
รายนามผู�สําเร็จการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน"และคุณธรรม (นบส.1)

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ2นท่ี 89 - 90

ผลงานการศึกษา

IS GP

89 89001 พลโทสรรเสริญ แก�วกําเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ ดีเด2น

89 89002 นายศรัณย  รักษ เผ'า ผู�อํานวยการกองคุ�มครองผู�บริโภค

ด�านโฆษณา

สํานักงานคณะกรรมการ

คุ�มครองผู�บริโภค

89 89003 นางสาวบรียวรรณ  สารกิจปรีชา ผู�อํานวยการกองการต'างประเทศ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

ดีเด2น

89 89004 นางประไพ ดําสะกุล ผู�อํานวยการสํานักงานเลขาธิการ สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

89 89005 นายป6ยะ คงขํา ผู�อํานวยการศูนย เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักข'าวกรองแห'งชาติ

89 89006 นายยุทธนา สาโยชนกร ผู�อํานวยการกองประเมินผล 1 สํานักงบประมาณ

89 89007 นายนิรันดร จอมทอง ผู�อํานวยการกองมาตรฐาน

งบประมาณ 2

สํานักงบประมาณ

89 89008 นายจิตรพรต พัฒนสิน ผู�อํานวยการกองกฎหมาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

ดีเด2น

89 89009 นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ผู�อํานวยการกองกฎหมายการศึกษา

และวัฒนธรรม

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

89 89010 นางสาวปรางค มาศ บุญสิทธิ์ ผู�อํานวยการศูนย ส'งเสริมจริยธรรม สํานักงานคณะกรรมการ

ข�าราชการพลเรือน

89 89011 นายวัชรพงษ  จาวรุ'งวณิชสกุล ผู�อํานวยการกองกฎหมายและ

ระเบียบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

89 89012 นายสุริยนต  ธัญกิจจานุกิจ ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข'งขันทางเศรษฐกิจ

สํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห'งชาติ

ดีเด2น ดีเด2น

89 89013 นางสาวชลีพร เฮงตระกูล ผู�อํานวยการสํานักงานเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ

ส'งเสริมการลงทุน

ดีเด2น

รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

89 89014 นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ผู�อํานวยการกองนโยบายและ

ยุทธศาสตร 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา

แห'งชาติ

89 89015 นางสาวศรีพร เกิดคง ผู�ช'วยเลขาธิการศูนย อํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� 

(กรมบัญชีกลาง)

ศูนย อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต�

89 89016 นายสมเกียรติ เกิดอินทร ผู�อํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค 

สํานักงานพระพุทธศาสนา

แห'งชาติ

89 89017 นางพิชญดา หัศภาค ผู�อํานวยการกองประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

ดีเด2น

89 89018 นางสิริกานต  มหาลี้ตระกูล ผู�ตรวจสอบภายในกระทรวง สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง

89 89019 นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ พ้ืนท่ีนครสวรรค กรมธนารักษ 

89 89020 นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข ผู�อํานวยการศูนย เทคโนโลยี

สารสนเทศ

กรมบัญชีกลาง ดีเด2น

89 89021 นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ คลังจังหวัดลําพูน กรมบัญชีกลาง ดีเด2น ดีเด2น

89 89022 นายพันธ ทอง ลอยกุลนันท ผู�อํานวยการสํานักงานศุลกากร

ตรวจสินค�าท'าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรมศุลกากร ดีเด2น

89 89023 นายฉลอง นิ่มเนียม สรรพสามิตพ้ืนท่ีอุบลราชธานี กรมสรรพสามิต ดีเด2น

89 89024 นางเพ็ชรดา นพวรรณ สรรพากรภาค 8 กรมสรรพากร

89 89025 นางสาวอภิญญา จงวัฒนธรรม ผู�อํานวยการกองบริหารภาษีธุรกิจ

ขนาดใหญ'

กรมสรรพากร

89 89026 นายสุธารักษ  ธีร จันทึก ผู�อํานวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ

ดีเด2น

89 89027 นางสาววราทิพย  อากาหยี่ ผู�อํานวยการสํานักนโยบายพัฒนา

ระบบการเงินภาคประชาชน

สํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

89 89028 นางสาวอุไร เล็กน�อย ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร 

และแผนงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 

89 89029 นางสาวบุษยา ใจสว'าง ผู�อํานวยการกลุ'มพัฒนาระบบบริหาร

 (นักวิเคราะห นโยบายและแผน

เชี่ยวชาญ)

สํานักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 

89 89030 นายสุภวัฒน  หนูพริก ผู�ปกครองนิคมสร�างตนเอง

จังหวัดลพบุรี

กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ

89 89031 นายโชค ริ้วพิทักษ ผู�อํานวยการศูนย พัฒนาราษฎร

บนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดลําปาง

กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ

89 89032 นางสาวประไพ คามวุฒิ ผู�ปกครองสถานคุ�มครองสวัสดิภาพ

เด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดขอนแก'น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

89 89033 นางศิริลักษณ  มีมาก ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านผู�สูงอายุ กรมกิจการผู�สูงอายุ

89 89034 นายสมคะเน จริตงาม ผู�อํานวยการกองกองทุน

และส'งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

กรมส'งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

89 89035 นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน ท'องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดสุราษฎร ธานี

สํานักงานปลัดกระทรวง

การท'องเท่ียวและกีฬา

89 89036 นางณัฏฐิรา แพงคุณ ท'องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

การท'องเท่ียวและกีฬา

ดีเด2น

89 89037 นายธนศร ดอกเด่ือ ท'องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สํานักงานปลัดกระทรวง

การท'องเท่ียวและกีฬา

89 89038 นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู�อํานวยการกองพัฒนาบริการ

ท'องเท่ียว

กรมการท'องเท่ียว ดีเด2น

89 89039 นายศิริชัย เอ้ือบุญกนก ผู�อํานวยการศูนย เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

89 89040 นางสาววนิดา กําเนิดเพ็ชร ผู�อํานวยการสํานักการเกษตร

ต'างประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

89 89041 นายมนัส สุดพวง ผู�อํานวยการสํานักงานชลประทาน

ท่ี 13

กรมชลประทาน

89 89042 นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ ผู�อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพ

สินค�าประมง

กรมประมง

89 89043 นายพจน  สิชฌนุกฤษฏ ปศุสัตว จังหวัดชลบุรี กรมปศุสัตว 

89 89044 นางสาวเยาวนิตย  บุรีรักษา ปศุสัตว จังหวัดสกลนคร กรมปศุสัตว 

89 89045 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดิน

เขต 4

กรมพัฒนาท่ีดิน

89 89046 นายทวี มาสขาว ผู�อํานวยการสํานักงานส'งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท

กรมส'งเสริมการเกษตร

89 89047 นางสาวจันทนา จิตการค�า ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสกลนคร สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม

89 89048 นายอนุ เพ็ชรัน ผู�อํานวยการกองควบคุมมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสินค�า

เกษตรและอาหารแห'งชาติ

89 89049 นายสุชัย กิตตินันทะศิลปM ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรท่ี 6

สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร

89 89050 นายวิศิษฐ  ไฝจันทร ผู�อํานวยการสํานักงานหม'อนไหม

เฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 

จังหวัดขอนแก'น

กรมหม'อนไหม

89 89051 นายเอกบดินทร  จําเนียรกาล ขนส'งจังหวัดปทุมธานี กรมการขนส'งทางบก

89 89052 นายภูวนัย ไพบูลย สิน ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐาน

และประเมินผล

กรมทางหลวง

89 89053 นายไพฑูรย  พงษ ชวลิต ผู�อํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 1 

(เชียงใหม')

กรมทางหลวง ดีเด2น ดีเด2น

89 89054 นายวทัญPู ฐิตานุวงศ ผู�อํานวยการสํานัก

อํานวยความปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท

89 89055 นายเผด็จ ประดิษฐเพชร ผู�อํานวยการสํานักงานโครงการ

บริหารจัดการระบบต๋ัวร'วม

สํานักงานนโยบายและ

แผนการขนส'งและจราจร

ดีเด2น



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

89 89056 นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสด์ิ ผู�อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล�อม

ภาคท่ี 6 (นนทบุรี)

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม

89 89057 ว'าท่ี ร.ต.พีรพล ม่ันจิตต ผู�อํานวยการกองแก�ไขปSญหา

การบุกรุกท่ีดินของรัฐ

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม

89 89058 นายวัฒน  ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม กรมส'งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม

89 89059 นางสาวชมภารี ชมภูรัตน หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

89 89060 นางอรธัญญา หุ'นดี สถิติจังหวัดนครปฐม สํานักงานสถิติแห'งชาติ

89 89061 นายจักรพันธ  ก่ิงแก�ว หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน

89 89062 นายนรินทร  สุวรรณโณ พลังงานจังหวัดเลย สํานักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน

89 89063 นายสาร รัฐ ประกอบชาติ ผู�อํานวยการกองส'งเสริมการ

อนุรักษ พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ 

พลังงาน

ดีเด2น

89 89064 นายสมบูรณ  วัชระชัยสุรพล ผู�อํานวยการกองจัดการเชื้อเพลิง

พลังงานธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

89 89065 นางสาวลักขณา สุมาบัติ ผู�อํานวยการกองบริการธุริกจและ

การสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง

กรมธุรกิจพลังงาน

89 89066 นายประคัลร  กอดํารงค ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาการตลาด

ต'างประเทศ

กรมส'งเสริมการค�า

ระหว'างประเทศ

ดีเด2น

89 89067 นางสาวสายใจ กิมเกถนอม ผู�อํานวยการกองบริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย 

89 89068 นายพีรพัฒก  อุทัยศรี ผู�อํานวยการกองปกปTอง

และตอบโต�ทางการค�า

กรมการค�าต'างประเทศ



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

89 89069 นางสาวพัตถาภรณ  ไชยานุพงศ ผู�อํานวยการสํานักสารสนเทศและ

แผนงานการค�าภายในประเทศ

กรมการค�าภายใน ดีเด2น

89 89070 นายกําแหง กล�าสุคนธ นักวิชาการพาณิชย ชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค�า ดีเด2น

89 89071 นางสาวนภาจรีย  แววรัตน ผู�อํานวยการสํานักส'งเสริมการค�า

สินค�าไลฟMสไตล 

กรมส'งเสริมการค�า

ระหว'างประเทศ

ดีเด2น

89 89072 นายกองโทบํารุงเกียรติ 

วินัยพานิช

นายอําเภอดอยเต'า จังหวัดเชียงใหม' กรมการปกครอง

89 89073 นายอุทัย ทองเดช ผู�อํานวยการสํานักเสริมสร�าง

ความเข�มแข็งชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

89 89074 นางสาวสุธีร  ญาณชโลทร ผู�ตรวจราชการกรม กรมท่ีดิน ดีเด2น

89 89075 นายวิษณุ อยู'ดี ผู�อํานวยการสํานักสถาปSตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง

89 89076 นายวิทยา จันทน เสนะ เลขานุการกรม กรมปTองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

89 89077 นายเพ่ิมพล เธียรดุสิต หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม

89 89078 นางเพ็ญรวี มาแสง ผู�อํานวยการกองฟVWนฟูกิจการ

ของลูกหนี้

กรมบังคับคดี

89 89079 นางสาวพรทิพย  รัตนชัยฤทธิ์ ผู�อํานวยการทัณฑสถานหญิง

พิษณุโลก

กรมราชทัณฑ ดีเด2น

89 89080 พันตํารวจเอกศุภกร 

ศุภศิณเจริญ

ผู�อํานวยการกองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ 

89 89081 นายธีรยุทธ แก�วสิงห เลขานุการกรม กรมคุ�มครองสิทธิ

และเสรีภาพ

ดีเด2น

89 89082 พันตํารวจตรีจตุพล บงกชมาศ ผู�อํานวยการกองปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเด2น

89 89083 พันตํารวจโทวิชัย 

สุวรรณประเสริฐ

ผู�อํานวยการกองคดีเทคโนโลยี

และสารสนเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

89 89084 นางสาวอรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม สํานักงานกิจการยุติธรรม ดีเด2น



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

89 89085 นายวรวีร  ไวยวุฒิ ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานนิติ

วิทยาศาสตร  รักษาการในตําแหน'ง

ผู�อํานวยการกองมาตรฐานนิติ

วิทยาศาสตร 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

89 89086 นางต�องใจ สุทัศน  ณ อยุธยา หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน

89 89087 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน

89 89088 นางสาวกรจิรัฏฐ  พงจันทร ศธร แรงงานจังหวัดระยอง สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน

89 89089 นางพรปวีณ  วิชิต ผู�ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน

89 89090 นายสง'า วงศ ษาพาน ผู�ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝXมือแรงงาน ดีเด2น

89 89091 นายชัย มีเดชา ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาฝXมือ

แรงงาน 1 สมุทรปราการ

กรมพัฒนาฝXมือแรงงาน

89 89092 นายสมพจน  กวางแก�ว สวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี

กรมสวัสดิการและ

คุ�มครองแรงงาน

89 89093 นายอํานวย มากทรัพย สวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

จังหวัดสมุทรสาคร

กรมสวัสดิการและ

คุ�มครองแรงงาน

89 89094 นางสาวศรีสอางค  แสงสุวรรณ ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานประกันสังคม

89 89095 นางจิตรา สิทธนานุวัฒน วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย สํานักงานปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม

89 89096 นายอนุชา หะระหนี ผู�อํานวยการสํานักงานขับเคลื่อน

แผนแม'บทส'งเสริมคุณธรรมแห'งชาติ

กรมการศาสนา

89 89098 นางสาวนีระนารถ แจ�งทอง ผู�อํานวยการกองเคมีภัณฑ และ

ผลิตภัณฑ อุปโภค (นักวิทยาศาสตร 

เชี่ยวชาญ)

กรมวิทยาศาสตร บริการ

89 89099 นายภิญโญ จันทรวงศ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

89 89100 นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู�อํานวยการศูนย เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

89 89101 นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ ผู�อํานวยการสํานักส'งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

89 89102 นางพิจารณา ศิริชานนท ผู�อํานวยการกลุ'มพัฒนาระบบบริหาร

 (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา

89 89103 นายชูชาติ แก�วนอก ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

89 89104 นายราตรีสวัสด์ิ ธนานันต ผู�อํานวยการวิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษกปSตตานี

สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

89 89105 นายไพโรจน  สุรัตนวนิช นายแพทย สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

ดีเด2น

89 89106 นายธีรพงศ  ตุนาค ผู�อํานวยการกองบริหารการ

สาธารณสุข

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

ดีเด2น

89 89107 นายอรัญ ทนันขัติ ผู�อํานวยการศูนย วิทยาศาสตร 

การแพทย ท่ี 6 ชลบุรี

กรมวิทยาศาสตร การแพทย ดีเด2น

89 89108 นางนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู�อํานวยการศูนย อนามัยท่ี 1 

เชียงใหม'

กรมอนามัย

89 89109 นายอภิชาต วชิรพันธ ผู�อํานวยการสถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค

89 89110 นางสาวฉันทนา ผดุงทศ ผู�อํานวยการสํานักโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล�อม

กรมควบคุมโรค ดีเด2น

89 89111 นายสหวัฒน  โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

89 89112 นางไพรินทร  กันทะวงษ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

89 89113 นายพัตทอง กิตติวัฒน อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

89 89114 นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

89 89115 นายอนุสร ภู'พงศ สกุล อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

ดีเด2น

89 89116 นายวรรณเวทย  ศิวารัตน อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

ดีเด2น ดีเด2น

89 89117 นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

ดีเด2น

89 89118 นายสมเกียรติ ราชคมน อุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

89 89119 นายทาวัน ทวีถาวรสวัสด์ิ ผู�อํานวยการกองบริการงานอนุญาต

โรงงาน 2

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

89 89120 นายติณห  เจริญใจ ผู�อํานวยการกองโลจิสติกส กรมส'งเสริมอุตสาหกรรม

89 89121 นายวิรัตน  ชัยฉกรรจ ผู�อํานวยการศูนย ส'งเสริม

อุตสาหกรรมอ�อยและน้ําตาลทราย 

ภาคท่ี 4

สํานักงานคณะกรรมการ

อ�อยและน้ําตาลทราย

89 89122 พันเอกเจนวิทย  เด็ดแก�ว รองผู�อํานวยการสํานักงาน

คณะกรรมการข�าราชการกลาโหม

กรมเสมียนตรา

สํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม

ดีเด2น

89 89123 นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี ผู�เชี่ยวชาญด�านคดี สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

89 89124 นางสาวสายทอง ช'างสลัก ผู�ช'วยผู�ตรวจเงินแผ'นดิน สํานักงานการตรวจเงิน

แผ'นดิน

89 89125 นางสาวอรทัย ธนาวินิจเจริญ ผู�ตรวจการพยาบาล สภากาชาดไทย

89 89127 นางสาวรัญจวน ทองรุต ผู�อํานวยการภูมิภาคอเมริกา การท'องเท่ียว

แห'งประเทศไทย

ดีเด2น



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

89 89128 นายฉลาด อาสายุทธ ผู�อํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค 3 สํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน  และ

กิจการโทรคมนาคม

แห'งชาติ

ดีเด2น

89 89129 นายสมเกียรติ ปSญหา ผู�ช'วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและส'งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย

89 89130 นายมานิต ปานเอม ผู�เชี่ยวชาญการประปานครหลวง

ระดับ 9

การประปานครหลวง

89 89131 พันตํารวจเอกเอกกมนต  

พรชูเกียรติ

รองผู�บังคับการศูนย ฝYกอบรม

ตํารวจภูธรภาค 8

สํานักงานตํารวจแห'งชาติ

89 89132 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

จังหวัดนนทบุรี

กรมสวัสดิการและ

คุ�มครองแรงงาน

90 90001 นางสาวอรัญญา เกตุแก�ว ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ 

กรมประชาสัมพันธ 

90 90002 นางสาวมาลินี แซ'เอา ผู�อํานวยการสํานักงานเลขาธิการ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

90 90003 นางสาวฝนทิพย  วรัญPูรัตนะ ผู�อํานวยการกองบริหารงาน

สารสนเทศ

สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

ดีเด2น ดีเด2น

90 90004 นายนรุตม  ธัญวงษ ผู�อํานวยการกองนิติธรรม สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

ดีเด2น

90 90005 นายนําพร บุญปราบ ผู�อํานวยการสํานัก 10 สํานักข'าวกรองแห'งชาติ

90 90006 นายศิริพงศ  เม'งอําพัน ผู�อํานวยการสํานัก 5 สํานักข'าวกรองแห'งชาติ

90 90007 นายภพหล�า ป6ยะปานันท ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร การ

เตรียมพร�อมและการปTองกันประเทศ

สํานักงานสภาความม่ันคง

แห'งชาติ

90 90008 นางสาวจีรภัทร  การประเสริฐกิจ ผู�อํานวยการกองกฎหมายการเงิน

การคลัง

สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

90 90009 นางสาวกมลลักษณ  อ�นอารี ผู�อํานวยการสํานัก

พิทักษ ระบบคุณธรรม

สํานักงานคณะกรรมการ

ข�าราชการพลเรือน

ดีเด2น

90 90010 นางสาวอรพิน ทรงประสิทธิ์ ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านการพัฒนา

ระบบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

ดีเด2น

90 90011 นายโสภณ แท'งเพ็ชร ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

สํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห'งชาติ

ดีเด2น

90 90013 นายจิรวัฒน  สุภาพ ผู�อํานวยการศูนย เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานคณะกรรมการ

ปTองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

90 90014 นางศิริลักษณ  ทัสนารมย นักวิเคราะห นโยบายและแผน

เชี่ยวชาญ

สํานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

90 90015 นางสาวอรวรรณ ญาณวิภา นักวิเคราะห นโยบายและแผน

เชี่ยวชาญ

กองอํานวยการรักษา

ความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร

90 90016 นายเฉลิมศักด์ิ เลิศวงศ เสถียร ผู�อํานวยการศูนย เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง

ดีเด2น ดีเด2น

90 90017 นางรัชนี ชุนเจริญ ผู�อํานวยการกลุ'มพัฒนาระบบบริหาร

 (นักวิเคราะห นโยบายและแผน

เชี่ยวชาญ)

สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง

90 90018 นายศุภชัย ต้ังวัฒนากร ธนารักษ พ้ืนท่ีนครราชสีมา กรมธนารักษ ดีเด2น

90 90019 นางวิไลรัตน  อักษรพันธ ผู�อํานวยการกองบริหารจัดการ

กรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุ

กรมธนารักษ ดีเด2น

90 90020 นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดขอนแก'น กรมบัญชีกลาง ดีเด2น

90 90021 นางสาวประเทืองทิพย  

ธีรเวชเจริญชัย

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมบัญชีกลาง ดีเด2น



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

90 90022 พันตํารวจเอกณรัชต พล 

เลิศรัชตะปภัสร 

นายด'านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร

90 90023 นางหัทยา ทิพยะวัฒน นายด'านศุลกากรเชียงคาน กรมศุลกากร

90 90024 นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน สรรพสามิตพ้ืนท่ีนครพนม กรมสรรพสามิต

90 90025 นางสาวฎาฎะณี วุฒิภดาดร สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

รักษาราชการแทนผู�อํานวยการกอง

วิชาการแผนภาษี

กรมสรรพากร ดีเด2น

90 90026 นางสมจิตร  ฉันท ทอง ผู�อํานวยการกองตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร

90 90027 นายอดิพัฒน  วรทรัพย สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 6 กรมสรรพากร ดีเด2น

90 90028 นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์ เลขานุการกรม สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ

90 90029 นางเกตุวรี เลี้ยงม่ัน ผู�อํานวยการกลุ'มพัฒนาระบบบริหาร

 (นักวิเคราะห นโยบายและแผน

เชี่ยวชาญ)

