รายนามผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศน"และคุณธรรม (นบส.1)
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ2นที่ 89 - 90
รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

89 89001 พลโทสรรเสริญ แกวกําเนิด

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ

กรมประชาสัมพันธ

89 89002 นายศรัณย รักษเผ'า

ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภค
ดานโฆษณา

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค

89 89003 นางสาวบรียวรรณ สารกิจปรีชา ผูอํานวยการกองการต'างประเทศ

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

89 89004 นางประไพ ดําสะกุล

ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

89 89005 นายป6ยะ คงขํา

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักข'าวกรองแห'งชาติ

89 89006 นายยุทธนา สาโยชนกร

ผูอํานวยการกองประเมินผล 1

สํานักงบประมาณ

89 89007 นายนิรันดร จอมทอง

ผูอํานวยการกองมาตรฐาน
งบประมาณ 2

สํานักงบประมาณ

89 89008 นายจิตรพรต พัฒนสิน

ผูอํานวยการกองกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กฤษฎีกา

89 89009 นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร

ผูอํานวยการกองกฎหมายการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
และวัฒนธรรม
กฤษฎีกา

89 89010 นางสาวปรางคมาศ บุญสิทธิ์

ผูอํานวยการศูนยส'งเสริมจริยธรรม

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

89 89011 นายวัชรพงษ จาวรุ'งวณิชสกุล

ผูอํานวยการกองกฎหมายและ
ระเบียบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

89 89012 นายสุริยนต ธัญกิจจานุกิจ

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาขีดความ สํานักงานสภาพัฒนาการ
สามารถในการแข'งขันทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจและสังคม
แห'งชาติ

89 89013 นางสาวชลีพร เฮงตระกูล

ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการ
ส'งเสริมการลงทุน

ผลงานการศึกษา
IS
ดีเด2น

GP

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

ผลงานการศึกษา
IS

89 89014 นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ

ผูอํานวยการกองนโยบายและ
ยุทธศาสตร

สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แห'งชาติ

89 89015 นางสาวศรีพร เกิดคง

ผูช'วยเลขาธิการศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
(กรมบัญชีกลาง)

ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต

89 89016 นายสมเกียรติ เกิดอินทร

ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค

สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห'งชาติ

89 89017 นางพิชญดา หัศภาค

ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

89 89018 นางสิริกานต มหาลี้ตระกูล

ผูตรวจสอบภายในกระทรวง

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

89 89019 นายวิรัช เกตุนวม

ธนารักษพื้นที่นครสวรรค

กรมธนารักษ

89 89020 นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กรมบัญชีกลาง

ดีเด2น

89 89021 นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ

คลังจังหวัดลําพูน

กรมบัญชีกลาง

ดีเด2น

89 89022 นายพันธทอง ลอยกุลนันท

ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากร
กรมศุลกากร
ตรวจสินคาท'าอากาศยานสุวรรณภูมิ

89 89023 นายฉลอง นิ่มเนียม

สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

กรมสรรพสามิต

89 89024 นางเพ็ชรดา นพวรรณ

สรรพากรภาค 8

กรมสรรพากร

89 89025 นางสาวอภิญญา จงวัฒนธรรม ผูอํานวยการกองบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ'

ดีเด2น

ผูอํานวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

89 89027 นางสาววราทิพย อากาหยี่

ผูอํานวยการสํานักนโยบายพัฒนา
ระบบการเงินภาคประชาชน

สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

ดีเด2น

ดีเด2น
ดีเด2น

กรมสรรพากร

89 89026 นายสุธารักษ ธีรจันทึก

GP

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

89 89028 นางสาวอุไร เล็กนอย

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร
และแผนงาน

89 89029 นางสาวบุษยา ใจสว'าง

ผูอํานวยการกลุ'มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ)
ความมั่นคงของมนุษย

89 89030 นายสุภวัฒน หนูพริก

ผูปกครองนิคมสรางตนเอง
จังหวัดลพบุรี

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

89 89031 นายโชค ริ้วพิทักษ

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎร
บนพื้นที่สูงจังหวัดลําปาง

