
รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี

4301 น.ส. เรณู  ตังคจิวางกูร ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการจัดการสารสนเทศฯสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
4302 นาง รังสี  พันธุมจินดา ผอ.สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
4303 นาย กฤษณพร  เสริมพานิช ผอ.กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรทัศนแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ
4304 น.ส. วลัยรัตน  ศรีอรุณ ผอ.สํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ  
4305 นาย นิพนธ  ฮะกีมี กรรมการรางกฎหมายประจํา  (นิติกร 9 ชช.) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
4306 นาย สมัคร  ทัศนเจริญ ผอ.สํานักพิทักษระบบคุณธรรม สํานักงาน ก.พ. 
4307 นาง จันทรเพ็ญ  ไขวพันธุ ผอ.ภารกิจการเผยแพรและสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร.

กระทรวงการคลัง   
4308 นาย อํานวย  ปรีมนวงศ ผอ.สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครกรมธนารักษ
4309 นาย ชาติชาย  ศุภคติธรรม รองอธิบดี กรมศุลกากร
4310 นาย สุวิชญ  โรจนวานิช ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กระทรวงการตางประเทศ 
4311 น.ส. พรประไพ  กาญจนรินทร ผอ.กองยุโรป 3 กรมยุโรป
4312 นาย มนัสวี  ศรีโสดาพล รองอธิบดี กรมอาเซียน

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
4313 นาง ธนิฏฐา  มณีโชติ รองผอ.สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
4314 นาย พิมล  แสงสวาง ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
4315 นาย สุเมธ  อินทรภิรมย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี  สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
4316 นาง นนทินี  เพ็ชญไพศิษฎ ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
4317 นาย เลิศวิโรจน  โกวัฒนะ ผอ.สํานักชลประทานที่ 13 (กาญจนบุรี) กรมชลประทาน
4318 นาย จิรากร  โกศัยเสวี รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร
4319 นาย เฉลิมพร  พิรุณสาร รองเลขาธิการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงคมนาคม 
4320 นาย พงษวรรณ  จารุเดชา ผอ.สํานักสํารวจและวิศวกรรม กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
4321 นาย รณยุทธ  ตั้งรวมทรัพย ผอ.สํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนสงทางบก
4322 นาย จํานงค  สารอักษร ผอ.ทาอากาศยานสุราษฎรธานี กรมการขนสงทางอากาศ

รายนามผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําท่ีมีวิสัยทัศน
รุนที่  43  ประจําป  2548  



4323 นาย ชัชวาลย  บุญเจริญกิจ รองผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรกรมทางหลวง
4324 นาย ศรศักดิ์  แสนสมบัติ ผอ.สํานักวางแผน กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
4325 น.ส. อาระยา นันทโพธิเดช ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
4326 นาย เดชา  งามนิกุลชลิน ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 (พิสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
4327 นาง มาลี  หุตะเจริญ ผอ.ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม
4328 นาย ปรีชา  จันทรศิริตานนท ผูตรวจราชการกรม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
4329 นาย วิรัตน  ขาวอุปถัมภ รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ํา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4330 น.ส. วิไลลักษณ  ชุลีวัฒนกุล ผอ.กองสถิติประชามติ สํานักงานสถิติแหงชาติ

กระทรวงพลังงาน 
4331 นาย วิฑูรย  เจนวิริยะกุล ผอ.สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน
4332 นาย ประพนธ  กิติจันทโรภาส ผอ.สํานักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

กระทรวงพาณิชย 
4333 นาย ดําริ  จุลวัฒฑะกะ พาณิชยจังหวัดตราด สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
4334 นาง วิจิตรา  เหตานุรักษ นักวิชาการพาณิชย 9 ชช กรมการคาตางประเทศ
4335 นาย กุมพล  บัวสวรรค นักวิชาการประกันภัย 9 ชช กรมการประกันภัย
4336 นาย กุญญพันธ  แรงขํา รองอธิบดี กรมสงเสริมการสงออก

กระทรวงมหาดไทย  
4337 นาย สุรสิทธ์ิ  สหัสธรรมรังษี ที่ดินจังหวัดเชียงใหม กรมที่ดิน

