รายนามผู"สําเร็จการฝ&กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู"นําที่มีวิสัยทัศน-และคุณธรรม (นบส.1)
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 รุนที่ 87
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
87001 นางชื่นชีวัน ลิมปธีระกุล

87002 นายยงยุทธ สุทธิชื่น
87003 นายธวพงศ' อ&อนนุช

ตําแหนง/หนวยงาน
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแก&องค'กรปกครองส&วนทองถิ่น

IS ดีเดน
IS ดีเดน

GP ดีเดน

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ1ายขาราชการประจําดานสังคม
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นักวิเคราะห'นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
(ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องราชอิสริยาภรณ')
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

87004 นายธวัชชัย จันทร'ไพศาลสิน

ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะห' ประมวล และติดตามมติ
คณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

87005 นางวันเพ็ญ อัพตัน

ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ'ต&างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ'

87006 นายอนุกูล เจิมมงคล

ผูอํานวยการสํานัก 1

GP ดีเดน

สํานักข&าวกรองแห&งชาติ
87007 นางนุชจรี ณ สงขลา

ผูอํานวยการกองประเมินผล 1

IS ดีเดน

สํานักงบประมาณ
87008 นายชุมพล เด็จดวง

87009 นายเกษม ทวีปEญญสกุล

นักวิเคราะห'งบประมาณเชี่ยวชาญ/
ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 9
สํานักงบประมาณ
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร'ความมั่นคง
กิจการชายแดนและประเทศรอบบาน
สํานักงานสภาความมั่นคงแห&งชาติ

87010 นายกิตติศักดิ์ จุลสํารวล

ผูอํานวยการกองหลักนิติบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

87011 นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย'ไชย

ผูอํานวยการกองกฎหมายต&างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

GP ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
87012 นายชนิสร' คลายสังข'

ตําแหนง/หนวยงาน
ผูอํานวยการกองกฎหมายสวัสดิการสังคม

IS ดีเดน

GP ดีเดน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
87013 นางสาววัชราพร รัตนยานนท'

ผูอํานวยการศูนย'การจัดการศึกษาในต&างประเทศ
และบริหารความรู

IS ดีเดน

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
87014 นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผูอํานวยการกองส&งเสริมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ

GP ดีเดน

87015 นางสาวสุมิตรา พูลทอง

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผูเชี่ยวชาญดานวางแผนยุทธศาสตร'

87016 นางนภัสชล ทองสมจิตร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
ผูแห&เชีง่ยชาติ
วชาญดานแบบจําลองเศรษฐกิจ

IS ดีเดน

87017 นางสาวกาญจนา นพพันธ'

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
ชาติ นย'บริการลงทุน
ผูแห&อํางนวยการศู

IS ดีเดน

GP ดีเดน
GP ดีเดน

สํานักงานคณะกรรมการส&งเสริมการลงทุน
87018 นายจีรวิชญ' นิยมธรรม

ผูอํานวยการกองพุทธศาสนสถาน

GP ดีเดน

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห&งชาติ
87019 พล.ต.ต.รมย'สิทธิ์ วีริยาสรร

87020 นางกมลินี สุขศรีวงศ'

รองเลขาธิการคณะกรรมการปKองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผูอํานวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

87021 นายชนธัญ แสงพุ&ม

ผูอํานวยการสํานักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

IS ดีเดน

ศูนย'อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
87022 นางศุกร'ศิริ บุญญเศรษฐ'

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ'

87023 นางบุษกร ปราบณศักดิ์

ธนารักษ'พื้นที่สมุทรสาคร
กรมธนารักษ'

87024 นางสาววิลาวรรณ พยานอย

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการคลัง
และบัญชีภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

GP ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
87025 นายบุญสืบ ศรีแกว

ตําแหนง/หนวยงาน
สรรพสามิตพื้นที่เลย

IS ดีเดน

GP ดีเดน
GP ดีเดน

IS ดีเดน

GP ดีเดน

กรมสรรพสามิต
87026 นางสาวปริชญา สิทธิสาร
87027 นางสาวอุปมา ใจหงษ'
87028 นายวุฒิพงศ' จิตตั้งสกุล
87029 นางสาวสุภัค ไชยวรรณ
87030 นางกมลภัทร ประทุมแกว

