
รายช่ือผู
เข
ารับการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู
นําท่ีมีวิสัยทัศน#และคุณธรรม (นบส. ๑)

รุ-นท่ี ๘๓ และ ๘๔ ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน-ง กรม รุ-นท่ี

สํานักนายกรัฐมนตรี

1 นางอุบลรัตน� คงกระพันธ� ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ� กรมประชาสัมพันธ� 83

2 นางนิตยา หิรัญประดิษฐ� ประชาสัมพันธ�จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประชาสัมพันธ� 84

3 นายฤทธี ศรีสวัสด์ิ ผู�อํานวยการระดับต�น รักษาราชการแทน

ผู�อํานวยการสํานัก ๑๑

สํานักข,าวกรองแห,งชาติ 83

4 นายเกียรติศักด์ิ วรจิตรานนท� นักการข,าวเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู�อํานวยการสํานักอํานวยการ

สํานักข,าวกรองแห,งชาติ 84

5 นายสมชัย รอดเรือง ผู�อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด�าน

ความม่ันคง ๒

สํานักงบประมาณ 83

6 นางพิมพร โอวาสิทธ์ิ ผู�อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงบประมาณ 83

7 นายอนุชา ภาระนันท� ผู�เชี่ยวชาญด�านพัฒนาระบบบริหาร สํานักงบประมาณ 83

8 นางครองทรัพย� จิรชัยศรี ผู�อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณเขต

พื้นท่ี ๙

สํานักงบประมาณ 84

9 นายบุญชู ประสพกิจถาวร ผู�อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด�าน

ความม่ันคง ๑

สํานักงบประมาณ 84

10 นางระวิวรรณ ชัยกะเสวี ผู�อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณเขต

พื้นท่ี ๑

สํานักงบประมาณ 84

11 นางดรงค�รัตน� กล�าหาญ ผู�อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด�าน

การศึกษา ๒

สํานักงบประมาณ 84

12 นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู�อํานวยการกองประชาสัมพันธ� สํานักงาน กปร. 83

13 นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร ผู�อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงาน

บุคคล

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพล

เรือน
83

14 นายสุวัฒน� เอื้อเฟ:;อ ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนก

ตําแหน,งและค,าตอบแทน

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพล

เรือน
83

15 นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน� ผู�อํานวยการศูนย�จัดการศึกษาใน

ต,างประเทศและบริหารความรู�

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพล

เรือน
84

16 นางสาวอลินี ธนะวัฒน�สัจจะเสรี ผู�อํานวยการศูนย�ส,งเสริมจริยธรรม สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพล

เรือน
84
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17 นางชุลีพร บุณยมาลิก ผู�อํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ
83

18 นางสาวมารยาท สมุทรสาคร ผู�อํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพร,

การพัฒนา

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ
84

19 นายเอนก มีมงคล ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมภาคใต�

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ
84

20 นางเยาวลักษณ� ต้ังบุญญะศิริ ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านการพัฒนาระบบ

ราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ
83

21 นายชนินทร� ขาวจันทร� ผู�อํานวยการศูนย�เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี ๔ สํานักงานคณะกรรมการส,งเสริมการลงทุน 84

22 นายฉัตรชัย บางชวด ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�ความม่ันคง

จังหวัดชายแดนภาคใต�และชนต,างวัฒนธรรม

สํานักงานสภาความม่ันคงแห,งชาติ 83

23 นางอุดมพร เอกเอี่ยม ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 83

24 นายสุรพล สันตยานนท� ผู�อํานวยการสํานักสถานท่ีและรักษาความ

ปลอดภัย

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 83

25 นางเอมปรีด์ิ วัชรางกูร ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 83

26 นางนงนุช ธนเศรษฐ ผู�อํานวยการสํานักพิธีการและเลขานุการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 84

กระทรวงการคลัง

27 นายสันติ อ่ําศรีเวียง ผู�อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 84

28 นายถนัด หอมจันทร� ธนารักษ�พื้นท่ีกระบ่ี กรมธนารักษ� 83

29 นายเกษมภูมิ วีรสมัย ธนารักษ�พื้นท่ีเพชรบุรี กรมธนารักษ� 84

30 นางสาวนิภา ลําเจียกเทศ ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าท่ี กรมบัญชีกลาง 83

