
รหัส ช่ือ - นามสกุล ตําแหน�ง/หน�วยงาน IS ดีเด�น GP ดีเด�น

87001 นางชื่นชีวัน ลิมป�ธีระกุล ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ

ให�แก&องค'กรปกครองส&วนท�องถ่ิน

IS ดีเด�น

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

87002 นายยงยุทธ สุทธิชื่น ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ1ายข�าราชการประจําด�านสังคม

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

87003 นายธวพงศ' อ&อนนุช นักวิเคราะห'นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

(ผู�เชี่ยวชาญด�านเคร่ืองราชอิสริยาภรณ')

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

87004 นายธวัชชัย จันทร'ไพศาลสิน ผู�เชี่ยวชาญด�านวิเคราะห' ประมวล และติดตามมติ

คณะรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

87005 นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู�อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ'ต&างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ'

87006 นายอนุกูล เจิมมงคล ผู�อํานวยการสํานัก 1 GP ดีเด�น

สํานักข&าวกรองแห&งชาติ

87007 นางนุชจรี ณ สงขลา ผู�อํานวยการกองประเมินผล 1 IS ดีเด�น

สํานักงบประมาณ

87008 นายชุมพล เด็จดวง นักวิเคราะห'งบประมาณเชี่ยวชาญ/ 

ผู�อํานวยการกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นท่ี 9

สํานักงบประมาณ

87009 นายเกษม ทวีปEญญสกุล ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร'ความมั่นคง

กิจการชายแดนและประเทศรอบบ�าน

สํานักงานสภาความมั่นคงแห&งชาติ

87010 นายกิตติศักดิ์ จุลสํารวล ผู�อํานวยการกองหลักนิติบัญญัติ GP ดีเด�น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

87011 นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย'ไชย ผู�อํานวยการกองกฎหมายต&างประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายนามผู"สําเร็จการฝ&กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู"นําที่มีวิสัยทัศน-และคุณธรรม  (นบส.1)

ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561  รุ�นที่ 87



รหัส ช่ือ - นามสกุล ตําแหน�ง/หน�วยงาน IS ดีเด�น GP ดีเด�น

87012 นายชนิสร' คล�ายสังข' ผู�อํานวยการกองกฎหมายสวัสดิการสังคม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

87013 นางสาววัชราพร รัตนยานนท' ผู�อํานวยการศูนย'การจัดการศึกษาในต&างประเทศ

และบริหารความรู�

IS ดีเด�น

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน

87014 นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู�อํานวยการกองส&งเสริมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ

GP ดีเด�น

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

87015 นางสาวสุมิตรา พูลทอง ผู�เชี่ยวชาญด�านวางแผนยุทธศาสตร' GP ดีเด�น

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห&งชาติ87016 นางนภัสชล ทองสมจิตร ผู�เชี่ยวชาญด�านแบบจําลองเศรษฐกิจ IS ดีเด�น GP ดีเด�น

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห&งชาติ87017 นางสาวกาญจนา นพพันธ' ผู�อํานวยการศูนย'บริการลงทุน IS ดีเด�น

สํานักงานคณะกรรมการส&งเสริมการลงทุน

87018 นายจีรวิชญ' นิยมธรรม ผู�อํานวยการกองพุทธศาสนสถาน GP ดีเด�น

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห&งชาติ

87019 พล.ต.ต.รมย'สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการปKองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน

สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

87020 นางกมลินี สุขศรีวงศ' ผู�อํานวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

87021 นายชนธัญ แสงพุ&ม ผู�อํานวยการสํานักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม

IS ดีเด�น

ศูนย'อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต�

87022 นางศุกร'ศิริ บุญญเศรษฐ' ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสดุ

กรมธนารักษ'

87023 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ธนารักษ'พื้นท่ีสมุทรสาคร GP ดีเด�น

กรมธนารักษ'

87024 นางสาววิลาวรรณ พยาน�อย ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด�านการคลัง

และบัญชีภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง



รหัส ช่ือ - นามสกุล ตําแหน�ง/หน�วยงาน IS ดีเด�น GP ดีเด�น

87025 นายบุญสืบ ศรีแก�ว สรรพสามิตพื้นท่ีเลย GP ดีเด�น

กรมสรรพสามิต

87026 นางสาวปริชญา สิทธิสาร สรรพากรพื้นท่ีมหาสารคาม

กรมสรรพากร

87027 นางสาวอุปมา ใจหงษ' ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ IS ดีเด�น GP ดีเด�น