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
กรมสรรพากร
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายการออมและการลงทุน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

IS ดีเดน

ผูอํานวยการสํานักนโยบายการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูอํานวยการกองงานบริหารองค'การระหว&างประเทศ
กรมองค'การระหว&างประเทศ

87031 นายธนวัต ศิริกุล

ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการกรม
กรมเศรษฐกิจระหว&างประเทศ

87032 นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม
87033 นางสาวอณิรา ธินนท'

ท&องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม&
สํานักงานปลัดกระทรวงการท&องเที่ยวและกีฬา
พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย'จังหวัดเชียงราย
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย'

87034 นายสุชาติ แสงพรม

ผูปกครองนิคมสรางตนเองลําน้ําน&าน จังหวัดอุตรดิตถ'
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

87035 นางเทพวัลย' ภรณวลัย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเยาวชน รักษาการกองส&งเสริม
การพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

87036 นางสาวนภาพร เมฆาผ&องอําไพ
87037 นางดุสิตา เชาวน'เลิศ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผูปกครองสถานสงเคราะห'เด็กอ&อนรังสิต จ. ปทุมธานี
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผูปกครองสถานสงเคราะห'เด็กหญิงบานราชวิถี
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

IS ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
87038 นางสาวศิริ์ดาวัลย' สรารัมย'
87039 นางสิรินุช อันตรเสน

87040 นางณฐอร อินทร'ดีศรี

87041 นายวรยุทธ บุญมี
87042 นายไพฑูรย' โกเมนท'
87043 นางละออง ชื่นฉอด

87044 นายสัญญา แสงพุ&มพงษ'

ตําแหนง/หนวยงาน
ผูปกครองสถานสงเคราะห'เด็กชายบานบางละมุง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผูอํานวยการศูนย'พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานบางแค

IS ดีเดน

กรมกิจการผูสูงอายุ
ผูอํานวยการกองกองทุนและส&งเสริมความเสมอภาค
คนพิการ

GP ดีเดน

GP ดีเดน

กรมส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เกษตรและสหกรณ'จังหวัดปทุมธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'
เกษตรและสหกรณ'จังหวัดจันทบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'
ผูอํานวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

IS ดีเดน

GP ดีเดน

กรมชลประทาน
87045 นายธนวัฒน' พันธุ'สนิท

ปศุสัตว'จังหวัดนครศรีธรรมราช

IS ดีเดน

กรมปศุสัตว'
87046 นายสมศักดิ์ สุขจันทร'

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน

GP ดีเดน

กรมพัฒนาที่ดิน
87047 นายวิบูลย' ไชยวรรณ

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
กรมส&งเสริมการเกษตร

87048 นายศุภนารถ เกตุเจริญ

เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ'
กรมส&งเสริมการเกษตร

87049 นายเสน&ห' สภาพันธ'

ผูตรวจราชการกรม

GP ดีเดน

กรมส&งเสริมสหกรณ'
87050 นายวิวรรธน' สงประเสริฐ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค'
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

IS ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
87051 นายสมศักดิ์ แปKนถนอม

ตําแหนง/หนวยงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

IS ดีเดน

GP ดีเดน

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
87052 นายภูมิศักดิ์ ราศรี

ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหน&งผูอํานวยการศูนย'ปฏิบัติการ
เศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

87053 นายขจร เราประเสริฐ

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร'ขาว

IS ดีเดน

กรมการขาว
87054 นายปนิธิ เสมอวงษ'

ผูอํานวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง

IS ดีเดน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
87055 นายสถาพร อังคณาวรกุล

ผูอํานวยการกองตรวจราชการ

IS ดีเดน

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
87056 นางสาวนงลักษณ' วงศ'สุขสิริเดชา