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

89 89032 นางสาวประไพ คามวุฒิ

ผูปกครองสถานคุมครองสวัสดิภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
เด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก'น

89 89033 นางศิริลักษณ มีมาก

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ

89 89034 นายสมคะเน จริตงาม

ผูอํานวยการกองกองทุน
กรมส'งเสริมและพัฒนา
และส'งเสริมความเสมอภาคคนพิการ คุณภาพชีวิตคนพิการ

89 89035 นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน

ท'องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุราษฎรธานี

สํานักงานปลัดกระทรวง
การท'องเที่ยวและกีฬา

89 89036 นางณัฏฐิรา แพงคุณ

ท'องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง
การท'องเที่ยวและกีฬา

89 89037 นายธนศร ดอกเดื่อ

ท'องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

สํานักงานปลัดกระทรวง
การท'องเที่ยวและกีฬา

89 89038 นางสาววรธีรา สุวรรณศร

ผูอํานวยการกองพัฒนาบริการ
ท'องเที่ยว

กรมการท'องเที่ยว

89 89039 นายศิริชัย เอื้อบุญกนก

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

89 89040 นางสาววนิดา กําเนิดเพ็ชร

ผูอํานวยการสํานักการเกษตร
ต'างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

ผลงานการศึกษา
IS

GP

สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

กรมกิจการผูสูงอายุ

ดีเด2น

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

89 89041 นายมนัส สุดพวง

ผูอํานวยการสํานักงานชลประทาน
ที่ 13

89 89042 นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ

ผูอํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพ กรมประมง
สินคาประมง

89 89043 นายพจน สิชฌนุกฤษฏ

ปศุสัตวจังหวัดชลบุรี

กรมปศุสัตว

89 89044 นางสาวเยาวนิตย บุรีรักษา

ปศุสัตวจังหวัดสกลนคร

กรมปศุสัตว

89 89045 นายชาติชาย ประสาระวัน

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 4

กรมพัฒนาที่ดิน

89 89046 นายทวี มาสขาว

ผูอํานวยการสํานักงานส'งเสริมและ กรมส'งเสริมการเกษตร
พัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

89 89047 นางสาวจันทนา จิตการคา

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

89 89048 นายอนุ เพ็ชรัน

ผูอํานวยการกองควบคุมมาตรฐาน

สํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแห'งชาติ

89 89049 นายสุชัย กิตตินันทะศิลปM

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 6

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

89 89050 นายวิศิษฐ ไฝจันทร

ผูอํานวยการสํานักงานหม'อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3
จังหวัดขอนแก'น

กรมหม'อนไหม

89 89051 นายเอกบดินทร จําเนียรกาล

ขนส'งจังหวัดปทุมธานี

กรมการขนส'งทางบก

89 89052 นายภูวนัย ไพบูลยสิน

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน
และประเมินผล

กรมทางหลวง

89 89053 นายไพฑูรย พงษชวลิต

ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง
(เชียงใหม')

89 89054 นายวทัญPู ฐิตานุวงศ

ผูอํานวยการสํานัก
อํานวยความปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท

89 89055 นายเผด็จ ประดิษฐเพชร

ผูอํานวยการสํานักงานโครงการ
บริหารจัดการระบบตั๋วร'วม

สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส'งและจราจร

ผลงานการศึกษา
IS

GP

ดีเด2น

ดีเด2น

กรมชลประทาน

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

89 89056 นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์

ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 6 (นนทบุรี)

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

89 89057 ว'าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต

ผูอํานวยการกองแกไขปSญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

89 89058 นายวัฒน ทาบึงกาฬ

เลขานุการกรม

กรมส'งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

89 89059 นางสาวชมภารี ชมภูรัตน

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

89 89060 นางอรธัญญา หุ'นดี

สถิติจังหวัดนครปฐม

สํานักงานสถิติแห'งชาติ

89 89061 นายจักรพันธ กิ่งแกว

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

กระทรวงพลังงาน

89 89062 นายนรินทร สุวรรณโณ

พลังงานจังหวัดเลย

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน

89 89063 นายสารรัฐ ประกอบชาติ

ผูอํานวยการกองส'งเสริมการ
อนุรักษพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน

89 89064 นายสมบูรณ วัชระชัยสุรพล

ผูอํานวยการกองจัดการเชื้อเพลิง
พลังงานธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

89 89065 นางสาวลักขณา สุมาบัติ

ผูอํานวยการกองบริการธุริกจและ
การสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง

กรมธุรกิจพลังงาน

89 89066 นายประคัลร กอดํารงค

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการตลาด กรมส'งเสริมการคา
ต'างประเทศ
ระหว'างประเทศ

89 89067 นางสาวสายใจ กิมเกถนอม

ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย

89 89068 นายพีรพัฒก อุทัยศรี

ผูอํานวยการกองปกปTอง
และตอบโตทางการคา

กรมการคาต'างประเทศ

ผลงานการศึกษา
IS

ดีเด2น

ดีเด2น

GP

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

89 89069 นางสาวพัตถาภรณ ไชยานุพงศ ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศและ
แผนงานการคาภายในประเทศ

หน2วยงาน

ผลงานการศึกษา
IS

กรมการคาภายใน

ดีเด2น

89 89070 นายกําแหง กลาสุคนธ

นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ดีเด2น

89 89071 นางสาวนภาจรีย แววรัตน

ผูอํานวยการสํานักส'งเสริมการคา
สินคาไลฟMสไตล

ดีเด2น

89 89072 นายกองโทบํารุงเกียรติ
วินัยพานิช

นายอําเภอดอยเต'า จังหวัดเชียงใหม' กรมการปกครอง

89 89073 นายอุทัย ทองเดช

ผูอํานวยการสํานักเสริมสราง
ความเขมแข็งชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

89 89074 นางสาวสุธีร ญาณชโลทร

ผูตรวจราชการกรม

กรมที่ดิน

89 89075 นายวิษณุ อยู'ดี

ผูอํานวยการสํานักสถาปSตยกรรม

กรมโยธาธิการและผังเมือง

89 89076 นายวิทยา จันทนเสนะ

เลขานุการกรม

กรมปTองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

89 89077 นายเพิ่มพล เธียรดุสิต

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

กระทรวงยุติธรรม

89 89078 นางเพ็ญรวี มาแสง

ผูอํานวยการกองฟVWนฟูกิจการ
ของลูกหนี้

กรมบังคับคดี

89 89079 นางสาวพรทิพย รัตนชัยฤทธิ์

ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิง
พิษณุโลก

กรมราชทัณฑ

89 89080 พันตํารวจเอกศุภกร
ศุภศิณเจริญ

ผูอํานวยการกองทัณฑวิทยา

กรมราชทัณฑ

89 89081 นายธีรยุทธ แกวสิงห

เลขานุการกรม

กรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ

ดีเด2น

89 89082 พันตํารวจตรีจตุพล บงกชมาศ

ผูอํานวยการกองปฏิบัติการพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ดีเด2น

89 89083 พันตํารวจโทวิชัย
สุวรรณประเสริฐ

ผูอํานวยการกองคดีเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

89 89084 นางสาวอรวรรณ ปานคง

เลขานุการกรม

สํานักงานกิจการยุติธรรม

กรมส'งเสริมการคา
ระหว'างประเทศ

GP

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

89 89085 นายวรวีร ไวยวุฒิ

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานนิติ
วิทยาศาสตร รักษาการในตําแหน'ง
ผูอํานวยการกองมาตรฐานนิติ
วิทยาศาสตร

