รายชื่ อผู้สําเร็จการฝึ กอบรมนักบริหารระดับสู ง : ผู้นําทีม่ ีวสิ ั ยทัศน์ และคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รุ่ นที่ ๖๗
ระหว่ างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓
รหัส

ชื่ อ-นามสกุล
รุ่ นที่ ๖๗ จํานวนรวม ๖๐ คน

ตําแหน่ ง

สั งกัด

๖๗๐๑ นางปรารถนา สุ ทิน

ผูอ้ าํ นวยการสํานักพิธีการและ สํานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี
เลขานุการ

๖๗๐๒ นายมงคล แสงหิ รัญ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักกฎหมาย
และระเบียบกลาง

๖๗๐๓ นางปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด
๖๗๐๔ นายสุ รพล แสงหัตถวัฒนา
๖๗๐๕ นางเยาวลักษณ์ มานะตระกูล

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย กรมประชาสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ๑๑
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักจัดทํา
สํานักงบประมาณ
งบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

๖๗๐๖ นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ
๖๗๐๗ นายอภิชาต อบอุ่นสกุล

นักวิเคราะห์งบประมาณ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้ อง
ปรามการก่อการร้าย

สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ

๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒

นักกฎหมายกฤษฎีกา
นิติกรเชี่ยวชาญ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
นักพัฒนาระบบราชการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิเคราะห์
โครงการลงทุนภาครัฐ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๖๗๑๓ นายสุ รพงษ์ สุ ขสุ ราษฏร์

ธนารักษ์พ้นื ที่กาญจนบุรี

กรมธนารักษ์

๖๗๑๔ นายเกียรติณรงค์ วงศ์นอ้ ย

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กรมบัญชีกลาง

๖๗๑๕ นางระวิ ประทีปดลปรี ชา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร

กรมศุลกากร

๖๗๑๖ นางนันทา อินเงิน

สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๑

กรมสรรพสามิต

๖๗๑๗ นายสุ ทธิ ชยั สังขมณี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
สรรพากรภาค ๓

กรมสรรพากร

๖๗๑๘ นายอิสินธร สอนไว
๖๗๑๙ นายธงชัยั ชาสวัสั ดิ์ ิ

เอกอัครราชทูต ณ กรุ งอัมมาน สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการสําํ นักั จัดั หางาน สําํ นักั งานปลั
ป ดั กระทรวงการต่่างประเทศ
ป
และบริ หารทรัพย์สิน

นางภาณุ มาศ สิ ทธิ เวคิน
นายพิรุฬ เพียรลํ้าเลิศ
นางฐิติมา ศิริวโิ รจน์
นางสาวสุ นทรี สุ ภาสงวน
นายภูมิใจ อัตตะนันทน์

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

รหัส

ชื่ อ-นามสกุล
๖๗๒๐ ร.ท.จอมพละ เจริ ญยิง่
๖๗๒๑ นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล

ตําแหน่ ง
อัครราชทูตที่ปรึ กษา
ผูอ้ าํ นวยการกองเอเชีย
ตะวันออก ๒

๖๗๒๒ นายภูมิพิชญ์ เล็กแดงอยู่
๖๗๒๓ นายปรี ชา ศรี เขียวพงษ์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนกีฬา
สถาบันการพลศึกษา
จังหวัดชลบุรี

๖๗๒๔ นายมนัส ชุมถาวร

พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จงั หวัดสุ ราษฎร์ ฯ

๖๗๒๕ นางธนาภรณ์ พรมสุ วรรณ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ ม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
และสนับสนุนวิชาการ ๒

๖๗๒๖ นายสรรเสริ ญ อัจจุตมานัส
๖๗๒๗ นายสรวิศ ธานีโต
นายชาญพิทยา ฉิฉมพาล
มพาลี
๖๗๒๘ นายชาญพทยา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปศุสัตว์จงั หวัดนครปฐม
กรมปศุสัตว์
ํ นวยการสํานักส่ งเสริ มการ กรมการขาว
กรมการข้าว
ผูผ้อาานวยการสานกสงเสรมการ
ผลิตข้าว

๖๗๒๙ นายชัตรชัย ทองมี
๖๗๓๐ นายพลวิทย์ หิ รัญวัฒน์ศิริ

ขนส่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ ม
และพัฒนากิจการขนส่ งทาง
อากาศ