31 นางอัญชลี ศรีอําไพ ผู�อํานวยการสํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง 83

32 นางสาววิริยา พูนคํา ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานค,าตอบแทน

และสวัสดิการ

กรมบัญชีกลาง 84

33 นางภวรัญชน� ตันมีศิลป@ นายด,านศุลกากรบึงกาฬ กรมศุลกากร 84

34 นายวิศวะ ปBติสุขสมบัติ นายด,านศุลกากรมุกดาหาร กรมศุลกากร 84

35 นางสาวศิริเกศ แพร,วานิชย� สรรพสามิตพื้นท่ีชลบุรี ๑ กรมสรรพสามิต 84

36 ว,าท่ีร�อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย� สรรพสามิตพื้นท่ีปทุมธานี ๒ กรมสรรพสามิต 84

37 นายเกรียงไกร ลิมปอารยะกุล สรรพากรพื้นท่ีสุพรรณบุรี กรมสรรพากร 83
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38 นายเจริญ เสือนิล สรรพากรพื้นท่ีชุมพร กรมสรรพากร 83

39 นางสาววีณา ล่ิมสวัสด์ิ สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ๒๓ กรมสรรพากร 83

40 นายภาณุวัฒน� เหลืองวิไล สรรพากรพื้นท่ีปราจีนบุรี กรมสรรพากร 84

41 นายปBDนสาย สุรัสวดี ผู�อํานวยการสํานักบริหารการเสียภาษีทาง

อิเล็กทรอนิกส�

กรมสรรพากร 84

42 นายวิบูลย� ชัยชนะศิริวิทยา ผู�อํานวยการสํานักสืบสวนและคดี กรมสรรพากร 84

43 นางวชิรญา เพิ่มภูศรี ผู�อํานวยการสํานักกํากับและประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ
83

44 นางสาวพิมพ�เพ็ญ ลัดพลี ผู�อํานวยการสํานักจัดการหน้ี ๒ สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 83

กระทรวงการต-างประเทศ

45 นายกฤษณ� ตันคณารัตน� อัครราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงแคนเบอร�รา

สํานักงานปลัดกระทรวงการต,างประเทศ 84

46 นายธนพล หวังอ�อมกลาง รองกงสุลใหญ, สถานกงสุลใหญ, ณ แขวง

สะหวันนะเขต

สํานักงานปลัดกระทรวงการต,างประเทศ 84

47 นายสุภาค โปร,งธุระ ผู�อํานวยการกองประชาสัมพันธ�การทูต

สาธารณะ

กรมสารนิเทศ 83

48 นางจิราพร สุดานิช เลขานุการกรม กรมสารนิเทศ 83

กระทรวงการท-องเท่ียวและกีฬา

49 นายกระจ,าง ขอนดอก ท,องเท่ียวและกีฬาจังหวัดแม,ฮ,องสอน สํานักงานปลัดกระทรวงการท,องเท่ียว

และกีฬา
83

50 นายชาญณรงค� สุหงษา ท,องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก สํานักงานปลัดกระทรวงการท,องเท่ียว

และกีฬา
83

51 นายขจรเกียรติ แพงศรี ท,องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวงการท,องเท่ียว

และกีฬา
84

52 นายชนะ เจริญพร ท,องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย สํานักงานปลัดกระทรวงการท,องเท่ียว

และกีฬา
84

53 นางสาวดารณี ลิขิตวรศักด์ิ ผู�อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร�การกีฬา กรมพลศึกษา 83

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย#

54 นางสุวรีย� ใจหาญ ผู�อํานวยการกองต,อต�านการค�ามนุษย� สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย�
83
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55 นายประสิทธ์ิ มีช�าง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

จังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย�
83

56 นายสุทรรศน� โพชากรณ� ผู�อํานวยการสถานสงเคราะห�เด็กชายบ�านศรี

ธรรมราช

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 84

57 นางเบญจมาส สมศรี ผู�ปกครองสถานสงเคราะห�เด็กอ,อนปากเกร็ด

 จ. นนทบุรี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 84

58 นายสุธี ศรสวรรค� ผู�ปกครองสถานสงเคราะห�เด็กหญิง จ. 

