รายนามนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒

(๒๘๓)
ข้าราชการฝ่ายทหาร (๙๔)
สานักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม (๑)
๑. พันเอก พงศ์วิชญ์ คงทน

รองหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (๑๑)
๒. พลโท ธนภัทร ณิยกูล
๓. พลตรี ชิติพัทธ์ บุญช่วย
๔. พลตรี เลิศฤทธิ์ ช่องวารินทร์
๕. พลตรี ประสิทธิ์ สุขวงศ์
๖. พลตรี อดินันท์ ไชยฤกษ์
๗. พลตรี พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร
๘. พลตรี กานต์ กลัมพสุต
๙. พลตรี พนม ฉายาวัฒน์
๑๐. พลตรี คมิก ไม่เศร้า

๑๑. พลตรี โกศล ชูใจ
๑๒. พลตรี เพชรัตน์ ลิ้มประเสริฐ

ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจาปลัดกระทรวงกลาโหม
หัวหน้าศูนย์อานวยการประสานงานข่าวกรอง
สานักนโยบายและแผนกลาโหม
ผู้อานวยการสานักอาเซียน สานักนโยบายและแผนกลาโหม
รองผู้บัญชาการศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงบประมาณกลาโหม
ผู้อานวยการสานักโยธาธิการ สานักงานสนับสนุน
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจาปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้อานวยการสานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศูนย์ประสานงานภารกิจทางทหาร สานักนโยบายและแผนกลาโหม
ผู้ชานาญการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้อานวยการสานักงานกิจการพลเรือน สานักนโยบายและแผนกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย (๒๑)
๑๓. พลตรี ณัฐวุฒิ สบายรูป
๑๔. พลตรี ศิริพงษ์ พุ่มพวง

รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจารองเสนาธิการทหาร
/ ๑๕. ...

-๒๑๕. พลตรี ธนินทร์ พู่ทองคา
๑๖. พลตรี นิพนธ์ พินสุวรรณ์
๑๗. พลตรี นพดล ปิ่นทอง
๑๘. พลตรี พงศ์เทพ แก้วไชโย
๑๙. พลตรี โชคชัย พลสมัคร
๒๐. พลตรี กฤษฏิ์ชัย จานงค์เนียร
๒๑. พลตรี ดารงค์ คงเดช
๒๒. พลตรี นราวิชญ์ ปรมาธิกุล
๒๓. พลตรี วิชญกูน คงพูลศิลป์
๒๔. พลเรือตรี พิสิฐ อินทร์จันทร์
๒๕. พลเรือตรี ขวัญชัย อินกร่าง
๒๖. พันเอก ยุทธศักดิ์ วาสนจิตต์
๒๗. พันเอก ธาวิน อัครเมธายุทธ
๒๘. พันเอก สุรสีห์ ดรุณสาสน์
๒๙. พันเอก ธีระยุทธ จินหิรัญ
๓๐. พันเอก นาศักดิ์ สาระสุข
๓๑. พันเอก กิตติ คงสมบัติ
๓๒. พันเอก สิริพงศ์ พชรกนกกุล
๓๓. นาวาอากาศเอก กาพล ลิปิกรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในทหาร
ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้อานวยการสานักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
กรมกิจการชายแดนทหาร
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากร สานักงานปลัดบัญชีทหาร
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้อานวยการสานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
รองผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนกาลังพล
กรมกาลังพลทหาร
รองผู้อานวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
รองผู้อานวยการสานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รองผู้อานวยการสานักงานพัฒนาภาค ๒
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
รองผู้อานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
รองเสนาธิการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
รองผู้อานวยการสานักวางแผนการฝึกร่วมและผสม
กรมยุทธการทหาร

กองทัพบก (๓๖)
๓๔. พลตรี เทวมิตร พลภักดี
๓๕. พลตรี ไพรุจน์ คาชุม

ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาระบบ
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก
ผู้ช่วยจเร สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
/ ๓๖. ...