กรมการขนส่ งทางบก
กรมการขนส่ งทางอากาศ

๖๗๓๑ นายวิชยั คําคง

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการ
ขนส่ งทางนํ้าที่ ๕ ภูเก็ต

กรมเจ้าท่า

๖๗๓๒ นายสันติ บรรเทิงจิตร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม สมุทรสาคร

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

๖๗๓๓ นายโอภาส เพียรสถาพร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักอุทยาน
แห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๖๗๓๔ นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ ม
และพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๖๗๓๕ นางทรงพร โกมลสุ รเดช

สั งกัด
กรมการกงสุ ล
กรมเอเชียตะวันออก

สป.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

รหัส

ชื่ อ-นามสกุล
๖๗๓๖ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร

๖๗๓๗ นายกุศล ชีวากร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักถ่ายทอดและ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
เผยแพร่ เทคโนโลยี
พลังงาน

๖๗๓๘ นางอุษา ผ่องลักษณา
๖๗๓๙ นายวุฒิไกร ลีวรี ะพันธุ์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารกลาง กรมธุ รกิจพลังงาน
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันกรมพระ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
จันทบุรีนฤนาถ

๖๗๔๐ นางสาวปิ ยนารถ วัฒนาศิริ
๖๗๔๑ นายสุ ทธิ พงษ์ จุลเจริ ญ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารนําเข้า กรมการค้าต่างประเทศ
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นครนายก

๖๗๔๒ นายวีรวัฒน์ วุฒิสาร
๖๗๔๓ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิ ทธิ์
นางสาวปั ทมาวดี ธรรมสโรช
๖๗๔๔ นางสาวปทมาวด

ท้องถิ่นจังหวัดสตูล
ผูต้ รวจราชการกรม
ํ นวยการศนย์
เทคโนโลยี
ผูผ้อาานวยการศู
นยเทคโนโลย
สารสนเทศ

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
สํานักงานคณะ กรรมการป้
องกันและ
สานกงานคณะ
กรรมการปองกนและ
ปราบปรามยาเสพติด

๖๗๔๕ นางเตือนใจ พงษ์สุวรรณ
๖๗๔๖ นางคนึงนิจ โกศัลวัฒน์

แรงงานจังหวัดปทุมธานี
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนา
ฝี มือแรงงานภาค ๗
อุบลราชธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

๖๗๔๗ นายสมชาย มีชูพร

วัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๖๗๔๘ นายอนันต์ ชูโชติ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักศิลปากรที่ ๖ กรมศิลปากร
สุ โขทัย

๖๗๔๙ นายกฤษฎา ธาราสุ ข

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ

๖๗๕๐ นายชาญวิทย์ ทับสุ พรรณ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หาร
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ ภูเก็ต

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ

๖๗๕๑ นางอรทัย มูลคํา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผูอู ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ฉะเชิงเทรา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖๗๕๒ นายวีระพงษ์ เพ่งวาณิ ชย์

สั งกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุุ ข

รหัส

ชื่ อ-นามสกุล
๖๗๕๓ นายเด่นชัย ศรกิจ

ตําแหน่ ง
สั งกัด
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
นครพนม

๖๗๕๔ นายสิ นชัย ต่อวัฒนกิจกุล

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

๖๗๕๕ นายสมนึก เตมียสถิต

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์มะเร็ ง
อุดรธานี

กรมการแพทย์

๖๗๕๖ นายประทวน สุ ทธิ อาํ นวยเดช
๖๗๕๗ นางสุ ชาดา ดิษยวรรธนะ
๖๗๕๘ นายพิชยั ตั้งชนะชัยอนันต์

อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
เลขานุการกรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมรายสาขา ๒

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๖๗๕๙ พ.ต.อ. (พิเศษ) เสริ มคิด สิ ทธิชยั กานต์ รองผบก. ปปป.
๖๗๖๐ นางจริ ยา อัศวรักษ์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานคดี ๗

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายชื่ อผู้สําเร็จการฝึ กอบรมนักบริหารระดับสู ง : ผู้นําทีม่ ีวสิ ั ยทัศน์ และคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รุ่ นที่ ๖๘
ระหว่ างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓
รหัส

