รายนามผู"สําเร็จการฝ&กอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู"นําที่มีวิสัยทัศน-และคุณธรรม (นบส. 1 ) ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560 รุนที่ 85
รหัส
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง/หนวยงาน
IS ดีเดน GP ดีเดน
สํานักนายกรัฐมนตรี
85001 นายเจริญ ชื้อตระกูล
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและกิจการพิเศษ
GP ดีเดน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
85002 นายดุสิต สิงห*คีรี
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ*เขต 2
กรมประชาสัมพันธ*
85003 นายไพชยนต* ชนะกาญจน*
ประชาสัมพันธ*จังหวัดรอยเอ็ด
กรมประชาสัมพันธ*
85004 นายสุวิทย* วิจิตรโสภา
ผูอํานวยการสํานักแผนและ
GP ดีเดน
การพัฒนาการคุมครองผูบริโภค
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
85005 นายโสภณ วงศ*ศิริเมธีกุล
ผูอํานวยการสํานัก 5
สํานักข8าวกรองแห8งชาติ
85006 นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
สํานักงบประมาณ
85007 นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
กรรมการร8างกฎหมายประจํา
IS ดีเดน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
85008 นางสุกัญญา ธนะเสวี
ผูอํานวยการศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
สํานักงาน ก.พ.
85009 นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร*ดานนโยบาย
GP ดีเดน
สาธารณะสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ
85010 นางสาววิริยา เนตรนอย
ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
85011 นายหทัย วสุนันต*
ผูอํานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

85012 นางศิริวรรณ สุคนธมาน

85013 นางสาวสาวิตรี ชํานาญกิจ
85014 นางชนิดา เกษมศุข

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร*
ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ขามชาติ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห8งชาติ
ผูอํานวยการกองนิติธรรม
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูเชี่ยวชาญดานแบบแผนพิธีการ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

IS ดีเดน

GP ดีเดน

กระทรวงการคลัง
85015 นายสําราญ เมืองนิล

ธนารักษ*พื้นที่นครราชสีมา
กรมธนารักษ*
85016 นายพงศ*พิตร* ฤทธิแสง
คลังเขต 4
กรมบัญชีกลาง
85017 นายเจษฎา โพธิจินดา
คลังจังหวัดพิษณุโลก
กรมบัญชีกลาง
85018 นางกิจจาลักษณ* ศรีนุชศาสตร* ผูอํานวยการสํานักพิกัดอัตราศุลกากร
กรมศุลกากร
85019 นายมาโนช รอดสม
นายด8านศุลกากรเบตง
กรมศุลกากร
85020 นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย* สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
กรมสรรพสามิต
85021 นายประพันธ* รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
กรมสรรพสามิต
85022 นางมลฐินี เอี้ยวพิทยากุล
ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังและรายได
กรมสรรพากร
85023 นางสาวสิริภา สัตยานนท*
เลขานุการกรม
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

GP ดีเดน

GP ดีเดน
IS ดีเดน
IS ดีเดน

85024 นายอารัญ บุญชัย

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร*และแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
การท8องเที่ยวและกีฬา
85025 นายสรศาสตร* ครองยุติ
ท8องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
GP ดีเดน
สํานักงานปลัดกระทรวงการท8องเที่ยวและกีฬา
85026 นางสาววันทนา แจงประจักษ* ผูอํานวยการกองพัฒนาบริการท8องเที่ยว
กรมการท8องเที่ยว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย85027 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ*
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย*จังหวัด
นนทบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย*
85028 นางสาวน้ําคาง คันธรักษ*
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย*จังหวัด
อ8างทอง
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย*
85029 นางณิชาพัชฌ* เพ็ชรพันธุ*
ผูปกครองสถานสงเคราะห*เด็กบานสงขลา จ.สงขลา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
85030 นางพัทธ*วิรา สุวรรณ
เลขานุการกรม
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
85031 นายบรรณรัตน* เก8งกสิกิจ
ผูอํานวยการศูนย*เรียนรูการพัฒนาสตรีและ
GP ดีเดน
ครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก8น
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
85032 นางปEยะวรรณ* นรเศรษฐโกศล ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนอุบลรัตน*
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
85033 นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร*และแผนงาน
IS ดีเดน GP ดีเดน
กรมส8งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ85034 นายพัฒนา นุศรีอัน
เกษตรและสหกรณ*จังหวัดขอนแก8น
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ*