กระทรวงยุติธรรม  
4338 นาง กรรณิการ  แสงทอง ผอ.สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
4339 น.ส. วราภรณ  ย้ิมพานิชย ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบังคับคดีลมละลายกรมบังคับคดี
4340 นาย สุรินทร  เสถียรมาศ รองอธิบดี กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
4341 พ.ต.อ.สมชาย  ศิริพันธุ รองผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร สถาบันนิติวิทยาศาสตร
4342 นาย พิทยา  จินาวัฒน ผอ.สํานักงาน ปปส.ภาค 5 (เชียงใหม) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงแรงงาน 
4343 นาย กําจร  นากชื่น ผอ.สํานักประสานความรวมมือระหวางประเสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
4344 นาย สุวัฒน  โอภาสานนท ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4345 นาง สุจิตรา  บุญชู ผูตรวจราชการกรม สํานักงานประกันสังคม

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4346 นาย สมพร  จองคํา ผอ.สํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

กระทรวงศึกษาธิการ 



4347 นาย บุญสง  คูวรากุล ผอ.ศูนยการศึกษาทางไกลไทยคม (รก.) กศนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4348 นาย ปญญา  แกวกียูร ผอ.สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
4349 นาย พันธุศักดิ์  โรจนากาศ ผอ.สํานักความรวมมือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงสาธารณสุข  
4350 นาย นิพนธ  โพธ์ิพัฒนชัย ผอ.โรงพยาบาลกระบี่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4351 นาย อํานวย  กาจีนะ รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตรการแพทย
4352 นาย เสรี  หงษหยก รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
4353 นาย โสภณ  เมฆธน รองอธิบดี กรมอนามัย

กระทรวงอุตสาหกรรม  
4354 นาง รําไพพรรณ  นาคะสาทิศ ผอ.สํานักบริหารมาตรฐาน 1 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
4355 น.ส. สุดจิตร  อินทรไทยวงศ รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
4356 นาย ชาวันย  สวัสดิ์-ชูโต รองผอ.สนง.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยราชการอิสระ
4357 นาย อํานาจ  บัวศิริ ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
4358 พ.ต.ท.หญิง เอมอร  ไชยบัวแดง ผอ.กองนโยบายและมาตรการ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
4359 นาง รัชนีวรรณ  อัศวธิตานนท ผอ.สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคกรุงเทพมหานคร 

รัฐวิสาหกิจ
4360 นาง ชอทิพย  สมาธิวัฒน หัวหนาฝายจายรางวัล (นักบริหาร 9) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  

หนวยงานอิสระ
4361 น.ส. นงลักษณ  พงศพิสุทธ์ิ รองผอ.สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย  

รหัส ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี

4401 นาง วนิดา  สักการโกศล ผอ.สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
4402 นาย อาชวิน  วิชัยดิษฐ ผูอํานวยการกอง  11 สํานักขาวกรองแหงชาติ  
4403 น.ส. นวรัตน  อโนมะศิริ จนท.วิเคราะหงบประมาณ 9ชช สํานักงบประมาณ  
4404 นาย อภิมุข  สุขประสิทธ์ิ ผอ.สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
4405 นาง วิไลวรรณ  ศรีสวัสดิ์ ผอ.ศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.
4406 นาง สุพรรณี  ไพรัชเวทย ผอ.ภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 
4407 นาง สุวรรณี  คํามั่น ผอ.สํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

รายนามผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําท่ีมีวิสัยทัศน
รุนที่  44  ประจําป  2548  



กระทรวงการคลัง 
4408 น.ส. อราม  คุปตเมธี ผูตรวจสอบภายในกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
4409 นาย โยธิน  วิมุกตายน รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
4410 นาย บุญชวย กอบกิจพานิชผล สรรพากรภาค 8  (เชียงใหม) กรมสรรพากร
4411 นาย สมชัย  สัจจพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการตางประเทศ 
4412 นาย ปสันน  เทพรักษ รองอธิบดี กรมพิธีการทูต
4413 นาย จักร  บุญ-หลง รองอธิบดี กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
4414 นาย ธนธรณ  ทองหอม ผอ.สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
4415 วาที่ ร.ต. เกรียงศักดิ์  คุณวิเศษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดขอนแกน สํานักงานปลัดกระทรวง
4416 นาง อนุสรณ  อินทรกําแพง ผอ.กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
4417 นาง วีณา  พงศพัฒนานนท เกษตรและสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสํานักงานปลัดกระทรวง
4418 นาย ธีรวัฒน   ตั้งพานิชย รองอธิบดี กรมชลประทาน
4419 นาง สุปราณี  อ่ิมพิทักษ รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร
4420 นาย ชวลิต  ชูขจร รองเลขาธิการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