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

87028 นายวุฒิพงศ' จิตตั้งสกุล ผู�อํานวยการสํานักนโยบายการออมและการลงทุน IS ดีเด�น

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

87029 นางสาวสุภัค ไชยวรรณ ผู�อํานวยการสํานักนโยบายการคลัง

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

87030 นางกมลภัทร ประทุมแก�ว ผู�อํานวยการกองงานบริหารองค'การระหว&างประเทศ

กรมองค'การระหว&างประเทศ

87031 นายธนวัต ศิริกุล ผู�อํานวยการสํานักงานเลขานุการกรม

กรมเศรษฐกิจระหว&างประเทศ

87032 นางสาวปราณปริยา พลเย่ียม ท&องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม&

สํานักงานปลัดกระทรวงการท&องเท่ียวและกีฬา

87033 นางสาวอณิรา ธินนท' พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย'จังหวัดเชียงราย

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย'

87034 นายสุชาติ แสงพรม ผู�ปกครองนิคมสร�างตนเองลําน้ําน&าน จังหวัดอุตรดิตถ'

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

87035 นางเทพวัลย' ภรณวลัย ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านเยาวชน รักษาการกองส&งเสริม

การพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

87036 นางสาวนภาพร เมฆาผ&องอําไพ ผู�ปกครองสถานสงเคราะห'เด็กอ&อนรังสิต จ. ปทุมธานี IS ดีเด�น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

87037 นางดุสิตา เชาวน'เลิศ ผู�ปกครองสถานสงเคราะห'เด็กหญิงบ�านราชวิถี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน



รหัส ช่ือ - นามสกุล ตําแหน�ง/หน�วยงาน IS ดีเด�น GP ดีเด�น

87038 นางสาวศิร์ิดาวัลย' สรารัมย' ผู�ปกครองสถานสงเคราะห'เด็กชายบ�านบางละมุง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

87039 นางสิรินุช อันตรเสน ผู�อํานวยการศูนย'พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุ

บ�านบางแค

กรมกิจการผู�สูงอายุ

87040 นางณฐอร อินทร'ดีศรี ผู�อํานวยการกองกองทุนและส&งเสริมความเสมอภาค

คนพิการ

GP ดีเด�น

กรมส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

87041 นายวรยุทธ บุญมี เกษตรและสหกรณ'จังหวัดปทุมธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'

87042 นายไพฑูรย' โกเมนท' เกษตรและสหกรณ'จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'

87043 นางละออง ชื่นฉอด ผู�อํานวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

และเกษตรกรรมย่ังยืน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'

87044 นายสัญญา แสงพุ&มพงษ' ผู�อํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา IS ดีเด�น GP ดีเด�น

กรมชลประทาน

87045 นายธนวัฒน' พันธุ'สนิท ปศุสัตว'จังหวัดนครศรีธรรมราช IS ดีเด�น

กรมปศุสัตว'

87046 นายสมศักดิ์ สุขจันทร' ผู�อํานวยการกองนโยบายและแผนการใช�ที่ดิน GP ดีเด�น

กรมพัฒนาท่ีดิน

87047 นายวิบูลย' ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

กรมส&งเสริมการเกษตร

87048 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ'

กรมส&งเสริมการเกษตร

87049 นายเสน&ห' สภาพันธ' ผู�ตรวจราชการกรม GP ดีเด�น

กรมส&งเสริมสหกรณ'

87050 นายวิวรรธน' สงประเสริฐ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครสวรรค' IS ดีเด�น

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม



รหัส ช่ือ - นามสกุล ตําแหน�ง/หน�วยงาน IS ดีเด�น GP ดีเด�น

87051 นายสมศักดิ์ แปKนถนอม ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

87052 นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู�เชี่ยวชาญด�านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร 

ปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน&งผู�อํานวยการศูนย'ปฏิบัติการ

เศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

87053 นายขจร เราประเสริฐ ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร'ข�าว IS ดีเด�น