85035 นายพรศักดิ์ สังขพงศ*
85036 นายธรรมนูญ แจ8มศรี
85037 นายประพิศ จันทร*มา
85038 นายบรรจง จํานงศิตธรรม
85039 นายสุเมษ เมธศาสตร*
85040 นายประภาส ภิญโญชีพ

85041 นายนิรันดร* สุขจันทร*

85042 นางดาเรศร* กิตติโยภาส

85043 นางอัญชลี สุวจิตตานนท*

85044 นายวิโรจน* ภู8ไพบูลย*
85045 นายภนัณก*กิจ สุทธภักดี

เกษตรและสหกรณ*จังหวัดปFตตานี
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ*
เกษตรและสหกรณ*จังหวัดพิจิตร
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ*
ผูอํานวยการกองพัฒนาแหล8งน้ําขนาดกลาง
IS ดีเดน GP ดีเดน
กรมชลประทาน
ประมงจังหวัดเชียงใหม8
IS ดีเดน GP ดีเดน
กรมประมง
ปศุสัตว*จังหวัดนครปฐม
กรมปศุสัตว*
ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปHองกันและบําบัดโรค
สัตว*
กรมปศุสัตว*
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
กรมวิชาการเกษตร
ผูอํานวยการศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
กรมส8งเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
การถ8ายทอดเทคโนโลยี
กรมส8งเสริมการเกษตร
สหกรณ*จังหวัดนนทบุรี
กรมส8งเสริมสหกรณ*
ผูอํานวยการสํานักงานหม8อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
เขต 5
จังหวัดชุมพร
กรมหม8อนไหม

IS ดีเดน

IS ดีเดน

GP ดีเดน

85046 นางสมพร ทองทั่ว

85047 นายภาชน* จารุภุมมิก

85048 นายฉัตรชัย เตาทอง
กระทรวงคมนาคม
85049 นายเสน8ห* ตั้งสถิตย*
85050 นายวรวุฒิ มาอินทร*
85051 นางณัชชา พราหมณ*ยอด

ผูอํานวยการสํานักจัดการปฏิรูปที่ดิน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
GP ดีเดน
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ขนส8งจังหวัดสงขลา
IS ดีเดน
กรมการขนส8งทางบก
ผูอํานวยการสํานักงานขนส8งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
กรมการขนส8งทางบก

85052 นางบุศรา วงศกําแหง

ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังและรายได
กรมการขนสงทางบก

85053 นายวรรณชัย บุตรทองดี

ผูอํานวยการกองวิศวกรรม
กรมเจาท8า
ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ
ทางหลวงระหว8างประเทศ
กรมทางหลวง
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมทางหลวงชนบท
ผูอํานวยการท8าอากาศยานอุดรธานี
กรมท8าอากาศยาน

85054 นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ*

85055 นายผดุงศักดิ์ สรุจิกําจรวัฒนะ
85056 นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

IS ดีเดน

IS ดีเดน

IS ดีเดน GP ดีเดน

85057 นางอําไพ จิตรแจ8มใส

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานรัฐมนตรี
85058 นายอานนท* จันทวิช
ผูอํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานสถิติแห8งชาติ
85059 นายสมจิต รัตนพันธ*
สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานสถิติแห8งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
85060 นายสันธาน มั่นคง
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
85061 นายยงยุทธ พนิตอังกูร
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 14 (สุราษฎร*ธานี)
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
85062 นายปรีชาญ สามารถ
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครพนม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
85063 นายสมชาย ทรงประกอบ
ผูอํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้ํา
กรมควบคุมมลพิษ
85064 นายเสน8ห* สาธุธรรม
ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1
กรมทรัพยากรน้ํา
85065 นางจุไรรัตน* สุขสวัสดิ์
ผูอํานวยการกองบริหารจัดการที่ดิน
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงพลังงาน
85066 นายวาทินทร* ทองแกว
พลังงานจังหวัดนครปฐม
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