กระทรวงคมนาคม  
4421 นาง ภาวสุทธ์ิ  จึงอนุวัตร ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาสํานักงานปลัดกระทรวง
4423 นาย สําเริง  สมประสงค รองผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 8  (นครรากรมทางหลวง
4424 นาย บัญชา  เอกธรรมสุทธ์ิ นายชางแขวงการทาง สํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) กรมทางหลวง
4425 นาย อาทร  เทียนตระกูล ผอ.สํานักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
4426 นาย สุทธิ  มโนธรรมพิทักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง
4427 นาง พรทิพย  ช่ืนศิริพงษ เลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
4428 นาย ดํารงค  พิเดช รองอธิบดี กรมปาไม
4429 นาย วิทูร  เริ่มวิรัตน ผอ.สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4430 นาย ตอศักดิ์  วานิชขจร ผอ.ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงพลังงาน 
4431 นาย สมเจตน  สวางเนตร ผอ.สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 11 (สุราษฎรสํานักงานปลัดกระทรวง
4432 นาย อํานวย  ทองสถิตย รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน



4433 นาย สุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ ผอ.สํานักถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

กระทรวงพาณิชย 
4434 น.ส. ลีนา  พงษพฤกษา ผอ.สํานักวิจัยเศรษฐกิจการพาณิชย สํานักงานปลัดกระทรวง
4436 นาย องอาจ  วงศวโรฬาร ผอ.สํานักบริการขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
4437 นาง อัญชลี  พรหมนารท ผอ.สํานักกิจกรรมการสงออก กรมสงเสริมการสงออก

กระทรวงมหาดไทย  
4438 นาย สมศักย  ภูรีศรีศักดิ์ รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
4439 นาย วันชัย  เชาวนะปญจะ ผอ.สํานักชวยเหลือผูประสบภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงยุติธรรม  
4441 นาย โสภณ  ธิติธรรมพฤกษ  ผูบัญชาการเรือนจํากลางบางขวาง กรมราชทัณฑ
4442 พ.ต.อ. สุเทพ  สัตถาผล ผูบัญชาการสํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
4443 นาย วิทยา  สุริยะวงค ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุตสํิานักงานกิจการยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน 
4444 นาย ทวีศักดิ์  สาลีสังข ผอ.สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
4445 น.ส. สงศรี  บุญบา ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน

กระทรวงวัฒนธรรม  
4440 นาย สมยศ  สิงหคํา ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
4446 น.ส. นันทิยา  สวางวุฒิธรรม ผอ.สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
4447 นาย สุทธิเวช  ต.แสงจันทร ผอ.โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตรบริการ

กระทรวงศึกษาธิการ  
4448 นาง จรรยา  ชวนานนท ผอ.สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวง
4449 นาง รัตนา  ศรีเหรัญ ผอ.กองวิชาการการบริหารงานบุคคล สํานักงสํานักงานปลัดกระทรวง
4450 นาง สิริรักษ  รัชชุศานติ ผอ.สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงสาธารณสุข  
4452 นาย เจษฎา  ฉายคุณรัฐ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพังงา สํานักงานปลัดกระทรวง
4453 นาย บวร  งามศิริอุดม รองอธิบดี กรมอนามัย
4454 นาย นรังสันต  พีรกิจ รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงอุตสาหกรรม  
4455 นาย ชัยยง  กฤตผลชัย ผอ.สนง.คกก.แหงชาติวาดวยการรับรองระบสํานักงานปลัดกระทรวง
4422 นาย สุรศิษฎ  บุญญาภิสันท ผอ.สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวแ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
4456 นาย ธวัช  ผลความดี ผอ.กองการสอบสวนและนิติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
4457 นาย อภิวัฒน  อสมาภรณ ผอ.สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



