
รายนามผู้สาํเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นําที�มีวสิัยทัศนแ์ละคุณธรรม (นบส. ๑) รุ่นที� ๙๓ 

ระหว่างวนัที� ๒๙ มีนาคม  - ๑๑ มิถนายน ๒๕๖๔ 

รหัส ชื�อ - นามสกุล ชื�อตาํแหน่งทางการบริหาร ส่วนราชการ IS 

ดีเดน่ 

GP 

ดีเดน่ 

93001 นายทศัพนัธ ์พงษเ์ภตรา ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของ

ราชการ 

สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรฐัมนตร ี

ดีเด่น   

93002 นายพรพิทกัษ์ แมน้ศิร ิ ผูอ้าํนวยการสาํนกัประชาสมัพนัธ์

เขต 1 ขอนแก่น 

กรมประชาสมัพนัธ ์     

93003 นางสาวภคนนัท ์ศิลา

อาสน ์

ผูอ้าํนวยการกองงาน

นายกรฐัมนตร ี

สาํนกัเลขาธิการ

นายกรฐัมนตร ี

    

93004 นางรตันา สามารถ ผูอ้าํนวยการกองประสานนโยบาย

และยทุธศาสตร ์

สาํนกัเลขาธิการ

นายกรฐัมนตร ี

  ดีเด่น 

93005 นางสาวปรยินงคราญ จง

ธรรมคณุ 

ผูอ้าํนวยการกองส่งเสรมิและ

ประสานงานคณะรฐัมนตร ี

สาํนกัเลขาธิการ

คณะรฐัมนตร ี

ดีเด่น   

93006 นายวีรศกัดิ� ทิพย์

มณเฑียร 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัอาํนวยการ รก. 

ที�ปรกึษาสาํนกัข่าวกรองแห่งชาต ิ

สาํนกัข่าวกรองแห่งชาต ิ ดีเด่น   

93007 นางสาวเพ็ญแข จนัทร์

สว่าง 

ผูอ้าํนวยการกองจดัทาํ

งบประมาณดา้นเศรษฐกจิ 1 

สาํนกังบประมาณ ดีเด่น   

93008 นางอมรรตัน ์ภมูิวสนะ ผูอ้าํนวยการกองจดัทาํ

งบประมาณดา้นสงัคม 2 

สาํนกังบประมาณ     

93009 นางสาววิลลี� อมราภรณ ์ ผูอ้าํนวยการกองกฎหมาย

เทคโนโลยีและการคมนาคม 

สาํนกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

    

93010 นางสาวแกว้ตา ศรีสงัข ์ นกัทรพัยากรบคุคลเชี�ยวชาญ สาํนกังาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการ 

พลเรือน 

ดีเด่น   
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ดีเดน่ 

GP 

ดีเดน่ 

93011 นางสาวมนตท์ิพย ์

สมัพนัธวงศ ์

ผูอ้าํนวยการกองพฒันาขอ้มลูและ

ตวัชี �วดัสงัคม 

สาํนกังานสภา

พฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิ

    

93012 นางสาวณฐิณี สงกมุาร ผูอ้าํนวยการกองเผยแพรแ่ละ

สนบัสนนุการมีส่วนรว่มในการ

พฒันาระบบราชการ ปฏิบตัิหนา้ที�

ผูอ้าํนวยการกองยทุธศาสตรก์าร

พฒันาระบบราชการ 

สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ 

ดีเด่น   

93013 นางสาวรชัน ีวฒันวิศษิฎ

พร 

ผูอ้าํนวยการกองส่งเสรมิการ

ลงทนุจากต่างประเทศ 

สาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทนุ 

ดีเด่น   

93014 นายอตัถพงษ์ 

ฉนัทานมุตั ิ

ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและ

แผนแม่บท 

สาํนกังานทรพัยากรนํ�า

แห่งชาต ิ

    

93015 นายศภุฤกษ์ ภู่พงศศ์กัดิ� ผูอ้าํนวยการกองนวตักรรม สาํนกังาน ป.ย.ป. ดีเด่น   

93016 นางพทุธิมา ตระการวนิช ผูอ้าํนวยการกอง 1 สาํนกังาน ป.ย.ป. ดีเด่น   

93017 นายสมจติร ์ทองบรสิทุธิ� ธนารกัษ์พื �นที�ปทมุธาน ี กรมธนารกัษ ์     

93018 นายธีรพงค ์สขุชว่ย ผูอ้าํนวยการกองบรหิารที�ราชพสัดุ

ภมูิภาค 

กรมธนารกัษ ์   ดีเด่น 

93019 นายสมศกัดิ� ภู่สกลุ ผูอ้าํนวยการกองการพสัดภุาครฐั กรมบญัชีกลาง ดีเด่น   

93020 นางสาววาร ีเเว่นเเกว้ ผูอ้าํนวยการกองสวสัดิการ

รกัษาพยาบาล 

กรมบญัชีกลาง     
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รหัส ชื�อ - นามสกุล ชื�อตาํแหน่งทางการบริหาร ส่วนราชการ IS 

ดีเดน่ 

GP 

ดีเดน่ 

93021 นายสรุเดช ตรงศิรวิิบลูย ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศลุกากร

ตรวจสินคา้ลาดกระบงั 

กรมศลุกากร     

93022 นางสาวนิตยา เที�ยงตรง

ภิญโญ 

ผูอ้าํนวยการกองยทุธศาสตรแ์ละ

แผนงาน 

กรมศลุกากร ดีเด่น   

93023 นายภาคภมู ิเลิศวฒันา

รกัษ ์

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศลุกากรท่า

อากาศยานดอนเมือง 

กรมศลุกากร     

93024 นายละนอง แกว้ศรีชว่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

สรรพสามิตภาคที� 2 

กรมสรรพสามิต ดีเด่น   

93025 นายทวีป สอนชา สรรพสามิตพื �นที�ปทมุธานี 1 กรมสรรพสามิต     

93026 นางสาวขนิษฐา สห

เมธาพฒัน ์

ที�ปรกึษาดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร 

กรมสรรพากร     

93027 นายวีระ ภกัดีนฤพทัธ ์ ผูอ้าํนวยการกองมาตรฐานการ

กาํกบัและตรวจสอบภาษี 

กรมสรรพากร ดีเด่น   

93028 นายณฐัวฒุ ไพศาล

วฒันา 

ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมาย สาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบาย

รฐัวิสาหกจิ 

ดีเด่น   

93029 นายพิสิทธิ� พวัพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบาย

เศรษฐกิจมหภาค 

สาํนกังานเศรษฐกิจการ

คลงั 

    

93030 รอ้ยโทบรรพต อชุชิน ผูอ้าํนวยการกองสญัชาติและนิติ

กรณ ์

กรมการกงสลุ     

93031 นางสาวใจไทย อปุการ

นิติเกษตร 

ผูอ้าํนวยการกองอเมรกิาเหนือ กรมอเมรกิาและแปซิฟิก

ใต ้

ดีเด่น   
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ดีเดน่ 

GP 

ดีเดน่ 

93032 นางสาวหทยัชนก ศิ

รวิฒันกลุ 

ผูอ้าํนวยการภารกจิความรว่มมือ

กบัต่างประเทศเพื�อการพฒันา

ทรพัยากรมนษุย ์

กรมความรว่มมือ

ระหว่างประเทศ 

    

93033 นางสาววิภารตัน ์ธาราธีร

ภาพ 

ผูอ้าํนวยการกองยทุธศาสตรแ์ละ

แผนงาน 

สาํนกังานปลดักระทรวง

การท่องเที�ยวและกีฬา 

  ดีเด่น 

93034 นายทวีโชค พงษ์ด ี ผูอ้าํนวยการสาํนกันนัทนาการ กรมพลศกึษา     

93035 นางพฒันศิร ิศลัยสิร ิ

อิ �วตกสา้น 

ผูอ้าํนวยการกองพฒันามาตรฐาน

บคุลากรดา้นการท่องเที�ยว 

กรมการท่องเที�ยว     

93036 นายประนอม อทุรกัษ ์ พฒันาสงัคมและความมั�นคงของ

มนษุยจ์งัหวดัมหาสารคาม 

สาํนกังานปลดักระทรวง

การพฒันาสงัคมและ

ความมั�นคงของมนษุย ์

    

93037 นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการจดั

สวสัดิการสงัคมแหง่ชาต ิ

กรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดิการ 

    

93038 นางสาวกรุุพิน สิงหน์อ้ย ผูอ้าํนวยการกองคุม้ครองและ

พฒันาอาชีพ 

กรมกิจการสตรีและ

สถาบนัครอบครวั 

    

93039 นายสพุิพฒัน ์อนรุาช ผูป้กครองสถานสงเคราะหเ์ด็ก

จงัหวดัปัตตาน ี

กรมกิจการเด็กและ

เยาวชน 

    

93040 นางสาวเสาวลกัษณ ์

วิจิตร 

ผูอ้าํนวยการกองยทุธศาสตรแ์ละ

แผนงาน 

กรมส่งเสรมิและพฒันา

คณุภาพชวีิตคนพกิาร 

ดีเด่น   

93041 นายฉตัรชยั ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณจ์งัหวดั

มกุดาหาร 

สาํนกังานปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์

    

93042 นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณจ์งัหวดัระยอง สาํนกังานปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
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ดีเดน่ 

GP 

ดีเดน่ 

93043 นายธเนศ พุ่มทอง ผูอ้าํนวยการกองวจิยัและ

พฒันาการเพาะเลี �ยงสตัวน์ํ�าจดื 

กรมประมง     

93044 ว่าที�รอ้ยตรีชยัรตัน ์พุ่ม

ช่วย 

ประมงจงัหวดัเพชรบรูณ ์ กรมประมง     

93045 นายพงษ์พนัธ ์ธรรมมา ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ที� กรมปศสุตัว ์ ดีเด่น   

93046 นายปรชัญา วงษา ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ที� กรมวชิาการเกษตร   ดีเด่น 

93047 นายปิยะ สมคัรพงศ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสรมิ

และพฒันาการเกษตรที� 3 จงัหวดั

ระยอง 

กรมส่งเสรมิการเกษตร     

93048 นายชาย คงแกว้ ผูอ้าํนวยการกองพฒันาสหกรณ์

ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

กรมส่งเสรมิสหกรณ ์     

93049 นายประพนัธ ์คาํบาง ปฏิรูปที�ดินจงัหวดัสกลนคร สาํนกังานการปฏิรูป

ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม 

    

93050 นางสาวเสาวลกัษณ ์ศภุ

กมลเสนีย ์

ผูอ้าํนวยการกองนโยบาย

มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร 

สาํนกังานมาตรฐาน

สินคา้เกษตรและอาหาร

แห่งชาต ิ

    

93051 นางพชัรารตัน ์ลิ �มศิรกิลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิ

การเกษตรที� 8 

สาํนกังานเศรษฐกิจ

การเกษตร 

    

93052 นายชษิณชุา บดุดาบญุ ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและ

ยทุธศาสตรข์า้ว 

กรมการขา้ว ดีเด่น   

93053 นายวชัรพงษ์ แกว้หอม ผูอ้าํนวยการสาํนกังานหม่อนไหม

เฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จงัหวดั

อดุรธาน ี

กรมหม่อนไหม ดีเด่น   
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ดีเดน่ 

93054 นายภกัดี จนัทรเ์กษ ผูอ้าํนวยการกองปฏิบตัิการฝน

หลวง 

กรมฝนหลวงและการ

บินเกษตร 

    

93055 นางจติราวรรณ มว่งด ี ผูอ้าํนวยการกองบรหิารการคลงั สาํนกังานปลดักระทรวง

คมนาคม 

    

93056 นายอดเิรก แตงทอง ผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมาย กรมการขนส่งทางบก     

93057 นายจตรุงค ์แกว้กส ิ ขนส่งจงัหวดัตาก กรมการขนส่งทางบก ดีเด่น   

93058 นางสาวก่องกนก เมนะ

รุจิ 

เลขานกุารกรม กรมการขนส่งทางราง     

93059 นายทตัพงศพ์รหม ยธิุษฐิ

ระ 

เลขานกุารกรม กรมท่าอากาศยาน     

93060 นายเสรมิศกัดิ� นยันนัท ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทางหลวงที� 
11 

กรมทางหลวง     

93061 นายณรงค ์คู่บารม ี ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิการ

พฒันาทอ้งถิ�น 

กรมทางหลวงชนบท ดีเด่น   

93062 นายพิสิฐ ศรีวรานนัท ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทางหลวง

ชนบทที� 11 

กรมทางหลวงชนบท     

93063 นางผาณิต มั�งม ี ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารกลาง สาํนกังานนโยบายและ

แผนการขนส่งและ

จราจร 

    

93064 นายชาตร ีวชิระเผด็จศกึ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดลอ้มจงัหวดัเพชรบรุ ี

สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดลอ้ม 

    



รายนามผู้สาํเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นําที�มีวสิัยทัศนแ์ละคุณธรรม (นบส. ๑) รุ่นที� ๙๓ 
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ดีเดน่ 

GP 

ดีเดน่ 

93065 นายธนญัชยั วรรณสขุ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

สิ�งแวดลอ้มภาคที� 16 (สงขลา) 

สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดลอ้ม 

ดีเด่น   

93066 นายเวทิน พุ่มอินทร ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดลอ้มจงัหวดัอดุรธาน ี

สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดลอ้ม 

  ดีเด่น 

93067 นางสาวผานิต รตัสขุ ผูอ้าํนวยการกองตรวจมลพิษ กรมควบคมุมลพิษ     

93068 นายคมกฤช ภาคยท์อง

สขุ 

ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร 

กรมควบคมุมลพิษ     

93069 นายรกัชาต ิสขุสาํราญ ผูอ้าํนวยการกองยทุธศาสตรแ์ละ

แผนงาน 

กรมทรพัยากรทางทะเล

และชายฝั�ง 

ดีเด่น   

93070 นายนิมิตร ศรคลงั ผูอ้าํนวยการกองธรณีวิทยา

สิ�งแวดลอ้ม 

กรมทรพัยากรธรณี     

93071 นางอปัสร สอาดสดุ ผูอ้าํนวยการกองวเิคราะหแ์ละ

ตรวจสอบทรพัยากรธรณี 

กรมทรพัยากรธรณี ดีเด่น   

93074 นายสธีุ จงอจัฉรยิกลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรพัยากร

ธรณี เขต 1 

กรมทรพัยากรธรณี     

93072 นายพิสิทธิ� ทิพยโ์อสถ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรพัยากร

นํ�าภาค 2  

กรมทรพัยากรนํ�า     

93073 นายสรุนิทร ์วรกจิธาํรง ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันานํ�า

บาดาล 

กรมทรพัยากรนํ�า

บาดาล 

ดีเด่น   

93075 นางเสาวภา หิญชีระ

นนัทน ์

ผูอ้าํนวยการกองพฒันาระบบการ

วิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 

สาํนกังานนโยบายและ

แผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดลอ้ม 
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ดีเดน่ 

GP 

ดีเดน่ 

93076 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการ

ทรพัยากรป่าไมท้ี� 10 (ราชบรุ)ี 

กรมป่าไม ้     

93077 นางสาวกลัยา ชินาธิวร ผูอ้าํนวยการกองการต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวง

ดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจและ

สงัคม 

  ดีเด่น 

93078 นายสราวธุ สมทรพัย ์ เลขานกุารกรม กรมอตุนุิยมวิทยา     

93079 นางละอองดาว คมสนั สถิติจงัหวดัรอ้ยเอ็ด สาํนกังานสถิติแหง่ชาต ิ     

93080 นางพรทิพย ์โพธิครู

ประเสรฐิ 

สถิติจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี สาํนกังานสถิติแหง่ชาต ิ     

93081 นางสาวพชัราภรณ ์สิรวิร

เวชยางกลู 

สถิติจงัหวดัปทมุธาน ี สาํนกังานสถิติแหง่ชาต ิ ดีเด่น   

93082 นางพทัธธี์รา สายประทมุ

ทิพย ์

ผูอ้าํนวยการกองยทุธศาสตรแ์ละ

แผนงาน 

สาํนกังานปลดักระทรวง

พลงังาน 

ดีเด่น   

93083 นายพลูพฒัน ์ลีสมบตัิ

ไพบลูย ์

ผูอ้าํนวยการกองการต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวง

พลงังาน 

ดีเด่น   

93084 นางสาวขนิษฐา ด่าน

อดุม 

ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร 

กรมเชื �อเพลิงธรรมชาต ิ     

93085 นายมนตช์ยั แจง้ไพร ผูอ้าํนวยการกองคณุภาพนํ�ามนั

เชื �อเพลิง 

กรมธุรกิจพลงังาน     

93086 นางดวงสดุา จิรประดิษฐ

กลุ 

เลขานกุารกรม สาํนกังานนโยบายและ

แผนพลงังาน 

ดีเด่น   



รายนามผู้สาํเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นําที�มีวสิัยทัศนแ์ละคุณธรรม (นบส. ๑) รุ่นที� ๙๓ 
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รหัส ชื�อ - นามสกุล ชื�อตาํแหน่งทางการบริหาร ส่วนราชการ IS 

ดีเดน่ 

GP 

ดีเดน่ 

93087 นายชาญยทุธ วนัด ี พาณิชยจ์งัหวดัอบุลราชธาน ี สาํนกังานปลดักระทรวง

พาณิชย ์

    

93088 นายวินจิ เฮ่าบญุ พาณิชยจ์งัหวดัสพุรรณบรุ ี สาํนกังานปลดักระทรวง

พาณิชย ์

    

93089 นางวศินี อธิสขุ ผูอ้าํนวยการกองบรหิารการคา้

ขา้ว 

กรมการคา้ต่างประเทศ     

93090 นายณรงค ์งามสมมิตร ผูอ้าํนวยการกองนิติการ กรมการคา้ภายใน   ดีเด่น 

93091 นางสาวจติติมา นาคมโน ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารกลาง กรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ 

ดีเด่น   

93092 นางสาวทศัไนย ์ฤกษ์

ศานตวิงษ ์

ผูอ้าํนวยการกองลิขสิทธิ� กรมทรพัยสิ์นทาง

ปัญญา 

ดีเด่น   

93093 นายจติรกร วอ่งเขตกร ผูอ้าํนวยการกองทะเบยีนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้     

93094 นางอารดา เฟื� องทอง ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันา

ผูป้ระกอบการการคา้ยคุใหม ่

กรมส่งเสรมิการคา้

ระหว่างประเทศ 

ดีเด่น   

93095 นายนกัปราชญ ์ไชยา

นนท ์

ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้น

ยทุธศาสตร ์ปฏิบตัิหนา้ที�หวัหนา้

กลุ่มยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาค

กลาง 

สาํนกังานปลดักระทรวง

มหาดไทย 

    

93096 นายนพรตัน ์ธาํรงทรพัย ์ ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ที� กรมการพฒันาชมุชน     

93097 นายสคุนธ ์หนภูกัด ี เจา้พนกังานที�ดินจงัหวดัภเูก็ต กรมที�ดิน     
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รหัส ชื�อ - นามสกุล ชื�อตาํแหน่งทางการบริหาร ส่วนราชการ IS 

ดีเดน่ 

GP 

ดีเดน่ 

93098 นายเกิดศกัดิ� ยะโสธร ผูต้รวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผงั

เมือง 

    

93099 นางสาวดวงดาว เกียรติ

พิศาลสกลุ 

หวัหนา้สาํนกังานรฐัมนตร ี สาํนกังานรฐัมนตรี 

กระทรวงยตุิธรรม 

ดีเด่น   

93100 นางจิราวรรณ ไชยวฒุ ิ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคมุ

ประพฤติจงัหวดัลาํปาง 

กรมคมุประพฤต ิ     

93101 นางสาวจิฬาภรณ ์ตามช ู

กฤษณสวุรรณ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและ

จาํเลยในคดีอาญา 

กรมคุม้ครองสิทธิและ

เสรีภาพ 

ดีเด่น ดีเด่น 

93102 นายพลฐั หิรญัสิรสิมบตั ิ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบงัคบัคดี

จงัหวดัชลบรุ ี

กรมบงัคบัคด ี     

93103 นายกฤติเดช ศรีอกัษร ผูอ้าํนวยการศนูยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนชายบา้นมทุติา 

กรมพินิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชน 

    

93104 นายพงษ์พนา ทองม ี ผูอ้าํนวยการศนูยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนเขต 9 

กรมพินิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชน 

    

93105 นายเผดจ็ หริ�งรอด ผูบ้ญัชาการเรือนจาํกลางคลองไผ่ กรมราชทณัฑ ์ ดีเด่น   

93106 นายธานินทร ์เปรมปรีดิ� ผูอ้าํนวยการกองคดคีุม้ครอง

ผูบ้รโิภค 

กรมสอบสวนคดีพเิศษ     

93107 พนัตาํรวจโทอมร หงษ์ศรี

ทอง 

ผูอ้าํนวยการกองคดี

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดลอ้ม 

กรมสอบสวนคดีพเิศษ     

93108 นายไชยสวุฒัน ์ถงุเงิน ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นพฒันา

ระบบงานยตุิธรรม 

สาํนกังานกิจการ

ยตุิธรรม 
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GP 

ดีเดน่ 

93109 นายศิรสิขุ ยืนหาญ ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันา

บคุลากรดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพตดิ 

สาํนกังาน

คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพ

ติด 

    

93110 นายสมาสภ ์ปัทมะสคุนธ ์ หวัหนา้สาํนกังานรฐัมนตรี 

กระทรวงแรงงาน 

สาํนกังานรฐัมนตรี 

กระทรวงแรงงาน 

ดีเด่น   

93111 นางสจุินดา บญุแอ แรงงานจงัหวดัสงขลา สาํนกังานปลดักระทรวง

แรงงาน 

    

