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๙๑ 91001 นางจรรยา อัมหิรัญ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กรมประชาสัมพันธ

๙๑ 91002 นายฐิตินันท สิงหา ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภค

ดานฉลาก

สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค

๙๑ 91003 นางสาวจินตนา จอยจุมพจน ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๙๑ 91004 นางสาวอัจฉรา พรหมกระแสร ผูอํานวยการกองประสานงาน

การเมือง

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๙๑ 91005 นางสาวกฤษณา นิลศรี ผูอํานวยการกองการประชุม

คณะรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี GP ดีเดน

๙๑ 91006 นางสาวเบญจมาศ ทองศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักขาวกรองแหงชาติ

๙๑ 91007 นายสารสิน ศิริถาพร ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบ

งบประมาณและการจัดการ

สํานักงบประมาณ

๙๑ 91008 นายธีรภัทร จุนทการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานความมั่นคง

ระหวางประเทศ

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

๙๑ 91009 นางชื่นสุมน นิวาทวงษ กรรมการรางกฎหมายประจํา 

(นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91010 นางอรวรรณ คงธนขันติธร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนก

ตําแหนงและคาตอบแทน

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน

IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91011 นางพรทิพย แกวมูลคํา ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนา

ระบบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ

IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91012 นายวิรัตน ธัชศฤงคารสกุล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน

๙๑ 91013 นายนฤชา ฤชุพันธุ ผูอํานวยการกองบริหารการลงทุน ๕ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน

IS ดีเดน

๙๑ 91014 นายสิทธิรัตน ดรงคมาศ ผูอํานวยการสํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๙๑ 91015 นางสาวอารีย วรรณาเจริญกุล ผูอํานวยการกลุมกฏหมาย 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๙๑ 91016 นางสาวสุภัทรา สองประทีป ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ

และศักยภาพที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ

๙๑ 91017 นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลําปาง กรมบัญชีกลาง

๙๑ 91018 นายสมบัติ พัฒนมาศ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

กรมศุลกากร IS ดีเดน

รายนามผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส. ๑)

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รุนที่ ๙๒ ระหวางวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

รุนที่ ๙๑ ระหวางวันที่ ๒๒ เมษายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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๙๑ 91019 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ สรรพสามิตพื้นที่สงขลา กรมสรรพสามิต IS ดีเดน

๙๑ 91020 นายอนิรุต หนูหนาย สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๒ กรมสรรพสามิต GP ดีเดน

๙๑ 91021 นางสาวพรศิริ เหลาพัชรกุล ผูอํานวยการกองอุทธรณภาษี กรมสรรพากร IS ดีเดน

๙๑ 91022 นายจีรวัฒน หงสกุล ผูอํานวยการสํานักบริหาร

หลักทรัพยของรัฐ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ

IS ดีเดน

๙๑ 91023 นางสาววนิดา พันธสอาด ผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตร

การกีฬา

กรมพลศึกษา

๙๑ 91024 นายสิโรตม มียศ เลขานุการกรม กรมการทองเที่ยว GP ดีเดน

๙๑ 91025 นางภิญญา จํารูญศาสน พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัดสมุทรปราการ

สํานักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย

GP ดีเดน

๙๑ 91026 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัดหนองบัวลําภู

สํานักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย

GP ดีเดน

๙๑ 91027 นางสิริวิมล เหมะธุรินทร พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัดอุดรธานี

สํานักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย

๙๑ 91028 นางสาวบงกช สัจจานิตย ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

และสนับสนุนวิชาการ ๘

สํานักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย

๙๑ 91029 นายมาโนชญ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย

๙๑ 91030 นางสาวกฤติมา โรจนทัพพะ ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่ง

วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ IS ดีเดน

๙๑ 91031 นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข เลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว

๙๑ 91032 นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการศูนยเรียนรูการพัฒนา

สตรีและครอบครัวภาคกลาง

กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว

๙๑ 91033 นางกรรณิการ ชอินทรวงศ ผูอํานวยการสถานกักกันนครปฐม กรมราชทัณฑ

๙๑ 91034 นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชาย

บานหนองคาย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน IS ดีเดน

๙๑ 91035 นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผูปกครองสถานคุมครอง

และพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ

GP ดีเดน

๙๑ 91036 นายธิติ โลหะปยะพรรณ ผูอํานวยการสํานักแผนงาน

และโครงการพิเศษ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ
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๙๑ 91037 นางละออ ขันธรักษ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ

๙๑ 91038 นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดชลบุรี กรมประมง

๙๑ 91039 นายสมบัติ ตงเตา ผูอํานวยการสํานักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

กรมวิชาการเกษตร GP ดีเดน

๙๑ 91040 นายจําลอง กกรัมย ผูอํานวยการสํานักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓

กรมวิชาการเกษตร GP ดีเดน

๙๑ 91041 นายกิตติ แดงพลอย ผูตรวจราชการกรม สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม

GP ดีเดน

๙๑ 91042 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ ๒

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๙๑ 91043 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๙๑ 91044 นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว

๙๑ 91045 นางสาวขนิษฐา พัวพันธพงษ ผูอํานวยการกองเผยแพร

และประชาสัมพันธ

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๙๑ 91046 นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ ผูอํานวยการสํานักงานเจาทา

ภูมิภาคท่ี ๖

กรมเจาทา IS ดีเดน

๙๑ 91047 นายปยะ โยมา ขนสงจังหวัดขอนแกน กรมการขนสงทางบก

๙๑ 91048 นายสุชัย เลยะกุล ขนสงจังหวัดสระบุรี กรมการขนสงทางบก IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91049 นายอนุวัฒน วงศจํารัส ขนสงจังหวัดเชียงราย กรมการขนสงทางบก

๙๑ 91050 นางสุภา โชติงาม ผูตรวจราชการกรม กรมการขนสงทางบก IS ดีเดน

๙๑ 91051 นายอภินันท จิรชัยกิตติ ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ)

กรมทางหลวงชนบท

๙๑ 91052 นางสาวลักษณวดี ธนามี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศการขนสงและจราจร

สํานักงานนโยบายและแผน

การขนสงและจราจร

๙๑ 91053 นางรวมทรัพย คะเนะดะ ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาคที่ ๘ (ราชบุรี)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

IS ดีเดน

๙๑ 91054 นางศิริวรรณ สุดาจันทร ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

หนองคาย

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

GP ดีเดน

๙๑ 91055 นายอุกกฤต สตภูมินทร ผูอํานวยการกองอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91056 นายสุวภาคย อิ่มสมุทร ผูอํานวยการกองอนุรักษและจัดการ

ทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91057 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา

ภาค ๗

กรมทรัพยากรน้ํา IS ดีเดน

๙๑ 91058 นายเวทางค พวงทรัพย ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร

และแผนงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

IS ดีเดน
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๙๑ 91059 นางสาววิมล ชอบสุข ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา

๙๑ 91060 นายนัฐวุฒิ แดนดี ผูอํานวยการกองอุตุนิยมวิทยา การบิน กรมอุตุนิยมวิทยา IS ดีเดน

๙๑ 91061 นางยุพิน ธรรมศิริ ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๙๑ 91062 นางสาวพลอยรวี เกริกพันธกุล ผูอํานวยการกองโครงสรางพื้นฐาน

เทคโนโลยีดิจิทัล

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

IS ดีเดน

๙๑ 91063 นางวรรณา ขอบอรัญ สถิติจังหวัดชลบุรี สํานักงานสถิติแหงชาติ

๙๑ 91064 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม สํานักงานสถิติแหงชาติ

๙๑ 91065 นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร

และแผนงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91066 นางสาวพัฒนนรี กมลสุรเชษฐ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๙๑ 91067 นางสาวศุภมาศ เลาสกุล ผูอํานวยการกองบริหารกิจการ

ปโตรเลียมระหวางประเทศ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๙๑ 91068 นายนราพันธ ยามาลี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน

๙๑ 91069 นางสาวสุพิตร คํากลัด ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน

IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91070 นางธนันดา ทีปวัชระ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

(นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ)

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย GP ดีเดน

๙๑ 91071 นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชยจังหวัดราชบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย GP ดีเดน

๙๑ 91072 นายวิรัตน นามวงษา พาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

๙๑ 91073 นางสาวขานขนิษฐ อัมพุประภา ผูอํานวยการกองคลัง กรมการคาตางประเทศ

๙๑ 91074 นางสาวภาวิไล คําเพ็ง เลขานุการกรม กรมการคาภายใน

๙๑ 91075 นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการคา

๙๑ 91076 นางสาวฐาปนี ภาณุโสภณ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ IS ดีเดน

๙๑ 91077 นายเอกชัย สุนทร นายอําเภอหัวไทร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมการปกครอง

๙๑ 91078 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผูอํานวยการสํานักสงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

๙๑ 91079 นางสุพินดา นาคบัว ผูอํานวยการกองฝกอบรม กรมที่ดิน

๙๑ 91080 นางสาวณฐธนา คงรัตนชาติ ผูอํานวยการกองกฎหมาย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย GP ดีเดน

๙๑ 91081 นายทัน สรอยศักดิ์ ผูตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง

๙๑ 91082 นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร

และแผนงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม IS ดีเดน

๙๑ 91083 นางดวงพร นิยะพัตร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมคุมประพฤติ
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๙๑ 91084 นายสุวิพัฒน พูลทองคํา ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดี

จังหวัดสุราษฎรธานี

กรมบังคับคดี GP ดีเดน

๙๑ 91085 นายเกียรติกร ปทมทัตต ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดกาญจนบุรี กรมราชทัณฑ GP ดีเดน

๙๑ 91086 นางสาวพรทิพย แจมพงษ ผูอํานวยการสํานักงานปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ภาค ๒

สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด

GP ดีเดน

๙๑ 91087 นางสาวอารีย การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๙๑ 91088 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลําปาง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๙๑ 91089 นางวรรณกานต ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๙๑ 91090 นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห แรงงานจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๙๑ 91091 นายยุทธนา บัวจุน ผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงาน

ตางดาว

กรมการจัดหางาน IS ดีเดน

๙๑ 91092 นายอารักษ สองแสง จัดหางานจังหวัดปทุมธานี กรมการจัดหางาน

๙๑ 91093 นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ จัดหางานจังหวัดชลบุรี กรมการจัดหางาน

๙๑ 91094 นางจงกล สุวรรณานนท จัดหางานจังหวัดตราด กรมการจัดหางาน IS ดีเดน

๙๑ 91095 นางสาวจิราภรณ ปุญญฤทธิ์ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน ๓ ชลบุรี

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน GP ดีเดน

๙๑ 91096 นางดรุณี นิธิทวีกุล ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน ๑๗ ระยอง

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

๙๑ 91097 นางอารี เตชะวันโต ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน ๑๒ สงขลา

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

๙๑ 91098 นายเลอพงษ แตงเนียม ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน ๖ ขอนแกน

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

๙๑ 91099 นายศักดิ์ศิลป ตุลาธร สวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดสมุทรปราการ

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน GP ดีเดน

๙๑ 91100 นายพงศเทพ เพชรโสม สวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน GP ดีเดน

๙๑ 91101 นางสาวนันทินี ทรัพยศิริ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงาน สํานักงานประกันสังคม IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91102 นางบุปผา พันธุเพ็ง ผูอํานวยการสํานักสิทธิประโยชน สํานักงานประกันสังคม IS ดีเดน

๙๑ 91103 เรืออากาศเอกหญิง 

ศุภพร อยูวัฒนา

ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สํานักงานประกันสังคม

๙๑ 91104 นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานประกันสังคม IS ดีเดน

๙๑ 91105 นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๙๑ 91106 นายสถาพร เท่ียงธรรม ผูอํานวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร IS ดีเดน

๙๑ 91107 นางกาญจนา ตุมกลีบ ผูอํานวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัย

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

5/12



รุน รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91108 ศาสตราจารย ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม

IS ดีเดน

๙๑ 91109 นายธีรวัฒน บุญสม ผูอํานวยการกองประเมินผล

และจัดการความรูการวิจัย

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

๙๑ 91110 นายประเวช เหลาประเสริฐ ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดบึงกาฬ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ GP ดีเดน

๙๑ 91111 นายวรรณสิทธิ์ คําเพราะ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

IS ดีเดน

๙๑ 91112 นายชัยพร สุชาติสุนทร ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร

และแผนงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๙๑ 91113 นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข IS ดีเดน