4458 น.ส. อัจฉรินทร  พัฒนพันธชัย ผอ.กองบริหารงานสิทธิและประโยชน 3 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
หนวยราชการอิสระ

4459 นาย สายเมือง  วิรยศิริ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช สํานักงาน กปร.
4460 นาย นุกูล  สัญฐิติเสรี ผอ.สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
4461 น.ส. เพ็ญศรี  สรณารักษ รองผูวาการ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
4462 นาย สมศักดิ์  มนุญปจุ ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4463 นาย วชิร  สงบพันธ ผอ.สํานักตรวจสอบทรัพยสิน 3 สํานักงาน ปปช.

รัฐวิสาหกิจ
4464 นาง สุวิมล  บัวเลิศ ผอ.ฝายมาตรฐานและพัฒนาการตลาด บริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน)  



รหัส ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี

4501 นายจรัสโรจน  บถดําริห ผูอํานวยการศูนยขอมูล สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4502 นายไพฑูรย  ศรีรอด ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5 กรมประชาสัมพันธ
4503 นายชาญวิทย   เจียรธราวานิช ผูอํานวยการสํานักอํานวยการและบริหารทั่วไป สํานักงบประมาณ
4504 นางรัตนา  อุบลสิงห ผูเชี่ยวชาญ    สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
4505 นางสาวดารัตน  บริพันธกุล ผูอํานวยการสํานักภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร
4506 นายพงษพิสิฏฐ  วิเศษกุล ผูอํานวยการสํานักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กระทรวงการคลัง
4507 นางอัญชลี   เต็งประทีป หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรี
4508 นางสาวชุณหจิต  สังขใหม ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
4509 นางอุไร  รมโพธิหยก ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
4510 นายบุญชัย  พิทักษดํารงกิจ ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
4511 นางวินิจตา  รังษีเทพปฏิมา สรรพากรภาค 2 กรมสรรพากร
4512 นายธวัช  นิ่มนวลศรี ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
4513 นางจิตรมณี   สุวรรณพูล สรรพากรภาค 1 กรมสรรพากร
4514 นางผุสดี  ทิพยุทธ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 กรมสรรพากร
4515 นางวณี  ทัศนมณเฑียร ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร
4516 นางสาววิมล  ประทุมวงษ สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร
4517 นายกฤษฎา  อุทยานิน ผูอํานวยการสํานักนโยบายระบบการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการตางประเทศ
4518 นายชาคร  สุชีวะ รองอธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
4519 นางแสงจันทร  วรสุมันต ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
4520 นายอนันต  ดิสระ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
4521 นางจิตราภา  สุนทรพิพิธ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
4522 นายมงคล  วิเชียรชิต ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน
4523 นายนิทัศน  ภูวัฒนกุล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
4524 นายเกษม  ทองปาน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน

รุนที่  45  ประจําป  2548  
รายนามผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศน



4525 นายพิศิษฐ   ชี้เชิญ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน
4526 นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
4527 นายมณฑล  เจียมเจริญ ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงคมนาคม
4528 นายณัฐ  จับใจ ผูอํานวยการกองตรวจเรือ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
4529 นายฟูศักดิ์  เลาหสวัสดิ์ วิศวกรใหญดานอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
4530 นายชัยเดช  ขาทิพยพาที รองผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 3 กรมทางหลวง
4531 นายสุรพล  ศรีเสาวชาติ ผูอํานวยการสํานักกอสรางสะพาน กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
4532 นายธงชัย  ประทุมสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม
4533 นายสนใจ  หะวานนท ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานจัดการทางทรัพยากรชายฝงและปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4534 นายวิลาส  สุวี ผูอํานวยการสํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ

กระทรวงพลังงาน
4535 นางบุญราศรี  ทองเปนใหญ ผูอํานวยการกองบริหารกิจการปโตรเลียมระหวางประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4536 นางพูนทรัพย  สกุณี ผูอํานวยการสํานักการคาและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน
4537 นายประมวล  จันทรพงษ ผูอํานวยการกองฝกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