ชื่ อ-นามสกุล
รุ่ นที่ ๖๘ จํานวนรวม ๖๐ คน

ตําแหน่ ง

สั งกัด

๖๘๐๑ นางสาวปราณี ศรี ประเสริ ฐ
๖๘๐๒ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารกลาง
ผูอ้ าํ นวยการกองคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสัญญา

สํานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖

นายกัมพุช วุฒิวงศ์
นางสาวจรรยา อยูโ่ ปร่ ง
นางวีรวรรณ ลือสุ ทธิ วบิ ูลย์
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ๑
นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ขอ้ มูลกฎหมาย
กลาง

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐

นายนพดล เภรี ฤกษ์
นางสาวลดาวัลย์ เวทยนุกลู
นายสมบุญ ชาญปริ ยวาทีวงศ์
นายมนตรี บุญพาณิ ชย์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักหลักนิติบญั ญัติ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวางแผน
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕

พ.อ.ณัฐพล เกิดชูชื่น
นายวรเชษฐ์ ทับทิม
นางสาวปทุมมาลย์ ไม้เรี ยง
นายชูชยั อุดมโภชน์
นายธี รัชย์ อัตนวานิช

ผูอ้ าํ นวยการกองกรรมวิธีขอ้ มูล
ธนารักษ์พ้นื ที่เชียงราย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการเงินการคลัง
นายด่านศุลกากรแม่สาย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารการ
ระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

กรมเสมียนตรา
กรมธนารักษ์
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ

๖๘๑๖ นายธาดา พฤฒิธาดา
๖๘๑๗ นายธนา เวสโกสิ ทธิ์
๖๘๑๘ นายไกรรวี ศิริกุล
๖๘๑๙
ษกร พฤกษพงศ
๖๘ ๙ นางสาวบุ
นางสาวบษกร
พฤกษพงศ์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาตลาด สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ตราสารหนี้
อัครราชทูตที่ปรึ กษา สถานเอกอัค สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ราชทูต ณ กรุ งลอนดอน
อัครราชทูตที่ปรึ กษา สถาน
กรมยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเฮก
ผ้ผูอาานวยการกองเอเชยตะวนออก
ํ นวยการกองเอเชียตะวันออก กรมเอเชยตะวนออก
กรมเอเชียตะวันออก
๒

รหัส

ชื่ อ-นามสกุล
๖๘๒๐ นายเกริ กพันธุ์ ฤกษ์จาํ นง
๖๘๒๑ นายวีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์

ตําแหน่ ง
สั งกัด
ผูอ้ าํ นวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา
รองอธิ การบดีสถาบันการพล
สถาบันการพลศึกษา
ศึกษาประจําวิทยาเขต กทม.

๖๘๒๒ นายเลิศปั ญญา บูรณบัณฑิต

หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี

สํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

๖๘๒๓ นายพุฒิพฒั น์ เลิศเชาวสิ ทธิ์
๖๘๒๔ นายธงชัย ธรรมเสฐียร
๖๘๒๕ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุย้
๖๘๒๖ นายสัมพันธ์ พลภักดิ์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารกลาง
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
ปศุสัตว์จงั หวัดบุรีรัมย์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักจัดการแผนที่
และสารบบที่ดิน

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๖๘๒๗ นางวชิรา มังคลารัตน์
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
กรมเจ้าท่า
๖๘๒๘ นายพรธรรมธนัต แย้มพลอย ผูอ้ าํ นวยการสํานักทางหลวงที่ ๖ กรมทางหลวง
เพชรบูรณ์
ยรติ ทองโต
๖๘๒๙ นายสมเกี
นายสมเกยรต
๖๘๓๐ นายวิชยั อุดมรัตนะศิลป์

ํ นวยการสํานักบํารงทางหลวง
ผูผ้อาานวยการสานกบารุ
งทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม สระแก้ว

๖๘๓๑ นายนพดล พฤกษะวัน

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๖

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๖๘๓๒ นายอภิมุข ตันติอาภากุล
๖๘๓๓ นายจํานง แก้วชะฎา

ผูอ้ าํ นวยการกองติดตาม
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ
กรมอุตุนิยมวิทยา

