
บูรณาการ
6305 นายฉัฐวัสส์ บัตรสมบูรณ์

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการศูนย์อาํ นวยการ
บริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ

จิรชัยสทธิ
6306 นายโกมล จรชยสุ
ทธกุกล
6307 นายภาณุ สังขะวร

ํ นวยการสํานักกฎหมายปกครอง
ผูผ้อาานวยการสานกกฎหมายปกครอง
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อน

6308 นายปิ ยวัฒน์ ศิวรักษ์

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์นกั บริ หารระดับสู ง

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อน

6309 นายสุ ริยา จันทรกระจ่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6310 นนางสาวปราณี วัฒนาคร
6311 นายฤทธิ ไกร อุดมเวศย์
6312 ร.ท.นิพนธ์ พันธ์นวล
6313 นางพรรณอร ประยงค์
6314 นายกิติศกั ดิ์ สารพุทธิ
6315 นางอุบลวรรณ อุษาวัฒนากุล

คลังจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สารวัตรศุลกากร 9
สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค

กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

6316 นายเสข วรรณเมธี
6317 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและแผน
ผูอ้ าํ นวยการกองนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

รหัส
ชื่ อ-นามสกุล
6318 นายณัช ภิญโญวัฒนชีพ

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการกองตะวันออกกลาง

สั งกัด
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริ กา

6319 นายรัศมี จิตต์ธรรม

หัวหน้ากลุ่มงานเอเชียกลาง เอเชียใต้
ตะวันออกกลางและแอฟริ กา

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริ กา

6320 นายสามารถชาย จอมวิญญา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

6321 นางจารุ ชา ลิ้มแหลมทอง

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

6322 นายวิจิตร เทพเพชรรัตน์

ผูอ้ าํ นวยการส่ งเสริ มและสนับสนุน
วิชาการ 3

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

6323 นายจรู ญ พจน์สุนทร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักชลประทานที่ 14
6324 นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 1

กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายฐานันดร์ ทตตานนท
ทัตตานนท์
6325 นายฐานนดร

กรมประมง

ํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนา
ผูผ้อาานวยการสานกวจยและพฒนา
ประมงชายฝั่ง

6326 นายจีระศักดิ์ พิพฒั นพงศ์โสภณ ปศุสัตว์จงั หวัดลพบุรี
6327 นายศิริพงษ์ อินทรมงคล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักสํารวจดินและวาง
แผนการใช้ที่ดิน

กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน

6328 นางลัดดาวัลย์ กรรณนุช
6329 นายบรรณหาร อินทร์ ภิรมย์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ ว กรมการข้าว
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานขนส่ งจังหวัด
กรมการขนส่ งทางบก
นครปฐม

6330 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการขนส่ งทางนํ้าที่ กรมการขนส่ งทางนํ้าและพาณิ ชยนาวี
7 หนองคาย

6331 นายอุดม บุญช่วย

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการขนส่ งทางนํ้าที่ กรมการขนส่ งทางนํ้าและพาณิ ชยนาวี
2
อยุธยา

6332 นายวีระ บูรณวุฒิ
6333 นายไกวัลย์ โรจนานุกลู

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สร้างทางลําปาง
กรมทางหลวง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ 12 กรมทางหลวงชนบท
สงขลา

6334 นายพนม ทิพยชาติ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสํานักงาน
สิ่ งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

รหัส
ชื่ อ-นามสกุล
6335 นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์

ตําแหน่ ง
สั งกัด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลและชายฝั่ง

6336 นายสุ พจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
6337 นายวิริยะ มงคลวีราพันธ์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนานํ้าบาดาล
ผูต้ รวจสอบภายในกระทรวง

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร

6338 นางสาวเบ็ญจวรรณ อุกฤษ
6339 นายวิฑูร สุ ขพูล
6340 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์
6341 นางสาวแวววิภา ผลวัฒนะ
6342 นายสุ ชาติ ตรี สัตยพันธ์
6343 นายมณฑล แก้วเก่า

หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
พาณิ ชย์จงั หวัดนครปฐม
เลขานุการกรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักสถาปั ตยกรรม
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิด
ยาเสพติด

สํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมที่ดิน
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
กรมคุมประพฤติ

6344 นางสิ ริพร ชูติกุลงั
นายประกิจ กฤษณะ
6345 นายประกจ
6346 นายอุดมชัย รักษาสัตย์
6347 นายธัชชัย อุราสุ ข
6348 นายสมบัติ ศิลาเกษ