๙๑ 91114 นางเลขา ปราสาททอง ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยที่ ๗ ขอนแกน

กรมวิทยาศาสตรการแพทย IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91115 นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผูอํานวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91116 นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร ผูอํานวยการสํานักโภชนาการ กรมอนามัย IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๑ 91117 นายสุชาติ จองประเสริฐ ผูอํานวยการกองยา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา

IS ดีเดน

๙๑ 91118 นายวสันต นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

๙๑ 91119 นายวีรพงษ เอี่ยมเจริญชัย ผูอํานวยการกองสงเสริมเทคโนโลยี

การผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม IS ดีเดน

๙๑ 91120 นายวัชรุน จุยจําลอง ผูอํานวยการกองพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม IS ดีเดน

๙๑ 91121 นางกมลวรรณ ฉ่ําเลิศวัฒน ผูอํานวยการกองควบคุมมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

GP ดีเดน

๙๑ 91122 นางกณิกนันต ลอสีทอง ผูตรวจราชการกรม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ IS ดีเดน

๙๑ 91123 พลตรี คเชนทร อาจคุมวงษ ผูชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๙๑ 91124 วาท่ีรอยโท สมพงษ สมันเลาะ ผูชวยผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค IS ดีเดน

๙๑ 91125 นายกรวิทย วงศประเสริฐ ผูอํานวยการฝายดิจิทัลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

๙๑ 91126 นายสมจิตต ไหมดี ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน ยุวกาชาด สภากาชาดไทย

๙๑ 91127 นางสมพร สมผดุง ผูอํานวยการสํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร

สํานักงาน ป.ป.ช.

๙๑ 91128 นางสาวศรีไพร ทองสินธุ ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดิน

จังหวัดลําพูน

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน IS ดีเดน

๙๑ 91129 นายวิรัตน เจริญวงศ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง GP ดีเดน
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๙๑ 91130 นางจารุพรรณ อินทรรุง ผูชวยเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92001 นางสาวเกวลี ทศนักข ผูเชี่ยวชาญดานประสานงานการเมือง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๙๒ 92002 นางเบญจภา ศรีสุรัตน ผูเชี่ยวชาญดานแบบแผนพิธีการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๙๒ 92003 นายวัธนชัย ทองประเสริฐ ผูอํานวยการกอง 2 สํานักขาวกรองแหงชาติ IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92004 นางเพชรัตน เสรีพันธพานิช
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร
การงบประมาณ

สํานักงบประมาณ
IS ดีเดน 

๙๒ 92005 นายอภิชาติ รัตนราศรี ผูอํานวยการกองประเมินผล 1 สํานักงบประมาณ IS ดีเดน 

๙๒ 92006 นางสาวกันยารัตน อังคณาวิศัลย
ผูอํานวยการกองความมั่นคงระหวาง
ประเทศ

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

๙๒ 92007 นางกมลวรรณ สัตยายุทย
ผูอํานวยการศูนยจัดการศึกษาใน
ตางประเทศและบริหารความรู

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน GP ดีเดน

๙๒ 92008 นายมนตรี ดีมานพ

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92009 นายทศพล วงศวาร
ผูอํานวยการกองวิเคราะหโครงการ
และงบประมาณ

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ

๙๒ 92010 นางสาวอุษา บานเย็น
ผูตรวจราชการ กอ.รมน. กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร

๙๒ 92011 นางสาวสมใจ สาริกะพันธ ธนารักษพื้นที่สมุทรสาคร กรมธนารักษ GP ดีเดน

๙๒ 92012 นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 กรมสรรพสามิต

๙๒ 92013 นางสาวสลักจิต พงษศิริจันทร
ผูอํานวยการกองมาตรฐานการสอบ
บัญชีภาษีอากร

กรมสรรพากร

๙๒ 92014 นางสาวมารินี สุวรรณโมลี ผูอํานวยการกองยุโรปกลาง กรมยุโรป

๙๒ 92015 นายพืชภพ มงคลนาวิน
ผูอํานวยการกองพัฒนางานกฎหมาย
ระหวางประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
GP ดีเดน

๙๒ 92016 นายกิจจา ไวชมภู
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

๙๒ 92017 นายสุรสิทธิ์ สิงหหลง
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแกน สํานักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

๙๒ 92018 นางอุบล ทองสลับลวน

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช

สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

๙๒ 92019 นางสาวนฤมล พงษสุภาพ

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

GP ดีเดน

๙๒ 92020 นางวรรณภา สุขคง

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดเพชรบูรณ

สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

๙๒ 92021 นางณัฐสุรีย อนุศาสนัน

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดสุรินทร

สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

IS ดีเดน 
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๙๒ 92022 นางวาสนา ทองจันทร

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดสิงหบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย

GP ดีเดน

๙๒ 92023 นางสาวสนธยา บุณยภูษิต เลขานุการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92024 นางเบญจมาศ หะยาจันทา

ผูอํานวยการศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรี
เเละครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอน
เเกน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

GP ดีเดน

๙๒ 92025 นางสาวจารุวรินทร ธนาชนะสิทธิ์

ผูอํานวยการศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรี
และครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดศรีสะเกษ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๙๒ 92026 นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กออน
พญาไท

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92027 นายคมสรร รักแกว
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็ก
บานสงขลา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๙๒ 92028 นางสาวอาภา รัตนพิทักษ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค

กรมกิจการผูสูงอายุ

๙๒ 92029 นางสาวพิมพรภัช ทิพยชวานนท
ผูปกครองสถานคุมครองและพัฒนา
คนพิการบานนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ GP ดีเดน

๙๒ 92030 นางสาวพจนา เสมา
เกษตรและสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ IS ดีเดน 

๙๒ 92031 นางขนิษฐา โกวิทยากร
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ

๙๒ 92033 นายประวิทย ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี กรมประมง IS ดีเดน 

๙๒ 92034 นายบุญญกฤช ปนประสงค ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย กรมปศุสัตว IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92035 นางสาวลมัย ชูเกียรติวัฒนา
ผูอํานวยการกองวิจัยพัฒนาปจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร
GP ดีเดน

๙๒ 92036 นายชูชาติ วัฒนวรรณ

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
ผลิตผลเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

๙๒ 92037 นายวีระชัย เข็มวงษ เกษตรจังหวัดพิจิตร กรมสงเสริมการเกษตร GP ดีเดน

๙๒ 92038 นายสุรินทร วทัญู เลขานุการกรม กรมสงเสริมสหกรณ

๙๒ 92039 นายชีวิต เมงเอียด
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 7

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
GP ดีเดน

๙๒ 92040 นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92041 นางสาววีณา นุสดิน

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณของ
อากาศยาน

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

IS ดีเดน 

๙๒ 92042 นายธนิต วงศปยนันทกุล

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
คนหาและชวยเหลืออากาศยานและ
เรือที่ประสบภัย

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92043 นายเสกสม อัครพันธุ
ผูอํานวยการสํานักงานขนสง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

กรมการขนสงทางบก
GP ดีเดน
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๙๒ 92044 นายรังสฤษดิ์ วรสีหะ ขนสงจังหวัดสกลนคร กรมการขนสงทางบก

๙๒ 92045 นายธีระกุล แกวสุวรรณ ขนสงจังหวัดสุราษฎรธานี กรมการขนสงทางบก IS ดีเดน 

๙๒ 92046 นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ ขนสงจังหวัดหนองคาย กรมการขนสงทางบก GP ดีเดน

๙๒ 92047 นายชัยรัตน พรสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักการขนสงผูโดยสาร กรมการขนสงทางบก IS ดีเดน 

๙๒ 92048 นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ
ผูอํานวยการกองสงเสริมกิจการ
ทาอากาศยาน

กรมทาอากาศยาน
IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92049 นายพันธุศักดิ์ สัตยเทวา
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 3 
(สกลนคร)

กรมทางหลวง
IS ดีเดน 

๙๒ 92050 นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย กรมทางหลวงชนบท

๙๒ 92051 นายสุรพงษ เมี้ยนมิตร
ผูอํานวยการกองจัดระบบการจราจร
ทางบก

สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร

๙๒ 92052 นายปรีชา โตมี

ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดนาน

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๙๒ 92053 นายประเดิม ภาคแกว

ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
ที่ 12

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม GP ดีเดน

๙๒ 92054 นายเฉลิมพันธ ยินเจริญ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม GP ดีเดน

๙๒ 92055 นายพันศักดิ์ ถิรมงคล ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92057 นายสาธิต รัตนสิงห
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 10

กรมทรัพยากรน้ํา
IS ดีเดน 

๙๒ 92058 นายอุบล มุสิกวัตร
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

๙๒ 92059 นางสาวสิรินอย องคศิริวิทยา
ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๙๒ 92060 นายจักรพงษ ชาวงษ

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม IS ดีเดน 

๙๒ 92061 นายธเนศ วิริยะจิตต
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร
และแผนงาน

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92062 นายเอกพงษ หริ่มเจริญ
ผูอํานวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๙๒ 92063 นางสาวสุวรรณี วังกานต ผูอํานวยการกองสถิติสาธารณมติ สํานักงานสถิติแหงชาติ GP ดีเดน

๙๒ 92064 นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสถิติแหงชาติ GP ดีเดน

๙๒ 92065 นายธนาศักดิ์ สระทอง พลังงานจังหวัดตรัง สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน GP ดีเดน

๙๒ 92066 นางสาวมาลินี ภักดีอุทธรณ เลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน GP ดีเดน

๙๒ 92067 นายวุฒิทัต ตันติเวสส
ผูอํานวยการกองความปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

กรมธุรกิจพลังงาน
IS ดีเดน 

๙๒ 92068 นางสาวนิพัทธา จันยอง พาณิชยจังหวัดจันทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย IS ดีเดน 

๙๒ 92069 วาท่ีรอยโท สุธรรม ลครรํา พาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

๙๒ 92070 นายพสิษฐ พรหมภักดี พาณิชยจังหวัดอางทอง สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย GP ดีเดน
9/12



รุน รหัส ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92071 นายชาตรี อารีวงศ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและ
ปฏิบัติการ

กรมการคาภายใน
IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92072 นายสุภัทธ ตั้งตรงจิตร
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการเจรจา
การคาระหวางประเทศ

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

๙๒ 92073 รอยตรี จักรา ยอดมณี
ผูอํานวยการกองปองปรามการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
IS ดีเดน 

๙๒ 92074 หมอมหลวงภูทอง ทองใหญ ผูอํานวยการกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการคา IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92075
นายกัมปนาทจักรวาล 
วิเวศ ศรีพุทธา

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี กรมการพัฒนาชุมชน

๙๒ 92076 นางสาวจุราพร สมเสียง
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

กรมที่ดิน

๙๒ 92077 นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข ผูเชี่ยวชาญดานสํารวจและแผนที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๙๒ 92078 นายอัสนีย สังขเนตร ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม GP ดีเดน

๙๒ 92079 นางสาวสุทิศา ศาสตรเณร
ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแกน

กรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน IS ดีเดน 

๙๒ 92080 นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผูบัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี กรมราชทัณฑ IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92081 รอยตํารวจเอก ปยะ รักสกุล ผูอํานวยการกองบริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ GP ดีเดน

๙๒ 92082 นางสาวนันทพร พงศอิศวรานันท
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบบริหาร 
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด GP ดีเดน

๙๒ 92083 นางสาวนมิตา วายนต
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๙๒ 92084
นางสาวกาญจนกัญจ 
มงคลสีมานนท

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
ระบบบริหาร (นักวิชาการแรงงาน
เชี่ยวชาญ)

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

GP ดีเดน

๙๒ 92085 นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๙๒ 92086 นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๙๒ 92087 นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน GP ดีเดน

๙๒ 92088 นางศุภลักษณ ศรุติรัตนวรกุล แรงงานจังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๙๒ 92089 นางสาวสุวกุล ไตรรัตนผลาดล
ผูอํานวยการกองบริหารขอมูล
ตลาดแรงงาน

กรมการจัดหางาน
IS ดีเดน 

๙๒ 92090 นายพิเชษฐ ทองพันธ จัดหางานจังหวัดสระบุรี กรมการจัดหางาน

๙๒ 92091 นางสาวบุณยวีร ไขวพันธุ จัดหางานจังหวัดนครปฐม กรมการจัดหางาน GP ดีเดน

๙๒ 92092 นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดขอนแกน กรมการจัดหางาน GP ดีเดน

๙๒ 92093 นายอนุกูล นําหนาวงษสุข
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92094 นางจิรวรรณ สุตสุนทร
ผูอํานวยการกองแผนงานและ
สารสนเทศ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

๙๒ 92095 นายเกริกไกร นาสมยนต ผูอํานวยการกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน GP ดีเดน

๙๒ 92096 นายเกษมสันต เครือเจริญ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
นครราชสีมา

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
IS ดีเดน 

๙๒ 92097 นางสาวกาญจนา พูลแกว ผูอํานวยการกองคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92098 นางสาวสุวดี ทวีสุข
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
IS ดีเดน 
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๙๒ 92099 นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย ประกันสังคมจังหวัดตรัง สํานักงานประกันสังคม

๙๒ 92100 เรือเอก สาโรจน คมคาย ผูอํานวยการกองกฎหมาย สํานักงานประกันสังคม

๙๒ 92101 นายประธาน ถาวร ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย สํานักงานประกันสังคม IS ดีเดน 

๙๒ 92102 นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ ประกันสังคมจังหวัดตาก สํานักงานประกันสังคม IS ดีเดน 

๙๒ 92103 นายสุขสันต เจริญทวีโชค
ผูอํานวยการสํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

สํานักงานประกันสังคม

๙๒ 92104 นายไชยนันท แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๙๒ 92105 รอยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ
ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากร
ที่ 11 สงขลา

กรมศิลปากร

๙๒ 92106 นายสุรัฐกิจ พีรพงศศิลป ผูอํานวยการสํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร

๙๒ 92107 นางพจมาน ทาจีน
ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรอง
หองปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตรบริการ
IS ดีเดน 

๙๒ 92108 นายวินัย ยงเขตรการณ รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ GP ดีเดน

๙๒ 92109 นายนิพนธ เบญจกุล

ผูอํานวยการภารกิจบริหารการ
เปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สํานักงาน ก.ค.ศ.)

๙๒ 92110 วาท่ีรอยโท นิคม เหลี่ยมจุย
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92111 นายบรรเจิด นนทสูติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92112 นางโศรยา ธรรมรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอภัยภูเบศร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

IS ดีเดน 

๙๒ 92113 นายชัยรัตน ลําโป
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปตตานี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

IS ดีเดน 

๙๒ 92114 นางสาวศศิธร ศิริมหาราช
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม

กรมการแพทย

๙๒ 92115 นางดวงธิดา จันทรพุม
อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๙๒ 92116 นายรินทวัฒน สมบัติศิริ
ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบ
มาตรฐานงานกํากับโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
IS ดีเดน 

๙๒ 92117 นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา เลขานุการกรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92118 นายยุทธศิลป รักญาติ
ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรเขต 2

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร IS ดีเดน 

๙๒ 92119 นางสาวศยารัตน คงธนโชติเดชา

ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทราย ภาคท่ี 3

สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย GP ดีเดน

๙๒ 92120 นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์
ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๙๒ 92121 นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๙๒ 92122 นายวัชระ หัศภาค

ผูอํานวยการกองติดตามประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

IS ดีเดน GP ดีเดน

๙๒ 92123 นางสาวอารี พลดี เลขานุการกรม สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
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๙๒ 92124 นายธีระศิลป เทเพนทร ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล การทองเที่ยวแหงประเทศไทย IS ดีเดน 

๙๒ 92125 นางสาวสมพิศ นวพรชัย
ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ
 9

การประปานครหลวง
IS ดีเดน 

๙๒ 92127 นายอาภากร ปานเลิศ

ผูชวยเลขาธิการ สายกํากับผลิตภัณฑ
ประกันภัย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย IS ดีเดน 

๙๒ 92128
รองศาสตราจารย พันตํารวจเอก 
โสรัตน กลับวิลา

คณบดี คณะสังคมศาสตร 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
GP ดีเดน

๙๒ 92129 นายภัคพล โลหะกุลวิช ผูเชี่ยวชาญดานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง GP ดีเดน

๙๒ 92130 นางพยอม แยมอุทัย
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
สํานักงานคดียาเสพติด

สํานักงานอัยการสูงสุด
GP ดีเดน

๙๒ 92131 นายวันชัย นิลวงศ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ กรมสงเสริมการเกษตร
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