๖๘๓๔ นางสาวมาลี วงศาโรจน์

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

๖๘๓๕ นายธนธัช จังพานิช

ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิชาการ
พลังงานภาค ๒

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๖๘๓๖ นายสมชาย พุม่ อิ่ม

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สารสนเทศข้อมูล
เชื้อเพลิงธรรมชาติ
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
ผูอู ้ าํ นวยการสํานักอาเซี ยน
นักวิชาการพาณิ ชย์เชี่ยวชาญ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๖๘๓๗ นางณัฐวดี สิ นวรพันธุ์
๖๘๓๘ นายสุุ ภฒั สงวนดีกุล
๖๘๓๙ นางนันทนา ทัศนวิจิตรวงศ์

กรมการค้าต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า

รหัส
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓

ชื่ อ-นามสกุล
นายสุ รศักดิ์ เรี ยงเครื อ
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
นายมเหศวร ภักดีคง
นายกิตติ สุ ระคําแหง

ตําแหน่ ง
สั งกัด
นักวิชาการพาณิ ชย์เชี่ยวชาญ
กรมส่ งเสริ มการส่ งออก
นายอําเภอยะหริ่ ง
กรมการปกครอง
โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดยะลา กรมโยธาธิ การและผังเมือง
รองผูอ้ าํ นวยการศูนย์อาํ นวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
บริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้

๖๘๔๔ นางพรสวรรค์ เกิดโภคา
๖๘๔๕ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข

ผูอ้ าํ นวยการสํานักทัณฑปฏิบตั ิ
ผูบ้ ญั ชาการสํานักทรัพย์สินทาง
ปั ญญา

กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕
๖๘๕๑

แรงงานจังหวัดปั ตตานี
ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
วัฒนธรรมจังหวัดตาก
วัฒนธรรมจังหวัดตราด
นักจัดการงานทัว่ ไป
ํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ ม
ผูผ้อาานวยการสานกงานสงเสรม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จ.

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
สานกงานปลดกระทรวงศกษาธการ

นายอาภร อมตเวทย์
นายสุ วทิ ยา จันทวงศ์
นางศรี สมร เทพสุ วรรณ์
นายสุ รินทร์ ดีมี
นายเสริ มศักดิ์ จันทร์ เต็ม
นายทรงชัย ขยนงาน
ขยันงาน
นายทรงชย

๖๘๕๒ นายวีระ จํานง
๖๘๕๓ นายสงบ มณี พรหม
๖๘๕๔ นายพีระ อารี รัตน์

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ผูอ้ าํ นวยการรร.หาดใหญ่วทิ ยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
สระแก้ว

๖๘๕๕ นายธงชัย กีรติหตั ถยากร

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ระนอง

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

๖๘๕๖ นายภาณุ มาศ ญาณเวทย์สกุล ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานป้ องกัน
กรมควบคุมโรค
ควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรี ธรรมราช
๖๘๕๗ นายมาณพ ชิวธนาสุ นทร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาการ
จัดการอุตสาหกรรม

๖๘๕๘ นางสาวสิ ริรัตน์ สิ ริคนั ธานนท์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักกฎหมาย
๖๘๕๙ นางสาวสุ ธีรา สิ ทธิ ภิญโญ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศาล
ปกครองกลาง
๖๘๖๐ นางสาวศิริพร อินทรเชียรศิริ ผูอู ้ าํ นวยการกองศิลปกรรม

กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สํานักงานศาลปกครอง
ราชบัณฑิตยสถาน

รายชื่ อผู้สําเร็จการฝึ กอบรมนักบริหารระดับสู ง : ผู้นําทีม่ ีวสิ ั ยทัศน์ และคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รุ่ นที่ ๖๙
ระหว่ างวันที่ ๑๙ เมษายน – ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๓
ชื่ อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
สั งกัด
รหัส
รุ่ นที่ ๖๙ จํานวนรวม ๖๙ คน
๖๙๐๑ นายสิ ทธิ ชยั ลิ้มเลิศเจริ ญวนิช ผูอ้ าํ นวยการสํานักโฆษก
สํานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี
๖๙๐๒ นางมณี รัตน์ นิลพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
๖๙๐๓ นางชนัดดา แฮร์ รีส
๖๙๐๔ นายเกษม เจริ ญพันทวีสิน
๖๙๐๕ นายกอบศักดิ์ จินตกานนท์