93112 นางสาวสกุญัญา ถมยา ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นตรวจและ

ประเมินผล 

สาํนกังานปลดักระทรวง

แรงงาน 

    

93113 นางอมรวรรณ ชว่งเพ็ช

จินดา 

แรงงานจงัหวดัตรงั สาํนกังานปลดักระทรวง

แรงงาน 

    

93114 นายวสนัต ์ปาลาศ จดัหางานจงัหวดัตาก กรมการจดัหางาน     

93115 นางอจัฉรา เราจตุธิรรม ผูอ้าํนวยการกองบรหิารทรพัยากร

บคุคล 

กรมการจดัหางาน     

93116 นายสมศกัดิ� สขุวฑัฒโก ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาระบบ

บรหิาร 

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน   ดีเด่น 

93117 นายสมชาติ สภุาร ี ผูอ้าํนวยการกองพฒันาศกัยภาพ

แรงงานและผูป้ระกอบกิจการ 

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ดีเด่น   

93118 นายธานินทร ์พุม่อรุณ สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

จงัหวดัลพบรุ ี

กรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน 

ดีเด่น   

93119 นางสาวอาํไพ ศรีเรงิหลา้ สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

จงัหวดักาํแพงเพชร 

กรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน 

ดีเด่น   
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ดีเดน่ 

GP 

ดีเดน่ 

93120 นางสาวพรรณิกา เหลือง

สรุีย ์

ผูอ้าํนวยการกองบรหิารการเงิน

และการบญัช ี

สาํนกังานประกนัสงัคม     

93121 นางอจัฉรา บวัทอง ประกนัสงัคมจงัหวดัลาํพนู สาํนกังานประกนัสงัคม     

93122 นางนภสร โศรกศร ี วฒันธรรมจงัหวดัราชบรุ ี สาํนกังานปลดักระทรวง

วฒันธรรม 

    

93123 นายไสว ไชยเมือง วฒันธรรมจงัหวดัพะเยา สาํนกังานปลดักระทรวง

วฒันธรรม 

    

93124 นายโกมาต แป้นเกิด วฒันธรรมจงัหวดักระบี� สาํนกังานปลดักระทรวง

วฒันธรรม 

    

93125 นางสรุีย ์เกาศล เลขานกุารกรม กรมการศาสนา     

93126 นางสาววชัราวดี วิเชียร

ศร ี

ผูอ้าํนวยการสาํนกัศิลปากรที� 5 

ปราจีนบรุ ี

กรมศิลปากร ดีเด่น   

93127 นางเสรมิกิจ ชยัมงคล ผูอ้าํนวยการสาํนกัศิลปากรที� 12 

นครศรีธรรมราช 

กรมศิลปากร     

93128 นางอารียา สภุาพ ผูอ้าํนวยการสาํนกัพจิารณา

ภาพยนตรแ์ละวดีิทศัน ์

กรมส่งเสรมิวฒันธรรม     

93129 นางศรนิยา สาขากร หวัหนา้สาํนกังานรฐัมนตร ี สาํนกังานรฐัมนตรี 

กระทรวง 

การอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร ์วจิยั และ

นวตักรรม 
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รหัส ชื�อ - นามสกุล ชื�อตาํแหน่งทางการบริหาร ส่วนราชการ IS 

ดีเดน่ 
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ดีเดน่ 

93130 นายพนัธุเ์พิ�มศกัดิ� อารุณี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบรหิาร

โครงการตามนโยบาย 

สาํนกังานปลดักระทรวง

การอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร ์วจิยัและ

นวตักรรม 

    

93131 นายกนษิฐ์ ตะปะสา ผูอ้าํนวยการกองวสัดวุิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร ดีเด่น   

93132 นายตั�ง อสิพงษ ์ ศกึษาธิการจงัหวดัฉะเชงิเทรา สาํนกังานปลดักระทรวง

ศกึษาธิการ 

    

93133 นายณรงค ์ศรีละมลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื �นที�

การศกึษาประถมศกึษาพทัลงุ เขต 
2 

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขั�นพื �นฐาน 

  ดีเด่น 

93134 นายบณัฑิต ออกแมน ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคนิค

ชยันาท 

สาํนกังาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

    

93135 นายปองพล วรปาณิ นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั

สโุขทยั 

สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสขุ 

ดีเด่น   

93136 นายวฒันช์ยั จรูญ

วรรธนะ 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเสนา สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสขุ 

    

93137 นางสาวชวีนนัท ์เลิศพิรยิ

สวุฒัน ์

ผูอ้าํนวยการกองโรคเอดสแ์ละ

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์

กรมควบคมุโรค ดีเด่น   

93138 นายนนัทศกัดิ� โชตชินะ

เดชาวงศ ์

ผูอ้าํนวยการกองคุม้ครองและ

ส่งเสรมิภมูิปัญญาการแพทยแ์ผน

ไทยและแพทยพ์ื �นบา้นไทย 

กรมการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลือก 

    

93139 นายกติตก์วี โพธิ�โน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสขุภาพจิต ดีเด่น   
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93140 นางขนษิฐา ตนัตศิิรนิทร ์ ผูอ้าํนวยการกองควบคมุวตัถเุสพ

ติด 

สาํนกังาน

คณะกรรมการอาหาร

และยา 

ดีเด่น   

93141 นายชยัทตั สมติินนท ์ อตุสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา สาํนกังานปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม 

    

93142 นายวีระวฒัน ์ศรีสม ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร 

สาํนกังานปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม 

ดีเด่น   

93143 นายธีรทศัน ์อศิรางกรู ณ 

อยธุยา 

ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร 

กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

    

93144 ว่าที�รอ้ยตรีพงษ์ศกัดิ� 

เรืองศรใีส 

ผูอ้าํนวยการศนูยส่์งเสรมิ

อตุสาหกรรมภาคที� 10 

กรมส่งเสรมิ

อตุสาหกรรม 

    

93145 นายสิทธิชยั จทุอง ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

อตุสาหกรรมพื�นฐานและการ

เหมืองแร ่เขต 1 

กรมอตุสาหกรรม

พื �นฐานและการเหมือง

แร ่

    

93146 นายเอกนิต ิรมยานนท ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

คณะกรรมการการมาตรฐาน

แห่งชาต ิ

สาํนกังานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

    

93147 นางสาวณิรดา วิสทุธิ

ชาติธาดา 

ผูอ้าํนวยการกองสารสนเทศและ

ดชันีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

สาํนกังานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม 

ดีเด่น   

93148 นางสาวนนัทิรา 

ขวญัเมือง 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

พระพทุธศาสนาจงัหวดั

กาญจนบรุ ี

สาํนกังาน

พระพทุธศาสนา

แห่งชาต ิ

    

93149 พลตาํรวจตรีปิยะพนัธ ์

ปิงเมือง 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน 

สาํนกังานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
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93150 นางสาวชยิา ศิรริกัษ ์ ผูอ้าํนวยการกองปราบปรามการ

ทจุรติในภาครฐั 4 

สาํนกังาน

คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการ

ทจุรติในภาครฐั 

    

 



รหัส ชื่อ-นามสกุล ชื่อตําแหนงทางการบริหาร สวนราชการ IS ดีเดน 

37 คน

GP ดีเดน
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94001 นางจริยา ประสพทรัพย ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหง

ประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ

94002 นางนันทิรัตน แกวภราดัย ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

94003 นางสาวสุรียพร อินทุเศรษฐ ผูอํานวยการสํานัก 9 สํานักขาวกรองแหงชาติ

94004 นางพันพร โตวิริยะเวช ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการ สํานักงบประมาณ

94005 นายนอง เจริญนาค ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณดาน

สังคม 3

สํานักงบประมาณ ดีเดน

94006 นายไผท สิทธิสุนทร ผูอํานวยการกองประเมินภัยคุกคาม สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

94007 นายวิชิต จรัสสุขสวัสด์ิ นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

94008 นางสาวพรพิศ สมวงษ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน

ดีเดน

94009 นายสุรพล ศรีเฮือง ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและการ

วางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

94010 นายสุรรัฐ เนียมกลาง ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

94011 นางสาวศุธาศินี สมิตร ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน

ดีเดน

94012 นายเทิดพงศ ไทยอุดม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติภาค 3

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ดีเดน

94013 นายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว ผูเชี่ยวชาญดานแผนงานและโครงการ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการ

ตางประเทศ

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ดีเดน

94014 นางสาวรานี อิฐรัตน ผูอํานวยการกอง 3 สํานักงาน ป.ย.ป. ดีเดน

94015 นายมนตรี บุญญาพงษพันธ ธนารักษพื้นที่นนทบุรี กรมธนารักษ

94016 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษพื้นที่สมุทรปราการ กรมธนารักษ

94017 นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ กรมบัญชีกลาง

94018 นางวันเพ็ญ อําพาส คลังจังหวัดนครราชสีมา กรมบัญชีกลาง ดีเดน

94019 นายถวัลย รอดจิตต ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากร กรมศุลกากร ดีเดน

94020 นายวิศณุ วัชราวนิช เลขานุการกรม กรมศุลกากร ดีเดน

94021 นางสาวสํารวย ระษารักษ สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร กรมสรรพสามิต

94022 นางวิชชุมนตร ปนทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 กรมสรรพสามิต ดีเดน

94023 นางสาวสิมาลัย สังขนุช สรรพากรภาค 5 กรมสรรพากร ดีเดน

94024 นายศรีณรงค แกลวทะนงค ผูอํานวยการกองสืบสวนและคดี กรมสรรพากร ดีเดน

94025 นางสาวภิญู กําเนิดหลม ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร ดีเดน

94026 นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดีเดน

94027 นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร ผูอํานวยการสํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

94028 นายอังกูร กุลวานิช ผูอํานวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดีเดน

94029 นายสุวิทย มังคละ ผูอํานวยการกองความสัมพันธกับคู

เจรจาและองคกรระหวางประเทศ

กรมอาเซียน ดีเดน

รายนามผูส้ําเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรนกับรหิารระดบัสูง : ผูน้ําที�มวีสิยัทศันแ์ละคุณธรรม (นบส. 1) รุน่ท ี� 94

ระหวา่งวนัที� 21 มถินุายน - 3 กนัยายน 2564

1/7
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94030 นางอรุณี ไฮมม ผูอํานวยการภารกิจหุนสวนความรวมมือ

เพื่อการพัฒนา

กรมความรวมมือระหวางประเทศ

94031 นางสาวแสงจันทร แกวประทุมรัสมี ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

94032 นายปะนะชัย คําสิงห ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา

94033 นางอนงค เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดแพร

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย

ดีเดน

94034 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ ผูปกครองนิคมสรางตนเองลําตะคอง 

จังหวัดนครราชสีมา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

94035 วาที่รอยตรีสันทนา ศรีโพธิ์ ผูอํานวยการสถานคุมครองและพัฒนา

อาชีพบานนารีสวัสดิ์จังหวัดนครราชสีมา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

94036 นายธงชัย มูลพันธ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดีเดน

94037 นางปราณี ประทุมมา เลขานุการกรม กรมกิจการผูสูงอายุ

94038 นางสาวสุกัญญา ทองเกษ เลขานุการกรม กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ

ดีเดน ดีเดน

94039 นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจํากรุง

โรม

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ

94040 นางสาวธารารัตน โพธ์ิศรี เกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ

94041 นายเดช เล็กวิชัย ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน

94042 นายสุวัฐน วงศสุวัฒน เลขานุการกรม กรมประมง

94043 นายสมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตวจังหวัดแพร กรมปศุสัตว

94044 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตวเขต 7 กรมปศุสัตว

94045 นางสาวสุมิตรา วัฒนา ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาศาสตรเพื่อ

การพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

94046 นายกมล โสพัฒน เกษตรจังหวัดลพบุรี กรมสงเสริมการเกษตร ดีเดน ดีเดน

94047 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี กรมสงเสริมการเกษตร ดีเดน

94048 นายบรรจง ชัยขุนพล ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุน

การสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ

94049 นายสรรเพชร พูลศิริ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

94050 นางสาวยุพา เหลาจินดาพันธ ผูอํานวยการสํานักกําหนดมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ

ดีเดน

94051 นายพงศไท ไทโยธิน ผูอํานวยการกองนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

94052 นายโอวาท ยิ่งลาภ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการผลิตขาว กรมการขาว ดีเดน
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94053 นางพรพิณี บุญบันดาล ผูอํานวยการสํานักอนุรักษและ

ตรวจสอบมาตรฐานหมอนไหม

กรมหมอนไหม

94054 นายสุชาติ จุลพูล ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีหมอนไหม

กรมหมอนไหม

94055 นายนรินทรศักย สัทธาประสิทธิ์ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจาทา ดีเดน

94056 นางสาวสุวรรณา ปลั่งพงษพันธ ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมการขนสงทางบก

94057 นายธนพล จรัลวณิชวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ

การพิเศษ รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองกํากับกิจการขนสงทาง

ราง

กรมการขนสงทางราง ดีเดน

94058 นายภิรมย มีแกว ผูอํานวยการทาอากาศยานนครพนม กรมทาอากาศยาน ดีเดน

94059 นายอรรถสิทธ์ิ สวัสดิ์พานิช ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนางาน

ทาง

กรมทางหลวง ดีเดน

94060 นายสมบูรณ เทียนธรรมชาติ ผูอํานวยการสํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง

94061 นายชูชัย พนัสอัมพร ผูอํานวยการสํานักบํารุงทาง กรมทางหลวงชนบท ดีเดน

94062 นายชาครีย บํารุงวงศ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กรมทางหลวงชนบท ดีเดน

94063 นายอธิภู จิตรานุเคราะห ผูอํานวยการสํานักแผนงาน สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง

และจราจร

ดีเดน

94064 นายพีรวัส เมฆิน ผูอํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ดีเดน

94065 นายธีรพล ศรีโมรา ผูอํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จังหวัดสระแกว

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

94066 นางสาวปรียาภรณ เกราะแกว ผูอํานวยการกองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ดีเดน

94067 นายเจนจบ สุขสด ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการวิเคราะห

มลพิษและสิ่งแวดลอม

กรมควบคุมมลพิษ

94068 นายทินกร ทาทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรณี

เขต 3

กรมทรัพยากรธรณี

94069 นายนิวัติ บุญนพ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

กรมทรัพยากรธรณี

94070 นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร ผูอํานวยการสํานักสํารวจและประเมิน

ศักยภาพน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

94071 นายวิทยา มีนิสัย ผูอํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ํา

บาดาล

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
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94072 นางสาวพรพิมล วราทร ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

94073 นางจงรักษ ฐินะกุล ผูอํานวยการกองสงเสริมความรวมมือ

ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

94074 นางสาวแกวใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดสระบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

94075 นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท ผูอํานวยการสํานักแผนงานและ

สารสนเทศ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ

พืช

94076 นางสาววิภาดา ล่ิวเฉลิมวงศ หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรี ดีเดน ดีเดน

94077 นางรุงรวี อนคต ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใต

ฝงตะวันตก

กรมอุตุนิยมวิทยา

94078 นายสมภพ วงศวิไล ผูอํานวยการกองบริการดิจิทัล

อุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

94079 นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน ผูอํานวยการกองสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ ดีเดน

94080 นายธนู สุวรรณโน ผูอํานวยการกองบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ ดีเดน

94081 นางสาวศิริญาพร รุงสุข เลขานุการกรม สํานักงานสถิติแหงชาติ ดีเดน

94082 นางสาวพัชรี จงรักษ หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรี ดีเดน

94083 นางสายธาร ประสงคความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

94084 นางอรอนุตตร สุทธิ์เสงี่ยม ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

94085 นายวรุณ ปยนิรันดร ผูอํานวยการกองความปลอดภัยธุรกิจ

กาซปโตรเลียมเหลว

กรมธุรกิจพลังงาน

94086 นางสุทิศา สงวนตระกูล ผูอํานวยการกองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน

94087 นายเจนณรงค ศรีอินทร พาณิชยจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

94088 นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

94089 นายนิวัฒน หาญสวัสด์ิ นักวิชาการพาณิชยเช่ียวชาญ กรมการคาตางประเทศ ดีเดน

94090 นายพงศสุธี สุขศิริ พาณิชยจังหวัดนครปฐม สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

94091 นางสาวจณัญญา บัณฑุกุล ผูอํานวยการสํานักอเมริกาแปซิฟกและ

องคการระหวางประเทศ

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ดีเดน

94092 นายวิโรจน จงกลวานิชสุข ผูอํานวยการกองลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา

94093 นายโกมล นมรักษ ผูอํานวยการกองขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ดีเดน ดีเดน

94094 นางสาวพัดชา วุฒิพันธุ ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศและการ

บริการการคาระหวางประเทศ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ดีเดน

94095 นายเกนุชา บุญเกิด ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

94096 นางวิพร แววศรีผอง นายอําเภอเขายอย กรมการปกครอง

94097 นายอัธยา นวลอุทัย หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดระยอง

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

94098 นายพิษณุ มูลกะรัตน ผูอํานวยการกองออกแบบกอสราง

พลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ดีเดน
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94099 นางสาวยุพาภรณ ศิริกิจพาณิชยกูล ผูอํานวยการกองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

94100 นายอภัย เอียดบัว ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ

จังหวัดราชบุรี

กรมคุมประพฤติ

94101 พันตํารวจโทธัญญะ ระยา ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองพยาน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

94102 นายธปภัค บูรณะสิงห ผูอํานวยการกองสงเสริมการระงับขอ

พิพาท

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

94103 นายไพบูลย เมฆมานะ ผูตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี ดีเดน

94104 นางสาววัชริน แมนยํา ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและ

เยาวชนสิรินธร

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ดีเดน

94105 นางสาวบุญเอิบ เขมนงาน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก กรมราชทัณฑ

94106 นายภัทรพงศ หมวกสกุล ผูบัญชาการเรือนจํากลางอุดรธานี กรมราชทัณฑ

94107 พันตํารวจตรีวรณัน ศรีลํ้า ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเดน ดีเดน

94108 นางขัตติยา รัตนดิลก ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม

สํานักงานกิจการยุติธรรม

94109 นายไพศาล กันทะเตียน ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสิน

คดียาเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

ดีเดน

94110 นายสมชาย เอื้อจารุพร ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

94111 นางลัพธวรรณ วอลช แรงงานจังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

94112 นางศิริลักษณ ฉกะนันท ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

94113 นางสาวชุลีรัตน ทองทิพย ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือ

ระหวางประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

94114 นายประจวบ ทองอยู ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

กรมการจัดหางาน ดีเดน

94115 นางสาวกุลวดี ยาดี ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

 9 พิษณุโลก

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

94116 นายจําเนียร ขาวจันทร ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

 3 ชลบุรี

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

94117 นางสาวอาภากร วองเขตกร ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

 8 นครสวรรค

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ดีเดน ดีเดน

94118 นางสาวสุนัน เพชรชู ผูอํานวยการกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

94119 นางสาวสุกัลยา แกวสม สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด

เชียงราย

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ดีเดน

94120 นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานประกันสังคม ดีเดน

94121 นายพินิจ ผุดไซตู ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานประกันสังคม

94122 นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดีเดน

94123 นางกฤษณา แผแสงจันทร วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

94124 นางนงคราญ สุขสม ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร

94125 นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักการสังคีต กรมศิลปากร
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94126 นายอนุกูล ใบไกล ผูอํานวยการกองกองทุนสงเสริมงาน

วัฒนธรรม

กรมสงเสริมวัฒนธรรม ดีเดน

94127 นางรพีพร คลองธนาคม เลขานุการกรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

94128 นายสุภัทร บุญสง ผูอํานวยการสํานักนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

94129 นายวันชัย สุวรรณหงษ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

94130 นางวรรณี อูไพบูรณ ผูอํานวยการกองความสามารถ

หองปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ

กรมวิทยาศาสตรบริการ

94131 นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดีเดน

94132 นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

94133 นางรัชนี พึ่งพาณิชยกุล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา

การศึกษา

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดีเดน

94134 นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดีเดน ดีเดน

94135 นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

94136 นายสกานต บุนนาค ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรสมเด็จ

พระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผูสูงอายุ

กรมการแพทย ดีเดน ดีเดน

94137 นางรพีพรรณ โพธิ์ทอง ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

กรมควบคุมโรค ดีเดน

94138 นายอาชวินทร โรจนวิวัฒน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

94139 นายถาวร ขาวแสง ผูอํานวยการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

94140 นายศรุตพันธุ จักรพันธุ ณ อยุธยา ผูอํานวยการสถาบันกัลยาณราชนครินทร กรมสุขภาพจิต

94141 นางสาวไสววรรณ ไผประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 10 

อุบลราชธานี ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการ

ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี

กรมอนามัย

94142 นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

94143 นายนฤบดินทร วุฒิวรรณ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดีเดน

94144 นายพรยศ กล่ันกรอง ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียน

เครื่องจักรกลาง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

94145 นางสาวอริยาพร อํานรรฆสรเดช ผูอํานวยการกองพัฒนาเกษตร

อุตสาหกรรม

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดีเดน

94146 นายเชาวลิตร ทองประดับ ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร เขต 2

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร
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94147 นายจิรวัฒน เทอดพิทักษพงษ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ออยและน้ําตาลทรายภาคที่ 1

สํานักงานคณะกรรมการออยและ

น้ําตาลทราย

94148 นายนรุณ สุขสมาน ผูอํานวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2 

สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ดีเดน

94149 นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผูอํานวยการสํานักงานพุทธมณฑล สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

94150 นายเอกชัย เกษมสุขธวัช ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ดีเดน ดีเดน
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