กรมการข�าว

87054 นายปนิธิ เสมอวงษ' ผู�อํานวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง IS ดีเด�น

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

87055 นายสถาพร อังคณาวรกุล ผู�อํานวยการกองตรวจราชการ IS ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

87056 นางสาวนงลักษณ' วงศ'สุขสิริเดชา ผู�อํานวยการกองแผนงาน IS ดีเด�น

กรมการขนส&งทางบก

87057 นางสิริรัตน' วีรวิศาล ผู�อํานวยการสํานักการขนส&งสินค�า IS ดีเด�น GP ดีเด�น

กรมการขนส&งทางบก

87058 นางสาวปาหนัน ถนัดค�า ขนส&งจังหวัดหนองคาย

กรมการขนส&งทางบก

87059 นายอาทิตย' วินิจสร ผู�อํานวยการกองก&อสร�างและบํารุงรักษา

กรมท&าอากาศยาน

87060 นายโอฬาร เฮงเจริญ ผู�อํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ GP ดีเด�น

กรมเจ�าท&า

87061 นายจิรนันทน' ประกอบไวทยกิจ ผู�อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 1 IS ดีเด�น

กรมทางหลวงชนบท

87062 นายนิรันดร' เกตุแก�ว ผู�อํานวยการสํานักส&งเสริมระบบการขนส&งและจราจร

ในภูมิภาค

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส&งและจราจร

87063 นางประนอม ปSยะสาธุกิจ ผู�อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 7 GP ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม
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87064 นายถาวร เพ็ชรบัว ผู�อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 3 (พิษณุโลก)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

87065 นางสาวสาวิตรี ศรีสุข ผู�อํานวยการศูนย'สารสนเทศสิ่งแวดล�อม

กรมส&งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม

87066 นายมงคล หลักเมือง ผู�อํานวยการสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา GP ดีเด�น

กรมทรัพยากรน้ํา

87067 นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู�อํานวยการศูนย'สารสนเทศทรัพยากรน้ํา

กรมทรัพยากรน้ํา

87068 นางอังคณา วงษ'ประเสริฐ นักวิเคราะห'นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

(ผู�อํานวยการกลุ&มพัฒนาระบบบริหาร)

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

87069 นายเมธี มหายศนันท' ผู�อํานวยการศูนย'อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

กรมอุตุนิยมวิทยา

87070 นายธนาวุฒิ ปEญจพรอุดมลาภ ผู�อํานวยการศูนย'อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล&าง

IS ดีเด�น

กรมอุตุนิยมวิทยา

87071 นายพินิจ กัลยาณมณีกร สถิติจังหวัดนนทบุรี GP ดีเด�น

สํานักงานสถิติแห&งชาติ

87072 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดอุดรธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

87073 นายพิชิต ทวีศรี ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาพลังงานทดแทน GP ดีเด�น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ'พลังงาน

87074 นางภาวนา มานะเวช ผู�อํานวยการกองแผนงานธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

87075 นางเฟTUองฟKา ตุลาธรรมกุล พาณิชย'จังหวัดลําพูน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย'

87076 นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย'จังหวัดเพชรบูรณ'

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย'
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87077 นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย'จังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย'

87078 นางสาวสิริบุษย' อ๊ึงภากรณ' นิติกรชํานาญการพิเศษ IS ดีเด�น

กรมการค�าต&างประเทศ

87079 นางสาวรชกร ศักดิ์ศรี นักวิชาการพาณิชย'ชํานาญการพิเศษ

กรมการค�าต&างประเทศ

87080 นางนิศาบุษป� วีรบุตร ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาการตลาดต&างประเทศ IS ดีเด�น GP ดีเด�น

กรมส&งเสริมการค�าระหว&างประเทศ

87081 นางสาวโชติมา เอ่ียมสวัสดิกุล ผู�อํานวยการกองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน IS ดีเด�น

กรมเจรจาการค�าระหว&างประเทศ

87082 นางสาวมยุรี เพ็ชร'พนมพร ผู�อํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

87083 นายปEญญา ใช�เฮ็ง นายอําเภอเชียงม&วน จังหวัดพะเยา

กรมการปกครอง

87084 นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์ ผู�อํานวยการกองเทคโนโลยีทําแผนท่ี

กรมท่ีดิน

87085 นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู�อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

87086 นายชยุต วงศ'วณิช หัวหน�าสํานักงานปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดยโสธร

GP ดีเด�น

กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย

87087 นางสาวนิรมล สุขวิไล ผู�อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

กรมบังคับคดี

87088 นายคนอง รอดทอง ผู�อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี

กรมคุมประพฤติ

87089 นายไพโรจน' พุทธิวิศิษฏ' ผู�อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา GP ดีเด�น

กรมคุมประพฤติ

87090 นายณรงค' จุ�ยเส&ย ผู�บัญชาการเรือนจํากลางพิษณุโลก

กรมราชทัณฑ'

87091 นายมนตรี บุนนาค ผู�อํานวยการสํานักทัณฑวิทยา

กรมราชทัณฑ'

87092 นางสาวอรพรรณ เลาหัตถพงษ'ภูริ ผู�ตรวจราชการกรม
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กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน

87093 นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน' ผู�อํานวยการกองกฎหมาย

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพ

ติด87094 นางสุขุมาล ธนานันต' แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี GP ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

87095 นางประไพพรรณ ลุ&มจันทร' แรงงานจังหวัดจันทบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

87096 นายกฤตพัฒน' ครุฑกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

87097 นายประพนธ' ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

87098 นายสันติ นันตสุวรรณ ผู�อํานวยการกองนิติการ

กรมการจัดหางาน

87099 นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดขอนแก&น

กรมการจัดหางาน

87100 นางโสภา เกียรตินิรชา ผู�ตรวจราชการกรม GP ดีเด�น

กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

87101 นางจิระภา ดวงดี สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม GP ดีเด�น

กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

87102 นายอนุชา จันทรเกษร ผู�อํานวยการกองนิติการ

กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

87103 นายครรชิต จารุพันธุ' ผู�อํานวยการกองกฎหมาย IS ดีเด�น

สํานักงานประกันสังคม

87104 นายนันทชัย ปEญญาสุรฤทธิ์ ผู�อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 

พื้นท่ีสีลมสํานักงานประกันสังคม

87105 นายชัยพล สุขเอ่ียม หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี GP ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

87106 นางศรีนวล ลัภกิตโร ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กรมการศาสนา

87107 นายอรุณศักดิ์ ก่ิงมณี ผู�อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา GP ดีเด�น

กรมศิลปากร

87108 นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี IS ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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87109 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดตราด

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

87110 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี GP ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

87111 นายเจนวิทย' ครองตน ผู�อํานวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

87112 นายสุรินทร' นวลรอด ผู�อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช&างสุราษฎร'ธานี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

87113 นายนําพล แดนพิพัฒน' ผู�อํานวยการโรงพยาบาลบางพลี IS ดีเด�น GP ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

87114 นายวิศณุ วิทยาบํารุง นายแพทย'สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

87115 นายมานัส โพธาภรณ' ผู�อํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี GP ดีเด�น

กรมการแพทย'

87116 นางสาวกัลยา อนุลักขณาปกรณ' ผู�อํานวยการศูนย'วิทยาศาสตร'การแพทย'ที่ 11 

สุราษฎร'ธานี

กรมวิทยาศาสตร'การแพทย'

87117 นายพนิต โล&เสถียรกิจ ผู�อํานวยการศูนย'อนามัยท่ี 6 ชลบุรี

กรมอนามัย

87118 นายบุรินทร' สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู�อํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต IS ดีเด�น

กรมสุขภาพจิต

87119 นายธีระ แก�วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

87120 นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห'สุนีย' อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก&น

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

87121 นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

87122 นายพิทักษ' บุญคงแก�ว อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

87123 นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู�อํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร�างสรรค' GP ดีเด�น

กรมส&งเสริมอุตสาหกรรม

87124 นายไชยวัฒน' ตั้งเกริกโอฬาร ผู�อํานวยการกองบริหารมาตรฐานระหว&างประเทศ IS ดีเด�น GP ดีเด�น

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ'อุตสาหกรรม
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87125 นางสาวนพมาศ ช&วยนุกูล ผู�อํานวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 IS ดีเด�น