GP ดีเดน

IS ดีเดน

GP ดีเดน

85067 นายวชิรวิชญ* บุญสม

85068 นายวิสูตร ชินรัตนลาภ

85069 นายยงยุทธ* สวัสดิสวนีย*
85070 นายเพทาย หมุดธรรม
กระทรวงพาณิชย85071 นายนิลรัตน* ตันสกุล
85072 นายประเสริฐ ฝQายชาวนา
85073 นายนิติ แสงสุกแสง
85074 นายวัฒนศักย* เสือเอี่ยม
85075 นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ*
85076 นายสมบุญ โมจนกุล
กระทรวงมหาดไทย
85077 นายราเชนทร* คูวงษ*วัฒนาเสรี
85078 นายสุรพล ศรีวิโรจน*

ผูอํานวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงาน
GP ดีเดน
นิวเคลียร*
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยธุรกิจกNาซปEโต
รเลี่ยมเหลว
กรมธุรกิจพลังงาน
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
IS ดีเดน GP ดีเดน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ*พลังงาน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายปEโตรเลียมและปEโตรเคมี
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย*
พาณิชย*จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย*
ผูอํานวยการกองความร8วมมือการคาและการลงทุน
กรมการคาต8างประเทศ
ผูอํานวยการสํานักส8งเสริมการแข8งขันทางการคา
กรมการคาภายใน
อํานวยการสํานักการคาบริการและการลงทุน
กรมเจรจาการคาระหว8างประเทศ
ผูอํานวยการกองทะเบียนธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานรัฐมนตรี
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน
การออกหนังสือสําคัญ
กรมที่ดิน

GP ดีเดน

IS ดีเดน

85079 นายกลวัชร ทรัพย*ส8งสุข

85080 นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี

กระทรวงยุติธรรม
85081 นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี
85082 นางสุจิตรา แกวไกร
85083 นางเยาวดี พันธ*หินกอง
85084 นางอรัญญา ทองน้ําตะโก

85085 นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ*
85086 นายรัตนะ วรบัณฑิต

85087 นายสมชาย อุดมโชค
85088 นายสมภพ รุจจนเวท
85089 นางพัชราภรณ* ศโรภาส
กระทรวงแรงงาน
85090 นางอุดมลักษณ* สอนสารี

หัวหนาสํานักงานปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครปฐม
กรมปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนนทบุรี
กรมโยธาธิการและผังเมือง

GP ดีเดน

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
GP ดีเดน
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานส8งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด
กรมคุมประพฤติ
IS ดีเดน
ผูอํานวยการกองบังคับคดี
ลมละลาย 3
กรมบังคับคดี
ผูอํานวยการกองบังคับคดีลมละลาย 6
GP ดีเดน
กรมบังคับคดี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบงานยุติธรรม IS ดีเดน
เด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ผูตรวจราชการกรม
กรมราชทัณฑ*
ผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ
กรมราชทัณฑ*
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทัณฑวิทยา
IS ดีเดน
กรมราชทัณฑ*
ผูอํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

IS ดีเดน

85091 นางพัฒนา พันธุฟFก
85092 นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ
85093 นายอนันต* กลั่นขยัน
85094 นายสุรพล พลอยสุข
85095 นายมโนชญ* แสงแกว
85096 นายธรรศณัฏฐ* นุชแสงพลี

85097 นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธุ*

85098 นายมนัส ทานะมัย
85099 นางสาวสุมณฑา
ไพรสุวรรณา
กระทรวงวัฒนธรรม
85100 นายประหยัด ถิลา
85101 นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์
85102 นายบุญเลิศ คําดี
กระทรวงวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
85103 นางรัชดา เหมปฐวี