ผูอํานวยการกองแผนงาน

IS ดีเดน

กรมการขนส&งทางบก
87057 นางสิริรัตน' วีรวิศาล

ผูอํานวยการสํานักการขนส&งสินคา

IS ดีเดน

GP ดีเดน

กรมการขนส&งทางบก
87058 นางสาวปาหนัน ถนัดคา

ขนส&งจังหวัดหนองคาย
กรมการขนส&งทางบก

87059 นายอาทิตย' วินิจสร

ผูอํานวยการกองก&อสรางและบํารุงรักษา
กรมท&าอากาศยาน

87060 นายโอฬาร เฮงเจริญ

ผูอํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ

GP ดีเดน

กรมเจาท&า
87061 นายจิรนันทน' ประกอบไวทยกิจ

ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1

IS ดีเดน

กรมทางหลวงชนบท
87062 นายนิรันดร' เกตุแกว

87063 นางประนอม ปSยะสาธุกิจ

ผูอํานวยการสํานักส&งเสริมระบบการขนส&งและจราจร
ในภูมิภาค
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส&งและจราจร
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

GP ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
87064 นายถาวร เพ็ชรบัว

ตําแหนง/หนวยงาน
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

IS ดีเดน

GP ดีเดน

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
87065 นางสาวสาวิตรี ศรีสุข

ผูอํานวยการศูนย'สารสนเทศสิ่งแวดลอม
กรมส&งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

87066 นายมงคล หลักเมือง

ผูอํานวยการสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

GP ดีเดน

กรมทรัพยากรน้ํา
87067 นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

ผูอํานวยการศูนย'สารสนเทศทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ํา

87068 นางอังคณา วงษ'ประเสริฐ

นักวิเคราะห'นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
(ผูอํานวยการกลุ&มพัฒนาระบบบริหาร)
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

87069 นายเมธี มหายศนันท'

ผูอํานวยการศูนย'อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา

87070 นายธนาวุฒิ ปEญจพรอุดมลาภ

ผูอํานวยการศูนย'อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล&าง

IS ดีเดน

กรมอุตุนิยมวิทยา
87071 นายพินิจ กัลยาณมณีกร

สถิติจังหวัดนนทบุรี

GP ดีเดน

สํานักงานสถิติแห&งชาติ
87072 นายทรรศชล พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

87073 นายพิชิต ทวีศรี

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพลังงานทดแทน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ'พลังงาน

87074 นางภาวนา มานะเวช

ผูอํานวยการกองแผนงานธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน

87075 นางเฟTUองฟKา ตุลาธรรมกุล

พาณิชย'จังหวัดลําพูน
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย'

87076 นายสุพล ศรีทับทิม

พาณิชย'จังหวัดเพชรบูรณ'
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย'

GP ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
87077 นายพิชัย เมืองมัจฉา

ตําแหนง/หนวยงาน
พาณิชย'จังหวัดอุบลราชธานี

IS ดีเดน

GP ดีเดน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย'
87078 นางสาวสิริบุษย' อึ๊งภากรณ'

นิติกรชํานาญการพิเศษ

IS ดีเดน

กรมการคาต&างประเทศ
87079 นางสาวรชกร ศักดิ์ศรี

นักวิชาการพาณิชย'ชํานาญการพิเศษ
กรมการคาต&างประเทศ

87080 นางนิศาบุษป วีรบุตร

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการตลาดต&างประเทศ

IS ดีเดน

GP ดีเดน

กรมส&งเสริมการคาระหว&างประเทศ
87081 นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล
87082 นางสาวมยุรี เพ็ชร'พนมพร

87083 นายปEญญา ใชเฮ็ง
87084 นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์
87085 นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์

ผูอํานวยการกองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมเจรจาการคาระหว&างประเทศ
ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

IS ดีเดน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายอําเภอเชียงม&วน จังหวัดพะเยา
กรมการปกครอง
ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีทําแผนที่
กรมที่ดิน
ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง

87086 นายชยุต วงศ'วณิช

87087 นางสาวนิรมล สุขวิไล
87088 นายคนอง รอดทอง
87089 นายไพโรจน' พุทธิวิศิษฏ'
87090 นายณรงค' จุยเส&ย
87091 นายมนตรี บุนนาค
87092 นางสาวอรพรรณ เลาหัตถพงษ'ภูริ

หัวหนาสํานักงานปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดยโสธร
กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
กรมบังคับคดี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
กรมคุมประพฤติ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
กรมคุมประพฤติ
ผูบัญชาการเรือนจํากลางพิษณุโลก
กรมราชทัณฑ'
ผูอํานวยการสํานักทัณฑวิทยา
กรมราชทัณฑ'
ผูตรวจราชการกรม

GP ดีเดน

GP ดีเดน

รหัส

ชื่อ - นามสกุล

87093 นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน'
87094 นางสุขุมาล ธนานันต'
87095 นางประไพพรรณ ลุ&มจันทร'
87096 นายกฤตพัฒน' ครุฑกุล
87097 นายประพนธ' ศิลปรัศมี

ตําแหนง/หนวยงาน
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ผูอํานวยการกองกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด
แรงงานจั
งหวัดกาญจนบุรี

IS ดีเดน

GP ดีเดน

GP ดีเดน

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แรงงานจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

87098 นายสันติ นันตสุวรรณ

ผูอํานวยการกองนิติการ
กรมการจัดหางาน

87099 นายไชยปราการ พึ่งไท

จัดหางานจังหวัดขอนแก&น
กรมการจัดหางาน

87100 นางโสภา เกียรตินิรชา

ผูตรวจราชการกรม

GP ดีเดน

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
87101 นางจิระภา ดวงดี

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

GP ดีเดน

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
87102 นายอนุชา จันทรเกษร

ผูอํานวยการกองนิติการ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

87103 นายครรชิต จารุพันธุ'

ผูอํานวยการกองกฎหมาย

IS ดีเดน

สํานักงานประกันสังคม
87104 นายนันทชัย ปEญญาสุรฤทธิ์

ผูอํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
ีลม
สํพืา้นนัทีก่สงานประกั
นสังคม

87105 นายชัยพล สุขเอี่ยม

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

GP ดีเดน

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
87106 นางศรีนวล ลัภกิตโร

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กรมการศาสนา

87107 นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี

ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

GP ดีเดน

กรมศิลปากร
87108 นายพัฒนะ งามสูงเนิน

ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

IS ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
87109 นายครรชิต วรรณชา

ตําแหนง/หนวยงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตราด

IS ดีเดน

GP ดีเดน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
87110 นายวีระ ทวีสุข

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

GP ดีเดน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
87111 นายเจนวิทย' ครองตน

ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

87112 นายสุรินทร' นวลรอด

ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดช&างสุราษฎร'ธานี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

87113 นายนําพล แดนพิพัฒน'

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางพลี

IS ดีเดน

GP ดีเดน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
87114 นายวิศณุ วิทยาบํารุง

นายแพทย'สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

87115 นายมานัส โพธาภรณ'

ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี

GP ดีเดน

กรมการแพทย'
87116 นางสาวกัลยา อนุลักขณาปกรณ'

87117 นายพนิต โล&เสถียรกิจ

ผูอํานวยการศูนย'วิทยาศาสตร'การแพทย'ที่ 11
สุราษฎร'ธานี
กรมวิทยาศาสตร'การแพทย'
ผูอํานวยการศูนย'อนามัยที่ 6 ชลบุรี
กรมอนามัย

87118 นายบุรินทร' สุรอรุณสัมฤทธิ์

ผูอํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

IS ดีเดน

กรมสุขภาพจิต
87119 นายธีระ แกวพิมล

อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

87120 นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห'สุนีย'

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก&น
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

87121 นายกิติกร สุขสม

อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

87122 นายพิทักษ' บุญคงแกว

อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

87123 นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล

ผูอํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค'