ผูอ้ าํ นวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง
ญั ชาการเรื อนจํากลางนครสวรรค์
ผูผ้บญชาการเรอนจากลางนครสวรรค
แรงงานจังหวัดสิ งห์บุรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน
ภาค 11

กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์
กรมราชทณฑ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

6349 นายเผด็จ สุ ขเกษม
6350 นายประเสริ ฐ บุญเรื อง

วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
ผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ

6351 นางสาวพรสวรรค์ วงษ์ไกร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและแผนการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อุดมศึกษา

6352 นายสัญชัย ปิ ยะพงษ์กุล
6353 นายยอร์ น จิระนคร
6354 นายวิชยั ขัตติยวิทยากุล

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดปั ตตานี
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
นครราชสี มา
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักโรคติดต่อทัว่ ไป
อุตสาหกรรมจังหวัดสุ พรรณบุรี

6355 นายสุ วฒั น์ กิตติดิลกกุล
6356 นายโอภาส การย์กวินพงศ์
6357 นายพีระพันธุ์ แก้วฉิ มพลี

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
กรมควบคุมโรค
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัส
ชื่ อ-นามสกุล
6358 นางสาวอรสุ ดา เจริ ญรัถ
6359 นายสุ รัตน์ ศรี วพิ ฒั น์
6360 พ.ต.อ.(พิเศษ)พจน์ วิญญาวงค์

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการกองโครงการสัมพันธ์
อัยการผูเ้ ชี่ยวชาญ ชั้น 5
รองผูบ้ งั คับการศูนย์ทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง

สั งกัด
สํานักราชเลขาธิ การ
สํานักงานอัยการสู งสุ ด
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

รายชื่ อผู้สําเร็จการฝึ กอบรมนักบริหารระดับสู ง : ผู้นําทีม่ ีวสิ ั ยทัศน์ และคุณธรรม รุ่ นที่ 64
ระหว่ างวันที่ 12 ธันวาคม 2551 - 22 เมษายน 2552
รหัส
ชื่ อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
สั งกัด
รุ่ นที่ 64 จํานวนรวม 60 คน
6401 นายนพปฎล เมฆเมฆา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนานโยบายและ สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
แผนการพัฒนาการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
6402 นายทวีศกั ดิ์ ปานเสมศรี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักอํานวยการ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
6403 นางรวมพร วุฒิสิงห์ชยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักกฎหมายและระเบียบ สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
6404 นางสาวกัลยา ฟองสมุทร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
การงบประมาณเพื่อการบริ หารงาน
แบบบูรณาการ
6405 นายปกรณ์ นิลประพันธ์
6406 นางสาวเพลินตา หวังวิวฒั นา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักกฎหมายต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรื อน

นายบดินทร์ พุพ่มนคม
นิคม
6407 นายบดนทร

นักพัฒนาระบบราชการเชี่ยวชาญ
นกพฒนาระบบราชการเชยวชาญ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สานกงานคณะกรรมการพฒนาระบบ
ราชการ

6408 นางสาวสุ รีพร อรุ ณ
6409 นายชุติวฒั น์ วรรธนผล

คลังจังหวัดพิษณุ โลก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรื อ
กรุ งเทพมหานคร

กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร

6410 นางสาวสุ จิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
6411 นางสาวทัศนีย ์ มหาธนะกิติวงศ์
6412 นายพายุ สุ ขสดเขียว
6413 นายมนชัย พัชนี

สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
ผูอ้ าํ นวยการกองคุม้ ครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมการกงสุ ล

6414 นายอรุ ณ จิวาศักดิ์อภิมาศ
6415 นายวิชยั ศิริสุจินต์

ผูอ้ าํ นวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนางานกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

กรมการกงสุ ล
กรมสนธิ สัญญาและกฎหมาย

6416 นายมาโนช สุ ขทรัพย์เจริ ญ

ผูอ้ าํ นวยการส่ วนให้ความร่ วมมือกับ
ต่างประเทศ 2

สํานักงานความร่ วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ

6417 นายอนุสันต์ เทียนทอง

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
จังหวัดสุ พรรณบุรี
และความมัน่ คงของมนุษย์

รหัส
ชื่ อ-นามสกุล
6418 นายคําแหง อ่อนเย็น

ตําแหน่ ง
สั งกัด
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
จังหวัดปั ตตานี
และความมัน่ คงของมนุษย์

6419 นางมยุรี ยกตรี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนวิชาการ 7

6420 นายพนธกร ศรี บานเย็น

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดนครราชสี มา

6421 นายอดิศร พร้อมเทพ

อัครราชทูตที่ปรึ กษา(ฝ่ ายการเกษตร)