แรงงานจังหวัดนครสวรรค*
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมการจัดหางาน
จัดหางานจังหวัดขอนแก8น
กรมการจัดหางาน
ผูตรวจราชการกรม
กรมพัฒนาฝUมือแรงงาน
ผูอํานวยการกองสวัสดิการแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม8
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดภูเก็ต
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานประกันสังคม
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
สํานักงานประกันสังคม

IS ดีเดน GP ดีเดน

GP ดีเดน

IS ดีเดน
IS ดีเดน

IS ดีเดน
GP ดีเดน

วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองศาสนูปถัมภ*
กรมการศาสนา
ผูอํานวยการศูนย*เครือข8ายสัมพันธ*และแหล8งทุน
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร8วมสมัย
เลขานุการกรม
กรมวิทยาศาสตร*บริการ

GP ดีเดน

กระทรวงศึกษาธิการ
85104 นายสหชัย สาสวน

ผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห* สิงหเสนี) ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
85105 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
85106 นายอักษรศิลปW แกวมหาวงศ*
ผูอํานวยการวิทยาลัย
เทคนิคศรีสะเกษ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
85107 เรืออากาศโทสมพร ปานดํา
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
85108 นางดารารัตน รัตนรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
85109 นายจิณณพิภัทร ชูปFญญา
85110 นายประภาส วีระพล
85111 นางศศิธร ตั้งสวัสดิ์

85112 นางสาววรางคณา อ8อนทรวง
85113 นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูอํานวยการสํานักงานปHองกันควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดขอนแก8น
กรมควบคุมโรค
ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร*การแพทย*
ผูอํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

GP ดีเดน

IS ดีเดน

IS ดีเดน
IS ดีเดน GP ดีเดน

85114 นายเกษม เวชสุทธานนท*
กระทรวงอุตสาหกรรม
85115 นายสมศักดิ์ หวลกสิน
85116 นายจิรวัธน* อารีย*
85117 นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟXYองฟู
85118 นายเพทาย ล8อใจ
85119 นายจารุพันธุ* จารโยภาส
85120 นายรณยุทธ* สัตยานิคม

85121 นายประสงค* ประยงค*เพชร

85122 นายสุธน นิคมเขต

หนวยงานอื่น
85123 นายประพันธ* ตั้นวัฒนา
85124 นายบุญเชิด กิตติธรางกูร

85125 นางสาวบุญธรรม กรานทอง

ผูอํานวยการศูนย*อนามัยที่ 13
กรมอนามัย
อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร*
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
กรมส8งเสริมอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
กรมส8งเสริมอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการศูนย*ส8งเสริมอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย ภาคที่ 1
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ผูอํานวยการกองตรวจการ
มาตรฐาน 2
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ*อุตสาหกรรม
ผูอํานวยการกองตรวจการ
มาตรฐาน 1
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ*อุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห8งชาติ
ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห8งชาติ
ผูอํานวยการกองธรรมศาสตร*และการเมือง
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

IS ดีเดน

GP ดีเดน

GP ดีเดน
IS ดีเดน

IS ดีเดน

GP ดีเดน

85126 นายอาจินต* ฉัตรแกว

นักวิเคราะห*นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ
85127 นางสาวประไพพรรณ อินทรักษา ผูอํานวยการสํานักงานคดีอาญา
สํานักงานอัยการสูงสุด
85128 นายสัญญา ศิวิโรจน*
ผูอํานวยการสํานักงาน
ศาลปกครองสงขลา
สํานักงานศาลปกครอง
85129 พลตรี กิตติพงษ* ธีรรัตนพันธุ*
รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
85130 พันตํารวจเอก พิพัฒน* บุญ ผูกํากับการฝQายอํานวยการ
เพ็ชร*
กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
สํานักงานตํารวจแห8งชาติ

GP ดีเดน

GP ดีเดน

รายนามผู"สําเร็จการฝ&กอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู"นําที่มีวิสัยทัศน-และคุณธรรม (นบส.1) ประจําป6งบประมาณ พ.ศ.2560 รุนที่ 86