GP ดีเดน

กรมส&งเสริมอุตสาหกรรม
87124 นายไชยวัฒน' ตั้งเกริกโอฬาร

ผูอํานวยการกองบริหารมาตรฐานระหว&างประเทศ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ'อุตสาหกรรม

IS ดีเดน

GP ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
87125 นางสาวนพมาศ ช&วยนุกูล

ตําแหนง/หนวยงาน
ผูอํานวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

IS ดีเดน
IS ดีเดน

GP ดีเดน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
87126 นายศุภชัย พงษ'ศิริวรรณ'

87127 นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร& เขต 2
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร&
ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองค'กรและประชาสัมพันธ'
สํานักงานผูตรวจการแผ&นดิน

87128 นางสาวสาวิตรี อมรตานนท'

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ'

87129 พันเอกสามารถ โพธิสระ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการกําลังพล

87130 นางสาวถนอม สุรวงศ'ตระกูล

กรมเสมียนตรา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ&นดิน

IS ดีเดน

GP ดีเดน

สํานักงานการตรวจเงินแผ&นดิน
รายนามผู"สําเร็จการฝ&กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู"นําที่มีวิสัยทัศน-และคุณธรรม (นบส.1)
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 รุนที่ 88
รหัส
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/หนวยงาน
IS ดีเดน
88001 นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย'
ผูอํานวยการกองกลาง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
88003 นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนายุทธศาสตร'
และระบบการบริหารงาน
88004 นางสาวออวดี สุนทรวิภาต

88005 นายฐนัตถ' สุวรรณานนท'
88006 นางสาวกนกรัตน' ขุนทอง
88007 นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ'

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบมาตรฐานและ
แผนพัฒนาทองถิ่น
กรมส&งเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานัก 1
สํานักข&าวกรองแห&งชาติ
นักวิเคราะห'งบประมาณเชี่ยวชาญ
สํานักงบประมาณ
ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณ
ดานการบริหาร
สํานักงบประมาณ

GP ดีเดน

GP ดีเดน

IS ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
88008 นายเทอดไท ศรีอุประ
88009 นายวรณัฐ คงเมือง

88010 นางสาวธํารงลักษณ' ลาพินี
88011 นางสาวนริศรา แดงไผ&
88012 นางสาวรพีพร มณีพงษ'
88013 นางศิริเนตร กลาหาญ
88014 นางสาวสุนทราลักษณ' เพ็ชรกูล

ตําแหนง/หนวยงาน
ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห&งชาติ
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร'ความมั่นคงระหว&าง
ประเทศ

ผูอํานวยการสํานักบัญชีประชาชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห&งชาติ

88016 นายสมปรารถนา สุขทวี

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห&งชาติ
ผูอํานวยการศูนย'สารสนเทศการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห&งชาติ
ผูอํานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ

88018 นายสุวิทย' ดุลยะนันท'

GP ดีเดน

IS ดีเดน

88021 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ'
88022 นายเอก สาตรวาหา
88023 นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล

นักวิเคราะห'นโยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผูอํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
กรมธนารักษ'
ผูอํานวยการสํานักพิกัดอัตราศุลกากร
กรมศุลกากร
ผูอํานวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

GP ดีเดน

GP ดีเดน

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
88020 พันเอกหญิง ณัชชามน สูยานนท'

GP ดีเดน

IS ดีเดน

สํานักงานสภาความมั่นคงแห&งชาติ
ผูอํานวยการกองกฎหมายปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูอํานวยการกองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผูอํานวยการสํานักวิเคราะห'โครงการลงทุนภาครัฐ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห&งชาติ

88015 นายอภิชัย ธรรมเสริมสุข

88017 นายเอนก บํารุงกิจ

IS ดีเดน

IS ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
88024 นางฉัตรมณี สินสิริ
88025 นายสุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ

88026 นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง
88027 นางปรางทิพย' กาญจนหัตถกิจ

88028 นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร
88029 นายนิคม หวายบุตร