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

89 89086 นางตองใจ สุทัศน ณ อยุธยา

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

กระทรวงแรงงาน

89 89087 นายวิชิตร สุวรรณมาก

แรงงานจังหวัดนครปฐม

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

89 89088 นางสาวกรจิรัฏฐ พงจันทรศธร แรงงานจังหวัดระยอง

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

89 89089 นางพรปวีณ วิชิต

ผูตรวจราชการกรม

กรมการจัดหางาน

89 89090 นายสง'า วงศษาพาน

ผูตรวจราชการกรม

กรมพัฒนาฝXมือแรงงาน

89 89091 นายชัย มีเดชา

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝXมือ
แรงงาน 1 สมุทรปราการ

กรมพัฒนาฝXมือแรงงาน

89 89092 นายสมพจน กวางแกว

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี

กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

89 89093 นายอํานวย มากทรัพย

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร

กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

89 89094 นางสาวศรีสอางค แสงสุวรรณ

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานประกันสังคม

89 89095 นางจิตรา สิทธนานุวัฒน

วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

89 89096 นายอนุชา หะระหนี

ผูอํานวยการสํานักงานขับเคลื่อน
กรมการศาสนา
แผนแม'บทส'งเสริมคุณธรรมแห'งชาติ

89 89098 นางสาวนีระนารถ แจงทอง

ผูอํานวยการกองเคมีภัณฑและ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
ผลิตภัณฑอุปโภค (นักวิทยาศาสตร
เชี่ยวชาญ)

89 89099 นายภิญโญ จันทรวงศ

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

ผลงานการศึกษา
IS

ดีเด2น

GP

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

ผลงานการศึกษา
IS

89 89100 นายประสิทธิ์ เขียวศรี

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

89 89101 นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ

ผูอํานวยการสํานักส'งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

89 89102 นางพิจารณา ศิริชานนท

ผูอํานวยการกลุ'มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขาธิการสภา
(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
การศึกษา

89 89103 นายชูชาติ แกวนอก

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

89 89104 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกปSตตานี

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

89 89105 นายไพโรจน สุรัตนวนิช

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ดีเด2น

89 89106 นายธีรพงศ ตุนาค

ผูอํานวยการกองบริหารการ
สาธารณสุข

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ดีเด2น

89 89107 นายอรัญ ทนันขัติ

ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 6 ชลบุรี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ดีเด2น

89 89108 นางนงนุช ภัทรอนันตนพ

ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1
เชียงใหม'

กรมอนามัย

89 89109 นายอภิชาต วชิรพันธ

ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร

กรมควบคุมโรค

89 89110 นางสาวฉันทนา ผดุงทศ

ผูอํานวยการสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

กรมควบคุมโรค

89 89111 นายสหวัฒน โสภา

อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

89 89112 นางไพรินทร กันทะวงษ

อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

89 89113 นายพัตทอง กิตติวัฒน

อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

ดีเด2น

GP

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

ผลงานการศึกษา
IS

89 89114 นางพัชรี ใบยา

อุตสาหกรรมจังหวัดตาก

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

89 89115 นายอนุสร ภู'พงศสกุล

อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

89 89116 นายวรรณเวทย ศิวารัตน

อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

ดีเด2น

89 89117 นายสุภชัย ไวยาวัจมัย

อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

ดีเด2น

89 89118 นายสมเกียรติ ราชคมน

อุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

89 89119 นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์

ผูอํานวยการกองบริการงานอนุญาต กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงาน 2

89 89120 นายติณห เจริญใจ

ผูอํานวยการกองโลจิสติกส

กรมส'งเสริมอุตสาหกรรม

89 89121 นายวิรัตน ชัยฉกรรจ

ผูอํานวยการศูนยส'งเสริม
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ภาคที่ 4

สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย

89 89122 พันเอกเจนวิทย เด็ดแกว

รองผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการกลาโหม
กรมเสมียนตรา

สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม

89 89123 นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี

ผูเชี่ยวชาญดานคดี

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

89 89124 นางสาวสายทอง ช'างสลัก

ผูช'วยผูตรวจเงินแผ'นดิน

สํานักงานการตรวจเงิน
แผ'นดิน

89 89125 นางสาวอรทัย ธนาวินิจเจริญ

ผูตรวจการพยาบาล

สภากาชาดไทย

89 89127 นางสาวรัญจวน ทองรุต

ผูอํานวยการภูมิภาคอเมริกา

การท'องเที่ยว
แห'งประเทศไทย

GP

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

89 89128 นายฉลาด อาสายุทธ

ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค 3 สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม
แห'งชาติ

89 89129 นายสมเกียรติ ปSญหา

ผูช'วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ

สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส'งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

89 89130 นายมานิต ปานเอม

ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง
ระดับ 9

การประปานครหลวง

89 89131 พันตํารวจเอกเอกกมนต
พรชูเกียรติ

รองผูบังคับการศูนยฝYกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 8

สํานักงานตํารวจแห'งชาติ

89 89132 นางเจริญพิศ เอกอุรุ

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี

กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

90 90001 นางสาวอรัญญา เกตุแกว

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ

กรมประชาสัมพันธ

90 90002 นางสาวมาลินี แซ'เอา

ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

90 90003 นางสาวฝนทิพย วรัญPูรัตนะ

ผูอํานวยการกองบริหารงาน
สารสนเทศ

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

90 90004 นายนรุตม ธัญวงษ

ผูอํานวยการกองนิติธรรม

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

90 90005 นายนําพร บุญปราบ

ผูอํานวยการสํานัก 10

สํานักข'าวกรองแห'งชาติ

90 90006 นายศิริพงศ เม'งอําพัน

ผูอํานวยการสํานัก 5

สํานักข'าวกรองแห'งชาติ

90 90007 นายภพหลา ป6ยะปานันท

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรการ สํานักงานสภาความมั่นคง
เตรียมพรอมและการปTองกันประเทศ แห'งชาติ

90 90008 นางสาวจีรภัทร การประเสริฐกิจ ผูอํานวยการกองกฎหมายการเงิน
การคลัง

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ผลงานการศึกษา
IS
ดีเด2น

GP

ดีเด2น

ดีเด2น
ดีเด2น
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ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

ผลงานการศึกษา
IS

GP

90 90009 นางสาวกมลลักษณ อนอารี

ผูอํานวยการสํานัก
พิทักษระบบคุณธรรม

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

90 90010 นางสาวอรพิน ทรงประสิทธิ์

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนา
ระบบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

ดีเด2น

90 90011 นายโสภณ แท'งเพ็ชร

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห'งชาติ

ดีเด2น

90 90013 นายจิรวัฒน สุภาพ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานคณะกรรมการ
ปTองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

90 90014 นางศิริลักษณ ทัสนารมย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

90 90015 นางสาวอรวรรณ ญาณวิภา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ

กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

90 90016 นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศเสถียร

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

90 90017 นางรัชนี ชุนเจริญ

ผูอํานวยการกลุ'มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ)

90 90018 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร

ธนารักษพื้นที่นครราชสีมา

กรมธนารักษ

ดีเด2น

90 90019 นางวิไลรัตน อักษรพันธ

ผูอํานวยการกองบริหารจัดการ
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ

ดีเด2น

90 90020 นางสุภมาส ประภัสชัย

คลังจังหวัดขอนแก'น

กรมบัญชีกลาง

ดีเด2น

90 90021 นางสาวประเทืองทิพย
ธีรเวชเจริญชัย

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมบัญชีกลาง

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

90 90022 พันตํารวจเอกณรัชตพล
เลิศรัชตะปภัสร

นายด'านศุลกากรนครพนม

กรมศุลกากร

90 90023 นางหัทยา ทิพยะวัฒน

นายด'านศุลกากรเชียงคาน

กรมศุลกากร

90 90024 นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน

สรรพสามิตพื้นที่นครพนม

กรมสรรพสามิต

90 90025 นางสาวฎาฎะณี วุฒิภดาดร

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 กรมสรรพากร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกอง
วิชาการแผนภาษี

90 90026 นางสมจิตร ฉันททอง

ผูอํานวยการกองตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร

90 90027 นายอดิพัฒน วรทรัพย

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6

กรมสรรพากร

90 90028 นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์

เลขานุการกรม

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

90 90029 นางเกตุวรี เลี้ยงมั่น

ผูอํานวยการกลุ'มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ)

90 90030 นายธนู ธิแกว

ผูอํานวยการสํานักงานส'งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 10

สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

90 90031 นางสาววัลภา แกวสวี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดชุมพร

สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

90 90032 นายอุเทน ชนะกุล

ผูอํานวยการกองคุมครองสวัสดิภาพ กรมพัฒนาสังคมและ
และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
สวัสดิการ

90 90033 นายอนุรักษ มลิวัลย

ผูปกครองนิคมสรางตนเองปากจั่น
จังหวัดระนอง

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

90 90034 นายกันตพงศ รังษีสว'าง

ผูอํานวยการกองส'งเสริมสถาบัน
ครอบครัว

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

ผลงานการศึกษา
IS

GP

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

90 90035 นายชาลี สมมาตร

ผูอํานวยการศูนยเรียนรูการพัฒนา
สตรีและครอบครัวภาคเหนือ
จังหวัดลําปาง

90 90036 นางกันตา ดีเติม

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัด
กรมกิจการผูสูงอายุ
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุวาสนะเวศม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

90 90037 นายมงคล วิมลรัตน

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและ
แผนงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง
การท'องเที่ยวและกีฬา

90 90038 นายเสริฐ ไชยยานันตา

ท'องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

สํานักงานปลัดกระทรวง
การท'องเที่ยวและกีฬา

90 90039 นางสาวกิรดา ลําโครัตน

ท'องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
การท'องเที่ยวและกีฬา

90 90040 นายอุดม มัตสยะวนิชกูล

ผูอํานวยการกองทะเบียนธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก

กรมการท'องเที่ยว

90 90041 นายเทวินทร นรินทร

ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

90 90042 นายสุธัญญ ฤทธิขาบ

ผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุน สํานักงานปลัดกระทรวง
เพื่อช'วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่อง เกษตรและสหกรณ
รองเรียน

90 90043 นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝS[ง

กรมประมง

90 90044 นายวิสุทธิ์ สารพัฒน

ปศุสัตวจังหวัดอุบลราชธานี

กรมปศุสัตว

90 90046 นายโสรัจ ออไอศูรย

ผูตรวจราชการกรม

กรมส'งเสริมสหกรณ

90 90047 นางรวงทิพย วิเชยละ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

90 90048 นายอุกฤษฎ อินทาภรณ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแกว

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

ผลงานการศึกษา
IS

GP

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

ผลงานการศึกษา
IS

90 90049 นายสุทธิพงศ รอตโกมิล

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

90 90050 นายณราวุฒิ ป6ยโชติสกุลชัย

ผูอํานวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑขาว กรมการขาว

90 90051 นายวิจิตร ชูวา

ผูอํานวยการสํานักงานหม'อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัด
นครราชสีมา

กรมหม'อนไหม

90 90052 นางบุษยา สุระมานะ

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

สํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม

90 90053 นายฉัตรชัย อนันตกูล

ขนส'งจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมการขนส'งทางบก

90 90054 นางนวพร มีวาสนา

ผูอํานวยการท'าอากาศยานลําปาง

กรมท'าอากาศยาน

90 90055 นายภูริพัฒน ธีระกุลพิศุทธิ์

ผูอํานวยการสํานักงานเจาท'า
ภูมิภาคที่ 3

กรมเจาท'า

90 90056 นายอภิชาต อุปสิทธิ์

ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 2 กรมทางหลวง

ดีเด2น

90 90057 นายโกสินทร เจติยานนท

ผูอํานวยการสํานักวิเคราะห
และตรวจสอบ

ดีเด2น

90 90058 นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง

สํานักงานปลัดกระทรวง
ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัดสระบุรี

90 90059 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว'น

สํานักงานปลัดกระทรวง
ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
จังหวัดสิงหบุรี
สิ่งแวดลอม

สํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแห'งชาติ

กรมทางหลวง

90 90060 นายชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย ผูอํานวยการสํานักงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
จังหวัดสุราษฎรธานี
สิ่งแวดลอม
90 90061 นางภาวินี ณ สายบุรี

GP

ผูอํานวยการกองส'งเสริมและเผยแพร' กรมส'งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

ดีเด2น
ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

ผลงานการศึกษา
IS

90 90062 นางสาวจิตตินันท เรืองวีรยุทธ

ผูอํานวยการกองจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ

90 90063 นายบรรจง พรมจันทร

ผูอํานวยการสํานักอนุรักษและฟVWนฟู กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ทรัพยากรน้ําบาดาล

90 90065 นางสาวกอบสิริ เอี่ยมสุรีย

ผูอํานวยการกองกฎหมาย

90 90066 นางสาวชลาลัย แจ'มผล

ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

90 90067 นายจําลอง เก'งตรง

สถิติจังหวัดปทุมธานี

สํานักงานสถิติแห'งชาติ

90 90068 นายณัฐกิตติ์ รัฐศิลปMโภคิน

พลังงานจังหวัดนนทบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน

90 90069 นายทองรัตน วรรณนุช

พลังงานจังหวัดชุมพร

สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน

90 90070 นายศุภลักษณ พาฬอนุรักษ

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร
และแผนงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

90 90071 นางอุบลรัตน ศิลตระกูล

พาณิชยจังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย

90 90072 นางกาญจนา ชมมี

พาณิชยจังหวัดนครปฐม

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย

90 90073 นางชนินทร หริ่มเจริญ

ผูอํานวยการกองสิทธิประโยชนทาง กรมการคาต'างประเทศ
การคา

90 90074 นางศิริพร ชํานาญชาติ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

90 90075 นางนิยดา หมื่นอนันต

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม'

สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย

ดีเด2น

90 90076 นางสาวฉัตรประอร นิยม

พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมการพัฒนาชุมชน

ดีเด2น

GP

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ดีเด2น

สํานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

ผลงานการศึกษา
IS

90 90077 นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย

เจาพนักงานที่ดินจังหวัด

กรมที่ดิน

90 90078 นายสมเกียรติ สิริพิทักษเดช

ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรม
การผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ดีเด2น

90 90079 นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช

ผูอํานวยการกองนโยบายปTองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

กรมปTองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

90 90080 นายกิตติกรณ เทพอยู'อํานวย

หัวหนาสํานักงานปTองกัน
กรมปTองกันและบรรเทา
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร สาธารณภัย

90 90081 นายธีระรัตน วงษจักร

ทองถิ่นจังหวัดตราด

กรมส'งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

90 90082 นางยศวันต บริบูรณธนา

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการแกไข
ฟVWนฟูและกิจกรรมชุมชน

กรมคุมประพฤติ

90 90083 นายนพดล นมรักษ

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตรัง

กรมคุมประพฤติ

90 90084 นายสมพงศ สนิทมัจโร

ผูบัญชาการเรือนจํากลางปSตตานี

กรมราชทัณฑ

90 90085 นายณัฏฐพัฒน สิเนหสาร

ผูบัญชาการเรือนจํากลางลพบุรี

กรมราชทัณฑ

90 90086 นางสาวดวงพร อุกฤษณ

ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน

90 90087 นางนลินนาถ ไกรนรา

ผูอํานวยการศูนยฝYกและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี

กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน

90 90088 พันตํารวจตรียุทธนา แพรดํา

ผูอํานวยการกองคดีการเงินการ
ธนาคารและการฟอกเงิน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

90 90090 นางสาวชมเชย ภัทรปกรณศรี

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักงานคณะกรรมการ
ปTองกันและปราบปราม
ยาเสพติด

90 90091 นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค

ผูอํานวยการกลุ'มตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

90 90092 นายอําพัน เอกทัตร

แรงงานจังหวัดอุดรธานี

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

GP
ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

90 90093 นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน

แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

90 90094 นายขัตติยะ แพนเดช

จัดหางานจังหวัดภูเก็ต

กรมการจัดหางาน

90 90095 ว'าที่รอยตรีสมศักดิ์ พรหมดํา

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝYก
และเทคโนโลยีการฝYก

กรมพัฒนาฝXมือแรงงาน

90 90097 นายวิสุทธิ์ คงสุจริต

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดสระบุรี

กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

90 90098 นางอุสนีย ศิลปศร

ประกันสังคมจังหวัดขอนแก'น

สํานักงานประกันสังคม

90 90099 นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ

ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

สํานักงานประกันสังคม

90 90100 นางสาวเพชรรัตน สายทอง

ผูอํานวยการสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร

สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

90 90101 นางสาวชริดา สังขทอง

ผูอํานวยการกองกิจการเครือข'าย
ทางวัฒนธรรม

กรมส'งเสริมวัฒนธรรม

90 90102 นางสาวรัตนสุดา ตันศรีสกุล

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม

90 90103 นางเพ็ญนภา กัญชนะ

ผูอํานวยการกองอนุญาต
ทางนิวเคลียรและรังสี

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

90 90104 นายมนูญ บุญชูวงศ

ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

90 90105 นายประกิจ พุ'มพฤกษ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 2