รหัส
ชื่อ - สกุล
สํานักนายกรัฐมนตรี
86001 นางสุจิตร โชติพณิช

ตําแหนง/หนวยงาน

IS ดีเดน

GP ดีเดน

ผูอํานวยการกลุ8มตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

86002 นางสาวพรรณี สัสดีแพง

ประชาสัมพันธ*จังหวัดพิษณุโลก
กรมประชาสัมพันธ*

86003 นางสาริกา วรรณรัตน*

ประชาสัมพันธ*จังหวัดตราด
กรมประชาสัมพันธ*

86004 พันตํารวจเอกประทีป เจริญกัลปW

ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

IS ดีเดน GP ดีเดน

86005 นายเศรษฐภักค* ภู8พันธ*ศรี

ผูอํานวยการสํานัก 6
สํานักข8าวกรองแห8งชาติ

86006 นายสุพัฒน* นาครัตน*

ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 6
สํานักงบประมาณ

86007 นายสุชัย งามจิตต*เอื้อ

ผูอํานวยการกองกฎหมายไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

86008 นางสาวณัฏฐา บัวหลวง

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

86009 นางสาวกัญญารักษ* ศรีทองรุ8ง

ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายสาธารณะ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห8งชาติ

86010 นางวิภาดา ตริตระการ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กระทรวงการคลัง
86011 นายศักดา ชนะภัย

IS ดีเดน

GP ดีเดน

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

86012 นายไว คงทวี

ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

86013 นางวราภรณ* เอื้ออาทร

ผูตรวจราชการกรม
กรมธนารักษ*

86014 นางมัลลิกา อัพภาสกิจ

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมบัญชีกลาง

86015 นางสาวสุดทาย ชัยจันทึก

คลังจังหวัดหนองคาย
กรมบัญชีกลาง

86016 นายวรพัฒน* เชาว*วิศิษฐ

นายด8านศุลกากรเชียงแสน
กรมศุลกากร

GP ดีเดน

86017 นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน*

นายด8านศุลกากรเกาะสมุย
กรมศุลกากร

GP ดีเดน

86018 นางสาววิไลพร เอื้ออวยพร

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
กรมสรรพสามิต

IS ดีเดน

IS ดีเดน

86019 นางสารภี ลั่นซาย

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
กรมสรรพสามิต

86020 นายปFณณทัต ใจทน

สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
กรมสรรพสามิต

86021 นายพิทยา สุราวุธ

สรรพากรพื้นที่ขอนแก8น
กรมสรรพากร

86022 นายเกรียงศักดิ์ ประสงค*สุกาญจน* ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการกํากับและตรวจสอบ
ภาษี
กรมสรรพากร

IS ดีเดน GP ดีเดน

86023 นางถาวรวรรณ วรานนท*

IS ดีเดน

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
86024 นายศานติ อรรถวรรธน
86025 นางศิรวี วาเลNาะ

สรรพากรพื้นที่นครนายก
กรมสรรพากร
ท8องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงการท8องเที่ยวและกีฬา

GP ดีเดน

ท8องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานปลัดกระทรวงการท8องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย86026 นางสาวสุภาภรณ* ณ นคร
ผูอํานวยการสํานักงานส8งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
11
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย*
86027 นางสาวแรมรุง สุบรรณเสนีย*

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานรัฐมนตรี

86028 นางสุภาพร วุฒิศาสตร*

ผูปกครองสถานสงเคราะห*เด็กปFตตานี
จังหวัดปFตตานี
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

GP ดีเดน

86029 นายวิศิษฐ* ผลดก

ผูอํานวยการกองคุมครองและพัฒนาอาชีพ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

GP ดีเดน

86030 นางอภิญญา ชมภูมาศ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย*จังหวัดนครพนม
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย*

IS ดีเดน

86031 นางสุชาดา มีสงฆ*

กระทรวงเกษตรและสหกรณ86032 นางสาวสุมาลี จันทร*กําเนิด

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย*จังหวัดบุรีรัมย*
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย*
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ*