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

87126 นายศุภชัย พงษ'ศิริวรรณ' ผู�อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร& เขต 2

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร&

87127 นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค'กรและประชาสัมพันธ'

สํานักงานผู�ตรวจการแผ&นดิน

87128 นางสาวสาวิตรี อมรตานนท' ผู�อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

และประชาสัมพันธ'

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

87129 พันเอกสามารถ โพธิสระ รองผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการกําลังพล IS ดีเด�น

กรมเสมียนตรา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

87130 นางสาวถนอม สุรวงศ'ตระกูล ผู�อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ&นดิน GP ดีเด�น

สํานักงานการตรวจเงินแผ&นดิน

รายนามผู"สําเร็จการฝ&กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู"นําที่มีวิสัยทัศน-และคุณธรรม (นบส.1) 

ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ�นที่ 88
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88001 นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย' ผู�อํานวยการกองกลาง

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

88003 นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข ผู�เชี่ยวชาญด�านพัฒนายุทธศาสตร'

และระบบการบริหารงาน

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

88004 นางสาวอ�อวดี สุนทรวิภาต ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านพัฒนาระบบมาตรฐานและ

แผนพัฒนาท�องถ่ิน

GP ดีเด�น

กรมส&งเสริมการปกครองท�องถ่ิน

88005 นายฐนัตถ' สุวรรณานนท' ผู�อํานวยการสํานัก 1 IS ดีเด�น

สํานักข&าวกรองแห&งชาติ

88006 นางสาวกนกรัตน' ขุนทอง นักวิเคราะห'งบประมาณเชี่ยวชาญ

สํานักงบประมาณ

88007 นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ' ผู�อํานวยการกองจัดทํางบประมาณ

ด�านการบริหาร

สํานักงบประมาณ
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88008 นายเทอดไท ศรีอุประ ผู�อํานวยการสํานักงานเลขาธิการ

สํานักงานสภาความมั่นคงแห&งชาติ

88009 นายวรณัฐ คงเมือง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร'ความมั่นคงระหว&าง

ประเทศ

IS ดีเด�น

สํานักงานสภาความมั่นคงแห&งชาติ

88010 นางสาวธํารงลักษณ' ลาพินี ผู�อํานวยการกองกฎหมายปกครอง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

88011 นางสาวนริศรา แดงไผ& ผู�อํานวยการกองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

88012 นางสาวรพีพร มณีพงษ' นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน

88013 นางศิริเนตร กล�าหาญ ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านการพัฒนาระบบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

88014 นางสาวสุนทราลักษณ' เพ็ชรกูล ผู�อํานวยการสํานักวิเคราะห'โครงการลงทุนภาครัฐ GP ดีเด�น

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห&งชาติ

88015 นายอภิชัย ธรรมเสริมสุข ผู�อํานวยการสํานักบัญชีประชาชาติ IS ดีเด�น GP ดีเด�น

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห&งชาติ

88016 นายสมปรารถนา สุขทวี ผู�อํานวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย GP ดีเด�น

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห&งชาติ

88017 นายเอนก บํารุงกิจ ผู�อํานวยการศูนย'สารสนเทศการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห&งชาติ

88018 นายสุวิทย' ดุลยะนันท' ผู�อํานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

88020 พันเอกหญิง ณัชชามน สูยานนท' นักวิเคราะห'นโยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญ

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

88021 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ' ผู�อํานวยการสํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

กรมธนารักษ'

88022 นายเอก สาตรวาหา ผู�อํานวยการสํานักพิกัดอัตราศุลกากร IS ดีเด�น

กรมศุลกากร

88023 นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล ผู�อํานวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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88024 นางฉัตรมณี สินสิริ ผู�เชี่ยวชาญด�านพัฒนาระบบบริหาร

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

88025 นายสุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ ผู�อํานวยการสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาค

ประชาชน

GP ดีเด�น

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

88026 นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง ผู�อํานวยการกองสนธิสัญญา IS ดีเด�น GP ดีเด�น

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

88027 นางปรางทิพย' กาญจนหัตถกิจ ผู�อํานวยการกองนโยบายเศรษฐกิจ

ระหว&างประเทศ

กรมเศรษฐกิจระหว&างประเทศ

88028 นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี GP ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงการท&องเท่ียวและกีฬา