ประชาสัมพันธ์จงั หวัดมหาสารคาม กรมประชาสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ๗
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักจัดทํางบประมาณ สํานักงบประมาณ
ด้านเศรษฐกิจ ๒

๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙

นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
นิติกรเชี่ยวชาญ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
ํ นวยการสํานักพัฒนาขีด
ผูผ้อาานวยการสานกพฒนาขด
ความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ

สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
สานกงานคณะกรรมการพฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๖๙๑๐ นายเจษฎา อริ ยฉัตรกุล

ผูอ้ าํ นวยการสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร

กรมศุลกากร

๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖

นายด่านศุลกากรหนองคาย
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๑
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒
สรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๑
สรรพากรพื้นที่กรุ งเทพฯ ๒๔
อัครราชทูตที่ปรึ กษา (ฝ่ ายเศรษฐกิจ
และการคลัง)

กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

นางโสภา วสิ กชาติ
นายมนู ทองเขาอ่อน
นางรัชนี มัจฉากลํ่า
นายชวิวททยย์ มิมตรชอบ
ตรชอบ
นายชู

นายภราดร พงษ์สุวรรณ
นางสาวจรรยา จันทร์ ศิริ
นางวิมลฉวี คงเอียด
นายสุ รศักดิ์ รักษ์สุจิตรัตน์
นางสาวศรี นุช หวังซื่ อกุล
นางสาวเกตสุ ดา สุ ประดิษฐ์

๖๙๑๗ นายวิบูลย์ คูสกุล

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักงานเศรษฐกิจ สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
การค้าไทยประจําไต้หวัน

๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑

เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเวลลิงตัน
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งโซล
ผูอ้ าํ นวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ
ผูอ้ าํ นวยการกองกฎหมาย

นายนภดล เทพพิทกั ษ์
นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์
นางศริ กานต์ พลมณี
นายชาตรี อรรจนานันท์

สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมสนธิ สัญญาและกฎหมาย

ชื่ อ-นามสกุล
รหัส
๖๙๒๒ นายไพศาล ชาติสุทธิ

ตําแหน่ ง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัดกาญจนบุรี

สั งกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์

๖๙๒๓ นายสุ นทร นนทเกษ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนวิชาการ๖

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๖๙๒๔ นางสาววันเพ็ญ สุ วรรณวิสิฏฐ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนวิชาการ ๙

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๖๙๒๕ นางทองพูน อัยยะวรากูล
๖๙๒๖ นายประเสริ ฐ เทพนรประไพ

เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๓

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน

๖๙๒๗ นายธนู มีแสงเงิน

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๖๙๒๘ นายวัฒนา พัทรชนม์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานขนส่ งจังหวัด กรมการขนส่ งทางบก
นครราชสี มา

มพันธ์ พงศ์
ไทย
๖๙๒๙ นายสั
นายสมพนธ
พงศไทย
๖๙๓๐ นายวิทยา ยาม่วง

ํ นวยการสํานักมาตรฐานการบิน กรมการบนพลเรอน
กรมการบินพลเรื อน
ผูผ้อาานวยการสานกมาตรฐานการบน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการขนส่ งทาง กรมเจ้าท่า
นํ้าที่ ๕ ภูเก็ต

๖๙๓๑ นายธัญญา เนติธรรมกุล
๖๙๓๒ นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มการปลูกป่ า กรมป่ าไม้
ผูอ้ าํ นวยการสํานักสํารวจและ
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
ประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล

๖๙๓๓ นายปราณี ต ร้อยบาง
๖๙๓๔ นายประยุทธ หล่อสุ วรรณศิริ

รองอธิ บดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฟื้ นฟูและพัฒนา
พื้นที่อนุรักษ์

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๖๙๓๕ นายกําพล เหลืองเพชรงาม

ผูอ้ าํ นวยการสํานักสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมอุตุนิยมวิทยา

๖๙๓๖ นายสาโรจน์ สุ วตั ถิกุล
๖๙๓๗ นายมังกร ใสงาม
๖๙๓๘ นายวรพันธ์ ประเสริ ฐยิง่

พาณิ ชย์จงั หวัดขอนแก่น
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
พาณิ ชย์จงั หวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
ผูอ้ าํ นวยการกองส่ งเสริ มและพัฒนา กรมการค้าภายใน
ระบบตลาด

๖๙๓๙ นายชัยณรงค์ โชไชย
๖๙๔๐ นายประสาน ธรรมสนอง
๖๙๔๑ นายณรงค์ กล่อมใจ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนธุ รกิจ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
กรมที่ดิน
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยเขต ๓ ปราจีนบุรี

ชื่ อ-นามสกุล
รหัส
๖๙๔๒ นายเกียรติศกั ดิ์ จันทรา
๖๙๔๓ นายประสาร มหาลี้ตระกูล
๖๙๔๔ นางจันทร์ ชม จินตยานนท์

ตําแหน่ ง
สั งกัด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ผูต้ รวจราชการกรม
กรมคุมประพฤติ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่ งเสริ มสิ ทธิ กรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
และเสรี ภาพ

๖๙๔๕ นายชาลี รัตนานนท์
๖๙๔๖ นางนรี พรรณ สุ วรรณกิตติ
๖๙๔๗ นายเพิม่ พูน พึ่งปะสิ ทธิ์

ผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีลม้ ละลาย ๕ กรมบังคับคดี
ผูบ้ ญั ชาการเรื อนจํากลางกําแพงเพชร กรมราชทัณฑ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ
ปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ เขต
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนาระบบบริ การ กรมการจัดหางาน

๖๙๔๘ นางสาวยุวรี ญาณเตโช

จัดหางาน
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓

นายชัยวัฒน์ พันธ์พานิช
นายอุดร ชัยวรากรณ์
เพชรล้อมทอง
นางกรกมล เพชรลอมทอง
นายประยุธ โอสธี รกุล
นายศักดิ์ชยั พจน์นนั ท์วาณิ ชย์

ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต
ประกันสังคมจังหวัดสงขลา
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสี มา
วฒนธรรมจงหวดนครราชสมา
วัฒนธรรมจังหวัดสุ พรรณบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒
นครราชสี มา

สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สานกงานปลดกระทรวงวฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร

๖๙๕๔ นางสาวจันทร์ เพ็ญ ใจธี รภาพกุล นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ
๖๙๕๕ นายสมโมท สหกโร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดสงขลา

กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ

๖๙๕๖ นางจิตรี ยา ไชยศรี พรหม

ผูอ้ าํ นวยการสํานักทดสอบทาง
การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖๙๕๗ นายสายัณห์ ผาน้อย

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต ๔

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖๙๕๘ นายชัชริ นทร์ ปิ่ นสุ วรรณ

ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา
ยมราช

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

๖๙๕๙ นายสมพงษ์ จรุ งจิตตานุสนธิ์
๖๙๖๐ นายณัฐวุฒิ ประเสริ ฐสิ ริพงศ์

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
สุ ราษฎร์ ธานี
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดพิจิตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

๖๙๖๑ นายประจักษ์ วัฒนะกูล

ชื่ อ-นามสกุล
รหัส
๖๙๖๒ นางเย็นจิตร เตชะดํารงสิ น

ตําแหน่ ง
เภสัชกรเชี่ยวชาญ

สั งกัด
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

๖๙๖๓ นายสมชาย แสงกิจพร
๖๙๖๔ นายมานิตย์ ทองศรี พงษ์
๖๙๖๕ นายรังสิ ต เฮียงราช

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ทางคลินิก
อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุ โลก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาล
ทราย

๖๙๖๖ นายสลิล วิศาลสวัสดิ์
๖๙๖๗ นางสาวญาณิ ภา วรบุตร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารการลงทุน ๔ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การบริ หารพัสดุและสื บสวนที่ ๓