86033 นางสาวรตนพร กิติกาศ

เกษตรและสหกรณ*จังหวัดเชียงใหม8
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ*

86034 นายวินัย ชมภูแกว

ผูอํานวยการกองเมล็ดพันธุ*ขาว
กรมการขาว

86035 นายพิเชษฐ* ศุภฤกษ*

ผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปFตยกรรม
กรมชลประทาน

86036 นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ*

ปศุสัตว*เขต 3
กรมปศุสัตว*

86037 นายวิบูลย* เลิศวัฒนาสมบัติ

ปศุสัตว*จังหวัดเลย
กรมปศุสัตว*

86038 นายสถาพร ใจอารีย*

ผูอํานวยการกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

86039 นายปFญญา พุกสุ8น

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
กรมวิชาการเกษตร

86040 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม

ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมส8งเสริมการเกษตร

86041 นายสุพิท จิตรภักดี

เกษตรจังหวัดสงขลา
กรมส8งเสริมการเกษตร

86042 นายสุรพล พงศ*เมธีอภิชัย

ผูอํานวยการกองคลัง
กรมส8งเสริมสหกรณ*

86043 นายสุรชัย ยุทธชนะ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

86044 นายปราโมทย* ยอดแกว

IS ดีเดน
GP ดีเดน

IS ดีเดน

GP ดีเดน
IS ดีเดน GP ดีเดน

กระทรวงคมนาคม
86045 นายปริยะ เวสสบุตร

ผูอํานวยการกองกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

86046 นางพรรณี พุ8มพันธ*

ผูตรวจราชการกรม
กรมการขนส8งทางบก

86047 นายสุรพันธุ* ไตรรัตน*

ผูอํานวยการสํานักก8อสรางทาง
กรมทางหลวงชนบท

IS ดีเดน
GP ดีเดน
IS ดีเดน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
86049 ว8าที่รอยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย ผูอํานวยการศูนย*อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล8าง
กรมอุตุนิยมวิทยา
86050 นางสาวพะเยาว* เมืองงาม

ผูอํานวยการศูนย*อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝFYงตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา

86051 นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค

ผูอํานวยการสํานักเฝHาระวังแผ8นดินไหว
กรมอุตุนิยมวิทยา

86052 นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์

ผูอํานวยการกองโครงสรางพื้นฐานดานบริการดิจิทัล

GP ดีเดน

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห8งชาติ
86053 นางสาวสุพาพร อรุณรักษ*สมบัติ

ผูอํานวยการศูนย*สารสนเทศยุทธศาสตร*ภาครัฐ
สํานักงานสถิติแห8งชาติ

IS ดีเดน GP ดีเดน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
86054 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ8งสกุล
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม8
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
86055 นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

ผูอํานวยการสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

86056 นางสุรีย* ธีระรังสิกุล

ผูอํานวยการศูนย*สารสนเทศทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี

86057 นางนันทนา บุณยานันต*

ผูอํานวยการสํานักจัดการปQาชุมชน
กรมปQาไม

IS ดีเดน

86058 นางกิตติมา ยินเจริญ

กระทรวงพลังงาน
86059 นางสาวดารารัตน* ฤทธิ์บุญญากร

ผูอํานวยการสํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการสํานักความร8วมมือระหว8างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

86060 นายจารุเกียรติ ปFญญาดี

พลังงานจังหวัดสุโขทัย
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

86061 นางสาวนัฏกร เรืองศิลปานันต*

ผูอํานวยการศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมธุรกิจพลังงาน

86062 นายวัฒนพงษ* คุโรวาท

ผูอํานวยการสํานักนโยบายไฟฟHา
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพาณิชย86063 นางสาวพรอําไพ คุณวิจิตร*