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

6422 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์
6423 นางสาวโสภิดา เหมาคม
6424 นายสุ ทธิ พนั ธ์ พรหมสุ ภา

ปศุสัตว์จงั หวัดเชียงใหม่
เลขานุการกรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มและจัดการ
สิ นค้าเกษตร

กรมปศุสัตว์
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่ งเสริ มการเกษตร

6425 นายวีรชัย ศรี สงวน
นายกันต์ คาหมู
คําหม่
6426 นายกนต
6427 นายสุ ชีพ วรรณยิง่

ผูต้ รวจราชการกรม
ปฏิรปปทีทดนจงหวดเชยงราย
่ดินจังหวัดเชียงราย
ปฏรู
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานขนส่ งจังหวัด
ราชบุรี

กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
สํานักงานการปฏิรปปทีทดนเพอเกษตรกรรม
่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สานกงานการปฏรู
กรมการขนส่ งทางบก

6428 นายอรรถพร เนื่องอุดม
6429 นายประเสริ ฐศิริ สุ ขะวัธนกุล

ผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานสุ ราษฎร์ ธานี กรมการขนส่ งทางอากาศ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการขนส่ งทางนํ้า กรมการขนส่ งทางนํ้าและพาณิ ชยนาวี
ที่ 4 สงขลา

6430 นางสุ นทรี สุ รพันธ์
6431 นายองอาจ ชนะชาญมงคล

ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต

กรมทางหลวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

6432 นายพิทกั ษ์ รัตนจารุ รักษ์
6433 นายสุ วทิ ย์ รัตนมณี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพยากรแร่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักประสานความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศ

กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรนํ้า

6434 นายศุภยุทธ สาครบุตร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิชาการพลังงานภาค สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
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6435 นายวิชยั โภชนกิจ

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต้นทุนและการกําหนด
ราคาสิ นค้า

กรมการค้าภายใน

6436 นางวิภาศรี ชาลาประวรรตน์
6437 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
นายอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

กรมส่ งเสริ มการส่ งออก
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รหัส
ชื่ อ-นามสกุล
6438 นายจําเนียร ศูนย์ตรง
6439 นายปรี ชา วงศ์อนันต์นนท์
6440 นายปรี ชาพล ภัทรโกมล

ตําแหน่ ง
สั งกัด
พัฒนาการจังหวัดตาก
กรมการพัฒนาชุมชน
ผูอ้ าํ นวยการกองอายัดทรัพย์สิน
กรมบังคับคดี
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
เยาวชนเขต 7 เชียงใหม่

6441 นายอายุตม์ สิ นธพพันธุ์
6442 นายธี รพล ขุนเมือง
6443 นางจินตนา ชาสมบัติ
6444 นางสาวจรรย์พร พรหมประยูร
6445 นายดําริ ห์ การควรคิด
6446 นางอ่องจิต เมธยะประภาส

ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
แรงงานจังหวัดสุ พรรณบุรี
จัดหางานจังหวัดชลบุรี
ประกันสังคมจังหวัดนครนายก
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ที่ปรึ กษาด้านนโยบายและแผน

กรมราชทัณฑ์
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

6447 นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการ
อาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาววัฒนา อาทตยเทยง
อาทิตย์เที่ยง
6448 นางสาววฒนา

ํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนา
ผูผ้อาานวยการสานกวจยและพฒนา
การศึกษา

สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
สานกงานเลขาธการสภาการศกษา

6449 นายพิภพ เจนสุ ทธิ เวชกุล

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

6450 นายสุ ริยา รัตนปริ ญญา

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
มหาสารคาม

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

6451 นายอภิชาติ รอดสม
6452 นายวิรุฬห์ พรพัฒน์กุล

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนราธิ วาสราช สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
นคริ นทร์

6453 นายจิโรจ สิ นธวานนท์
6454 นางสาวกาญจนา จันทร์ ไทย
6455 นายธารา ชินะกาญจน์
6456 นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรี ศกั ดิ์

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันโรคผิวหนัง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการพยาบาล
ผูอ้ าํ นวยการกองการประกอบโรคศิลปะ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ภาคที่ 5

กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม

6457 พ.อ.กสิ ณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว

รองผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและ
แผนกําลังพล

กรมกําลังพลทหาร

6458 นายกนก แสนประเสริ ฐ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพุทธมณฑล

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัส
ชื่ อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
6459 พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผูบ้ งั คับการประจําสํานักงานผู ้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

สั งกัด
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

6460 นางสาวธรรมรังสี วรรณโก

สํานักงานศาลปกครอง

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบังคับคดีปกครอง

