รายนามนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
ประจําปการศึกษา๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่๖๐

.(๒๘๐)

ขาราชการฝายทหาร(๑๐๒)
๑.พลตรี ประจักษ ยิ้มภักดี
๒. พลโท หมอมหลวง สุปรีดี ประวิตร
๓.พลตรี เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด

สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม(๑)

นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(๑๐)

ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รองหัวหนาสํานักงานประสานภารกิจทางทหาร
กับกระทรวงตางประเทศ ศูนยประสานงานภารกิจทางทหาร
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๔.พลตรี ณัฏฐพล จันทรสอกลิ่น
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการทหาร
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
๕.พลตรี เอกชัย หาญพูนวิทยา
รองเจากรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร
๖.พลตรี ชนินทรโพธิวัฒนางคกูร
รองเจากรมการสรรพกําลังกลาโหม กรมการสรรพกําลังกลาโหม
๗.พลตรี รภิต ประทุมชัย
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกลาโหม
กรมเสมียนตรา
๘. พลตรี จักรพงษ นวลชื่น
ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙. พลตรี รักเกียรติ พันธุชาติ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๐. พลตรี กฤษณ ลัยวิรัตน รองหัวหนาสํานักปลั
ดกระทรวงกลาโหม
๑๑. พันเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน
รองผูอํานวยการศูนยไซเบอร
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๑๒.พลตรี อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท
๑๓.พลตรี ศักดา ดีเดชา
๑๔.พลตรี สุพจน มาลานิยม
๑๕.พลตรี วิชัย ชูเชิด
๑๖.พลตรี สมควร สาคร
๑๗. พลตรี อนุชา ยันตรปกรณ
๑๘. พลตรี ชุมโชค พลสมัคร

กองบัญชาการกองทัพไทย(๒๔)

ผูอํานวยการศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
รองผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล
ผูอํานวยการสํานักขาวกรอง กรมขาวทหาร
ผูอํานวยการสํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
รองเสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล
กรมสารบรรณทหาร
กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท.
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วปอ.๖๐
๑๙.พลตรี ทนงศักดิ์ รองทิม
๒๐.พลตรี ธิติชัย เทียนทอง
๒๑. พลเรือตรี อุดม ประตาทะยัง
๒๒. พลเรือตรี กองเกียรติ สัจวุฒิ
๒๓. พลเรือตรี สุรพงศ เจริญวัฒนสุข
๒๔. พันเอก เทพชาตรี ฝงสระ
๒๕. พันเอก ชนะ บุญปราศภัย
๒๖. พันเอก ธวัชชัย ดะนุดิษฐ
๒๗. พันเอก เจนสิทธิ์ คนศิลป
๒๘. พันเอก นําพล คงพันธ
๒๙. พันเอก อนุสรรค คุมอักษร
๓๐. พันเอก กนกพงษ จันทรนวล
๓๑. พันเอก ชํานาญ ชางสาต
๓๒. นาวาอากาศเอก ชนินทร เฉลิมทรัพย
๓๓.นาวาอากาศเอก กานตชนก หันหาบุญ
๓๔. นาวาอากาศเอก ปริญญา จันทริก
๓๕. นาวาอากาศเอก ธนกร ทรรศนนท

-๒ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ผูอํานวยการสํานักวางแผนการฝกรวมและผสม กรมยุทธการทหาร
รองเจากรมขาวทหาร
รองเจากรมกําลังพลทหาร
ผูอํานวยการสํานักสงกําลังบํารุงรวม กรมสงกําลังบํารุงทหาร
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๒
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
รองผูบัญชาการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย
ศูนยรักษาความปลอดภัย
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
รองผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร
รองผูอํานวยการสํานักงานทหารพัฒนา
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๔
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
รองผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
รองผูอํานวยการสํานักวิทยาการความมั่นคง
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
รองผูอํานวยการสํานักวางแผนการฝกรวมและผสม
กรมยุทธการทหาร
รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนกําลังพล
กรมกําลังพลทหาร
นายทหารปฏิบัติการประจํากองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก(๓๙)

๓๖. พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๓๗. พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
๓๘. พลตรี เฉลิมชน ดวงกลาง ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๓๙. พลตรี สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก
๔๐.พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙
๔๑. พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘
๔๒.พลตรี ธารา พูนประชา
ผูอํานวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๔๓.พลตรี ศรชัย กาญจนสูตร
รองเจากรมสรรพาวุธทหารบก
กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท.
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วปอ.๖๐
-๓๔๔. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร
ผูบัญชาการกองพลทหารมาที่ ๑
๔๕. พลตรี วสันต ทัพวงศ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖
๔๖. พลตรี ยุทธชัย เทียรทอง
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔
๔๗. พลตรี ธเนศ วงศชอุม
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖
๔๘.พลตรี อาคม พงศพรหม
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
๔๙. พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
๕๐.พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
๕๑.พลตรี ชนาวุธ บุตรกินรี
ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก
๕๒. พลตรี ปณณทัตกาญจนะวสิต
เลขานุการกองทัพบก
๕๓. พลตรี วุฒิไชย อิศระ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๕๔. พลตรี สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ผูอํานวยการสํานักแผนเตรียมพล กรมกําลังพลทหารบก
๕๕. พลตรี อภิเชษฐ ซื่อสัตย
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
๕๖. พลตรี เชิดชัย อังศุสิงห
ผูอํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก
๕๗. พลตรี กิตติชัย วงศหาญ
เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
๕๘. พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕
๕๙.พลตรี วุฒิชัย นาควานิช
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
๖๐.พลตรี พิเศษ ศิริเกษม
ผูอํานวยการสํานักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก
๖๑.พลตรี ภูมิพัฒน จันทรสวาง
ผูบัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
๖๒. พลตรี พงศอานนท รมยะนันทน ผูทรงคุณวุฒิ กองทัพบก
๖๓. พันเอก เทอดศักดิ์ ดําขํา
รองผูอํานวยการ สํานักขาวกรอง กรมขาวทหารบก
๖๔. พันเอก ราชิต อรุณรังสี
รองผูบัญชาการหนวยขาวกรองทางทหาร
๖๕. พันเอก มานัสชัย ศรีประจันทร
รองผูอํานวยการ สํานักพัฒนาและบริหารกําลังพล
กรมกําลังพลทหารบก
๖๖. พันเอก ศราวุธวังธะพันธ
รองเจากรมยุทธโยธาทหารบก
๖๗. พันเอก ชาญวิทยอรรถธีระพงษ
รองผูอํานวยการสํานักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก
๖๘. พันเอก วรพลวรพันธ
รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒
๖๙. พันเอก วิรัตน นาคจู
รองผูบัญชาการกองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน
๗๐. พันเอก ดุสิต จันทยานนท
ผูอํานวยการกอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๗๑. พันเอก สุวัฒน สมบูรณทรัพย รองเจากรมยุทธโยธากองทัพบก
๗๒. พันเอก ชลธิศ เลาหะคามิน รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
๗๓. พันเอก สัชฌาการ คุณยศยิ่ง
รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗
๗๔. พันเอก วิเชียร แข็งขัน
รองผูอํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ
สํานักงานปลัดบัญชีทหารบก
๗๕. พลเรือโท สมประสงค นิลสมัย
๗๖. พลเรือตรี นิกิตติ์ฑีรฆะยศ
๗๗. พลเรือตรี สุรภักดิ์ ธาราจันทร

กองทัพเรือ(๑๔)

เจากรมขาวทหารเรือ
ผูบัญชาการกองเรือลําน้ํา กองเรือยุทธการ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท.
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วปอ.๖๐
๗๘. พลเรือตรี สมัย ใจอินทร
๗๙. พลเรือตรี มาศพันธุ ถาวรามร
๘๐. พลเรือตรี จักรกฤช มะลิขาว
๘๑. พลเรือตรี ทรงวุฒิ บุญอินทร
๘๒. พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง
๘๓. พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็กจํานง
๘๔. พลเรือตรี ภราดร พวงแกว
๘๕. พลเรือตรี วิศณุ สรางวงศใหม
๘๖. พลเรือตรี สมพงษ นาคทอง
๘๗. พลเรือตรี ธนู อยูสุขี
๘๘. พลเรือตรี เทิดเกียรติ ออนเมือง

๘๙. พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร
๙๐. พลอากาศตรี ชานนท มุงธัญญา
๙๑. พลอากาศตรี ชนะยุทธรัตนกาล
๙๒. พลอากาศตรี ภูวเดช สวางแสง
๙๓. นาวาอากาศเอก ณรงค อินทชาติ
๙๔. นาวาอากาศเอก พงษสวัสดิ์ จันทสาร
๙๕. นาวาอากาศเอก ฐานัตถ จันทรอําไพ
๙๖. นาวาอากาศเอก อราม สกุลแกว
๙๗. นาวาอากาศเอก วิญญา โพธิ์คานิช
๙๘. นาวาอากาศเอก สุระ ไชโย
๙๙. นาวาอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคํา
๑๐๐. นาวาอากาศเอก อาทิตย อูวิเชียร
๑๐๑. นาวาอากาศเอก เรืองวิทย ศรีนวลนัด
๑๐๒. นาวาอากาศเอก ยุทธนา สุรเชษฐพงษ

-๔ผูอํานวยการอูทหารเรือธนบุรี กรมอูทหารเรือ
หัวหนาฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เจากรมสารบรรณทหารเรือ
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

กองทัพอากาศ (๑๔)

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและบริหารกําลังพล
กรมกําลังพลทหารอากาศ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ
เจากรมจเรทหารอากาศ
รองเจากรมสารบรรณทหารอากาศ
รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมขาวทหารอากาศ
รองผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ
กรมการกิจการพลเรือนทหารอากาศ
รองผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
รองเสนาธิการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน
รองเจากรมพลาธิการทหารอากาศ
รองเจากรมการเงินทหารอากาศ
รองผูอํานวยการศูนยปองกันทางอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
รองเจากรมชางโยธาทหารอากาศ
ผูบังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง

ฝายพลเรือน(๗๔)
๑๐๓.นายธสรณอัฑฒธนิทธิพันธ
๑๐๔.นายดนัย มูสา

สํานักนายกรัฐมนตรี(๑๑)

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ผูชวยเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท.
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วปอ.๖๐
-๕๑๐๕.นางสาวรุงรัตนา บุญ-หลง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐๖.นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๑๐๗.นายพีระ ทองโพธิ์
ผูอ ํานวยการศูนยบริการประชาชน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐๘. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
ผูอํานวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑๐๙.นายชนินทร ขาวจันทร
ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจกิจการลงทุนภาคที่ ๔ ชลบุรี
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
๑๑๐.นายวิชิตร แสงทองลวน
ผูอํานวยการกองพัฒนาระเบียบราชการสวนภูมิภาคและความสัมพันธ
กับองคกรปกครอง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑๑๑.นายสารสิน ศิริถาพร
นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ สํานักงบประมาณ
๑๑๒. นายสมมิตร โตรักตระกูล นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ สํานักงบประมาณ
๑๑๓. นายสุพัฒน นาครัตน ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ๖ สํานักงบประมาณ

กระทรวงการคลัง(๕)

๑๑๔.นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ
ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๑๑๕.นางสาวอมรรัตน กล่ําพลบ
รองอธิบดีกรมธนารักษ
๑๑๖.นางสิริพร ธนนันทนสกุล
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
๑๑๗.นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
สรรพากรภาค ๘ กรมสรรพากร
๑๑๘. นายกิตติ สุทธิสัมพันธ ผูอํานวยการสํานักศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง
กรมศุลกากร
๑๑๙.นางรุยาภรณ สุคนธทรัพย
๑๒๐.นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์
๑๒๑.นายสมชาย ชมพูนอย

กระทรวงการตางประเทศ (๑)

กงสุลใหญ ณ เมืองเฉิ่นหยาง

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา(๒)

รองอธิบดีกรมพลศึกษา
ผูอํานวยการภูมิภาค ภาคกลาง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (๒)

๑๒๒.นายณรงค คงคํา
ผูตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑๒๓.นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผูชวยปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ(๕)

๑๒๔.นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๑๒๕.นายสําราญ สาราบรรณ
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
๑๒๖.นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ
ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ
๑๒๗. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๔
กรมชลประทาน
๑๒๘. นายอําพันธุ เวฬุตันติ ปศุสัตวเขต ๒ สํานักงานปศุสัตวเขต ๒
กรมปศุสัตว
กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท.
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วปอ.๖๐
-๖-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(๓)

๑๒๙.นายเฉลิมชัย ปาปะทา
๑๓๐.นางสาวพงษวิภา หลอสมบูรณ

รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
รองผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน)
๑๓๑. นายทรงธรรม สุขสวาง ผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ

๑๓๒.นางวิไลรัตน ศิริโสภณศิลป
๑๓๓. นายไกวัลย โรจนานุกูล
๑๓๔.นายอภิรัฐ ไชยวงศนอย
๑๓๕.นายอภิชาต จันทรทรัพย
๑๓๖.นายวิโรจน โตเจริญวาณิช
๑๓๗. นางสาวสุชาดา พุทธรักษา

๑๓๘.นางสาววิไลวรรณ ตันจอย
๑๓๙.นายหรอหยาจันทรัตนา
๑๔๐.นายสมบูรณ หนอแกว
๑๔๑.นางวรรณภรณ เกตุทัต
๑๔๒.นายฐิติเศรษฐ เศรษฐบุตร
๑๔๓.นายภูสิต รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์
๑๔๔.นายพรศักดิ์ แสงเจริญ
๑๔๕. นายวรพันธุ สุวัณณุสส
๑๔๖. นายสุวพงศ กิติภัทยพิบูลย
๑๔๗. นายวิรุฬ พรรณเทวี
๑๔๘. นายชัยธวัช เนียมศิริ
๑๔๙. นายทวีป บุตรโพธิ์
๑๕๐. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม
๑๕๑. นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา
๑๕๒. นายเอกรัฐ หลีเส็น

กระทรวงคมนาคม(๔)

รองผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ กรมทางหลวง
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๓ กรมทางหลวง
ผูอํานวยการสํานักกอสรางทางที่ ๑ กรมทางหลวง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(๒)

รองกรรมการผูจัดการใหญ (สายงานสื่อสารไรสาย)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการใหญสายการตลาด
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(๑)

รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กระทรวงพลังงาน(๒)

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงาน

กระทรวงพาณิชย(๔)

รองอธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
ผูอํานวยการสํานักบริการสงออก ๑กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
พาณิชยจังหวัดสุพรรณบุรีสํานักงานพาณิชยจังหวัดสุพรรณบุรี

กระทรวงมหาดไทย (๑๓)

รองผูวาราชการ จังหวัดนครนายก
รองผูวาราชการ จังหวัดขอนแกน
รองผูวาราชการ จังหวัดแพร
รองผูวาราชการ จังหวัดขอนแกน
รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมที่ดิน
รองผูวาราชการ จังหวัดสระแกว
รองผูวาราชการ จังหวัดพังงา

กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท.
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วปอ.๖๐

-๗-

๑๕๓.นายนิพันธ บุญหลวง
รองผูวาราชการ จังหวัดแพร
๑๕๔. นายพงศศักดิ์ ธรรมบวร
ผูชวยผูวาการ การไฟฟานครหลวง
๑๕๕. นายภิรมย นิลทยา
รองผูวาราชการ จังหวัดพัทลุง
๑๕๖. นายณรงค รักรอย รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
๑๕๗. นายดํารงชัย เนรมิตตกพงษ รองผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย

กระทรวงยุติธรรม(๓)

๑๕๘.นายนิมิต ทัพวนานต
๑๕๙.นายวิชัย ไชยมงคล

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๖
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๖๐. นายธวัชชัย ชัยวัฒน ผูบัญชาการเรือนจํากลางคลองเปรม

๑๖๑.นายวรรณรัตน ศรีสุขใส
๑๖๒.นางสาวไพลิน จินดามณีพร
๑๖๓.นายชาย นครชัย
๑๖๔. นายปรีชา เวชศาสตร
๑๖๕.นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
๑๖๖.นายสมเกียรติ แถวไธสง
๑๖๗.นางศิริพร ศริพันธุ
๑๖๘.นายอัมพร พินะสา

กระทรวงแรงงาน(๒)

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกันสังคมจังหวัดลําพูน สํานักงานประกันสังคม

กระทรวงวัฒนธรรม(๑)

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ (๖)

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
นักวิชาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๔
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖๙. นายดํารง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝายกิจการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑๗๐.นายโอภาส การยกวินพงศ
๑๗๑.นายแพทยสมยศ ศรีจารนัย

กระทรวงสาธารณสุข(๔)

ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขนิเทศ สํานักตรวจราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๗๒.นายชิโนรส ลี้สวัสดิ์
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๗๓. แพทยหญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผูอํานวยการระดับสูง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