IS ดีเดน GP ดีเดน

IS ดีเดน

ผูอํานวยการกองกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย*

86064 นายธวัชชัย เหล8าพิรุฬห*

พาณิชย*จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย*

86065 นางมนัสนิตย* จิรวัฒน*

ผูอํานวยการกองบริหารการคาขาว
กรมการคาต8างประเทศ

86066 นางสาวพัชรี พยัควงษ*

ผูอํานวยการกองส8งเสริมการคาสินคาเกษตร 2
กรมการคาภายใน

86067 นางสาวสายฝน แปHงหอม

ผูอํานวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
กรมทรัพย*สินทางปFญญา

86068 นางสาวศุฑารา เชาวน*สุขุม

ผูอํานวยการกองส8งเสริมธุรกิจชุมชน
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

86069 นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาตลาดและธุรกิจใน
ต8างประเทศ 2
กรมส8งเสริมการคาระหว8างประเทศ

86070 นายวิชานัน นิวาตจินดา

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร*การพัฒนาความสามารถ
ทางการแข8งขัน
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร*การคา

GP ดีเดน
IS ดีเดน GP ดีเดน

IS ดีเดน

GP ดีเดน

กระทรวงมหาดไทย
86071 นายยงยุทธ จิตสํารวย

นายอําเภอร8อนพิบูลย*
กรมการปกครอง

86072 นายชนาธิป โคกมณี

นายอําเภอบรรพตพิสัย
กรมการปกครอง

86073 นายทรงพล วิชัยขัทคะ

เลขานุการกรม
กรมการพัฒนาชุมชน

86074 นายธัญญวัฒน* ชาญพินิจ

ผูอํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ
กรมที่ดิน

86075 นายณัชนนท* สนประเสริฐ

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปHองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
กรมปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย

86076 ว8าที่พันตรีอดิศักดิ์ นอยสุวรรณ

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงยุติธรรม
86077 นายสํารวม บุญเสริม

IS ดีเดน GP ดีเดน

IS ดีเดน GP ดีเดน

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

GP ดีเดน

86078 นายมานิตย* แกวโสพรม

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
กรมคุมประพฤติ

86079 นางจิตรา พรมจาด

ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
กรมบังคับคดี

86080 นางสาวรัชนี บุญเรือง

ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
กรมบังคับคดี

86081 นายประสงค*ชัย ไตรยะสุทธิ์

ผูอํานวยการศูนย*ฝZกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5
จังหวัดอุบลราชธานี
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

IS ดีเดน

86082 นางอาจารี ศรีสุนาครัว

ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ*
กรมราชทัณฑ*

IS ดีเดน GP ดีเดน

86083 นายภักดี แกวเนียม

ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดระนอง
กรมราชทัณฑ*

86084 พันตํารวจโทปกรณ* สุชีวกุล

ผูอํานวยการสํานักคดีการเงิน
การธนาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

86085 นายสุรณรงค* ศรีสุวรรณ

ผูอํานวยการกองนิติวิทยาศาสตร*บริการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร*

IS ดีเดน

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร*และแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

IS ดีเดน

กระทรวงแรงงาน
86086 นางนภสร ทุ8งสุกใส
86087 นายสุทธิพงษ* โกศลวิริยะกิจ

แรงงานจังหวัดสระบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

86088 รอยเอกกิจสมพงษ* กลาหาญ

แรงงานจังหวัดชลบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

GP ดีเดน

86089 นางสาวสุกัญญา ภู8พัฒนากุล

ผูอํานวยการกองบริหารแรงงานไทย
ไปต8างประเทศ
กรมการจัดหางาน

GP ดีเดน

86090 นายมงคล สงคราม

จัดหางานจังหวัดสระบุรี
กรมการจัดหางาน

86091 นายนรินทร* บุญพรอม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดราชบุรี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

86092 นางสาวลัดดา แซ8ลี้

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานประกันสังคม

86093 นางสาวบุษกร วงศ*สุวรรณ

ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานประกันสังคม

86094 นางสาวเกตุธริน ไชยศรี

ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานประกันสังคม

กระทรวงวัฒนธรรม
86095 นางเกษร กําเหนิดเพ็ชร
86096 นางสาวกนกอร ศักดาเดช

วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดแห8งชาติ
กรมศิลปากร

IS ดีเดน

GP ดีเดน

IS ดีเดน

86097 นางดาวลดา พันธ*วร
กระทรวงวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
86098 นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
86099 นางสุชิน อุดมสมพร