๖๙๖๘ นายชาญชัย พงศ์ภสั สร

ผูอ้ าํ นวยการสํานักภารกิจพิเศษ

สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน

๖๙๖๙ นางนัยนา ปานสาคร

หัวหน้าสํานักบริ หารการเงิน

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รายชื่ อผู้สําเร็จการฝึ กอบรมนักบริหารระดับสู ง : ผู้นําทีม่ ีวสิ ั ยทัศน์ และคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รุ่ นที่ ๗๐
ระหว่ างวันที่ ๑๙ เมษายน – ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๓
ชื่ อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
สั งกัด
รหัส
รุ่ นที่ ๗๐ จํานวนรวม ๗๐ คน
๗๐๐๑ นายนิคม กล่าวสุ นทร
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดปราจีนบุรี
กรมประชาสัมพันธ์
๗๐๐๒ นายจิโรภาส พูลสุ วรรณ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
และการสื่ อสาร
๗๐๐๓ นางมานิดา ภูเ่ จริ ญ
นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
สํานักงบประมาณ
๗๐๐๔ นางสาวพวงทอง ฤาชุตา
นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
สํานักงบประมาณ
๗๐๐๕ นายชนะชาติ พลพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อน
๗๐๐๖ นางสาวผจงจิตต์ รัตโนทยานนท์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อน

๗๐๐๗ นายสุ ทิน ลี้ปิยะชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เศรษฐกจและสงคมแหงชาต

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเลขาธิ การ

๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖

นายอภิชา ประสงค์ธรรม
ธนารักษ์พ้นื ที่ขอนแก่น
นางสุ วรรณา ทรัพย์มี
ธนารักษ์พ้นื ที่นครศรี ธรรมราช
นางสาวดวงพร แก้วสุ ทธา
คลังจังหวัดสระบุรี
นางสาวลักขณา ศรี ไตรรัตนรักษ์ คลังจังหวัดอุดรธานี
นางอัจฉรา สงวนพงศ์
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
นายสุ ทศั น์ วิวฒั นชัยเศรษฐ์
สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
นายชูชยั กุลศิริมงคล
สรรพากรพื้นที่สุโขทัย
นางสาววราภรณ์ ปั ญญศิริ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายชยพันธ์ บํารุ งพงศ์
รองกงสุ ลใหญ่ สถานกงสุ ลใหญ่
ณ นครซิ ดนีย ์
๗๐๑๗ นายประสิ ทธิ พร เวทย์ประสิ ทธิ์ ผูอ้ าํ นวยการกองคุม้ ครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ

๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑

กรมยุโรป
กรมอเมริ กาและแปซิ ฟิกใต้
กรมเอเชียตะวันออก
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

นางสาวบุษฎี สันติพิทกั ษ์
นางกาญจนา ภัทรโชค
นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์
นางสาวดาวนภา รามนัฏ

ผูอ้ าํ นวยการกองยุโรป ๑
ผูอ้ าํ นวยการกองอเมริ กาเหนือ
ผูอ้ าํ นวยการกองเอเชียตะวันออก ๑
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดนครศรี ธรรมราช

กรมการกงสุ ล

ชื่ อ-นามสกุล
รหัส
๗๐๒๒ นายสมศักดิ์ พรสัจจะ

ตําแหน่ ง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

สั งกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

๗๐๒๓ นางอุษา หงส์กาญจนกุล

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดขอนแก่น

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

๗๐๒๔ นายสวัสดิ์ บึงไกร
๗๐๒๕ นายมนตรี ณ รังสี
๗๐๒๖ นางสาวฉวีวรรณ วุฒิญาโณ
๗๐๒๗ นายณันทพงศ์ เชิดชู
๗๐๒๘ นายพิศกั ดิ์ จิตวิริยะวศิน
๗๐๒๙ นายอาทิตย์ ละเอียดดี

เกษตรจังหวัดนครราชสี มา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารการเงินสหกรณ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารกลาง
ขนส่ งจังหวัดสมุทรปราการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักแผนงาน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

กรมส่ งเสริ มการเกษตร
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
กรมการข้าว
กรมการขนส่ งทางบก
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔

นายอดิชาติ สุ รินทร์ คาํ
นายนิรุติ คูณผล
ทรัพย์สนทร
นายสถาวร ทรพยสุ
นทร
นางสาวรัตนา เธี ยรวิศิษฎ์สกุล
นายปิ ลัณ พานิชศุภผล

ผูอ้ าํ นวยการกองธรณี วทิ ยาสิ่ งแวดล้อม
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรนํ้า
นักวิชาการพาณิ ชย์ชาํ นาญการพิเศษ
นกวชาการพาณชยชานาญการพเศษ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การข้อมูลธุ รกิจ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักยุทธศาสตร์ การค้า
ระหว่างประเทศ

กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรนํ้า
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการคาตางประเทศ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กรมส่ งเสริ มการส่ งออก

๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓

นายชูลิต สถาวร
นางสายพิรุณ น้อยศิริ
นายวีระเกียรติ รัมณี ยร์ ัตนากุล
นายสมศักดิ์ เจริ ญไพฑูรย์
นายสมศักดิ์ มีนาสิ ทธิ โชค
นางอําภา สว่างเมฆมรกต
นายอภิชาต จารุ ศิริ
นางอารี รัตน์ เทียมทอง
นายวิเชษฐ์ พุทธวิริยากร

นักวิชาการพาณิ ชย์ชาํ นาญการพิเศษ
พัฒนาการจังหวัดนครราชสี มา
นายอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
นายอําเภอประทิว จังหวัดชุมพร
ผูอ้ าํ นวยการกองบังคับคดีลม้ ละลาย ๔
ผูต้ รวจราชการกรม
ผูต้ รวจราชการกรม
ผูอ้ าํ นวยการทัณฑสถานหญิง ธนบุรี
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิชาการและตรวจ
พิสูจน์ยาเสพติด

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิ ชย์
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ์
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

๗๐๔๔ นางปราณี ไชยเดช
๗๐๔๕ นางชญาภา ประเสริ ฐอัมพร
๗๐๔๖ นายอิทธิ พล แผ่นเงิน

แรงงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
รักษาการในตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านแรงงานสัมพันธ์

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

๗๐๔๗ นางจินตนา ปิ ยะสัจจบูลย์

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสี มา

สํานักงานประกันสังคม

ชื่ อ-นามสกุล
รหัส
๗๐๔๘ นางขันทอง สุ ทธนะ
๗๐๔๙ นางเกศินี สวัสดี
๗๐๕๐ นางสาวนาถนิศา สุ ขจิตต์

ตําแหน่ ง
วัฒนธรรมจังหวัดแพร่
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เครื อข่ายสัมพันธ์และ
แหล่งทุน

สั งกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย

๗๐๕๑ นายอนันต์ อ่อนนวล
๗๐๕๒ นายวีระ ตุลาสมบัติ
๗๐๕๓ นายสัจจา วงศาโรจน์
๗๐๕๔ ว่าที่ ร.ท.โกศัลย์ ตั้งใจ

เลขานุการกรม
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายมาตรวิทยาเชิงกล
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดขอนแก่น

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ

๗๐๕๕ นายพิธาน พื้นทอง

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ

๗๐๕๖ นายสุ เทพ ชิตยวงษ์
๗๐๕๗ นางอารี ย ์ ตันบรรจง
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔

นายประสาท ตราดธารทิพย์
นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์
นายสุ เทพ เพชรมาก
นายชาญชัย เอื้อชัยกุล
นายสมชัย ชัยศุภมงคลลาภ
นางบุญเจือ วงษ์เกษม
นายกอบชัย สังสิ ทธิ สวัสดิ์

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ชลบรีร เขต ๑
ขั้นพื้นฐาน
ชลบุ
ขนพนฐาน
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา
สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวง
สาธารณสุ ข

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสี มา
ผูอ้ าํ นวยการกองแผนงานและวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทันตกรรม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเหมืองแร่ และสัมปทาน

กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
กรมสุ ขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาบันทันตกรรม
กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่

๗๐๖๕ นายชาติ หงส์เทียมจันทร์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่

๗๐๖๖ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วฒ
ุ ิกุล

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

๗๐๖๗ นายเศวต จันทวงศ์

ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารกลางและ
สวัสดิการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส

สํานักงานศาลยุติธรรม

๗๐๖๘ นายอํานาจ วงศ์พินิจวโรดม

สํานักงานคกก.กํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย

ชื่ อ-นามสกุล
รหัส
๗๐๖๙ นางกนิฐา ธนสารศิลป์
๗๐๗๐ นางสุ นนั ทา นิงสานนท์

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการเจ้าหน้าที่
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ

สั งกัด
สภากาชาดไทย
การประปานครหลวง