๑๗๔.นางวรวรรณ ชิตอรุณ
๑๗๕.นายวันชัย พนมชัย
๑๗๖.นายภาณุวัฒน ตริยางกูรศรี

กระทรวงอุตสาหกรรม(๓)

รองเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท.
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วปอ.๖๐
-๘-

สวนราชการอิสระ(๓๓)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ(๑๕)

๑๗๗. พลตํารวจตรี กษณะ แจมสวาง
ผูบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๗๘. พลตํารวจตรี สมพงษ เตชะสมบูรณ
รองผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๑๗๙. พลตํารวจตรี จิรพัฒน ภูมิจิตร
รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๘๐. พลตํารวจตรี สุรพงษ ชัยจันทร
ผูบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดสมุทรสาคร
๑๘๑. พลตํารวจตรี นันทเดช ยอยนวล
รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘
๑๘๒.พลตํารวจตรี สหรัฐ ศักดิ์ศิลปะชัย
ผูบังคับการกองคดีอาญา สํานักงานกฎหมายและคดี
๑๘๓. พลตํารวจตรี กรณณพัชญ กิตติพิบูลย
ผูบังคับการประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๑๘๔. พลตํารวจตรี พันธุพงษสุขศิริมัช
ผูบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๑๘๕. พลตํารวจตรี พรชัย เจริญวงศ
รองผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
๑๘๖. พลตํารวจตรี สรไกร พูลเพิ่ม ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
๑๘๗. พลตํารวจตรีวันไชย เอกพรพิชญ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๘๘. พลตํารวจตรี ณฐพล แสวงกิจ ผูบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๓
๑๘๙. พลตํารวจตรี นายแพทยพรชัย สุธีรกุล ผูบังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจตํารวจ
๑๙๐. พลตํารวจตรี พัฒนวุธ อังคะนาวิน
รองผูบัญชาการ ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนใต
๑๙๑. พลตํารวจตรี สุนทร เฉลิมเกียรติ
ผูบังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
๑๙๒. นายรุงศักดิ์ วงศกระสัน

สํานักงานศาลยุติธรรม(๔)

ผูพิพากษาศาลอุทธรณประจําสํานักประธานศาลฎีกา
สํานักงานศาลยุติธรรม
๑๙๓. นายวรวิทยฤทธิทิศ
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ
๑๙๔. นายคมกฤช เทียนทัด
ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
๑๙๕. นางสิริรัชศ เมตตามิตรพงศ ผูพิพากษาประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุธรณภาค ๑

๑๙๖. นายรมยศักย ธรรมชัยเดชา
๑๙๗. นายสมคิด สายเจริญ
๑๙๘. นางวราภรณจันทนากูล
๑๙๙. นายรณดล นุมนนท

สํานักงานอัยการสูงสุด(๓)

อัยการผูเชี่ยวชาญ รองเลขานุการอัยการสูงสุด
อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ
อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ

ธนาคารแหงประเทศไทย(๑)

ผูชวยผูวาการ สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (๑)

๒๐๐. ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษทรงศิวิไล
๒๐๑. นางสาวอภิรดี เงินวิจิตร

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย (๑)

หัวหนาฝายอาวุโส ฝายบริหารงานอสังหาริมทรัพย
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท.
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วปอ.๖๐
-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(๑)

๒๐๒. นายศักรินทร รวมรังสี

ผูชวยเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ(๑)

๒๐๓. นางสาวรตญากอบศิริกาญจน

รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน(๑)

๒๐๔. พันตํารวจโท ธีรพงษ ดุลยวิจารณ

นักสืบสวนสอบสวนเชี่ยวชาญ สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน(๒)

๒๐๕. นางภัทรา โชวศรี
ผูตรวจเงินแผนดิน ๑ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
๒๐๖. นางสาวพศุตมณิชา จําปาเทศ ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๑๑ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
๒๐๗. นายไพรัช โตสวัสดิ์

ศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง(๑)

๒๐๘. นายธีรวัฒน วงศาสุวรรณ

ตุลาการศาลปกครองกลาง ศาลปกครองกลาง

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร(๑)

ผูบังคับบัญชากลุมงานคณะกรรมาธิการปองกันปราบปราม
การฟอกเงินและยาเสพติด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สภานิติบัญญัติ (๑)

๒๐๙. นางสาวจินตนันทชญาตรศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ภาคเอกชน(๑๕)

๒๑๐.นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย
๒๑๑.นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ
๒๑๒. นายวีระพงศ ศุภเศรษฐศักดิ์
๒๑๓.นางสยุมรัตน มาระเนตร

๒๑๔.นายไกรสินธุ วงศสุรไกร
๒๑๕.นายธวัชชัย เศรษฐจินดา
๒๑๖.นายสมบัติ สมบรูณเทอดธนา
๒๑๗.นายอนุรุธ วองวานิช
๒๑๘.นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย

สมาคมธนาคารไทย(๔)

กรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รองผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารสายงาน
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจ SME
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

สภาหอการคาแหงประเทศไทย(๕)

รองผูอํานวยการฝายบริหาร บริษัท โรงเสนหมี่ชอเฮง จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท ลพบุรีสระแกวสแควร จํากัด
ประธานหอการคาจังหวัดสุรินทร หอการคาจังหวัดสุรินทร
ประธานกรรมการบริหาร กลุมบริษัทอังกฤษตรางู
กรรมการผูจัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท.
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วปอ.๖๐
-๑๐๒๑๙.นายอภิชิต ประสพรัตน
๒๒๐.นางสาวพิมพนารา จิรานิธิศนนท
๒๒๑.นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย
๒๒๒.นายถาวร กนกวลีวงศ
๒๒๓.นายอรุณ เอี่ยมสุรีย
๒๒๔.นายจิระเดช หวยหงสทอง

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย(๕)

กรรมการผูจัดการ บริษัท บีสไพพฟตติ้งอินดัสตรี จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท จินดาสาสนการพิมพ จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนอินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท บลูพิน อินเตอรเทรด จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามเทมป จํากัด

สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย(๑)

กรรมการผูจัดการ บริษัท หงสทองเอ็นเตอรไพรส จํากัด

บุคคลทั่วไป (๕๐)

๒๒๕. รอยเอกหญิง สายจิตต พลอินทร
กรรมการผูจัดการ บริษัท พีซีที เอเซีย ประกันภัย จํากัด
๒๒๖. นายนพพรบุญลาโภ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
๒๒๗. นายโชติ ชูสุวรรณ
รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
๒๒๘. นางสาวฐิตินันท นครศรี กรรมการบริหาร บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จํากัด
๒๒๙. นางสาวกัณญภัคตันติพิพัฒนพงศ
ประธานกรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร(มหาชน)
จํากัด
๒๓๐. นายสัตวแพทยปราโมทยตาฬวัฒน
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
๒๓๑. นายประวิช สุขุม
ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํ(มหาชน)
ากัด
๒๓๒. นายนนทิวรรธนเปยมพงศสุข กรรมการ บริษัท วรรธนสรร จํากัด
๒๓๓. นายบุญญาตันติพานิชพันธ กรรมการบริหาร บริษัท ฟอรทคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
๒๓๔. นายนัฐพลแกวกรรณิพากร กรรมการผูจัดการ บริษัท แฟทเมเนจเ
มนท จํากัด
๒๓๕. นางมณีรัตนธรรมปยะ เจาของกิจการ รานมณีรัตนไหมไทย
๒๓๖. นายภัทรพจนพานิช ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)
๒๓๗. นายอุกฤษฏอัษฎาธร กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท น้ําตาลสระบุรี จํากัด
๒๓๘. นายสุรัตนชัยกึงฮะกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิเอ็มเพอเรอรเฮาส จํากัด
๒๓๙. ดร.รณันจุลชาต กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด
๒๔๐. นายณัทฐรัชตอัศวปญญาวงศ ประธานกรรมการ กลุมบริษัทไทยมาสเตอร
๒๔๑. นายธันวาเลาหศิริวงศ กรรมการบริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)
๒๔๒. นางสาวอารยาภูพานิช รองผูจัดการใหญ
ผูบริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ
และสื่อสารองคกร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
๒๔๓. นางนาถยาจิราธิวัฒน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจํากัด (มหาชน)
๒๔๔. นางสาวสุพร นภาโชติศิริ ผูอํานวยการฝายบริหาร บริษัท คาซา รอคคา จํากัด
๒๔๕. นางพิมพณัฐชยา บุณยมาลิก กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท อินเตอรฟูด (ไทยแลนด) จํากัด
๒๔๖. นายธเนศพลธนบุณยวัฒน รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท โรงสีเอกไรซ จํากัด
๒๔๗. นางขวัญฤทัย ดํารงควัฒนโภคิน
กรรมการผูจัดการ บริษัท รวินทอินเตอรเนชั่นแนลคอสเมติค จํากัด
๒๔๘. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม บริษัท ดับบลิวเอชเอ
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท.
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วปอ.๖๐
-๑๑๒๔๙. นายชัยธัช เพราะสุนทร กรรมการผูจัดการ บริษัท สุขุมวิทการพิมพ จํากัด
๒๕๐. นายปฐมพล สาวทรัพย กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)
๒๕๑. นายคงกระพัน อินทรแจง ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตเคมีขั้นตน
บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
๒๕๒. นางอารีรัตน เลาหพล ประธานบริษัท อารทบิวสิเนสแฟร จํากัด
๒๕๓. นายนพดล พลเสน
ประธานกรรมการมูลนิธิรักษผืนปาตะวันตกมรดกโลก
หวยขาแขงอุทัยธานี
๒๕๔. นายฐากร ชัยสถาพร รองกรรมการผูจัดการ ฝายธุรกิจ บริษัท ศรีนานาพร
มารเก็ตติ้ง จํากัด
๒๕๕. นายบุญชนะ เจริญผล ที่ปรึกษา บริษัท โมโช เอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด
๒๕๖. นายบุญชัย เจียมจิตจรุง ผูอํานวยการบริหารฝายองคกรสัมพันธ บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี
ดีเวลลอปเมนส จํากัด
๒๕๗. ดร.กตัญู กลับสุวรรณ นายกสมาคม สมารท ซิติ้ ไทยแลนด
๒๕๘. นางสาวณรินณทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุป จํากัด
๒๕๙. นายณัทภพ แกวสัมฤทธิ์
เจาของกิจการและประธานกรรมการ บริษัท ธัญบุรี
ฮอนดาคาร จํากัด
๒๖๐. ดร.มุกดา พัฒนะเอก กรรมการบริหาร บริษัท ดีฟารมาซี จํากัด
๒๖๑. นางสาวโศภชา ดํารงปยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
๒๖๒. นายณัฐสม ตังเดชะหิรัญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญกรุงเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
๒๖๓. นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม ไทย กรุป จํากัด
๒๖๔. ดร.ปยฉัตร บุนนาค ผูจัดการกฎหมายแรงงาน
และการควบคุมหนวยงานกฎหมาย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
๒๖๕. นางนฤมล ลอมทอง กรรมการผูจัดการ บริษัท สหศีนิมา จํากัด
๒๖๖. นายยุทธนา เจียมตระการ ผูชวยผูจัดการใหญการบริหารกลาง บริษัท ปูนซีเมนตไทย
จํากัด (มหาชน)
๒๖๗. นายพาณิชยสดสี ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม บริษัท เวิรคพอยท
เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
๒๖๘. นายวีระ บุรพชัยศรี
รองประธานกรรมการบริษัท เมโทรเมชีนเนอรี่ จํากัด
๒๖๙. นายอิสระวงศรุง
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
๒๗๐. นายนพดล ปนสุภา รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
๒๗๑. นายกฤษฎา กาญจนาลัย กรรมการผูจัดการ กลุมโรงแรมชนาลัย
๒๗๒. นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ ที่ปรึกษา บริษัท มะขามบีช จํากัด
๒๗๓. นางรัตนา ตัณฑกุลนินาท
ประธานกรรมการ บริษัท เอกเซลเลนทกราฟฟค จํากัด
๒๗๔. ทันตแพทย สมพงษ จารุวิจิตรรัตนา
ที่ปรึกษา บริษัท โตโยตา เจริญศรี จํากัด
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วปอ.๖๐
-๑๒-

นักศึกษาชาวตางประเทศ (๖)

๒๗๕.Col. NgethsovannArundeth
ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒๗๖.Brigadier Hitter HittenSaehney
สาธารณรัฐอินเดีย
๒๗๗.Col. (Navy) Adriansyah
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๒๗๘.Rear Admiral Syed Zahtul Putra bin Syed Abdullah สหพันธรัฐมาเลเซีย
๒๗๙.Col. ZakirUllah Khan
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๒๘๐.Col. Nguyen Thien
สาธารณรัฐเวียดนาม
------------------------------------------
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