กระทรวงศึกษาธิการ
86100 นายจํารัส สุขประเสริฐ

ผูอํานวยการสํานักพิจารณาภาพยนตร*และวีดิทัศน*
กรมส8งเสริมวัฒนธรรม
นักวิทยาศาสตร*เชี่ยวชาญ
กรมวิทยาศาสตร*บริการ

GP ดีเดน

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตราด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

86101 นายสิทธิชัย มูลเขียน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

86102 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

86103 นายวิสิทธิ์ ใจเถิง

ผูอํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

86104 ว8าที่พันตรีวานิช สมชาติ

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

86105 นายถาวร ทิพวรรณ

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

IS ดีเดน

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

IS ดีเดน GP ดีเดน

กระทรวงสาธารณสุข
86106 นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
86107 นายศุภชัย ศุภพฤกษ*สกุล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงขลา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

86108 นายเพชรฤกษ* แทนสวัสดิ์

สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

GP ดีเดน

IS ดีเดน

86109 นายชํานิ จิตตรีประเสริฐ

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร*การแพทย*
กรมการแพทย*

86110 นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ

ผูอํานวยการสถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย*

86111 นางสุดา วงศ*สวัสดิ์

ผูอํานวยการสํานักส8งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

กระทรวงอุตสาหกรรม
86112 นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ*

IS ดีเดน GP ดีเดน

อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

86113 นายสกล กาญจนรังษี

อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

86114 นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล

ผูอํานวยการศูนย*ส8งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
กรมส8งเสริมอุตสาหกรรม

86115 นายสกล อนันต*วณิชย*ชา

ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร8

IS ดีเดน

86116 นางกอบกุล กฤตผลชัย

ผูอํานวยการกองกําหนดมาตรฐาน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ*อุตสาหกรรม

IS ดีเดน

หนวยงานอื่น
86117 นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท*

GP ดีเดน

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห8งชาติ

86118 นางนิตยา พุทธโกษา

ผูอํานวยการกองบริหารและงบประมาณการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห8งชาติ

86119 นายมาณิช อินทฉิม

ผูอํานวยการสํานักบริการทางการแพทย*ประจํารัฐสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

GP ดีเดน

86120 นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครนายก
สํานักงาน ป.ป.ช.
หนวยงานอื่น/รัฐวิสาหกิจ
86121 นายนทชาติ จินตกานนท*

ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะห*นโยบายและ
แผน รักษาการผูอํานวยการสํานักการต8างประเทศ
สํานักงาน กสทช.

IS ดีเดน

86122 นางนิรัชรา เบญจนิรัติศัย

นักวิเคราะห*นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

86123 นายบัญญัติ กาฬสุวรรณ

ผูอํานวยการฝQายบริหารทั่วไป
การท8องเที่ยวแห8งประเทศไทย

86124 นายกิตติพงษ* อภิชัยชาญกิจ

ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9
การประปานครหลวง

GP ดีเดน

86125 นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน

ผูช8วยผูว8าการธุรกิจบํารุงรักษา
การไฟฟHาฝQายผลิตแห8งประเทศไทย

GP ดีเดน

86126 นายประจักษุ* อุดหนุน

ผูช8วยผูว8าการประจําผูว8าการ
การไฟฟHาส8วนภูมิภาค

86127 นายสันติ เจริญสุข

ผูอํานวยการฝQายกฎหมาย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ*การเกษตร

IS ดีเดน

86128 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ* รองผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล ฝQายบริหาร
สภากาชาดไทย
86129 นายสมประโชค ปEยะตานนท*

ผูช8วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส8งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

86130 นางมุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผูอํานวยการองค*การเภสัชกรรม
องค*การเภสัชกรรม

IS ดีเดน

