
รหัส ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกดั

รุ่นที ่๖๗ จํานวนรวม ๖๐ คน

๖๗๐๑ นางปรารถนา สุทิน ผูอ้าํนวยการสาํนกัพิธีการและ

เลขานุการ

สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๖๗๐๒ นายมงคล แสงหิรัญ ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมาย

และระเบียบกลาง

สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี

๖๗๐๓ นางปรัธยาน์ภรณ์ สงคร์อด ประชาสัมพนัธ์ จงัหวดัเชียงราย กรมประชาสัมพนัธ์

๖๗๐๔ นายสุรพล แสงหตัถวฒันา ผูอ้าํนวยการสาํนกั ๑๑ สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ

๖๗๐๕ นางเยาวลกัษณ์ มานะตระกลู ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัทาํ

งบประมาณดา้นเศรษฐกิจ ๑

สาํนกังบประมาณ

๖๗๐๖ นายเพิ่มศกัด์ิ สัจจะเวทะ นกัวเิคราะห์งบประมาณ สาํนกังบประมาณ

๖๗๐๗ นายอภิชาต อบอุ่นสกุล ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นป้อง สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

รายช่ือผู้สําเร็จการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้นําทีม่ีวสัิยทศัน์และคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รุ่นที ่๖๗

ระหว่างวนัที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓

ปรามการก่อการร้าย

๖๗๐๘ นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน นกักฎหมายกฤษฎีกา สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖๗๐๙ นายพิรุฬ เพียรลํ้าเลิศ นิติกรเช่ียวชาญ สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน

๖๗๑๐ นางฐิติมา ศิริวโิรจน์ นกัทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน

๖๗๑๑ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน นกัพฒันาระบบราชการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

๖๗๑๒ นายภูมิใจ อตัตะนนัทน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิคราะห์

โครงการลงทุนภาครัฐ

สาํนกังาน คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

๖๗๑๓ นายสุรพงษ ์สุขสุราษฏร์ ธนารักษพ์ื้นท่ีกาญจนบุรี กรมธนารักษ์

๖๗๑๔ นายเกียรติณรงค ์วงศน์อ้ย ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศ

กรมบญัชีกลาง

๖๗๑๕ นางระว ิประทีปดลปรีชา ผูอ้าํนวยการสาํนกัสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากร

กรมศุลกากร

๖๗๑๖ นางนนัทา อินเงิน สรรพสามิตพื้นท่ีปทุมธานี ๑ กรมสรรพสามิต

๖๗๑๗ นายสุทธิชยั สังขมณี ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

สรรพากรภาค ๓

กรมสรรพากร

๖๗๑๘ นายอิสินธร สอนไว เอกอคัรราชทูต ณ กรุงอมัมาน สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ

ั ั ิ์ ้ ํ ํ ั ั ํ ั ป ั ่ ป๖๗๑๙ นายธงชยั ชาสวสัดิ ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัหางาน

และบริหารทรัพยสิ์น

สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ
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๖๗๒๐ ร.ท.จอมพละ เจริญยิง่ อคัรราชทูตท่ีปรึกษา กรมการกงสุล

๖๗๒๑ นายพิชยพนัธ์ุ ชาญภูมิดล ผูอ้าํนวยการกองเอเชีย

ตะวนัออก ๒

กรมเอเชียตะวนัออก

๖๗๒๒ นายภูมิพิชญ ์เล็กแดงอยู่ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

๖๗๒๓ นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกีฬา 

จงัหวดัชลบุรี

สถาบนัการพลศึกษา

๖๗๒๔ นายมนสั ชุมถาวร พฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษยจ์งัหวดัสุราษฎร์ฯ

สป.กระทรวงการพฒันาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษย์

๖๗๒๕ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริม

และสนบัสนุนวชิาการ ๒

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

๖๗๒๖ นายสรรเสริญ อจัจุตมานสั ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมาย สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖๗๒๗ นายสรวศิ ธานีโต ปศุสัตวจ์งัหวดันครปฐม กรมปศุสัตว์

๖๗๒๘ นายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมการ กรมการขา้ว๖๗๒๘ นายชาญพทยา ฉมพาล ผอูานวยการสานกสงเสรมการ

ผลิตขา้ว

กรมการขาว

๖๗๒๙ นายชตัรชยั ทองมี ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา กรมการขนส่งทางบก

๖๗๓๐ นายพลวทิย ์หิรัญวฒัน์ศิริ ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริม

และพฒันากิจการขนส่งทาง

อากาศ

กรมการขนส่งทางอากาศ

๖๗๓๑ นายวชิยั คาํคง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการ

ขนส่งทางนํ้าท่ี ๕ ภูเก็ต

กรมเจา้ท่า

๖๗๓๒ นายสันติ บรรเทิงจิตร ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม สมุทรสาคร