อุดรธานี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 84

59 นางพัชรี อาระยะกุล ผู�อํานวยการกองส,งเสริมความเสมอภาค

ระหว,างเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 83

60 นางเพชรรัตน� ปGอมเย็น ผู�อํานวยการศูนย�เรียนรู�การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรม

ราชินีนาถ จ.ลําพูน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 84

61 นายพัฒนคมน� ภู,ประเสริฐ ผู�ปกครองนิคมสร�างตนเองจังหวัดระยอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 83

62 นางฉวีวรรณ สัญญา ผู�อํานวยการศูนย�พัฒนาชาวเขาเชียงใหม, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 84

63 นางจินตนา จันทร�บํารุง ผู�อํานวยการกองส,งเสริมสิทธิและสวัสดิการ

คนพิการ

กรมส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ
83

กระทรวงเกษตรและสหกรณ#

64 นายวสันต� พรหมศิริรัตน� เกษตรและสหกรณ�จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ�
83

65 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน� ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ�
83

66 นายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณ�จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ�
83

67 นายไชยรัตน� นวีภาพ เกษตรและสหกรณ�จังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ�
84

68 นางนงลักษณ� เกตุเวชสุริยา ผู�อํานวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ

การเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ�
84

69 นางสาวนนทิชา วรรณสว,าง ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมการข�าว 83

70 นายสุวัฒน� เจียระคงม่ัน ผู�อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาข�าว กรมการข�าว 84
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71 นายจานุวัตร เลิศศิลป@เจริญ ผู�อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑ กรมชลประทาน 84

72 นางสาวจุฑามาศ ลิปBการถกล ผู�อํานวยการสํานักส,งเสริมพัฒนาการบัญชี

และถ,ายทอดเทคโนโลยี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ� 84

73 นายก,อเกียรติ กูลแก�ว ประมงจังหวัดสงขลา กรมประมง 84

74 นายเศรษฐเกียรติ กระจ,างวงษ� เลขานุการกรม กรมปศุสัตว� 83

75 นายจาตุรนต� พลราช ปศุสัตว�จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมปศุสัตว� 84

76 นายประศาสน� สุทธารักษ� ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๘ กรมพัฒนาท่ีดิน 83

77 นายก,อเกียรติ จันทร�พึ่งสุข ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๒ กรมพัฒนาท่ีดิน 84

78 นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู�อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี ๒

กรมวิชาการเกษตร 83

79 ว,าท่ีร�อยตรีสมสวย ปKญญาสิทธ์ิ ผู�อํานวยการสํานักงานส,งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี ๖ จ.เชียงใหม,

กรมส,งเสริมการเกษตร 83

80 นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กรมส,งเสริมการเกษตร 84

81 นายประกอบ เผ,าพงศ� สหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� กรมส,งเสริมสหกรณ� 83

82 นายสุเทพ ขวัญเผือก ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมหม,อนไหม 84

83 นายนิพนธ� ชนมนัส ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ� สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 83

84 นางสาววรรณพร ดอกจําปา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 83

85 นายคมกริช แก�วสําราญ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 84

86 นายสุริยน พัชรครุกานนท� ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 84

87 นายฉัตรชัย เต�าทอง ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี

 ๓

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 83

กระทรวงคมนาคม

88 นายสรพงศ� ไพฑูรย�พงษ� หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 83

89 นายพงศ�ธนา แววรัตน� ขนส,งจังหวัดกําแพงเพชร กรมการขนส,งทางบก 83

90 นางชริตว�จาร� คล,องการยิง ขนส,งจังหวัดสมุทรสาคร กรมการขนส,งทางบก 84

91 นายสมหวัง ทองขาว ขนส,งจังหวัดหนองคาย กรมการขนส,งทางบก 84

92 นายจงรักษ� กิจสําราญกุล ผู�อํานวยการสํานักงานขนส,ง

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี ๑

กรมการขนส,งทางบก 84

93 นาวาตรีสมนึก สุขวณิช ผู�อํานวยการกองส,งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ�าท,า 83

94 นายอภิสิทธ์ิ พรหมเสน ผู�อํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี ๒ (แพร,) กรมทางหลวง 83
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95 นายอภิชาติ จันทรทรัพย� ผู�อํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี ๖ 