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

90 90106 นางอนงคลักษณ พูลสุวรรณ

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ขอนแก'น

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

90 90107 นายมนตชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ สํานักงานปลัดกระทรวง
ประสงค
สาธารณสุข

ผลงานการศึกษา
IS

GP

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

ผลงานการศึกษา
IS
ดีเด2น

GP

ดีเด2น

ดีเด2น

90 90108 นายสงกรานต ไหมชุม

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

90 90109 นายสามารถ ถิระศักดิ์

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

90 90110 นางสาวภัทรวีร สรอยสังวาลย

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

90 90111 นางป6ยะดา ประเสริฐสม

ผูอํานวยการสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

90 90112 นางศรินนา แสงอรุณ

ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 3
นครสวรรค

กรมอนามัย

90 90113 นายสุเมธ องควรรณดี

ผูอํานวยการสํานักงานปTองกัน
ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม'

กรมควบคุมโรค

90 90114 นายพุทธิกรณ วิชัยดิษฐ

อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

90 90115 นายธนบูรณ เซ'งง'าย

อุตสาหกรรมจังหวัดปSตตานี

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

90 90116 นายวัชรินทร ไชยานุพงศ

อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

90 90117 นางสาวนิลเนตร
โลหะพจนพิลาศ

อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

90 90118 นายอํานวย สุวรรณรักษ

อุตสาหกรรมจังหวัดอ'างทอง

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

90 90119 นางสาวกาญจนา ทัพปTอม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

90 90120 นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ

อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

ดีเด2น

90 90121 นายดุสิต จันทรกานต

อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

ดีเด2น

ดีเด2น
ดีเด2น

ดีเด2น
ดีเด2น

ดีเด2น

รุ2นที่ รหัส

ชื่อ - สกุล

90 90122 นายศุภชัย โปฎก

ตําแหน2ง

หน2วยงาน

ผูอํานวยการกองบริการงานอนุญาต กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงาน 1

90 90123 นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร
และประชาสัมพันธ

ผลงานการศึกษา
IS
ดีเด2น

GP

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

ดีเด2น

สํานักงานผูตรวจการ
แผ'นดิน

90 90124 นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง

ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร สํานักงานศาลปกครอง

90 90126 นางวริดา ตันบุญเอก

ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดสุพรรณบุรี

สํานักงานคณะกรรมการ
ปTองกันและปราบปราม
การทุจริตแห'งชาติ

90 90127 นายวิเชียร ขยันกิจ

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
สํานักงานอัยการภาค 1

สํานักงานอัยการสูงสุด

90 90128 นายไทภัทร ธนสมบัติกุล

รองผูอํานวยการสํานักการโยธา

กรุงเทพมหานคร

90 90129 นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ

ผูอํานวยการฝ\ายบริหารทั่วไป

การท'องเที่ยว
แห'งประเทศไทย

90 90130 นางสาวมณีรัตน กําจรกิจการ

ผูอํานวยการสํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง

สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม
แห'งชาติ

90 90131 นายมานพ ชอบประดิษฐ

ผูช'วยผูว'าการอํานวยการ

การไฟฟTาส'วนภูมิภาค

90 90132 นายสตวัน ฮ'มซาย

ผูอํานวยการสํานักสถาปSตยกรรม

กรมศิลปากร

ดีเด2น

90 90133 ศาสตราจารยสัมพันธ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ดีเด2น

90 90134 นางสุกัญญา บุษยนาวิน

ผูตรวจราชการ

กรมบังคับคดี

ดีเด2น

90 90135 นางสาววรวรรณ พลิคามิน

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม

สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห'งชาติ

ดีเด2น