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

๖๗๓๓ นายโอภาส เพียรสถาพร ผูอ้าํนวยการสาํนกัอุทยาน

แห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช

๖๗๓๔ นายมโนพศั หวัเมืองแกว้ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหาร

พื้นท่ีอนุรักษท่ี์ ๑๓

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช

๖๗๓๕ นางทรงพร โกมลสุรเดช ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริม

และพฒันาการใชเ้ทคโนโลยี

สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

สารสนเทศและการสือสาร
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๖๗๓๖ นายอาจิน จิรชีพพฒันา ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

๖๗๓๗ นายกุศล ชีวากร ผูอ้าํนวยการสาํนกัถ่ายทอดและ

เผยแพร่เทคโนโลยี

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน

๖๗๓๘ นางอุษา ผอ่งลกัษณา ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง กรมธุรกิจพลงังาน

๖๗๓๙ นายวฒิุไกร ลีวรีะพนัธ์ุ ผูอ้าํนวยการสถาบนักรมพระ

จนัทบุรีนฤนาถ

สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

๖๗๔๐ นางสาวปิยนารถ วฒันาศิริ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารนาํเขา้ กรมการคา้ต่างประเทศ

๖๗๔๑ นายสุทธิพงษ ์จุลเจริญ รองผูว้า่ราชการจงัหวดั

นครนายก

สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

๖๗๔๒ นายวรีวฒัน์ วฒิุสาร ทอ้งถ่ินจงัหวดัสตูล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน

๖๗๔๓ นางก่ิงกาญจน์ บุญประสิทธ์ิ ผูต้รวจราชการกรม กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

๖๗๔๔ นางสาวปัทมาวดี ธรรมสโรช ผอ้าํนวยการศนยเ์ทคโนโลยี สาํนกังานคณะ กรรมการป้องกนัและ๖๗๔๔ นางสาวปทมาวด ธรรมสโรช ผอูานวยการศูนยเทคโนโลย

สารสนเทศ

สานกงานคณะ กรรมการปองกนและ

ปราบปรามยาเสพติด

๖๗๔๕ นางเตือนใจ พงษสุ์วรรณ แรงงานจงัหวดัปทุมธานี สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

๖๗๔๖ นางคนึงนิจ โกศลัวฒัน์ ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันา

ฝีมือแรงงานภาค ๗ 

อุบลราชธานี

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

๖๗๔๗ นายสมชาย มีชูพร วฒันธรรมจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

๖๗๔๘ นายอนนัต ์ชูโชติ ผูอ้าํนวยการสาํนกัศิลปากรท่ี ๖

 สุโขทยั

กรมศิลปากร

๖๗๔๙ นายกฤษฎา ธาราสุข ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ

๖๗๕๐ นายชาญวทิย ์ทบัสุพรรณ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหาร

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑๐ ภูเก็ต

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

๖๗๕๑ นางอรทยั มูลคาํ ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันา

นวตักรรมการจดัการศึกษา

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖๗๕๒ นายวรีะพงษ ์เพง่วาณิชย์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขู

ฉะเชิงเทรา

ุ
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๖๗๕๓ นายเด่นชยั ศรกิจ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั

นครพนม

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

๖๗๕๔ นายสินชยั ต่อวฒันกิจกุล ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

๖๗๕๕ นายสมนึก เตมียสถิต ผูอ้าํนวยการศูนยม์ะเร็ง 

อุดรธานี

กรมการแพทย์

๖๗๕๖ นายประทวน สุทธิอาํนวยเดช อุตสาหกรรมจงัหวดัลพบุรี สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

๖๗๕๗ นางสุชาดา ดิษยวรรธนะ เลขานุการกรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๖๗๕๘ นายพิชยั ตั้งชนะชยัอนนัต์ ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบาย

อุตสาหกรรมรายสาขา ๒

สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๖๗๕๙ พ.ต.อ. (พิเศษ) เสริมคิด สิทธิชยักานต์ รองผบก. ปปป. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

๖๗๖๐ นางจริยา อศัวรักษ์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานคดี ๗ สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ
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รุ่นที ่๖๘ จํานวนรวม ๖๐ คน

๖๘๐๑ นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๖๘๐๒ นายพิฆเนศ ตะ๊ปวง ผูอ้าํนวยการกองคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นสัญญา

สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค

๖๘๐๓ นายกมัพุช วฒิุวงศ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกั ๑ สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ

๖๘๐๔ นางสาวจรรยา อยูโ่ปร่ง นกัวเิคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ สาํนกังบประมาณ

๖๘๐๕ นางวรีวรรณ ลือสุทธิวบิูลย์ นกัวเิคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ สาํนกังบประมาณ

๖๘๐๖ นายธนาวฒัน์ สังขท์อง ผูอ้าํนวยการศูนยข์อ้มูลกฎหมาย

กลาง

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖๘๐๗ นายนพดล เภรีฤกษ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัหลกันิติบญัญติั สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖๘๐๘ นางสาวลดาวลัย ์เวทยนุกลู นกัทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ สาํนกังาน ก.พ.