(เพชรบูรณ�)

กรมทางหลวง 83

96 นายเด,นชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู�อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวง 84

97 พ.จ.อ.เมืองชล วงศ�สุวรรณ ผู�อํานวยการท,าอากาศยานสกลนคร กรมท,าอากาศยาน 83

98 นายถาวร แสงอําไพ ผู�อํานวยการท,าอากาศยานตรัง กรมท,าอากาศยาน 84

99 นางวิไลรัตน� ศิริโสภณศิลป@ ผู�อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีและสารสนเทศ

การขนส,งและจราจร

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส,ง

และจราจร
83

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล
อม

100 นางสาวพรศรี สุทธนารักษ� ผู�อํานวยการสํานักงานส่ิงแวดล�อมภาคท่ี ๑๕

 (ภูเก็ต)

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
83

101 นายสา แสงสว,าง ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล�อม จ. บุรีรัมย�

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
83

102 นายประพันธ� กาใจทราย ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล�อม จ. สระแก�ว

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
84

103 นางจันทนา ภาคย�ทองสุข ผู�อํานวยการสํานักงานส่ิงแวดล�อมภาคท่ี ๑๑

 (นครราชสีมา)

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
84

104 นายสมศักด์ิ พิริยโยธา ผู�อํานวยการสํานักอนุรักษ�ทรัพยากรปQาชาย

เลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝKDง 83

105 นายพชรพง ทุมมาศ เลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝKDง 84

106 นายอนุกูล วงศ�ใหญ, ผู�อํานวยการศูนย�สารสนเทศทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี 83

107 นายบุญรุ,ง เสืองามเอี่ยม เลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 84

108 นายยรรยงค� อินทฤทธ์ิ ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๙ กรมทรัพยากรนํ้า 83

109 นายจิตรกร สุวรรณเลิศ ผู�อํานวยการสํานักอนุรักษ�และฟ:;นฟู

ทรัพยากรนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 83

110 นายสุขุม มิตตัสสา ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมปQาไม� 83

111 นายอรรถพล เจริญชันษา ผู�อํานวยการสํานักปGองกันรักษาปQาและ

ควบคุมไฟปQา

กรมปQาไม� 84

112 นายจิระพงษ� คูหากาญจน� ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปQาไม�ท่ี 

๑๓ (สงขลา)

กรมปQาไม� 84
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113 นายวีรวัฒน� ปภุสสโร ผู�อํานวยการสํานักส,งเสริมการมีส,วนร,วม

ของประชาชน

กรมส,งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล�อม 83

114 นายธนิตย� หนูย้ิม ผู�อํานวยการสํานักอนุรักษ�และจัดการต�นนํ้า กรมอุทยานแห,งชาติ สัตว�ปQา และพันธุ�พืช 84

115 นายสุโข อุบลทิพย� ผู�อํานวยการสํานักวิเคราะห�ผลกระทบ

ส่ิงแวดล�อม

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
83

116 นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู�อํานวยการสํานักงานจัดการส่ิงแวดล�อม

ธรรมชาติและศิลปกรรม

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
84

117 นายนวรัตน� ไกรพานนท� ผู�อํานวยการกองประสานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
84

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

118 นางปฏิมา อาภาศิลป@ ผู�อํานวยการสํานักกิจการอวกาศแห,งชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร
83

119 นางสาวบงจรรย� กาญจนศาสตร� ผู�อํานวยการสํานักส,งเสริมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร
84

120 นางจิรพา กุลชาติวิชิต สถิติจังหวัดสระบุรี สํานักงานสถิติแห,งชาติ 83

121 นายพิพัฒน� เพ็ชรกระจ,าง สถิติจังหวัดหนองคาย สํานักงานสถิติแห,งชาติ 83

122 นายวิชัย ประทีปทิพย� สถิติจังหวัดลําปาง สํานักงานสถิติแห,งชาติ 84

123 นายธเนศ รู,งโรจน�ชัยพร สถิติจังหวัดนครปฐม สํานักงานสถิติแห,งชาติ 84

กระทรวงพลังงาน

124 นายสราวุธ แก�วตาทิพย� ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 83

125 นายสุรินทร� แสงไทยทวีพร พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ� สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 84

126 นายวรากร พรหโมบล ผู�อํานวยการสํานักบริหารกิจการปBโตรเลียม

ระหว,างประเทศ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 83

127 นายสมบูรณ� หน,อแก�ว ผู�อํานวยการสํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน 83

128 นายถวัลย� ธนกิจเจริญพัฒน� ผู�อํานวยการสํานักความปลอดภัยธุรกิจกSาซ

ธรรมชาติ

กรมธุรกิจพลังงาน 83

129 นางสาวพีรพัฒน� อินทรชุบ ผู�อํานวยการสํานักคุณภาพนํ้ามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน 84

130 นายวันชัย บรรลือสินธุ� ผู�อํานวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�

พลังงาน
83

131 นางสาวภาวิณี โกษา ผู�อํานวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 84
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กระทรวงพาณิชย#

132 นางสาวสุนันทา น�อยพิทักษ� พาณิชย�จังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย� 83

133 นายธีรวุฒิ คล�ายเคล่ือน พาณิชย�จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย� 83

134 นายอารีย� เดวี พาณิชย�จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย� 84

135 นายพรศักด์ิ แสงเจริญ พาณิชย�จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย� 84

136 นางสาวสุรีย� จิรัฐติกาลกุล ผู�อํานวยการกองปกปGองและตอบโต�ทาง

การค�า

กรมการค�าต,างประเทศ 83

137 นายชาย สังขะเวส ผู�อํานวยการกองบริหารสินค�าข�อตกลงและ

มาตรการการค�า รักษาราชการแทน

ผู�อํานวยการกองสิทธิประโยชน�ทางการค�า

กรมการค�าต,างประเทศ 84

138 นายวัชรศักด์ิ พรหมบุญ ผู�อํานวยการสํานักสารสนเทศและแผนงาน

การค�าในประเทศ

กรมการค�าภายใน 84

139 นางสาวเสาวณิต ผ,องใส ผู�อํานวยการสํานักการค�าสินค�า กรมเจรจาการค�าระหว,างประเทศ 83

140 นายดิเรก บุญแท� ผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 83

141 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร� ผู�อํานวยการกองกํากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 84

142 นายจักรินทร� โกมลศิริ อัครราชทูตฝQายการพาณิชย� กรมส,งเสริมการค�าระหว,างประเทศ 84

กระทรวงมหาดไทย

143 นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี กรมการพัฒนาชุมชน 83

144 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัดเลย กรมการพัฒนาชุมชน 84

145 นางศิวพร ฉ่ัวสวัสด์ิ ผู�ตรวจราชการกรม กรมท่ีดิน 83

146 นายชาลี ชื่นอุไทย ผู�อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมท่ีดิน 84

147 นายชาสันต� คงเรือง หัวหน�าสํานักงาน ปภ. จังหวัดนครปฐม กรมปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย 83

148 นายเรวัต ผ,องสุวรรณ� หัวหน�าสํานักงาน ปภ. จังหวัดเพชรบุรี กรมปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย 84

149 นายไตรรัตน� พูลสวัสด์ิ ผู�ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง 83

150 นายรังสฤษฎ� งามศิริ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 84

151 นายพนมเทียน เส�งว่ัน ท�องถิ่นจังหวัดพัทลุง กรมส,งเสริมการปกครองท�องถิ่น 84

กระทรวงยุติธรรม

152 นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 83

153 นายอุทัย ทะริยะ ผู�อํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 84

154 นายวรากร โสมนะพันธุ� ผู�อํานวยการกองส,งเสริมระงับข�อพิพาท กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ 84
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155 นายเศวตนันท� สุขพันธ� ผู�อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ จ.

กาฬสินธุ�

กรมคุมประพฤติ 83

156 นางสุภาภรณ� อ,อนฤทธ์ิ ผู�อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ จ.

พิษณุโลก

กรมคุมประพฤติ 84

157 นายทร ชาวพิจิตร ผู�อํานวยการสํานักงานบังคับคดีแพ,ง

กรุงเทพมหานคร ๑

กรมบังคับคดี 83

158 นายสัมพันธ� ศรีลัด ผู�อํานวยการสํานักงานบังคับคดีแพ,ง

กรุงเทพมหานคร ๕

กรมบังคับคดี 83

159 นายอนุชิต เสียงใหญ, ผู�อํานวยการสํานักงานบังคับคดี จ.สงขลา กรมบังคับคดี 84

160 นางทัศนีย� เปาอินทร� ผู�อํานวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี

และประเมินราคาทรัพย�

กรมบังคับคดี 84

161 นายครรชิต ทิพผล ผู�อํานวยการสํานักงานบังคับคดี จ.สระแก�ว กรมบังคับคดี 84

162 นางรัชดาวรรณ ศิริไพบูลย� ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรม

เด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน 83

163 นางฉอ�อน สวยรูป ผู�อํานวยการสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและ

เยาวชน จ.ขอนแก,น

กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน 84

164 นายสุรศักด์ิ เผ่ือนคํา ผู�บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ, กรมราชทัณฑ� 83

165 นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท� ผู�บัญชาการเรือนจํา จ.สระบุรี กรมราชทัณฑ� 84

166 พ.ต.ท.กฤษฎา ริบรวมทรัพย� ผู�อํานวยการกองตรวจพิสูจน�ทางวิทยาศาสตร� สถาบันนิติวิทยาศาสตร� 83

167 นายสายชล ยังรอด ผู�อํานวยการกองงานคณะกรรมการ

พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห,งชาติ

สํานักงานกิจการยุติธรรม 84

168 นายพิสิฏฐ� สกาญจนชัย ผู�อํานวยการสํานักงานปGองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นท่ี ๓

สํานักงานคณะกรรมการปGองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
84

169 นายธนากร คัยนันท� ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด�านการ

ปGองกันและปราบปรามยาเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการปGองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด
84

170 นางสาวกัญญนันทน� คงภัสนิธิโรจน� ผู�อํานวยการสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน�

ยาเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการปGองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด
84

กระทรวงแรงงาน

171 นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ� สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 83
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172 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ แรงงานจังหวัดสุราษฎร�ธานี สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 83

173 นางอมรกิต แสงเมล� แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ� สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 84

174 นางสาวบุปผา เรืองสุด หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 84

175 นายไพโรจน� โชติกเสถียร จัดหางานจังหวัดขอนแก,น กรมการจัดหางาน 83

176 นางอารมณ� วาจารัตน� จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ� กรมการจัดหางาน 83

177 ว,าท่ี ร.ต.ณัฐพล เรียบร�อย จัดหางานจังหวัดนราธิวาส กรมการจัดหางาน 84

178 นางอธิษฐาน พันธุฟKก จัดหางานจังหวัดอํานาจเจริญ กรมการจัดหางาน 84

179 นายวิชัย ผิวสอาด ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาฝVมือแรงงานภาค

 ๗ อุบลราชธานี

กรมพัฒนาฝVมือแรงงาน 83

180 นางชัญญาพัชญ� สุนทรพลเชฏฐ� ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาฝVมือแรงงานภาค

 ๘ นครสวรรค�

กรมพัฒนาฝVมือแรงงาน 83

181 นายวินัย ขันติวิศิษฎ� ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาฝVมือแรงงานภาค

 ๑ สมุทรปราการ

กรมพัฒนาฝVมือแรงงาน 84

182 นายสมบูรณ� ตรัยศิลานันท� ผู�อํานวยการสํานักคุ�มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 83

183 นายอนันต� บวรเนาวรักษ� ผู�อํานวยการกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 83

184 นางวลัยพร เหล,าวานิช ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าท่ี กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 84

185 นายอํานวย ภู,ระหงษ� ผู�อํานวยการสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 84

186 นางสาวธนพร ชัยเวช ผู�อํานวยการสํานักเงินสมทบ สํานักงานประกันสังคม 83

187 นายสงวน วงศ�สัมพันธ�สุข ผู�ตรวจราชการกรม สํานักงานประกันสังคม 83

188 นางสาวทัศนีย� นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม, สํานักงานประกันสังคม 84

กระทรวงวัฒนธรรม

189 นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 83

190 นางสมศรี รักนุ�ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 84

191 นางกุลยา เรือนทองดี เลขานุการกรม กรมส,งเสริมวัฒนธรรม 83

192 นางสาวอัจฉราพร พงษ�ฉวี ผู�อํานวยการกอง กองทุนส,งเสริมงาน

วัฒนธรรม

กรมส,งเสริมวัฒนธรรม 84

กระทรวงศึกษาธิการ

193 นายธีรยล แสงอํานาจเจริญ ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 83

194 นายเชิดศักด์ิ ศรีศักด์ิวิชัย ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 83
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195 นายธงชัย ม่ันคง ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต ๒

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน
83

196 นายขจิตพันธ� สุวรรณสิริภักด์ิ ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. 

เขต ๑

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน
83

197 ว,าท่ี ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ� ผู�อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 83

198 นายสาโรจน� ขอจ,วนเต๋ียว ผู�อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 84

กระทรวงสาธารณสุข

199 นายพงษ�นรินทร� ชาติรังสรรค� ผู�อํานวยการโรงพยาบาลอ,างทอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 83

200 นายสุวิทย� โรจนศักด์ิโสธร นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 83

201 นายแพทย�ขจรศักด์ิ แก�วจรัส นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร�ธานี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 83

202 นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู�อํานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 84

203 ร�อยเอกภูรีวรรธน� โชคเกิด นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ� สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 84

204 นายรุ,งฤทัย มวลประสิทธ์ิพร ผู�อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 84

205 นายจรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 84

206 นายชัยวัฒน� จัตตุพร นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 84

207 นายอนันต� กมลเนตร ผู�อํานวยการโรงพยาบาลนครนายก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 84

208 นายชาญชัย จันทร�วรชัยกุล ผู�อํานวยการโรงพยาบาลขอนแก,น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 84

209 นายดิเรก ขําแปGน ผู�อํานวยการเฉพาะด�าน (แพทย�) สังกัด

สํานักงานปGองกันควบคุมโรคท่ี ๓ จ.

นครสวรรค�

กรมควบคุมโรค 83

210 นายธนรักษ� ผลิพัฒน� ผู�อํานวยการเฉพาะด�าน (แพทย�) สังกัด

สํานักระบาดวิทยา

กรมควบคุมโรค 84

211 นางภาวนา คุ�มตระกูล ผู�อํานวยการสํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ

การแพทย�ทางเลือก
84

212 ว,าท่ีร�อยตรีณัฐพัชร� 

รัตนเดชานาคินทร�

ผู�อํานวยการศูนย� (ผู�อํานวยการเฉพาะด�าน

วิทยาศาสตร�การแพทย�) ศูนย�วิทยาศาสตร�

การแพทย�ท่ี ๒ พิษณุโลก

กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 83

213 นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ�พันธ� ผู�อํานวยการศูนย� (ผู�อํานวยการเฉพาะด�าน

วิทยาศาสตร�การแพทย�) ศูนย�วิทยาศาสตร�

การแพทย�ท่ี ๕ สมุทรสงคราม

กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 84
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214 นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู�อํานวยการสํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 83

215 นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู�อํานวยการศูนย�สุขภาพจิตท่ี ๖ กรมสุขภาพจิต 83

216 นายสมัย ศิริทองถาวร ผู�อํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 84

217 นายสืบพงษ� ไชยพรรค ผู�อํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย 83

218 นายวีระชัย นลวชัย ผู�อํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู�บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 83

กระทรวงอุตสาหกรรม

219 นายเดชา จาตุธนานันท� ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 83

220 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 83

221 นางกฤษนันท� ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 83

222 นายบุญสิทธ์ิ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 84

223 นางจันทรรัตน� ปBยพัทธไชย� อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม, สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 84

224 นายอดิศักด์ิ อุรเคนทร� อุตสาหกรรมจังหวัดตราด สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 84

225 นางแน,งน�อย เวทยพงษ� ผู�อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร� กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม 84

226 นางยุพรัตน� ศตวิริยะ ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาการจัดการ

อุตสาหกรรม

กรมส,งเสริมอุตสาหกรรม 83

227 นายสกล จุลาภา ผู�อํานวยการสํานักเหมืองแร,และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 84

228 นางสุภาณี สุริยจันทราทอง ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักงานคณะกรรมการอ�อยและนํ้าตาล

ทราย
84

229 นายอิทธิชัย ปKทมสิริวัฒน� ผู�อํานวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรมราย

สาขา ๒

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 84

หน-วยงานอื่น

230 นางสาวอรวรรณ สิทธิบุศย� ผู�อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา

จังหวัดสระแก�ว

สํานักงาน ป.ป.ช. 83

231 นายปรีชา ก�อนทอง ผู�อํานวยการสํานักตรวจสอบการบริหาร

พัสดุและสืบสวนท่ี ๔

สํานักงานการตรวจเงินแผ,นดิน 83

232 นางสาวสุดาวีณ� นุกูลกิจเสรี เลขานุการกรม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห,งชาติ 83

233 นางนิตยา พุทธโกษา ผู�อํานวยการกองบริหารและงบประมาณการ

วิจัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห,งชาติ 84

หนาท่ี 12 จาก 14



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน-ง กรม รุ-นท่ี

234 พันตํารวจเอกธีรศักด์ิ สุริวงศ� รองผู�บังคับการกองบังคับการกองตํารวจ

จราจร

สํานักงานตํารวจแห,งชาติ 83

235 นางนวลจันทร� โพธ์ิช,วย ผู�อํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปGองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน
83

236 นายศิวัช ชาวบางงาม ผู�อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีและสารสนเทศ สํานักงานปGองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน
84

237 นายกมลธรรม วาสบุญมา ผู�อํานวยการสํานักส,งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สํานักงานผู�ตรวจการแผ,นดิน 84

238 นายสิปป@บวร แก�วงาม ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห,งชาติ 83

239 นางกัญฐณา หินเมืองเก,า ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครปฐม

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห,งชาติ 84

240 นายณัฏฐกฤษฎ� วงศ�เจริญ ผู�อํานวยการสํานักบริการทางการแพทย�

ประจํารัฐสภา

สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร 84

241 นายไพฑูรย� คล�ายยวงทอง ผู�อํานวยการสํานักงานศาลปกครองกลาง สํานักงานศาลปกครอง 84

242 นายบท นามบุตร ผู�อํานวยการสํานักคดี ๒ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 84

243 นายสรัล สินุธก ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห,งชาติ
83

244 นางวรรณี ศิริมณีบุญ ผู�อํานวยการสํานักการคลัง สํานักงานอัยการสูงสุด 83

245 นางอาบทิพย� ส,งกิตติสุนทร ผู�อํานวยการกองการในพระองค� สํานักราชเลขาธิการ 84

246 พันเอก ภัทรศักด์ิ หอมทรง รองผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและ

แผนการกําลังพล

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 83

องค#กรอื่นและรัฐวิสาหกิจ

247 พญ.ช.เขมศิริ  คงรักเกียรติยศ ผู�ช,วยผู�อํานวยการ สํานักงานบรรเทาทุกข�

และประชานามัยพิทักษ�

สภากาชาดไทย 84

248 นางสิริกันยา  ศิริรังษี รองผู�อํานวยการสํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 84

249 นายกฎชยุตม�  บริบูลย�จตุพร ผู�ช,วยผู�ว,าการก,อสร�างโรงไฟฟGา การไฟฟGาฝQายผลิตแห,งประเทศไทย 84

250 นายเอกชัย  ศักด์ิทัศนา รองผู�ว,าการการไฟฟGาส,วนภูมิภาค การไฟฟGาส,วนภูมิภาค 84

251 นายอดิศักด์ิ สุริยวนากุล รองกรรมการผู�จัดการใหญ,พัฒนา บริษัท กฟผ.อินเตอร�เนชั่นเนล จํากัด 84

252 นางสาวสุรีย�  ส.ศรีสุวรรณ ผู�ช,วยผู�ว,าการ (บริการ ๓) การประปานครหลวง 84
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253 นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู�อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลข

หมายโทรคมนาคม

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ

โทรคมนาคม (กสทช.)

84

254 นายนพดล  ภาคพรต ผู�อํานวยการฝQายกิจกรรมการท,องเท่ียวแห,ง

ประเทศไทย

การท,องเท่ียวแห,งประเทศไทย 84

255 นายธเนศวร� เพชรสุวรรณ ผู�อํานวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และ

ตะวันออกกลาง

การท,องเท่ียวแห,งประเทศไทย 84
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