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดีเด2น

90 90030 นายธนู ธิแก�ว ผู�อํานวยการสํานักงานส'งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ 10

สํานักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 

90 90031 นางสาววัลภา แก�วสวี พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย จังหวัดชุมพร

สํานักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 

90 90032 นายอุเทน ชนะกุล ผู�อํานวยการกองคุ�มครองสวัสดิภาพ

และเสริมสร�างคุณภาพชีวิต

กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ

90 90033 นายอนุรักษ  มลิวัลย ผู�ปกครองนิคมสร�างตนเองปากจั่น

จังหวัดระนอง

กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ

ดีเด2น

90 90034 นายกันตพงศ  รังษีสว'าง ผู�อํานวยการกองส'งเสริมสถาบัน

ครอบครัว

กรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

90 90035 นายชาลี สมมาตร ผู�อํานวยการศูนย เรียนรู�การพัฒนา

สตรีและครอบครัวภาคเหนือ

จังหวัดลําปาง

กรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว

90 90036 นางกันตา ดีเติม ผู�อํานวยการศูนย พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู�สูงอายุวาสนะเวศม 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมกิจการผู�สูงอายุ

90 90037 นายมงคล วิมลรัตน ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร และ

แผนงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง

การท'องเท่ียวและกีฬา

90 90038 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท'องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวง

การท'องเท่ียวและกีฬา

90 90039 นางสาวกิรดา ลําโครัตน ท'องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

การท'องเท่ียวและกีฬา

90 90040 นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู�อํานวยการกองทะเบียนธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก 

กรมการท'องเท่ียว

90 90041 นายเทวินทร  นรินทร ผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

ดีเด2น

90 90042 นายสุธัญญ  ฤทธิขาบ ผู�อํานวยการสํานักบริหารกองทุน

เพ่ือช'วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่อง

ร�องเรียน

สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

90 90043 นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู�อํานวยการกองวิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว น้ําชายฝS[ง

กรมประมง ดีเด2น

90 90044 นายวิสุทธิ์ สารพัฒน ปศุสัตว จังหวัดอุบลราชธานี กรมปศุสัตว 

90 90046 นายโสรัจ ออไอศูรย ผู�ตรวจราชการกรม กรมส'งเสริมสหกรณ 

90 90047 นางรวงทิพย  วิเชยละ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดร�อยเอ็ด สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม

ดีเด2น

90 90048 นายอุกฤษฎ  อินทาภรณ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระแก�ว สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

90 90049 นายสุทธิพงศ  รอตโกมิล ผู�อํานวยการศูนย เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานมาตรฐานสินค�า

เกษตรและอาหารแห'งชาติ

90 90050 นายณราวุฒิ ป6ยโชติสกุลชัย ผู�อํานวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ ข�าว กรมการข�าว

90 90051 นายวิจิตร ชูวา ผู�อํานวยการสํานักงานหม'อนไหม

เฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัด

นครราชสีมา

กรมหม'อนไหม

90 90052 นางบุษยา สุระมานะ หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคม

90 90053 นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส'งจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมการขนส'งทางบก ดีเด2น

90 90054 นางนวพร มีวาสนา ผู�อํานวยการท'าอากาศยานลําปาง กรมท'าอากาศยาน

90 90055 นายภูริพัฒน  ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู�อํานวยการสํานักงานเจ�าท'า

ภูมิภาคท่ี 3

กรมเจ�าท'า ดีเด2น

90 90056 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู�อํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 2 กรมทางหลวง ดีเด2น

90 90057 นายโกสินทร  เจติยานนท ผู�อํานวยการสํานักวิเคราะห 

และตรวจสอบ

กรมทางหลวง ดีเด2น ดีเด2น

90 90058 นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู�อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

จังหวัดสระบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม

ดีเด2น

90 90059 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว'น ผู�อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

จังหวัดสิงห บุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม

90 90060 นายชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย ผู�อํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

จังหวัดสุราษฎร ธานี

สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม

ดีเด2น

90 90061 นางภาวินี ณ สายบุรี ผู�อํานวยการกองส'งเสริมและเผยแพร' กรมส'งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม



ผลงานการศึกษา
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รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

90 90062 นางสาวจิตตินันท  เรืองวีรยุทธ ผู�อํานวยการกองจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ

สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

90 90063 นายบรรจง พรมจันทร ผู�อํานวยการสํานักอนุรักษ และฟVWนฟู

ทรัพยากรน้ําบาดาล

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ดีเด2น

90 90065 นางสาวกอบสิริ เอ่ียมสุรีย ผู�อํานวยการกองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม

ดีเด2น

90 90066 นางสาวชลาลัย แจ'มผล ผู�อํานวยการศูนย อุตุนิยมวิทยาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา ดีเด2น

90 90067 นายจําลอง เก'งตรง สถิติจังหวัดปทุมธานี สํานักงานสถิติแห'งชาติ

90 90068 นายณัฐกิตต์ิ รัฐศิลปMโภคิน พลังงานจังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน

ดีเด2น

90 90069 นายทองรัตน  วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร สํานักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน

90 90070 นายศุภลักษณ  พาฬอนุรักษ ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร 

และแผนงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดีเด2น ดีเด2น

90 90071 นางอุบลรัตน  ศิลตระกูล พาณิชย จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย 

90 90072 นางกาญจนา ชมมี พาณิชย จังหวัดนครปฐม สํานักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย 

90 90073 นางชนินทร หริ่มเจริญ ผู�อํานวยการกองสิทธิประโยชน  ทาง

การค�า 

กรมการค�าต'างประเทศ

90 90074 นางศิริพร ชํานาญชาติ ผู�อํานวยการศูนย เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

90 90075 นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชย จังหวัดเชียงใหม' สํานักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย 

ดีเด2น

90 90076 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการพัฒนาชุมชน ดีเด2น



ผลงานการศึกษา
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90 90077 นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย เจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัด กรมท่ีดิน ดีเด2น

90 90078 นายสมเกียรติ สิริพิทักษ เดช ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรม

การผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ดีเด2น

90 90079 นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช ผู�อํานวยการกองนโยบายปTองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

กรมปTองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ดีเด2น

90 90080 นายกิตติกรณ  เทพอยู'อํานวย หัวหน�าสํานักงานปTองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

กรมปTองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

90 90081 นายธีระรัตน  วงษ จักร ท�องถ่ินจังหวัดตราด กรมส'งเสริมการปกครอง

ท�องถ่ิน

ดีเด2น

90 90082 นางยศวันต  บริบูรณ ธนา ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านการแก�ไข

ฟVWนฟูและกิจกรรมชุมชน

กรมคุมประพฤติ

90 90083 นายนพดล นมรักษ ผู�อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ

จังหวัดตรัง

กรมคุมประพฤติ

90 90084 นายสมพงศ  สนิทมัจโร ผู�บัญชาการเรือนจํากลางปSตตานี กรมราชทัณฑ 

90 90085 นายณัฏฐ พัฒน  สิเนหสาร ผู�บัญชาการเรือนจํากลางลพบุรี กรมราชทัณฑ ดีเด2น

90 90086 นางสาวดวงพร อุกฤษณ ผู�อํานวยการกองพัฒนาระบบงาน

ยุติธรรมเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ�มครองเด็ก

และเยาวชน

90 90087 นางนลินนาถ ไกรนรา ผู�อํานวยการศูนย ฝYกและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี

กรมพินิจและคุ�มครองเด็ก

และเยาวชน

ดีเด2น

90 90088 พันตํารวจตรียุทธนา แพรดํา ผู�อํานวยการกองคดีการเงินการ

ธนาคารและการฟอกเงิน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

90 90090 นางสาวชมเชย ภัทรปกรณ ศรี ผู�อํานวยการศูนย เทคโนโลยี

สารสนเทศ

สํานักงานคณะกรรมการ

ปTองกันและปราบปราม

ยาเสพติด

ดีเด2น

90 90091 นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค ผู�อํานวยการกลุ'มตรวจสอบภายใน 

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)

สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน

90 90092 นายอําพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน



ผลงานการศึกษา

IS GP
รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

90 90093 นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน แรงงานจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน

90 90094 นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กรมการจัดหางาน ดีเด2น

90 90095 ว'าท่ีร�อยตรีสมศักด์ิ พรหมดํา ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาผู�ฝYก

และเทคโนโลยีการฝYก

กรมพัฒนาฝXมือแรงงาน

90 90097 นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

จังหวัดสระบุรี

กรมสวัสดิการและ

คุ�มครองแรงงาน

90 90098 นางอุสนีย  ศิลปศร ประกันสังคมจังหวัดขอนแก'น สํานักงานประกันสังคม

90 90099 นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สํานักงานประกันสังคม

90 90100 นางสาวเพชรรัตน  สายทอง ผู�อํานวยการสํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม

90 90101 นางสาวชริดา สังข ทอง ผู�อํานวยการกองกิจการเครือข'าย

ทางวัฒนธรรม

กรมส'งเสริมวัฒนธรรม

90 90102 นางสาวรัตน สุดา ตันศรีสกุล หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร  วิจัยและ

นวัตกรรม

ดีเด2น

90 90103 นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู�อํานวยการกองอนุญาต

ทางนิวเคลียร และรังสี

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

90 90104 นายมนูญ บุญชูวงศ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

90 90105 นายประกิจ พุ'มพฤกษ ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 2

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

90 90106 นางอนงค ลักษณ  พูลสุวรรณ ผู�อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ขอนแก'น

สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

90 90107 นายมนต ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ ผู�อํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค 

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

ดีเด2น



ผลงานการศึกษา
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รุ2นท่ี รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง หน2วยงาน

90 90108 นายสงกรานต  ไหมชุม นายแพทย สาธารณสุขจังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

ดีเด2น

90 90109 นายสามารถ ถิระศักด์ิ นายแพทย สาธารณสุขจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

ดีเด2น ดีเด2น

90 90110 นางสาวภัทรวีร  สร�อยสังวาลย ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐาน

ห�องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร การแพทย ดีเด2น

90 90111 นางป6ยะดา ประเสริฐสม ผู�อํานวยการสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ดีเด2น

90 90112 นางศรินนา แสงอรุณ ผู�อํานวยการศูนย อนามัยท่ี 3 

นครสวรรค 

กรมอนามัย

90 90113 นายสุเมธ องค วรรณดี ผู�อํานวยการสํานักงานปTองกัน

ควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม'

กรมควบคุมโรค ดีเด2น

90 90114 นายพุทธิกรณ  วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

ดีเด2น

90 90115 นายธนบูรณ  เซ'งง'าย อุตสาหกรรมจังหวัดปSตตานี สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

90 90116 นายวัชรินทร  ไชยานุพงศ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

90 90117 นางสาวนิลเนตร 

โลหะพจน พิลาศ

อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

90 90118 นายอํานวย สุวรรณรักษ อุตสาหกรรมจังหวัดอ'างทอง สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

ดีเด2น

90 90119 นางสาวกาญจนา ทัพปTอม อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

90 90120 นายสมชาย เถ่ือนสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

ดีเด2น

90 90121 นายดุสิต จันทรกานต อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

ดีเด2น



ผลงานการศึกษา
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90 90122 นายศุภชัย โปฎก ผู�อํานวยการกองบริการงานอนุญาต

โรงงาน 1

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดีเด2น

90 90123 นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร ผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค กร

และประชาสัมพันธ 

สํานักงานผู�ตรวจการ

แผ'นดิน

90 90124 นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง ผู�อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร สํานักงานศาลปกครอง

90 90126 นางวริดา ตันบุญเอก ผู�อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. 

ประจําจังหวัดสุพรรณบุรี

สํานักงานคณะกรรมการ

ปTองกันและปราบปราม

การทุจริตแห'งชาติ

ดีเด2น ดีเด2น

90 90127 นายวิเชียร ขยันกิจ ผู�อํานวยการสํานักอํานวยการ 

สํานักงานอัยการภาค 1

สํานักงานอัยการสูงสุด

90 90128 นายไทภัทร ธนสมบัติกุล รองผู�อํานวยการสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร

90 90129 นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ ผู�อํานวยการฝ\ายบริหารท่ัวไป การท'องเท่ียว

แห'งประเทศไทย

90 90130 นางสาวมณีรัตน  กําจรกิจการ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียง

สํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน  และ

กิจการโทรคมนาคม

แห'งชาติ

ดีเด2น ดีเด2น

90 90131 นายมานพ ชอบประดิษฐ ผู�ช'วยผู�ว'าการอํานวยการ การไฟฟTาส'วนภูมิภาค

90 90132 นายสตวัน ฮ'มซ�าย ผู�อํานวยการสํานักสถาปSตยกรรม กรมศิลปากร ดีเด2น

90 90133 ศาสตราจารย สัมพันธ   ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ดีเด2น

90 90134 นางสุกัญญา  บุษยนาวิน ผู�ตรวจราชการ กรมบังคับคดี ดีเด2น

90 90135 นางสาววรวรรณ พลิคามิน ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย และสังคม

สํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห'งชาติ

ดีเด2น