88029 นายนิคม หวายบุตร ผู�อํานวยการศูนย'พัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูงจังหวัด

แม&ฮ&องสอน

GP ดีเด�น

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

88030 นางละอองดาว สีจันทร'แจ�ง ผู�อํานวยการยุทธศาสตร'และแผนงาน IS ดีเด�น

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

88031 นางสาวอรพินท' ศักดิ์เอ่ียม ผู�อํานวยการกองคุ�มครองเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

88032 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย'จังหวัดอุตรดิตถ' GP ดีเด�น

กรมกิจการผู�สูงอายุ

88033 นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย'จังหวัด

กําแพงเพชร

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย'

88034 นางอุบลทิพย' เพชรชู ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร'และแผนงาน

กรมส&งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

88035 นายเสถียร เขียนสาร' เกษตรและสหกรณ'จังหวัดสิงห'บุรี GP ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'

88036 นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ'จังหวัดยโสธร

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'

88037 นายนุภาษ สันตยานนท' เกษตรและสหกรณ'จังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'

88038 นางกาญจนา แดงรุ&งโรจน' เกษตรและสหกรณ'จังหวัดสระบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'
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88039 นายพลพิศิลป� สุวรรณชัย ผู�อํานวยการศูนย'เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

IS ดีเด�น GP ดีเด�น

กรมประมง

88040 นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม

กรมวิชาการเกษตร

88041 นายดนัย นาคประเสริฐ ผู�อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

กรมวิชาการเกษตร

88042 นายประสงค' พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา

กรมส&งเสริมการเกษตร

88043 นางจุไรรัตน' แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี

กรมส&งเสริมการเกษตร

88044 นางศุลีพร เวชวิฐาน ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

88045 นายรัฐกรณ' บกแก�ว ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

88046 นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย' ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอุบลราชธานี IS ดีเด�น

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

88047 นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม GP ดีเด�น

สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห&งชาติ

88048 นางสาวราตรี เม&นประเสริฐ ผู�อํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

88049 นายวินิต อธิสุข ผู�อํานวยการกองเศรษฐกิจการเกษตร

ระหว&างประเทศ

IS ดีเด�น

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

88050 นายประสงค' ทองพันธ' ผู�อํานวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข�าวและ

ผลิตภัณฑ'

IS ดีเด�น

กรมการข�าว

88051 นางนรีลักษณ' วรรณสาย ผู�อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

88052 นางจตุพร เนียมสุข ผู�อํานวยการกองการต&างประเทศ IS ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

88053 นายไพโรจน' งามจรัส ผู�อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล GP ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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88054 นางสาววันทนา เสาวดี ผู�อํานวยการกองอุทธรณ'เงินค&าทดแทน

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

88055 นายสุทธิพงษ' เตชะภูสิทธิพงศ' ผู�ตรวจราชการกรม

กรมการขนส&งทางบก

88056 นายอรรณพ หาญกิจ ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรมยานยนต' IS ดีเด�น

กรมการขนส&งทางบก

88057 นายจิระพงศ' เทพพิทักษ' ผู�อํานวยการกองฝXกอบรม IS ดีเด�น GP ดีเด�น

กรมทางหลวง

88058 นายทวี สกุลเวช ผู�อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 11 

(สุราษฎร'ธานี)

กรมทางหลวงชนบท

88059 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ' ผู�อํานวยการสํานักงานโครงการพัฒนาระบบราง

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส&งและจราจร

88060 นายอาวีระ ภัคมาตร' ผู�อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 2 ลําปาง

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม

88061 นายพิทยา ปราโมทย'วรพันธุ' ผู�อํานวยการกองนิติการ

กรมควบคุมมลพิษ

88062 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู�อํานวยการสํานักงานประสานการจัดการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

IS ดีเด�น

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม

88063 นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 (ขอนแก&น)

กรมทรัพยากรน้ํา

88064 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 IS ดีเด�น GP ดีเด�น

กรมทรัพยากรน้ํา

88065 นางสาวดวงมณี จ่ันเพิ่ม ผู�อํานวยการกองแผนงาน GP ดีเด�น

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

88066 นายกุศล โชติรัตน' ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาน้ําบาดาล IS ดีเด�น

