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รายช่ือผู้สําเร็จการฝึกอบรมนักบริหารระดบัสูง : ผู้นําที่มวีสัิยทัศน์และคุณธรรม  รุ่นที่ 57 - 59 (4 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2551)

รุ่นที ่57   ระหว่างวนัที ่4 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2551 (จาํนวน 55 คน)
5701 นางจินดา กลุยเทพย์ ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัสงขลา กรมประชาสัมพนัธ์

5702 นายรังสรรค ์กาญจนมา ผูเ้ช่ียวชาญศูนยป์ระสานข่าวกรองฯ สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ

5703 นายวสูิตร ประสิทธ์ิศิริวงศ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันาระบบงานบุคคล สาํนกังาน ก.พ.

5704 นางสาวนลินี จนัสวา่ง นกัพฒันาระบบราชการ 9 สาํนกังาน ก.พ.ร.

5705 นางนิตยา    กมลวทันนิศา ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาพ้ืนท่ี สนง.คกก.พฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

5706 วา่ท่ีร้อยตรียงยทุธ เรืองภทัรกลุ ธนารักษพ์ื้นท่ีลาํปาง กรมธนารักษ์

5707 นางดารัต บินซีดิน สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 กรมสรรพสามิต

5708 นางขนัธ์ทอง อูนากลู รองอธิบดี กรมพิธีการทูต

5709 นางสาวสุภาณี เลิศฤทธ์ิ ผูอ้าํนวยการกองกลาง สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ

5710 นายสุรไกร เหลก็กลา้ ผูก้ารศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ

5711 นายจารุวฒัน ์สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบนัการพลศึกษา

5712 นายกมล   นาคสินธ์ุ ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาสังคม กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

5713 นายธีรศกัด์ิ  ขวญัเพช็ร พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั
นครศรีธรรมราช

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมฯ

5714 นายสุเทพ   นอ้ยไพโรจน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัชลประทานท่ี 2 กรมชลประทาน

5715 นายวทิยา   จินตนาวฒัน์ ปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงราย กรมปศุสัตว์

5716 นางศิริภร   กล่ินกลํ่า นกัวชิาการสหกรณ์ 9 ชช กรมส่งเสริมสหกรณ์

5717 น.ส.ดุจเดือน    ศศะนาวนิ ผูอ้าํนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินคา้เกษตร
และอาหาร

สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหาร

5718 นายชุมพล   คงอินทร์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาท่ีดินเขต 11 กรมพฒันาท่ีดิน

5719 นางนนัทิยา อุ่นประเสริฐ ผูอ้าํนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพสัตวน์ํ้ าและผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้ า

กรมประมง

5720 นางสาววรีวรรณ  พิมเสน ผูต้รวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก

5721 นายอภินนัท ์โปราณานนท์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัทางหลวงชนบทท่ี 10 กรมทางหลวงชนบท

5722 นายวชัระ แตงฉํ่า รองผู ้ าํนวยการสาํนกัทางหลวงท่ี 4 กรมทางหลวง

5723 นายชยัพร ศิริพรไพบูลย์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากรนํ้า
บาดาล

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

5724 นายจาํลอง เดชศรีตระการ สถิติจงัหวดัปัตตานี สาํนกังานสถิติแห่งชาติ

5725 ั ิ ั ์นายบุญมา ตรัยศิลานนัท์ ้ ํ ํ ั ั ิ ี่ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพลงังานภูมิภาคที 9 ํ ั ป ั ัสาํนกังาน ลดักระทรวงพลงังาน

5726 นางจินตนา  ชยัยวรรณาการ ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร กรมการคา้ภายใน



5727 นายกฤษฎา  เป่ียมพงศส์านต์ ผูต้รวจราชการกระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

5728 นางดวงกมล   เจียมบุตร ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาการตลาดระหวา่ง กรมส่งเสริมการส่งออก

5729 นายอดิสัย  ธรรมคุปต์ ปผูเ้ช่ียวชาญ สาํนกัอธิบดี กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ

5730 นายมณี คชัมาตย์ พฒันาการจงัหวดัพิจิตร กรมการพฒันาชุมชน

5731 นายสุเมธ กลีบขจร ท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ กรมท่ีดิน

5732 พ.ต.อ.สุชาติ วงศอ์นนัตช์ยั ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาบุคลากรใน
กระบวนการยติุธรรม

สาํนกังานกิจการยติุธรรม

5733 นายไพฑูรย ์สวา่งกมล ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคุม้ครองพยาน กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ

5734 นางไพวรรณ รัตนบวร ผูอ้าํนวยการศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน 
เขต5 จงัหวดัอุบลราชธานี

กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

5735 นายชยัณรงค ์เศวตจินดา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานราชทณัฑ ์9 กรมราชทณัฑ์

5736 นายสมใจ บุญประสิทธ์ิ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นพฒันาฝีมือแรงงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

5737 นายประวทิย ์ เคียงผล ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

5738 นายดาํรงค ์ทองสม ผูอ้าํนวยการกองกลาง สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

5739 นางสาววมิลลกัษณ์ ชูชาติ ผูอ้าํนวยการศูนยห์อศิลป์ สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

5740 นายธวชั ชลารักษ์ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษานอกโรงเรียน

สาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

5741 นายสุริยนต ์วะสมบติั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 1

สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5742 นายเทียม องัสาชน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสระบุรี สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
5743 นายปัจจุบนั   เหมหงษา นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัตาก สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5744 นายวฒิุไกร มุ่งหมาย นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5745 นายชยัรัตน ์เวชพานิช นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาคร สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5746 นายสญชยั   วฒันา สาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5747 นายคาํรณ ไชยศิริ สาธารณสุขนิเทศก์ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5748 นายภูกฤษ    เวชโอสถศกัดา นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัปทุมธานี สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5749 นายพงศป์ระพนัธ์ ตีระแพทย์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา กรมโรงงานอุตสาหกรรม

5750 นายพสุ   โลหารชุน ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาอุตสาหกรรมฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

5751 นายสมศกัด์ิ   จุลเสน ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยแีละการส่ือสาร สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

5752 พล.ต.ต.คาํรบ  ปัญญาแกว้ รองผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธรภาค 1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

5753 นายอภิชาติ   ถนอมทรัพย์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบและคดี สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

5754 นายพรชาต   บุนนาค ผูอ้าํนวยการสาํนกัความมัน่คงกิจการชายแดนฯ สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

5755 นายสุรพนัธ์  บุรานนท์ ท่ีปรึกษาสาํนกังานศาลปกครอง สาํนกังานศาลปกครอง



น ส  ไ

รุ่นที ่58    ระหว่างวนัที ่4 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2551 (จาํนวน 55 คน)

5801 นายสมพงษ ์ปัตตานี ประชาสัมพนัธ์จงัหวดักาฬสินธ์ุ กรมประชาสัมพนัธ์

5802 นายอาณติั    วลิาสินีวรรณ ผูเ้ช่ียวชาญศูนยย์ทุธศาสตร์การงบประมาณ สาํนกังบประมาณ

5803 นายไพศาล   เผอืกพลูผล ผูเ้ช่ียวชาญ สาํนกังาน ก.พ.

5804 นายไพโรจน ์โพธิวงศ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์จงัหวดั สนง.คกก.พฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

5805 น.ส.สุกญัญา    ธีระกรูณ์เลิศ ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมการวจิยั สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

5806 นายสุวฒัน ์   ป่ินนิกร ผูอ้าํนวยการสาํนกัความรับผดิทางแพ่ง กรมบญัชีกลาง

5807 นางสาวอุมา   อินทรกาํแหง สรรพากรพื้นท่ีนครสวรรค์ กรมสรรพากร

5808 นายจกัริน   ฉายะพงศ์ รองอธิบดี กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ

5809 น.ส.มธุรพจนา   อิทธะรงค์ เจา้หนา้ท่ีการทูต 9 กรมพิธีการทูต

5810 นายพีรวชิ  สุวรรณประเทศ เจา้หนา้ท่ีการทูต 9 กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ

5811 นายสรรเสริญ   เงารังษี ผูอ้าํนวยการภูมิภาคเอเชียตะวนัออก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

5812 นายบุญทนั   ม่วงช่ืน ผูอ้าํนวยการสาํนกักีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย

5813 นางพรรณี  ศรีบรรเทา ผูป้กครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการบา้น กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

5814 นายเวชยนัต ์ อรรณนพพร พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมฯ

5815 นายจุมพล   สงวนสิน ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง

5816 นายบุญรักษ ์พฒันกนก ผูอ้าํนวยการกองแผนท่ี กรมพฒันาท่ีดิน

5817 นายสมปอง อินทร์ทอง ผูอ้าํนวยการกองนิติการ สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

5818 นางอรทยั ศิลปนภาพร ผอ.สาํนกัมาตรฐานสินคา้และระบบคุณภาพ สนง.มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

5819 นายสมชาย   พิพุธวฒัน์ เลขานุการกรม กรมการขนส่งทางอากาศ

5820 นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ เลขานุการกรม สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

5821 น.ส.หทยัรัตน ์รุ่งกาํเนิดวงศ์ ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม

5822 นายสวสัด์ิ    ถนดัคา้ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มท่ี 11 สาํนกังานปลดักระทรวง

5823 นายสามารถ   ใจสมุทร ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรนํ้า ภาค 2 กรมทรัพยากรนํ้า

5824 นางวชัรี    วรีะพนัธ์ุ เลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวทิยา

5825 นายกณพงศว ์    เทพากรณ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพลงังานภูมิภาคท่ี 7 สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน

5826 นายบุณยฤทธ์ิ   กลัยาณมิตร ผูอ้าํนวยการสาํนกัเจรจาการคา้บริการและการลงทุน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ

5827 นางมาลี   โชคลํ้าเลิศ ผูอ้าํนวยการสาํนกัแผนพฒันาการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก

5828 นายสุพพตั   อ่องแสงคุณ กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย)์ ณ เมืองฮ่องกง กรมส่งเสริมการส่งออก

5829 นางพิรมล   เจริญเผา่ ผูอ้าํนวยการสาํนกักิจกรรมงานแสดงสินคา้ กรมส่งเสริมการส่งออก

5830 นายเส่ง  สิงห์โตทอง ผูอ้าํนวยการกองวชิาการและแผนงาน กรมการพฒันาชุมชน

5831 นายยรรยง  พลสันติกลุ โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัลาํปาง กรมโยธาธิการและผงัเมือง

58325832 น ส จนัทิมา ฉตัรไชยสิทธิกล. .จนทมา ฉตร ชยสทธกลู เลขานการกรมเลขานุการกรม สถาบนันิติวทิยาศาสตร์สถาบนนตวทยาศาสตร

5833 นายประยงค ์ ปรียาจิตต์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ปปส. ภาค กทม. สาํนกังาน ป.ป.ส.
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5834 นางสาววรรณา ม่วงสุข ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคุมประพฤติกรุงเทพฯ กรมคุมประพฤติ

5835 นายวสันต ์  สิงคเสลิต ผูต้รวจราชการกรม กรมราชทณัฑ์

5836 นางทศันาวไิล ไกรนรา ผูอ้าํนวยการศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

5837 นายฉตัรชยั  ธาราแสวง สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัลพบุรี กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

5838 นางสมบติั   กลุางกรู ผูอ้าํนวยการกองสถานศึกษา กรมศิลปากร

5839 น.ส.วราภรณ์ วานิชสุขสมบติั ผูอ้าํนวยการสาํนกักาํกบัดูแลความปลอดภยัทาง สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ

5840 นางสาววภิา  โอสถารมย์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัติดตามและประเมินผลการจดั สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5841 นางสุทธศรี  วงษส์มาน ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผนการศึกษา สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา

5842 นายพลูสวสัด์ิ สมบูรณ์ปัญญา ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5843 นายบุญเติม   ตนัสุรัตน์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5844 นายมรุต   จิรเศรษฐสิริ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัยะลา สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5845 นายวรีพล   นิธิพงศ์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5846 นายสุนทร   ยนตต์ระกลู ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชยัภูมิ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5847 นายสุวรรณชยั   วฒันายิง่เจริญ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5848 นางสาวดวงใจ   อศัวจินตจิตร์ ผูอ้าํนวยการกองการตลาดเพ่ือการลงทุน สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

5849 ป ิ ั้ ันายประวฒิุ      ตั้งจรูญชยั ั ั ีอุตสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ั ป ัสาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

5850 นายอภิจิณ   โชติกเสถียร ผูอ้าํนวยการกองพฒันาผลิตภณัฑ์ สนง.คกก.ออ้ยและนํ้าตาล

5851 นายสมบูรณ์   วงศก์าด ผูอ้าํนวยการกองติดตามประเมินผล สาํนกังาน ก.ป.ร.

5852 นายวศิาล   อู่เจริญ เลขานุการกรม ราชบณัฑิตยสถาน

5853 นายปรีชาญ   เดชศรี ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสถาบนัส่งเสริมการสอน สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ

5854 นายสาโรช    โชติพนัธ์ุ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคดีและวชิาการ สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ

5855 นายวฒันา    ทองศิริ ผูช่้วยผูว้า่การโรงไฟฟ้าพลงันํ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รุ่นที ่59    ระหว่างวนัที ่4 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2551  (จาํนวน 55 คน)

5901 นางสุกญัญา    สันทดั เลขานุการกรม สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค

5902 นางสาวณฐัภทัร ถวลัยโพธิ กรรมการร่างกฎหมายประจาํ (นิติกร 9 ชช) กลุ่ม สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5903 นายเกริกเกียรต์ิ   เอกพจน์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมจริยธรรม สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล

5904 นางสาวชูศรี   ก่ีดาํรงกลู ผูอ้าํนวยการกองแปลและวเิทศสัมพนัธ์ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

5905 นางสาวสุคนธ์   มาลีหวล คลงัจงัหวดัจงัหวดัชยัภูมิ กรมบญัชีกลาง

5906 นางธนาพณั  วฒันากาล สรรพากรพื้นท่ีสมุทรปราการ 2 กรมสรรพากร

5907 นายคมกริช   วรคามิน ผูอ้าํนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทาง กรมการกงสุล

5908 นายวตุติ   วตุติสันต์ ผูอ้าํนวยการกองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

5909 นายเชิดชู   รักตะบุตร อคัรราชทูต กรมสนธิ ัญญาและกฎหมาย

5910 นายนพพร   อจัฉริยวนิช กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน (เจา้หนา้ท่ีการทูต 9) กรมอาเซียน

5911 นายสุรพล  กาญจนะพงัคะ พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคม
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5912 นางสุนีย ์สายสุพฒันผ์ล ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมศกัยภาพและสิทธิ สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ

5913 นายไพโรจน ์เฮงแสงชยั ผูอ้าํนวยการสาํนกัควบคุมและบาํบดัโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

5914 นายอิทธิพล สูงแขง็ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองคาย สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5915 นายวจิกัร อากปักริยา รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ

5916 นายมนตรี เมืองพรหม ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 8 สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร

5917 นายสมศกัด์ิ อาศรัยจา้ว เกษตรจงัหวดัลาํพนู สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและ

5918 นายสถิตย ์  เลาหเจริญยศ รองผูอ้าํนวยการสาํนกัทางหลวงท่ี 1 กรมทางหลวง

5919 น.ส.สุวรรณา   คลา้ยทบัทิม ผูอ้าํนวยการกองคลงั สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม

5920 นายอรรถ   ศรีสาํรวล ขนส่งจงัหวดัขอนแก่น กรมการขนส่งทางบก

5921 นายประจินต ์ โพธ์ิเกษม ขนส่งจงัหวดัเพชรบูรณ์ กรมการขนส่งทางบก

5922 นางสุณี     ปิยะพนัธ์ุพงศ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการกากของเสียและสาร กรมควบคุมมลพิษ

5923 นายสันติ      บุญประคบั ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานนโยบายและแผน

5924 นายสิทธิโชติ วนัทวนิ ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผนพลงังาน สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน

5925 นายยงยทุธ จนัทรโรทยั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพลงังานภูมิภาคท่ี 2 สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน

5926 นายวรีะชยั  นพสุวรรณวงศ์ ผูเ้ช่ียวชาญ สาํนกัอธิบดี กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ

5927 ไ ั ี ิโ ันายไพรัช เกียรติโชคชยักลุ เลขานุการกรม ้ ่ ปกรมการคา้ต่างประเทศ

5928 นายประสิทธ์ิ ศิริชีพชยัยนัต์ เลขานุการกรม กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา

5929 นายณรงค ์บุ่ยศิริรักษ์ ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารสนเทศเพื่อการพฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน

5930 นายสมคิด ศริ เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสุรินทร์ กรมท่ีดิน

5931 พ.ต.ท.พงษธ์ร ธญัญสิริ ผูอ้าํนวยการกองงานคณะกรรมการการยติุธรรม สาํนกังานกิจการยติุธรรม

5932 นายเกิดโชค เกษมวงศจิ์ตร ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม

5933 นางรจนา บุญญะฐี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคุมประพฤติธนบุรี กรมคุมประพฤติ

5934 นางสาวนนัทนชั   อุปริรัตน์ ผูอ้าํนวยการศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

5935 นายสมยศ  ศรีกาฬสินธ์ุ จดัหางานจงัหวดัสกลนคร กรมการจดัหางาน

5936 นางเจิดจินดา โชติยะปุตตะ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการบริหารทรัพยากรทาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

5937 นายกาํจดั  ดิศวฒัน์ แรงงานจงัหวดัปราจีนบุรี สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

5938 นางอญัชนา   วริิยะประสิทธ์ิ ผูอ้าํนวยการวทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง กรมศิลปากร

5939 นางนิชา  หิรัญบูรณะ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และ

5940 นายพิษณุ  ตุลสุข ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคล สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

5941 นายวมิล   จาํนงบุตร ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารงานการศึกษานอก สาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

5942 นางวราภรณ์   ภูมิสวสัด์ิ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

5943 นายชยัรัตน ์เตชะไตรศกัด์ิ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 กรมควบคุมโรค

59445944 นายสมศกัด์ิ อรรฆศิลป์นายสมศกด อรรฆศลป ผอ้าํนวยการสาํนกังานป้องกนัควบคมโรคท่ี 7 อูานวยการสานกงานปองกนควบคุมโรคท กรมควบคมโรคกรมควบคุมโรค

5945 นายธเรศ กรัษนยัรววิงค์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสาธารณสุข ระดบั 9 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ

5946 นายถวลัย ์พบลาภ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอ่างทอง สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



5953 นางพรทิพย ์   เฟ่ืองอารมย์ ผูอ้าํนวยการกองกลาง สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

5954 นางสาวสมจิตร์ ผลไพบูลยย์ิง่ ผูต้รวจราชการ สาํนกังานศาลยติุธรรม

5955 พ.อ.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี ผูอ้าํนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา

5947 นายไชยนนัท ์ทยาววิฒัน์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลหวัหิน สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5948 นายวโิรจน ์สุ่มใหญ่ ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

5949 นายธรณินทร์ กองสุข ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ กรมสุขภาพจิต

5950 นายศุภกิจ ศิริลกัษณ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

5951 นางสาวสมจิตต ์สัจพนัโรจน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมาย สาํนกังานมาตรฐาน

5952 นางอนงค ์ไพจิตรประภาภรณ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
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