กระทรวงพาณิชย
4538 นายทวีป  ชินะประยูร ผูอํานวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สํานักงานปลัดกระทรวง
4539 นายวีระศักดิ์  วิสุทธาธรรม ผูอํานวยการสํานักชั่งตวงวัด กรมการคาภายใน
4540 นายภาษิต  พุมชูศรี ผูเชี่ยวชาญ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
4541 นางสาววิบูลยลักษณ  รวมรักษ รองอธิบดี กรมทรัพยสินทางปญญา
4542 นายสมชาติ   สรอยทอง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
4543 นางสมจินต  เปลงขํา ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการคาระหวางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก

กระทรวงยุติธรรม
4544 นางสาวศุภมาศ  พยัฆวิเชียร ผูอํานวยการสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
4545 นายยุทธนันท  ยิ้มพูลทรัพย ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
4546 นายพยอม   สิงหรา ณ อยุธยา ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา กรมราชทัณฑ
4547 พ.ต.อ.ทวี  สอดสอง รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
4548 นายสมณ  พรหมรส ผูอํานวยการสํานักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน
4549 นายรักษศักดิ์  โชติชัยสถิตย แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานปลัดกระทรวง
4550 นายวสันต  สาทร ผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
4551 นายเสรี  แสงรัษฎ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี กรมพัฒนาฝมือแรงงาน



4552 นายอาทิตย  อิสโม ผูอํานวยการกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
4553 นางสาวพรรณี  ศรียุทธศักดิ์ ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม

กระทรวงศึกษาธิการ
4554 นายเกียรติศักดิ์  เสนไสย ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
4555 นายคงศักดิ์  เจริญรักษ ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวง
4556 นางวราภรณ   สีหนาท ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงสาธารณสุข
4557 นายณรงค   ตั้งตรงไพโรจน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
4558 นายมัยธัช  สามเสน ผูอํานวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย

กระทรวงอุตสาหกรรม
4559 นายอดิศร  นภาวรานนท ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
4560 นายสุรพงษ  เชียงทอง ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
4561 นายสมชาย  หาญหิรัญ ผูอํานวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หนวยราชการอิสระ
4562 นางปาริชาต  เรืองดิลกรัตน ผูเชี่ยวชาญ สํานักราชเลขาธิการ
4563 นางสาวลักขณา  บุญยมโนนุกุล ผูอํานวยการสํานักงานการตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหนง สังกัด

4601 นายนันทิวัฒน  สามารถ ผูเชี่ยวชาญดานขาวกรองตางประเทศ สํานักขาวกรองแหงชาติ
4602 นายชาญวิทย  ไกรฤกษ ผูอํานวยการศูนยนักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ.
4603 นายปรีชา  นิศารัตน ผูเชี่ยวชาญสํานักมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.พ.
4604 นางสาวสุมาลี   เดชานุรักษนุกูล ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

4605 นายมนัส   แจมเวหา ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง
4606 นางสาวสุทธิรัตน   รัตนโชติ ผูอํานวยการสํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
4607 รอยเอกสงัด  คะเชนทรพรรค ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย กรมสรรพสามิต
4608 นายอาทร   กี่ศิริ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
4609 นางรัตนา  เพ็ชรวิจิตร ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการกํากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
4610 นายมงคล   อภิพัฒนะมนตรี สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 กรมสรรพากร
4611 นายสุเทพ  พงษพิทักษ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 กรมสรรพากร
4612 นายวิระ  จึงเจริญสุข สรรพากรภาค 11 กรมสรรพากร

รายนามผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศน
รุนที่  46  ประจําป  2548  

สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง



4613 นางสาวแสงจันทร   จันทรประภาพ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 กรมสรรพากร
4614 นางจินดา  เทพพัตรา ผูอํานวยการสํานักบริหารหลักทรัพยของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
4615 นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล ผูอํานวยการสํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
4616 นางสาวสุภารัตน  ตรีไตรลักษณะ ผูอํานวยการสํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

4617 นายวราวุธ  ชูวิรัช ผูอํานวยการกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
4618 นายปญญรักษ  พูลทรัพย ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง

4619 นางขวัญเมือง  บวรอัศวกุล ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
4620 นางดรุณี  เทพเฉลิม ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 

4621 นายไพโรจน  ล้ิมจํารูญ ผูอํานวยการสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร สํานักงานปลัดกระทรวง
4622 นายสี่พร  มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน
4623 นายอภิชาต  จงสกุล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน
4624 นายสวัสดี   บุญชี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
4625 นายบัณฑิต  ตันศิริ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน
4626 นายเกรียงไกร  คะนองเดชชาติ รองอธิบดี กรมสงเสริมการเกษตร

4627 นายสุเทพ   อนันตยา รองอธิบดี กรมการขนสงทางอากาศ
4628 นายชาติชาย  ทิพยสุนาวี ผูอํานวยการสํานักกอสรางทาง กรมทางหลวงชนบท
4629 นายประสิทธิ์   รักษายศ ผูอํานวยการกองสงเสริมระบบการขนสงและจราจร            ในภูมิภาค สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

4630 นายทินกร  วุฒิวิจารณ หัวหนาสํานักงานทรัพยากรฯจังหวัดลําปาง สํานักงานปลัดกระทรวง
4631 นายเสถียร  สุคนธพงเผา ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรแร กรมทรัพยากรธรณี

4632 น.ส.สมศรี  ฮั่นตระกูล ผูอํานวยการกองสื่อสารสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา

4633 นายคุรุจิต   นาครทรรพ ผูอํานวยการสํานักวิชาการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4634 นายชัยวุฒิ  สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

4635 นายนาวิน  เทพวงษ พาณิชยจังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวง
4636 นางวัชรี  วิมุกตายน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร กรมการคาภายใน
4637 นายวัชระ  อิ่มพิทักษ ผูอํานวยการสํานักประกันชีวิต กรมการประกันภัย

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย



4638 นายนรินทร  พสุนธราธรรม ผูเชี่ยวชาญ กรมทรัพยสินทางปญญา
4639 นางสาวผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
4640 นางทัศนีย  สุทธภักติ ผูเชี่ยวชาญ กรมสงเสริมการสงออก

4641 นางลางนอย  ปาลวัฒนวิไชย หัวหนาผูตรวจการบังคับคดี กรมบังคับคดี
4642 นายสมศักดิ์   รังสิโยภาส ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพฤตินิสัย รก.ผูตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ
4643 นายกนก  กรุณามิตร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ
4644 พ.ต.อ.ญาณพล  ยั่งยืน ผูบัญชาการสํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
4645 นายสุขุม   โอภาสนิพัทธ ผูอํานวยการสํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส.

4646 นายสันทรา   เกตุพันธุ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวง
4647 นายฉัตรชัย  เล่ียมแกว แรงงานจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
4648 นายศักดิ์ดา  เทพเจริญนิรันดร ผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
4649 นางผจงสิน  วรรณโกวิท ผูอํานวยการกองเงินสมทบ สํานักงานประกันสังคม
4650 นายสุภา  มะโนปญญา ผูอํานวยการกองประโยชนทดแทน สํานักงานประกันสังคม

4651 นายกมล  รอดคลาย ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวง
4652 นางสาวจุไรรัตน  แสงบุญนํา ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
4653 นายสุชาติ  วงศสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน

4654 นายประดิษฐชัย  ชัยเสรี ผูอํานวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย
4655 นายเกียรติภูมิ  วงศรจิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
4656 นายมงคล  อังคศรีทองกุล ผูอํานวยการสํานักปองกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี กรมควบคุมโรค

4657 นาง สุทธินีย  พูผกา รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
4658 นายหทัย  อูไทย ผูอํานวยการสํานักบริหารมาตรฐาน 2 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
4659 นางสาววรุบล  สุขเกษม ผูอํานวยการกองการตลาดเพื่อการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

4660 นางชลินดา   ปานะบุตร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานอัยการสูงสุด

4661 นางพรพรรณ  ไวทยางกูร ผูชวยผูอํานวยการสํานักสนับสนุนวิชาการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4662 นางเอมอร  เครือแขก หัวหนาสารสนเทศ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

หนวยงานอื่น

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

หนวยราชการอิสระ

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน