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

88067 นายสุรพงค' แจ&มเจริญ ผู�อํานวยการกองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

88068 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู�อํานวยการกองพยากรณ'อากาศ GP ดีเด�น

กรมอุตุนิยมวิทยา
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88069 นางสาวนิตยา จุ�ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค' IS ดีเด�น

สํานักงานสถิติแห&งชาติ

88070 นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย

สํานักงานสถิติแห&งชาติ

88071 นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ GP ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

88072 นายดวงอาทิตย' นิธิอุทัย อัครราชทูต (ฝ1ายการพาณิชย') IS ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย'

88073 นายอาวุธ วงศ'สวัสดิ์ พาณิชย'จังหวัดสุราษฎร'ธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย'

88074 นายนพดล คันธมาศ ผู�อํานวยการกองปกปKองและตอบโต�ทางการค�า IS ดีเด�น

กรมการค�าต&างประเทศ

88075 นายธัชชญาน'พล อภิมนต'เตชบุตร ผู�อํานวยการกองบริหารสินค�าข�อตกลง

และมาตรการการค�า

กรมการค�าต&างประเทศ

88076 นางภารดี อินทชาติ ผู�อํานวยการกลุ&มพัฒนาระบบบริหาร IS ดีเด�น

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

88077 นางพรกมล เกษอารี เลขานุการกรม GP ดีเด�น

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร'การค�า

88078 นางทรงลักษณ' วรภัย พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ IS ดีเด�น

กรมการพัฒนาชุมชน

88079 นางชนิดา เพชรโปรี ผู�อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี GP ดีเด�น

กรมบังคับคดี

88080 นายชาญ วชิรเดช ผู�อํานวยการเรือนจําจังหวัดจันทบุรี IS ดีเด�น GP ดีเด�น

กรมราชทัณฑ'

88081 นางสาวสาธนา ขณะรัตน' ผู�อํานวยการกองส&งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ

88082 พันตํารวจโทพเยาว' ทองเสน ผู�อํานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ IS ดีเด�น

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

88083 ว&าท่ีร�อยตรีวุฒิพงษ' เหล&าจุมพล ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด�านการปKองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพ

88084 นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ' เลขานุการกรม

สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามยาเสพ



รหัส ช่ือ - นามสกุล ตําแหน�ง/หน�วยงาน IS ดีเด�น GP ดีเด�น

88085 นางสาวกมลวรรณ อ่ิมสุวรรณ แรงงานจังหวัดชัยนาท

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

88086 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

88087 นายไพรัชต' ศิริพันธุ' จัดหางานจังหวัดสุราษฎร'ธานี GP ดีเด�น

กรมการจัดหางาน

88088 นางสาวกาญจนา หันชัยศรี จัดหางานจังหวัดร�อยเอ็ด IS ดีเด�น

กรมการจัดหางาน

88089 นายวิรัช คันศร ผู�ตรวจราชการกรม IS ดีเด�น

กรมพัฒนาฝYมือแรงงาน

88090 นางสมพร ศรีธูป ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาฝYมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

กรมพัฒนาฝYมือแรงงาน

88091 นายจรัญชัย ก&อศรีพิทักษ'กุล สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

88092 นายสรวิศ ยังน�อย ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร IS ดีเด�น

สํานักงานประกันสังคม

88093 นายสํารวย นักการเรียน ผู�อํานวยการกองศาสนูปถัมภ'

กรมการศาสนา

88094 นางสาวอรสรา สายบัว ผู�อํานวยการสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร'

กรมศิลปากร

88095 นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู�อํานวยการศูนย'เครือข&ายสัมพันธ'และแหล&งทุน

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร&วมสมัย

88096 นายธนู ขวัญเดช ผู�อํานวยการสํานักนิติการ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

88097 นายวีระพงศ' เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี GP ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

88098 นายสุชาติ กลัดสุข ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุทัยธานี เขต 1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

88099 นายวันนี นนท'ศิริ ผู�อํานวยการสํานักอํานวยการ IS ดีเด�น

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

88100 นายนิมิตร อาศัย ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย IS ดีเด�น GP ดีเด�น

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

88101 นายจักรภพ เนวะมาตย' ผู�อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