88030 นางละอองดาว สีจันทร'แจง
88031 นางสาวอรพินท' ศักดิ์เอี่ยม
88032 นางจิตติมา กรีอารี
88033 นางเตือนใจ คงสมบัติ

ตําแหนง/หนวยงาน
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูอํานวยการกองสนธิสัญญา
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ผูอํานวยการกองนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว&างประเทศ

IS ดีเดน

GP ดีเดน

IS ดีเดน

กรมเศรษฐกิจระหว&างประเทศ
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงการท&องเที่ยวและกีฬา
ผูอํานวยการศูนย'พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
แม&ฮ&องสอน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผูอํานวยการยุทธศาสตร'และแผนงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผูอํานวยการกองคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย'จังหวัดอุตรดิตถ'
กรมกิจการผูสูงอายุ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย'จังหวัด
กําแพงเพชร

GP ดีเดน

GP ดีเดน

GP ดีเดน
GP ดีเดน

IS ดีเดน

GP ดีเดน

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย'
88034 นางอุบลทิพย' เพชรชู
88035 นายเสถียร เขียนสาร'
88036 นางอังคณา บุญสาม
88037 นายนุภาษ สันตยานนท'
88038 นางกาญจนา แดงรุ&งโรจน'

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร'และแผนงาน
กรมส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เกษตรและสหกรณ'จังหวัดสิงห'บุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'
เกษตรและสหกรณ'จังหวัดยโสธร
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'
เกษตรและสหกรณ'จังหวัดอุทัยธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'
เกษตรและสหกรณ'จังหวัดสระบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'

GP ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
88039 นายพลพิศิลป สุวรรณชัย

88040 นายนิสิต ศิวกุล
88041 นายดนัย นาคประเสริฐ
88042 นายประสงค' พีรธรากุล
88043 นางจุไรรัตน' แสงสวัสดิ์
88044 นางศุลีพร เวชวิฐาน
88045 นายรัฐกรณ' บกแกว
88046 นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย'
88047 นายกฤษ อุตตมะเวทิน
88048 นางสาวราตรี เม&นประเสริฐ
88049 นายวินิต อธิสุข

ตําแหนง/หนวยงาน
ผูอํานวยการศูนย'เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กรมประมง
เลขานุการกรม
กรมวิชาการเกษตร
ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
กรมวิชาการเกษตร
เกษตรจังหวัดสงขลา
กรมส&งเสริมการเกษตร
เกษตรจังหวัดสระบุรี
กรมส&งเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขานุการกรม
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแห&งชาติ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว&างประเทศ

88050 นายประสงค' ทองพันธ'

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผูอํานวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานขาวและ
ผลิตภัณฑ'

88051 นางนรีลักษณ' วรรณสาย

กรมการขาว
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ฝนหลวง

88052 นางจตุพร เนียมสุข
88053 นายไพโรจน' งามจรัส

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ผูอํานวยการกองการต&างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

IS ดีเดน
IS ดีเดน

GP ดีเดน
GP ดีเดน

IS ดีเดน
GP ดีเดน

IS ดีเดน

IS ดีเดน

IS ดีเดน
GP ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
88054 นางสาววันทนา เสาวดี
88055 นายสุทธิพงษ' เตชะภูสิทธิพงศ'
88056 นายอรรณพ หาญกิจ
88057 นายจิระพงศ' เทพพิทักษ'
88058 นายทวี สกุลเวช

88059 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ'
88060 นายอาวีระ ภัคมาตร'

88061 นายพิทยา ปราโมทย'วรพันธุ'
88062 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

ตําแหนง/หนวยงาน
ผูอํานวยการกองอุทธรณ'เงินค&าทดแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ผูตรวจราชการกรม
กรมการขนส&งทางบก
ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมยานยนต'
กรมการขนส&งทางบก
ผูอํานวยการกองฝXกอบรม
กรมทางหลวง
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 11
(สุราษฎร'ธานี)

IS ดีเดน

GP ดีเดน

IS ดีเดน
IS ดีเดน

GP ดีเดน

กรมทางหลวงชนบท
ผูอํานวยการสํานักงานโครงการพัฒนาระบบราง
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส&งและจราจร
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองนิติการ
กรมควบคุมมลพิษ
ผูอํานวยการสํานักงานประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

IS ดีเดน

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
88063 นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
88064 นายไกรสร เพ็งสกุล
88065 นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม
88066 นายกุศล โชติรัตน'
88067 นายสุรพงค' แจ&มเจริญ
88068 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 (ขอนแก&น)
กรมทรัพยากรน้ํา
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8
กรมทรัพยากรน้ํา
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ผูอํานวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
ผูอํานวยการกองพยากรณ'อากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา

IS ดีเดน

GP ดีเดน
GP ดีเดน

IS ดีเดน

GP ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
88069 นางสาวนิตยา จุยศิริ
88070 นางศิริวรรณ บุนนาค
88071 นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ
88072 นายดวงอาทิตย' นิธิอุทัย
88073 นายอาวุธ วงศ'สวัสดิ์
88074 นายนพดล คันธมาศ
88075 นายธัชชญาน'พล อภิมนต'เตชบุตร

88076 นางภารดี อินทชาติ
88077 นางพรกมล เกษอารี
88078 นางทรงลักษณ' วรภัย
88079 นางชนิดา เพชรโปรี
88080 นายชาญ วชิรเดช
88081 นางสาวสาธนา ขณะรัตน'
88082 พันตํารวจโทพเยาว' ทองเสน
88083 ว&าที่รอยตรีวุฒิพงษ' เหล&าจุมพล

88084 นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ'

ตําแหนง/หนวยงาน
สถิติจังหวัดนครสวรรค'
สํานักงานสถิติแห&งชาติ
สถิติจังหวัดเชียงราย
สํานักงานสถิติแห&งชาติ
พลังงานจังหวัดกระบี่
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
อัครราชทูต (ฝ1ายการพาณิชย')
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย'
พาณิชย'จังหวัดสุราษฎร'ธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย'
ผูอํานวยการกองปกปKองและตอบโตทางการคา
กรมการคาต&างประเทศ
ผูอํานวยการกองบริหารสินคาขอตกลง
และมาตรการการคา
กรมการคาต&างประเทศ
ผูอํานวยการกลุ&มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เลขานุการกรม
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร'การคา
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
กรมการพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
กรมบังคับคดี
ผูอํานวยการเรือนจําจังหวัดจันทบุรี
กรมราชทัณฑ'
ผูอํานวยการกองส&งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ผูอํานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปKองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพ
เลขานุการกรม
สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพ

IS ดีเดน
IS ดีเดน

GP ดีเดน

GP ดีเดน
IS ดีเดน

IS ดีเดน

IS ดีเดน
GP ดีเดน
IS ดีเดน
GP ดีเดน
IS ดีเดน

IS ดีเดน

GP ดีเดน

รหัส
ชื่อ - นามสกุล
88085 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ
88086 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร
88087 นายไพรัชต' ศิริพันธุ'
88088 นางสาวกาญจนา หันชัยศรี
88089 นายวิรัช คันศร
88090 นางสมพร ศรีธูป
88091 นายจรัญชัย ก&อศรีพิทักษ'กุล
88092 นายสรวิศ ยังนอย
88093 นายสํารวย นักการเรียน
88094 นางสาวอรสรา สายบัว
88095 นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา
88096 นายธนู ขวัญเดช
88097 นายวีระพงศ' เดชบุญ
88098 นายสุชาติ กลัดสุข

88099 นายวันนี นนท'ศิริ
88100 นายนิมิตร อาศัย
88101 นายจักรภพ เนวะมาตย'

ตําแหนง/หนวยงาน
แรงงานจังหวัดชัยนาท
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แรงงานจังหวัดพะเยา
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จัดหางานจังหวัดสุราษฎร'ธานี
กรมการจัดหางาน
จัดหางานจังหวัดรอยเอ็ด
กรมการจัดหางาน
ผูตรวจราชการกรม
กรมพัฒนาฝYมือแรงงาน
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝYมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
กรมพัฒนาฝYมือแรงงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานประกันสังคม
ผูอํานวยการกองศาสนูปถัมภ'
กรมการศาสนา
ผูอํานวยการสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร'
กรมศิลปากร
ผูอํานวยการศูนย'เครือข&ายสัมพันธ'และแหล&งทุน
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร&วมสมัย
ผูอํานวยการสํานักนิติการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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รหัส
ชื่อ - นามสกุล
88102 นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน'
88103 นายเกรียงศักดิ์ คําอิ่ม
88105 นางสายจินต' อิสีประดิฐ
88106 นายอดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน'
88107 นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา
88108 นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา
88109 นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร
88110 นายประภาส อุครานันท'
88111 นางสาวสุภัทรา บุญเสริม
88112 นายใบนอย สุวรรณชาตรี
88113 นางศิริพรรณ อันชื่น
88114 นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล

88115 นายสุนทร แกวสว&าง
88116 นายธนะ อัลภาชน'
88117 นายอนุ กัลลประวิทย'
88118 นายสามารถ นอยวัน

ตําแหนง/หนวยงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําปาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธาราม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ' (วัดไร&ขิง)
กรมการแพทย'
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ'ปEตตานี
กรมการแพทย'
ผูอํานวยการสํานักยาและวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตร'การแพทย'
ผูอํานวยการสํานักส&งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย
ผูอํานวยการสํานักโรคติดต&อทั่วไป
กรมควบคุมโรค
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
กรมสุขภาพจิต
ผูอํานวยการสํานักด&านอาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการศูนย'เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการกองกฎหมาย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ'อุตสาหกรรม
ผูอํานวยการกองบริหารสิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร&
ผูอํานวยการศูนย'ส&งเสริมอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทรายภาคที่ 1
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
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รหัส
ชื่อ - นามสกุล
88119 นางนารีนารถ เหตานุรักษ'
88120 นายสําราญ หวังกุศล
88121 นางมณีวรรณ กองบุญมา
88122 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล
88123 นางวัสสิกา เผือกโสมณ
88124 นายสมลักษณ' กิ่งมาลา
88125 นายประสงค' พันธ'ลิมา

88126 นายพิสณห' จันทร'ศรี
88127 นายบุญเชิด พิกุลแยม

88128 นางสาวฐาปนีย' เกียรติไพบูลย'

88129 นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล
88130 นายสมบัติ ลีลาพตะ

88131 นายนิรัตน' ทรัพย'ทวีธรรม

ตําแหนง/หนวยงาน
ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
สํานักงานอัยการสูงสุด
ผูอํานวยการสํานักงานศาลปกครองอุดรธานี
ศาลปกครอง
รองผูอํานวยการ
องค'การเภสัชกรรม
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
สภากาชาดไทย
รองผูว&าการประจําผูว&าการ
การไฟฟKาส&วนภูมิภาค
ผูช&วยกรรมการผูอํานวยการใหญ& (2)
ดานตรวจสอบและกํากับ
บริษัท รถไฟฟKา ร.ฟ.ท. จํากัด
ผูช&วยกรรมการผูจัดการใหญ&-พัฒนาธุรกิจ
บริษัท กฟผ. อินเตอร'เนชั่นแนล จํากัด
ผูช&วยกรรมการผูจัดการใหญ&
ผูบริหารกลุ&ม กลุ&มสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ'
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผูอํานวยการสํานักผูว&าการการท&องเที่ยว
แห&งประเทศไทย
การท&องเที่ยวแห&งประเทศไทย
ผูอํานวยการฝ1ายทรัพยากรบุคคล
การท&องเที่ยวแห&งประเทศไทย
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน'
สํานักงาน กสทช.
ผูอํานวยการกลุ&มงานพัฒนาและวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส&งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
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