-๓๓๖. พลตรี กฤษณ์ จาดสุวรรณ
๓๗. พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
๓๘. พลตรี ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
๓๙. พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว
๔๐. พลตรี ธงชัย รอดย้อย
๔๑. พลตรี ทรงวิทย์ หนุนภักดี
๔๒. พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี
๔๓. พลตรี กาธร บุญทอง
๔๔. พลตรี ไพบูลย์ คุ้มกลิ่นวงษ์
๔๕. พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี
๔๖. พลตรี ทวีพูล ริมสาคร
๔๗. พลตรี วสุ เจียมสุข
๔๘. พันเอก ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย
๔๙. พันเอก วิเชียร ไทยประยูร
๕๐. พันเอก รณภพ จันทรนิยม
๕๑. พันเอก นุกูล นรฉันท์
๕๒. พันเอก นพดล สรรพชัย
๕๓. พันเอก อภิชัย วิไลเนตร
๕๔. พันเอก นิคม อุดมเลิศวนสิน
๕๕. พันเอก นวกร สงวนศักดิ์โยธิน
๕๖. พันเอก อภิชาติ ปัตตะนุ
๕๗. พันเอก สรรค์พร ณ สงขลา
๕๘. พันเอก กฤษณะ ภู่ทอง
๕๙. พันเอก ธนัช ฉิมพาลี
๖๐. พันเอก สุรัฐ สิริโกสินทร์
๖๑. พันเอก ณพล วงศ์วัฒนะ
๖๒. พันเอก ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์
๖๓. พันเอก สวราชย์ แสงผล
๖๔. พันเอก พนาเวศ จันทรังษี
๖๕. พันเอก ดารง สุทธิชาญบัญชา
๖๖. พันเอก สุวัตร์ โตเสวก

เจ้ากรมการเงินทหารบก
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผู้อานวยการสานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก
ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
ผู้อานวยการสานักแผนเตรียมพล กรมกาลังพลทหารบก
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากร สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖
เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักบริหารงานทั่วไป
สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
รองผู้อานวยการสานักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
รองผู้อานวยการสานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
รองเจ้ากรมจเรทหารบก
รองผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘
รองผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
รองผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
รองเจ้ากรมการขนส่งทหารบก
รองผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
รองผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓
รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
รองผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
/ ๖๗. ...

-๔๖๗. พันเอก เกรียงศักดิ์ ภัทรพงศ์สินธุ์
๖๘. พันเอก สิทธิชัย คัตตะพันธ์
๖๙. พันเอกหญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ

รองผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
นายทหารปฏิบัติการ ประจากรมแพทย์ทหารบก

กองทัพเรือ (๑๓)
๗๐. พลเรือตรี โกวิท อินทร์พรหม
๗๑. พลเรือตรี อะดุง พันธุ์เอี่ยม
๗๒. พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว
๗๓. พลเรือตรี สิทธิชัย ต่างใจ
๗๔. พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์
๗๕. พลเรือตรี กาจร เจริญเกียรติ
๗๖. พลเรือตรี พิเศษ ขันแข็ง
๗๗. พลเรือตรี ดนัย สุวรรณหงษ์
๗๘. นาวาเอก ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช
๗๙. นาวาเอก วิสิทธิ์ กุลสมบูรณ์สินธ์
๘๐. นาวาเอก ชวเลิศ เลขะวัฒนะ
๘๑. นาวาเอก สนทยา แสงบางมุด
๘๒. นาวาเอก สหรัฐ หวังเจริญ

ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
เลขานุการกองทัพเรือ
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ สานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
ผู้อานวยการสานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ
รองผู้อานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
หัวหน้านายทหารฝ่ายอานวยการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
นายทหารปฏิบัติการประจา กรมกาลังพลทหารเรือ
หัวหน้านายทหารฝ่ายอานวยการ กรมพลาธิการทหารเรือ
นายทหารปฏิบัติการประจากรมกาลังพลทหารเรือ

กองทัพอากาศ (๑๒)
๘๓. พลอากาศตรี ประกาศิต เจริญยิ่ง
๘๔. พลอากาศตรี วิทยา ถาน้อย
๘๕. พลอากาศตรี มนัท ชวนะประยูร
๘๖. พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ
๘๗. นาวาอากาศเอก สุรฤทธิ์ กิจจาทร
๘๘. นาวาอากาศเอก เสกสัณน์ ไชยมาตย์
๘๙. นาวาอากาศเอก ทศพร เนตรหาญ
๙๐. นาวาอากาศเอก ธรรมรงค์เดช เจริญสุข
๙๑. นาวาอากาศเอก ขจรศักดิ์ พ่วงจินดา
๙๒. นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล
๙๓. นาวาอากาศเอก คมกริช นันทวิสุทธิ์
๙๔. นาวาอากาศเอก คิดควร สดับ

ผู้อานวยการสานักการปกครองและพัฒนากาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ
ผู้อานวยการสานักส่งกาลังบารุง กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจารองผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
รองเลขานุการกองทัพอากาศ สานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
รองผู้อานวยการสานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ
รองผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
รองผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
รองผู้อานวยการสานักบริหารงบประมาณ สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ
รองผู้อานวยการ สานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

/ ฝ่ายพลเรือน ...

-๕-

ฝ่ายพลเรือน (๗๖)
สานักนายกรัฐมนตรี (๑๑)
๙๕. นายวิชญายุทธ บุญชิต
๙๖. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
๙๗. นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
๙๘. นางทัศนีย์ ผลชานิโก
๙๙. นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ
๑๐๐. นายกฤษฎา อักษรวงศ์
๑๐๑. นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
๑๐๒. พลตรี อนุชา ชุ่มคา
๑๐๓. นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์
๑๐๔. นายธีรเดช ถิรพร
๑๐๕. นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

รองเลขาธิการสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจาด้านยุทธศาสตร์
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองนโยบายงบประมาณ สานักงบประมาณ
ผู้อานวยการสานัก ๖ สานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักงานเลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหาร
กองอานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร
ผู้อานวยการกองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ ๑๓ สานักงบประมาณ
ผู้อานวยการกองจัดทางบประมาณด้านสังคม ๓ สานักงบประมาณ
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชน
ต่างวัฒนธรรม สานักงานความมั่นคงแห่งชาติ

กระทรวงการคลัง (๔)
๑๐๖. นางวรนุช ภู่อิ่ม
๑๐๗. นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ
๑๐๘. นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ
๑๐๙. นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
กรมธนารักษ์
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕ กรมสรรพากร
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กระทรวงการต่างประเทศ (๑)
๑๑๐. นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์

อธิบดีกรมยุโรป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๒)
๑๑๑. นายสันติ ป่าหวาย
๑๑๒. นายยุทธศักดิ์ สุภสร

อธิบดีกรมพลศึกษา
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานการท่องเทียวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๑)
๑๑๓. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

-๖-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๓)
๑๑๔. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
๑๑๕. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์
๑๑๖. นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๗ กรมชลประทาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒)
๑๑๗. นายอรรถพล เจริญชันษา
๑๑๘. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

อธิบดีกรมป่าไม้ กรมป่าไม้
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงคมนาคม (๕)
๑๑๙. นางจันทิรา บุรุษพัฒน์
๑๒๐. นายผดุงศักดิ์ สรุจิกาจรวัฒนะ
๑๒๑. นายสิทธิชัย บุญสะอาด
๑๒๒. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์
๑๒๓. นายสุรชัย หนูพรหม

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท
วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
ผู้อานวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (๑)
๑๒๔. นายมรกต เธียรมนตรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน)

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)
๑๒๕. นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ
๑๒๖. นายสมปรารถนา สุขทวี
๑๒๗. นางนงนภัส หมวดเดช

ผู้อานวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รองผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

กระทรวงพลังงาน (๔)
๑๒๘. นายเพทาย หมุดธรรม
๑๒๙. นายวุฒิกร สติฐิต
๑๓๐. นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์
๑๓๑. นายกฤษณ์ อิ่มแสง

รองผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จากัด (มหาชน)
รองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน
บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จากัด (มหาชน)

/ กระทรวงพาณิชย์...

-๗-

กระทรวงพาณิชย์ (๔)
๑๓๒. นางสาวบุณิกา แจ่มใส
๑๓๓. นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข
๑๓๔. นายโกมล นมรักษ์
๑๓๕. นายณรงค์ งามสมมิตร

ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ผู้อานวยการสานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้อานวยการกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผู้อานวยการกองนิติการ กรมการค้าภายใน

กระทรวงมหาดไทย (๑๒)
๑๓๖. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
๑๓๗. นายชาติชาย ภุมรินทร์
๑๓๘. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
๑๓๙. นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ
๑๔๐. นายปริญญา โพธิสัตย์
๑๔๑. นางสาวปาณี นาคะนาท
๑๔๒. นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์
๑๔๓. นายรณรงค์ นครจินดา
๑๔๔. นายวิลาศ เฉลยสัตย์
๑๔๕. นายสมภพ สมิตะสิริ
๑๔๖. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๑๔๗. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ผู้อานวยการไฟฟ้าเขต ๒ (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
รองอธิบดีกรมที่ดิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงยุติธรรม (๓)
๑๔๘. นายโกมล พรมเพ็ง
๑๔๙. นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
๑๕๐. นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์

รองผู้อานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผู้อานวยการทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์

กระทรวงแรงงาน (๓)
๑๕๑. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล
๑๕๒. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
๑๕๓. นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี สานักแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อานวยการสานักจัดระบบบริการทางการแพทย์
สานักงานประกันสังคม
ผู้อานวยการสานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม (๑)
๑๕๔. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
/ กระทรวงศึกษาธิการ...

-๘-

กระทรวงศึกษาธิการ (๗)
๑๕๕. เรืออากาศโท สมพร ปานดา
๑๕๖. นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
๑๕๗. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
๑๕๘. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
๑๕๙. นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก
๑๖๐. ผู้ช่วยศาตราจารย์ นุชนาถ มั่งคั่ง
๑๖๑. ศาตราจารย์ กีรติ เจริญชลวานิช

ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักอานวยการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข (๖)
๑๖๒. นายสุเทพ เพชรมาก
๑๖๓. นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
๑๖๔. นายธงชัย กีรติหัตถยากร
๑๖๕. นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
๑๖๖. นายวีรพล กิตติพิบูลย์
๑๖๗ นายจเด็จ ธรรมธัชอารี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
รองเลขาธิการ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม (๓)
๑๖๘. นายสมพล โนดไธสง
๑๖๙. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์
๑๗๐. นายบุญสิทธิ์ เรืองผล

รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
รองเลขาธิการ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการอิสระ (๓๖)
สานักงานตารวจแห่งชาติ (๑๔)
๑๗๑. พลตารวจตรี นิตินัย หลังยาหน่าย
๑๗๒. พลตารวจตรี สิทธิชัย โล่กันภัย
๑๗๓. พลตารวจตรี ศักย์ศิรา เผือกอ่า
๑๗๔. พลตารวจตรี ยิ่งยศ เทพจานงค์

ผู้บัญชาการประจากองบัญชาการ ตารวจตระเวนชายแดน
รองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
รองผู้บัญชาการตารวจสันติบาล
ผู้บัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด ๒
/ ๑๗๕. ...

-๙๑๗๕. พลตารวจตรี ภรศักดิ์ นวนหนู
๑๗๖. พลตารวจตรี ภาณุมาศ บุญญลักษม์
๑๗๗. พลตารวจตรี อุดร ยอมเจริญ
๑๗๘. พลตารวจตรี โพธ สวยสุวรรณ
๑๗๙. พลตารวจตรี โสภณรัชต์ สิงหจารุ
๑๘๐. พลตารวจตรี วัฒนา ยี่จีน
๑๘๑. พลตารวจตรี กาพล กุศลสถาพร
๑๘๒. พลตารวจตรี กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์
๑๘๓. พลตารวจตรี กฤษฎา แก้วจันดี
๑๘๔. พันตารวจเอก ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์

ผู้บังคับการประจากองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด
รองผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๖
รองผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๗
รองผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๙
นายแพทย์ (สบ ๗) โรงพยาบาลตารวจ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
ผู้บังคับการกองบินตารวจ
รองจเรตารวจ สานักงานจเรตารวจ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยะลา
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเพชบุรี

สานักงานศาลยุติธรรม (๘)
๑๘๕. นายเอื้อน ขุนแก้ว
๑๘๖. นายชาติชาย เหลืองอ่อน
๑๘๗. นางมณฑิรา ศิลปศร เชื้ออินทร์
๑๘๘. นายคมกริช วรรณไพบูลย์
๑๘๙. นายกฤษฎิ์พงศ์ ผดุงพัฒโนดม
๑๙๐. นายปุญชรัสมิ์ วราพงศ์พิศาล
๑๙๑. นายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์
๑๙๒. นายศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑

สานักงานอัยการสูงสุด (๔)
๑๙๓. นายธิติ คุ้มรักษ์
๑๙๔. นายกิตติศักดิ์ วงศ์จีน
๑๙๕. นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์
๑๙๖. นายปรัชญา ศรีอัมพรแสง

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง ๕ สานักอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง ๕
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๓ สานักงานอัยการสูงสุด
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สานักงานอัยการสูงสุด
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๓

ธนาคารแห่งประเทศไทย (๑)
๑๙๗. นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร (๑)
๑๙๘. นายเฉลิมพล โชตินุชิต

ผู้อานวยการสานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (๑)
๑๙๙. นายวิกรม คัยนันทน์

ผู้อานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

/ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์...

- ๑๐ -

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (๑)
๒๐๐. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (๑)
๒๐๑. นายสาโรจน์ พึงราพรรณ

ผู้อานวยการสานักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ ๑

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (๑)
๒๐๒. นายวทัญญู ทิพยมณฑา

รองเลขาธิการ สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (๒)
๒๐๓. นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ
๒๐๔. นางกุลิสราพ์ บุญทับ

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๘
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (๒)
๒๐๕. ร้อยตารวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก
๒๐๖. นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล

ผู้อานวยการสานักกฎหมายและคดี
สานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ปรึกษาประจากรรมการการเลือกตั้ง
สานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภาคเอกชน (๑๕)
สมาคมธนาคารไทย (๔)
๒๐๗. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์
๒๐๘. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต
๒๐๙. นายสุรธันว์ คงทน
๒๑๐. นายทศพร รัตนมาศทิพย์

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (๕)
๒๑๑. นายธีรพงศ์ จันศิริ
๒๑๒. นายธเนศ วรศรัณย์
๒๑๓. นายสมชาติ คะวีรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเจมส์มาร์ทดีเวล ลอปเมนท์ จากัด
ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจากัด อุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์
/ ๒๑๔. ...

- ๑๑ ๒๑๔. นายพิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์
๒๑๕. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (๕)
๒๑๖. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
๒๑๗. นายตติยะ ฉิมพาลี
๒๑๘. นายสมยศ ชาญจึงถาวร
๒๑๙. นายกมล วรรธนคณิณ
๒๒๐. นายสมโภชน์ อาหุนัย

ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาการประมงปัตตานี จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ จากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็นบี อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (๑)
๒๒๑. นายวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร

รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บุคคลทั่วไป (๕๒)
๒๒๒. นายพัฒน์ วินมูน
๒๒๓. นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร วงษ์ประยูร
๒๒๔. นายสิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
๒๒๕. นายโชคชัย คลศรีชัย
๒๒๖. นางปรียาพร กยาวัฒนกิจ
๒๒๗. นายวิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์
๒๒๘. นายวุฒิกร อภิชาตบุตร
๒๒๙. นางจันท์นิภา สถิรปัญญา
๒๓๐. นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์
๒๓๑. นายสัญญา ภัทรทรัพย์
๒๓๒. นายวีรยุทธ โพธารามิก
๒๓๓. นายประวิทย์ ยอดวานิช
๒๓๔. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
๒๓๕. นายธนพล กองบุญมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท บางกอกเอวิชั่นเซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ้วตี้ ฮาร์โมนี จากัด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเมอรัลด์ พาร์ค จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จากัด
กรรมการบริหาร บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จากัด
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฑูรโฮลดิ้ง จากัด
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สาเภาอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จากัด
ผู้อานวยการฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจองค์กร
บริษัท โมโนเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จากัด
และ บริษัท ช.ไพศาล จากัด
รองประธานฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
/ ๒๓๖. ...

- ๑๒ ๒๓๖. นางสาววายุรี อรุณเนตร
๒๓๗. นายพุทธชาติ รังคสิริ
๒๓๘. นายปรีชา คฤหวาณิช
๒๓๙. นางเกษรี โกมลมิศร์
๒๔๐. นายแสนผิน สุขี
๒๔๑. นายณัฏฐพัฒน์ ธีรนันทวาณิช
๒๔๒. นายเมธี แสงมณี
๒๔๓. นายเอนก พนาอภิชน
๒๔๔. นายพิริยะ ธานีรณานนท์
๒๔๕. นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี
๒๔๖.นางสาวภูวนิดา คุนผลิน
๒๔๗. นายชนะ ภูมี
๒๔๘. นายพลากร หวั่งหลี
๒๔๙. นางสุภา ณ ระนอง
๒๕๐. นายทศพล อินทรทัต
๒๕๑. นายปริญญา หอมเอนก
๒๕๒. นายธีระ ปริญญานุสรณ์
๒๕๓. นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
๒๕๔. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
๒๕๕. นายมนชัย พงศ์สถาบดี
๒๕๖. นายประกรณ์ เมฆจาเริญ
๒๕๗. นายสุเทพ รุ่งสยาม
๒๕๘. นายวิฑูรย์ อารยะพิพัฒน์กุล
๒๕๙. นายเกียรติ ตั้งตรงศักดิ์
๒๖๐. นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ
๒๖๑. นายสมหวัง บุญทองรุ่งทวี
๒๖๒. นายสว่าง เกษตรสุวรรณ
๒๖๓. นายมนตรี จงวิเศษ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ประธานบริหาร บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูดี จากัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูชวิน จากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จากัด
ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)
จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิรัตน์มาลี จากัด
รองเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จากัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดมอนด์ อินเตอร์เคม จากัด
กรรมการบริหาร บริษัท เสือดาคอร์ปอเรชั่น จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัล ดราก้อน เรสต้ารองท์ จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จากัด
กรรมการผู้จัดหารใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริหาร โปรเฟสชั่นแนล
ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พระราม ๓ กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท นารุ่ง เรย่อน จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม จากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด

/ ๒๖๔. ...

- ๑๓ ๒๖๔. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
๒๖๕. ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
๒๖๖. นางนงลักษณ์ ทวีรักษา
๒๖๗. นายชัยยันต์ เจริญโชคทวี
๒๖๘. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
๒๖๙. นายธเนศ พานิชชีวะ
๒๗๐. นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย
๒๗๑. นางศิริรัตน์ แซ่ตั๊ง
๒๗๒. นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ
๒๗๓. นายอณาวุฒิ ชูทรัพย์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้ทรงคุณวุฒินายแพทย์ สภากาชาดไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร อินเตอร์เทรด จากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟลีตโกลบอล โลจิสติกส์ จากัด
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ประธานกรรมการบริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเฮดออล จากัด
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

นักศึกษาชาวต่างประเทศ (๑๐)
๒๗๔. Col. Stephen Fomiatti
เครือรัฐออสเตรเลีย
๒๗๕. Capt. Khairil bin Haji Abdul Rahnman, RBN เนราบรูไนดารุสซาลาม
๒๗๖. Brg.Gen. Khem Phearun
ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒๗๗. Col. Siddharth Chopra
สาธารณรัฐอินเดีย
๒๗๘. Col. I Gede Widiyana
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๒๗๙. Brg.Gen. Amer Mahmud bin Abdul Rahman สหพันธรัฐมาเลเซีย
๒๘๐. Col. Moe Min Thein
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๒๘๑. Col. Muhammad Shafique
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๒๘๒. Col. Goh Han Thong
สาธารณรัฐสิงคโปร์
๒๘๓. Col. Lam Ngoc Dung
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
-----------------------