่

รายช่ือผู้สําเร็จการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้นําทีม่ีวสัิยทศัน์และคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รุ่นที ่๖๘

ระหว่างวนัที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓

๖๘๐๙ นายสมบุญ ชาญปริยวาทีวงศ์ นกัทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ สาํนกังาน ก.พ.

๖๘๑๐ นายมนตรี บุญพาณิชย์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวางแผน

การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

๖๘๑๑ พ.อ.ณฐัพล เกิดชูช่ืน ผูอ้าํนวยการกองกรรมวธีิขอ้มูล กรมเสมียนตรา

๖๘๑๒ นายวรเชษฐ ์ทบัทิม ธนารักษพ์ื้นท่ีเชียงราย กรมธนารักษ์

๖๘๑๓ นางสาวปทุมมาลย ์ไมเ้รียง ผูอ้าํนวยการสาํนกัการเงินการคลงั กรมบญัชีกลาง

๖๘๑๔ นายชูชยั อุดมโภชน์ นายด่านศุลกากรแม่สาย กรมศุลกากร

๖๘๑๕ นายธีรัชย ์อตันวานิช ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารการ

ระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ

๖๘๑๖ นายธาดา พฤฒิธาดา ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาตลาด

ตราสารหน้ี

สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ

๖๘๑๗ นายธนา เวสโกสิทธ์ิ อคัรราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอคั

ราชทูต ณ กรุงลอนดอน

สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ

๖๘๑๘ นายไกรรว ีศิริกุล อคัรราชทูตท่ีปรึกษา สถาน

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเฮก

กรมยโุรป

๖๘ ๙ นางสาวบษกร พฤกษพงศ์ ผอ้าํนวยการกองเอเชียตะวนัออก กรมเอเชียตะวนัออก๖๘๑๙ นางสาวบุษกร พฤกษพงศ ผอูานวยการกองเอเชยตะวนออก

 ๒

กรมเอเชยตะวนออก
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๖๘๒๐ นายเกริกพนัธ์ุ ฤกษจ์าํนง ผูอ้าํนวยการกองตะวนัออกกลาง กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา

๖๘๒๑ นายวรีศกัด์ิ วศิาลาภรณ์ รองอธิการบดีสถาบนัการพล

ศึกษาประจาํวทิยาเขต กทม.

สถาบนัการพลศึกษา

๖๘๒๒ นายเลิศปัญญา บูรณบณัฑิต หวัหนา้สาํนกังานรัฐมนตรี สาํนกังานรัฐมนตรี

กระทรวงการพฒันาสังคมฯ

๖๘๒๓ นายพุฒิพฒัน์ เลิศเชาวสิทธ์ิ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมฯ

๖๘๒๔ นายธงชยั ธรรมเสฐียร ประมงจงัหวดัเชียงใหม่ กรมประมง

๖๘๒๕ นายพจน์ภิรัชต ์เนียมจุย้ ปศุสัตวจ์งัหวดับุรีรัมย์ กรมปศุสัตว์

๖๘๒๖ นายสัมพนัธ์ พลภกัด์ิ ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการแผนท่ี

และสารบบท่ีดิน

สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

๖๘๒๗ นางวชิรา มงัคลารัตน์ ผูอ้าํนวยการกองคลงั กรมเจา้ท่า

๖๘๒๘ นายพรธรรมธนตั แยม้พลอย ผูอ้าํนวยการสาํนกัทางหลวงท่ี ๖ 

เพชรบูรณ์

กรมทางหลวง

๖๘๒๙ นายสมเกียรติ ทองโต ผอ้าํนวยการสาํนกับาํรงทางหลวง กรมทางหลวงชนบท๖๘๒๙ นายสมเกยรต ทองโต ผอูานวยการสานกบารุงทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

๖๘๓๐ นายวชิยั อุดมรัตนะศิลป์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม สระแกว้

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

๖๘๓๑ นายนพดล พฤกษะวนั ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารพื้นท่ี

อนุรักษท่ี์ ๖

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช

๖๘๓๒ นายอภิมุข ตนัติอาภากุล ผูอ้าํนวยการกองติดตาม สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ

๖๘๓๓ นายจาํนง แกว้ชะฎา ผูอ้าํนวยการศูนยอุ์ตุนิยมวทิยา

ภาคเหนือ

กรมอุตุนิยมวทิยา

๖๘๓๔ นางสาวมาลี วงศาโรจน์ ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ

๖๘๓๕ นายธนธชั จงัพานิช ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาการ

พลงังานภาค ๒

สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน

๖๘๓๖ นายสมชาย พุม่อ่ิม ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารสนเทศขอ้มูล

เช้ือเพลิงธรรมชาติ

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

๖๘๓๗ นางณฐัวดี สินวรพนัธ์ุ ผูอ้าํนวยการกองคลงั กรมการคา้ต่างประเทศ

๖๘๓๘ นายสุภฒั สงวนดีกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกัอาเซียน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศุ ุ ู

๖๘๓๙ นางนนัทนา ทศันวจิิตรวงศ์ นกัวชิาการพาณิชยเ์ช่ียวชาญ กรมพฒันาธุรกิจการคา้
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๖๘๔๐ นายสุรศกัด์ิ เรียงเครือ นกัวชิาการพาณิชยเ์ช่ียวชาญ กรมส่งเสริมการส่งออก

๖๘๔๑ นายไกรศร วศิิษฎว์งศ์ นายอาํเภอยะหร่ิง กรมการปกครอง

๖๘๔๒ นายมเหศวร ภกัดีคง โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัยะลา กรมโยธาธิการและผงัเมือง

๖๘๔๓ นายกิตติ สุระคาํแหง รองผูอ้าํนวยการศูนยอ์าํนวยการ

บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้

สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม

๖๘๔๔ นางพรสวรรค ์เกิดโภคา ผูอ้าํนวยการสาํนกัทณัฑปฏิบติั กรมราชทณัฑ์

๖๘๔๕ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ผูบ้ญัชาการสาํนกัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๖๘๔๖ นายอาภร อมตเวทย์ แรงงานจงัหวดัปัตตานี สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

๖๘๔๗ นายสุวทิยา จนัทวงศ์ ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ท่ี กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

๖๘๔๘ นางศรีสมร เทพสุวรรณ์ วฒันธรรมจงัหวดัตาก สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

๖๘๔๙ นายสุรินทร์ ดีมี วฒันธรรมจงัหวดัตราด สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

๖๘๕๐ นายเสริมศกัด์ิ จนัทร์เตม็ นกัจดัการงานทัว่ไป สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ

๖๘๕ นายทรงชยั ขยนังาน ผอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริม สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ๖๘๕๑ นายทรงชย ขยนงาน ผอูานวยการสานกงานสงเสรม

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั จ.

สานกงานปลดกระทรวงศกษาธการ

๖๘๕๒ นายวรีะ จาํนง นกัวชิาการศึกษาเช่ียวชาญ สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

๖๘๕๓ นายสงบ มณีพรหม ผูอ้าํนวยการรร.หาดใหญ่วทิยาลยั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖๘๕๔ นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั

สระแกว้

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

๖๘๕๕ นายธงชยั กีรติหตัถยากร นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั

ระนอง

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

๖๘๕๖ นายภาณุมาศ ญาณเวทยส์กุล ผูอ้าํนวยการสาํนกังานป้องกนั

ควบคุมโรคท่ี ๑๑ นครศรีธรรมราช

กรมควบคุมโรค

๖๘๕๗ นายมาณพ ชิวธนาสุนทร ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาการ

จดัการอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๖๘๕๘ นางสาวสิริรัตน์ สิริคนัธานนท์ ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๖๘๕๙ นางสาวสุธีรา สิทธิภิญโญ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศาล

ปกครองกลาง

สาํนกังานศาลปกครอง

๖๘๖๐ นางสาวศิริพร อินทรเชียรศิริ ผูอ้าํนวยการกองศิลปกรรม ราชบณัฑิตยสถานู
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รุ่นที ่๖๙ จํานวนรวม ๖๙ คน

๖๙๐๑ นายสิทธิชยั ล้ิมเลิศเจริญวนิช ผูอ้าํนวยการสาํนกัโฆษก สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๖๙๐๒ นางมณีรัตน์ นิลพนัธ์ ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี

๖๙๐๓ นางชนดัดา แฮร์รีส ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัมหาสารคาม กรมประชาสัมพนัธ์

๖๙๐๔ นายเกษม เจริญพนัทวสิีน ผูอ้าํนวยการสาํนกั ๗ สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ

๖๙๐๕ นายกอบศกัด์ิ จินตกานนท์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัทาํงบประมาณ

ดา้นเศรษฐกิจ ๒

สาํนกังบประมาณ

๖๙๐๖ นางโสภา วสิกชาติ นกัวเิคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ สาํนกังบประมาณ

๖๙๐๗ นายมนู ทองเขาอ่อน นิติกรเช่ียวชาญ สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน

๖๙๐๘ นางรัชนี มจัฉากลํ่า นกัทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน

๖๙๐๙ นายชวทิย ์มิตรชอบ ผอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาขีด สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

รายช่ือผู้สําเร็จการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้นําทีม่ีวสัิยทศัน์และคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รุ่นที ่๖๙

ระหว่างวนัที ่๑๙ เมษายน – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

๖๙๐๙ นายชูวทย มตรชอบ ผอูานวยการสานกพฒนาขด

ความสามารถในการแข่งขนัทาง

เศรษฐกิจ

สานกงานคณะกรรมการพฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๖๙๑๐ นายเจษฎา อริยฉตัรกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

กรมศุลกากร

๖๙๑๑ นายภราดร พงษสุ์วรรณ นายด่านศุลกากรหนองคาย กรมศุลกากร

๖๙๑๒ นางสาวจรรยา จนัทร์ศิริ สรรพสามิตพื้นท่ีปทุมธานี ๑ กรมสรรพสามิต

๖๙๑๓ นางวมิลฉว ีคงเอียด สรรพสามิตพื้นท่ีนครปฐม ๒ กรมสรรพสามิต

๖๙๑๔ นายสุรศกัด์ิ รักษสุ์จิตรัตน์ สรรพากรพื้นท่ีชลบุรี ๑ กรมสรรพากร

๖๙๑๕ นางสาวศรีนุช หวงัซ่ือกุล สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพฯ ๒๔ กรมสรรพากร

๖๙๑๖ นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ อคัรราชทูตท่ีปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจ

และการคลงั)

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั

๖๙๑๗ นายวบิูลย ์คูสกุล ผูอ้าํนวยการใหญ่สาํนกังานเศรษฐกิจ

การคา้ไทยประจาํไตห้วนั

สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ

๖๙๑๘ นายนภดล เทพพิทกัษ์ เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเวลลิงตนั สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ

๖๙๑๙ นายชยัยงค ์สัจจิพานนท์ เอกอคัรราชทูต ณ กรุงโซล สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ

๖๙๒๐ นางศริกานต ์พลมณี ผูอ้าํนวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ

๖๙๒๑ นายชาตรี อรรจนานนัท์ ผูอ้าํนวยการกองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
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๖๙๒๒ นายไพศาล ชาติสุทธิ พฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษยจ์งัหวดักาญจนบุรี

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย์

๖๙๒๓ นายสุนทร นนทเกษ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ๖

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

๖๙๒๔ นางสาววนัเพญ็ สุวรรณวสิิฏฐ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ ๙

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ

๖๙๒๕ นางทองพนู อยัยะวรากลู เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖๙๒๖ นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาท่ีดิน

เขต ๓

กรมพฒันาท่ีดิน

๖๙๒๗ นายธนู มีแสงเงิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการปฏิรูป

ท่ีดินจงัหวดัชยัภูมิ

สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

๖๙๒๘ นายวฒันา พทัรชนม์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานขนส่งจงัหวดั

นครราชสีมา

กรมการขนส่งทางบก

๖๙๒๙ นายสัมพนัธ์ พงศไ์ทย ผอ้าํนวยการสาํนกัมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน๖๙๒๙ นายสมพนธ พงศไทย ผอูานวยการสานกมาตรฐานการบน กรมการบนพลเรอน

๖๙๓๐ นายวทิยา ยาม่วง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการขนส่งทาง

นํ้าท่ี ๕  ภูเก็ต

กรมเจา้ท่า

๖๙๓๑ นายธญัญา เนติธรรมกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

๖๙๓๒ นายสัมฤทธ์ิ ชุษณะทศัน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัสาํรวจและ

ประเมินศกัยภาพนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

๖๙๓๓ นายปราณีต ร้อยบาง รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

๖๙๓๔ นายประยทุธ หล่อสุวรรณศิริ ผูอ้าํนวยการสาํนกัฟ้ืนฟูและพฒันา

พื้นท่ีอนุรักษ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช

๖๙๓๕ นายกาํพล เหลืองเพชรงาม ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่ือสารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

กรมอุตุนิยมวทิยา

๖๙๓๖ นายสาโรจน์ สุวตัถิกุล พาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

๖๙๓๗ นายมงักร ใสงาม พาณิชยจ์งัหวดัอุบลราชธานี สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

๖๙๓๘ นายวรพนัธ์ ประเสริฐยิง่ ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมและพฒันา

ระบบตลาด

กรมการคา้ภายใน

๖๙๓๙ นายชยัณรงค ์โชไชย ผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้

๖๙๔๐ นายประสาน ธรรมสนอง เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสระบุรี กรมท่ีดิน

๖๙๔๑ นายณรงค ์กล่อมใจ ผูอ้าํนวยการศูนยป้์องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัเขต ๓ ปราจีนบุรี

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
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๖๙๔๒ นายเกียรติศกัด์ิ จนัทรา ผูอ้าํนวยการสาํนกัควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผงัเมือง

๖๙๔๓ นายประสาร มหาล้ีตระกลู ผูต้รวจราชการกรม กรมคุมประพฤติ

๖๙๔๔ นางจนัทร์ชม จินตยานนท์ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นส่งเสริมสิทธิ

และเสรีภาพ

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ

๖๙๔๕ นายชาลี รัตนานนท์ ผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีลม้ละลาย ๕ กรมบงัคบัคดี

๖๙๔๖ นางนรีพรรณ สุวรรณกิตติ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํกลางกาํแพงเพชร กรมราชทณัฑ์

๖๙๔๗ นายเพิ่มพนู พึ่งปะสิทธ์ิ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต

้

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๖๙๔๘ นางสาวยวุรี ญาณเตโช ผูอ้าํนวยการกองพฒันาระบบบริการ

จดัหางาน

กรมการจดัหางาน

๖๙๔๙ นายชยัวฒัน์ พนัธ์พานิช ประกนัสังคมจงัหวดัภูเก็ต สาํนกังานประกนัสังคม

๖๙๕๐ นายอุดร ชยัวรากรณ์ ประกนัสังคมจงัหวดัสงขลา สาํนกังานประกนัสังคม

๖๙๕๑ นางกรกมล เพชรลอ้มทอง วฒันธรรมจงัหวดันครราชสีมา สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม๖๙๕๑ นางกรกมล เพชรลอมทอง วฒนธรรมจงหวดนครราชสมา สานกงานปลดกระทรวงวฒนธรรม

๖๙๕๒ นายประยธุ โอสธีรกุล วฒันธรรมจงัหวดัสุพรรณบุรี สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

๖๙๕๓ นายศกัด์ิชยั พจน์นนัทว์าณิชย์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัศิลปากรท่ี ๑๒ 

นครราชสีมา

กรมศิลปากร

๖๙๕๔ นางสาวจนัทร์เพญ็ ใจธีรภาพกุล นกัวทิยาศาสตร์เช่ียวชาญ กรมวทิยาศาสตร์บริการ

๖๙๕๕ นายสมโมท สหกโร ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั จงัหวดัสงขลา

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

๖๙๕๖ นางจิตรียา ไชยศรีพรหม ผูอ้าํนวยการสาํนกัทดสอบทาง

การศึกษา

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖๙๕๗ นายสายณัห์ ผานอ้ย ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาขอนแก่น เขต ๔

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖๙๕๘ นายชชัรินทร์ ป่ินสุวรรณ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเจา้พระยา

ยมราช

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

๖๙๕๙ นายสมพงษ ์จรุงจิตตานุสนธ์ิ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

๖๙๖๐ นายณฐัวฒิุ ประเสริฐสิริพงศ์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั

สุราษฎร์ธานี

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

๖๙๖๑ นายประจกัษ ์วฒันะกลู นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัพิจิตร สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
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๖๙๖๒ นางเยน็จิตร เตชะดาํรงสิน เภสัชกรเช่ียวชาญ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลือก

๖๙๖๓ นายสมชาย แสงกิจพร ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยัทางคลินิก กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

๖๙๖๔ นายมานิตย ์ทองศรีพงษ์ อุตสาหกรรมจงัหวดัพิษณุโลก สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

๖๙๖๕ นายรังสิต เฮียงราช ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบาย

อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาลทราย

สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาล

ทราย

๖๙๖๖ นายสลิล วศิาลสวสัด์ิ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารการลงทุน ๔ สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๖๙๖๗ นางสาวญาณิภา วรบุตร ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ

การบริหารพสัดุและสืบสวนท่ี ๓

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน

๖๙๖๘ นายชาญชยั พงศภ์สัสร ผูอ้าํนวยการสาํนกัภารกิจพิเศษ สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน

๖๙๖๙ นางนยันา ปานสาคร หวัหนา้สาํนกับริหารการเงิน สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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รุ่นที ่๗๐ จํานวนรวม ๗๐ คน

๗๐๐๑ นายนิคม กล่าวสุนทร ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัปราจีนบุรี กรมประชาสัมพนัธ์

๗๐๐๒ นายจิโรภาส พลูสุวรรณ ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร

สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ

๗๐๐๓ นางมานิดา ภู่เจริญ นกัวเิคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ สาํนกังบประมาณ

๗๐๐๔ นางสาวพวงทอง ฤาชุตา นกัวเิคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ สาํนกังบประมาณ

๗๐๐๕ นายชนะชาติ พลพงศ์ นกัทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการ

พลเรือน

๗๐๐๖ นางสาวผจงจิตต ์รัตโนทยานนท์ นกัทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการ

พลเรือน

๗๐๐๗ นายสุทิน ล้ีปิยะชาติ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายช่ือผู้สําเร็จการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้นําทีม่ีวสัิยทศัน์และคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รุ่นที ่๗๐

ระหว่างวนัที ่๑๙ เมษายน – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

เศรษฐกจและสงคมแหงชาต

๗๐๐๘ นายอภิชา ประสงคธ์รรม ธนารักษพ์ื้นท่ีขอนแก่น กรมธนารักษ์

๗๐๐๙ นางสุวรรณา ทรัพยมี์ ธนารักษพ์ื้นท่ีนครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

๗๐๑๐ นางสาวดวงพร แกว้สุทธา คลงัจงัหวดัสระบุรี กรมบญัชีกลาง

๗๐๑๑ นางสาวลกัขณา ศรีไตรรัตนรักษ์ คลงัจงัหวดัอุดรธานี กรมบญัชีกลาง

๗๐๑๒ นางอจัฉรา สงวนพงศ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ กรมศุลกากร

๗๐๑๓ นายสุทศัน์ ววิฒันชยัเศรษฐ์ สรรพากรพื้นท่ีร้อยเอด็ กรมสรรพากร

๗๐๑๔ นายชูชยั กุลศิริมงคล สรรพากรพื้นท่ีสุโขทยั กรมสรรพากร

๗๐๑๕ นางสาววราภรณ์ ปัญญศิริ ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ

๗๐๑๖ นายชยพนัธ์ บาํรุงพงศ์ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ 

ณ นครซิดนีย์

สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ

๗๐๑๗ นายประสิทธิพร เวทยป์ระสิทธ์ิ ผูอ้าํนวยการกองคุม้ครองและดูแล

ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

กรมการกงสุล

๗๐๑๘ นางสาวบุษฎี สันติพิทกัษ์ ผูอ้าํนวยการกองยโุรป ๑ กรมยโุรป

๗๐๑๙ นางกาญจนา ภทัรโชค ผูอ้าํนวยการกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

๗๐๒๐ นางอุรีรัชต ์รัตนพฤกษ์ ผูอ้าํนวยการกองเอเชียตะวนัออก ๑ กรมเอเชียตะวนัออก

๗๐๒๑ นางสาวดาวนภา รามนฏั พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

จงัหวดันครศรีธรรมราช สังคมและความมัน่คงของมนุษย์
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๗๐๒๒ นายสมศกัด์ิ พรสัจจะ พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

จงัหวดัเชียงราย

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย์

๗๐๒๓ นางอุษา หงส์กาญจนกุล พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

จงัหวดัขอนแก่น

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย์

๗๐๒๔ นายสวสัด์ิ บึงไกร เกษตรจงัหวดันครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตร

๗๐๒๕ นายมนตรี ณ รังสี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการเงินสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

๗๐๒๖ นางสาวฉววีรรณ วฒิุญาโณ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง กรมการขา้ว

๗๐๒๗ นายณนัทพงศ ์เชิดชู ขนส่งจงัหวดัสมุทรปราการ กรมการขนส่งทางบก

๗๐๒๘ นายพิศกัด์ิ จิตวริิยะวศิน ผูอ้าํนวยการสาํนกัแผนงาน กรมทางหลวงชนบท

๗๐๒๙ นายอาทิตย ์ละเอียดดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

๗๐๓๐ นายอดิชาติ สุรินทร์คาํ ผูอ้าํนวยการกองธรณีวทิยาส่ิงแวดลอ้ม กรมทรัพยากรธรณี

๗๐๓๑ นายนิรุติ คูณผล ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารสนเทศทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า

๗๐๓๒ นายสถาวร ทรัพยส์นทร นกัวชิาการพาณิชยช์าํนาญการพิเศษ กรมการคา้ต่างประเทศ๗๐๓๒ นายสถาวร ทรพยสุนทร นกวชาการพาณชยชานาญการพเศษ กรมการคาตางประเทศ

๗๐๓๓ นางสาวรัตนา เธียรวศิิษฎส์กุล ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการขอ้มูลธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้

๗๐๓๔ นายปิลณั พานิชศุภผล ผูอ้าํนวยการสาํนกัยทุธศาสตร์การคา้

ระหวา่งประเทศ

กรมส่งเสริมการส่งออก

๗๐๓๕ นายชูลิต สถาวร นกัวชิาการพาณิชยช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

๗๐๓๖ นางสายพิรุณ นอ้ยศิริ พฒันาการจงัหวดันครราชสีมา กรมการพฒันาชุมชน

๗๐๓๗ นายวรีะเกียรติ รัมณียรั์ตนากุล นายอาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย์ กรมการปกครอง

๗๐๓๘ นายสมศกัด์ิ เจริญไพฑูรย์ นายอาํเภอประทิว จงัหวดัชุมพร กรมการปกครอง

๗๐๓๙ นายสมศกัด์ิ มีนาสิทธิโชค ผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีลม้ละลาย ๔ กรมบงัคบัคดี

๗๐๔๐ นางอาํภา สวา่งเมฆมรกต ผูต้รวจราชการกรม กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

๗๐๔๑ นายอภิชาต จารุศิริ ผูต้รวจราชการกรม กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

๗๐๔๒ นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผูอ้าํนวยการทณัฑสถานหญิง ธนบุรี กรมราชทณัฑ์

๗๐๔๓ นายวเิชษฐ ์พุทธวริิยากร ผูอ้าํนวยการสถาบนัวชิาการและตรวจ

พิสูจน์ยาเสพติด

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพติด

๗๐๔๔ นางปราณี ไชยเดช แรงงานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

๗๐๔๕ นางชญาภา ประเสริฐอมัพร จดัหางานจงัหวดัสมุทรปราการ กรมการจดัหางาน

๗๐๔๖ นายอิทธิพล แผน่เงิน รักษาการในตาํแหน่งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

ดา้นแรงงานสัมพนัธ์

๗๐๔๗ นางจินตนา ปิยะสัจจบูลย์ ประกนัสังคมจงัหวดันครราชสีมา สาํนกังานประกนัสังคม
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๗๐๔๘ นางขนัทอง สุทธนะ วฒันธรรมจงัหวดัแพร่ สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

๗๐๔๙ นางเกศินี สวสัดี วฒันธรรมจงัหวดัสระแกว้ สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

๗๐๕๐ นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ครือข่ายสัมพนัธ์และ

แหล่งทุน

สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

๗๐๕๑ นายอนนัต ์อ่อนนวล เลขานุการกรม สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ

๗๐๕๒ นายวรีะ ตุลาสมบติั ผูอ้าํนวยการฝ่ายมาตรวทิยาเชิงกล สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ

๗๐๕๓ นายสัจจา วงศาโรจน์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มการเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

๗๐๕๔ วา่ท่ี ร.ท.โกศลัย ์ตั้งใจ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

จงัหวดัขอนแก่น

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

๗๐๕๕ นายพิธาน พื้นทอง นกัวชิาการศึกษาเช่ียวชาญ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

๗๐๕๖ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ชลบรี เขต ๑

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานชลบุร เขต ๑ ขนพนฐาน

๗๐๕๗ นางอารีย ์ตนับรรจง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัพะเยา สาํนกังานปลดักระทรวงกระทรวง

สาธารณสุข

๗๐๕๘ นายประสาท ตราดธารทิพย์ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหาร กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ

๗๐๕๙ นายพงศเ์กษม ไข่มุกด์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

๗๐๖๐ นายสุเทพ เพชรมาก ผูอ้าํนวยการศูนยอ์นามยัท่ี ๕ นครราชสีมา กรมอนามยั

๗๐๖๑ นายชาญชยั เอ้ือชยักุล ผูอ้าํนวยการกองแผนงานและวชิาการ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

๗๐๖๒ นายสมชยั ชยัศุภมงคลลาภ ผูอ้าํนวยการสถาบนัทนัตกรรม สถาบนัทนัตกรรม

๗๐๖๓ นางบุญเจือ วงษเ์กษม ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาผูป้ระกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๗๐๖๔ นายกอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ ผูอ้าํนวยการสาํนกัเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่

๗๐๖๕ นายชาติ หงส์เทียมจนัทร์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่

๗๐๖๖ นายพิสิฐ รังสฤษฎว์ฒิุกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารมาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุ์มชน

สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์

อุตสาหกรรม

๗๐๖๗ นายเศวต จนัทวงศ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลางและ

สวสัดิการ

สาํนกังานศาลยติุธรรม

๗๐๖๘ นายอาํนาจ วงศพ์ินิจวโรดม ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส สาํนกังานคกก.กาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั
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๗๐๖๙ นางกนิฐา ธนสารศิลป์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการเจา้หนา้ท่ี สภากาชาดไทย

๗๐๗๐ นางสุนนัทา นิงสานนท์ ผูช่้วยผูว้า่การ การประปานครหลวง
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