รหัส ช่ือ - นามสกุล ตําแหน�ง/หน�วยงาน IS ดีเด�น GP ดีเด�น

88102 นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน' สาธารณสุขจังหวัดลําปาง IS ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

88103 นายเกรียงศักดิ์ คําอ่ิม ผู�อํานวยการโรงพยาบาลโพธาราม IS ดีเด�น

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

88105 นางสายจินต' อิสีประดิฐ ผู�อํานวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ' (วัดไร&ขิง) GP ดีเด�น

กรมการแพทย'

88106 นายอดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน' ผู�อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ'ปEตตานี

กรมการแพทย'

88107 นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา ผู�อํานวยการสํานักยาและวัตถุเสพติด IS ดีเด�น GP ดีเด�น

กรมวิทยาศาสตร'การแพทย'

88108 นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู�อํานวยการสํานักส&งเสริมสุขภาพ IS ดีเด�น

กรมอนามัย

88109 นายโสภณ เอ่ียมศิริถาวร ผู�อํานวยการสํานักโรคติดต&อท่ัวไป IS ดีเด�น

กรมควบคุมโรค

88110 นายประภาส อุครานันท' ผู�อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

กรมสุขภาพจิต

88111 นางสาวสุภัทรา บุญเสริม ผู�อํานวยการสํานักด&านอาหารและยา IS ดีเด�น GP ดีเด�น

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88112 นายใบน�อย สุวรรณชาตรี หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

88113 นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

88114 นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ผู�อํานวยการศูนย'เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

88115 นายสุนทร แก�วสว&าง ผู�อํานวยการกองกฎหมาย GP ดีเด�น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

88116 นายธนะ อัลภาชน' ผู�อํานวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2 IS ดีเด�น

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ'อุตสาหกรรม

88117 นายอนุ กัลลประวิทย' ผู�อํานวยการกองบริหารสิ่งแวดล�อม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร&

88118 นายสามารถ น�อยวัน ผู�อํานวยการศูนย'ส&งเสริมอุตสาหกรรมอ�อย

และน้ําตาลทรายภาคท่ี 1

สํานักงานคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย
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88119 นางนารีนารถ เหตานุรักษ' ผู�อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข

สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร

88120 นายสําราญ หวังกุศล ผู�อํานวยการสํานักการคลัง

สํานักงานอัยการสูงสุด

88121 นางมณีวรรณ กองบุญมา ผู�อํานวยการสํานักงานศาลปกครองอุดรธานี

ศาลปกครอง

88122 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู�อํานวยการ IS ดีเด�น

องค'การเภสัชกรรม

88123 นางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู�อํานวยการสํานักงานบริหาร

สภากาชาดไทย

88124 นายสมลักษณ' ก่ิงมาลา รองผู�ว&าการประจําผู�ว&าการ

การไฟฟKาส&วนภูมิภาค

88125 นายประสงค' พันธ'ลิมา ผู�ช&วยกรรมการผู�อํานวยการใหญ& (2) 

ด�านตรวจสอบและกํากับ

บริษัท รถไฟฟKา ร.ฟ.ท. จํากัด

88126 นายพิสณห' จันทร'ศรี ผู�ช&วยกรรมการผู�จัดการใหญ&-พัฒนาธุรกิจ IS ดีเด�น GP ดีเด�น

บริษัท กฟผ. อินเตอร'เนชั่นแนล จํากัด

88127 นายบุญเชิด พิกุลแย�ม ผู�ช&วยกรรมการผู�จัดการใหญ& 

ผู�บริหารกลุ&ม กลุ&มสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ'

IS ดีเด�น

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

88128 นางสาวฐาปนีย' เกียรติไพบูลย' ผู�อํานวยการสํานักผู�ว&าการการท&องเท่ียว

แห&งประเทศไทย

IS ดีเด�น GP ดีเด�น

การท&องเท่ียวแห&งประเทศไทย

88129 นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล ผู�อํานวยการฝ1ายทรัพยากรบุคคล IS ดีเด�น

การท&องเท่ียวแห&งประเทศไทย

88130 นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน'

GP ดีเด�น

สํานักงาน กสทช.

88131 นายนิรัตน' ทรัพย'ทวีธรรม ผู�อํานวยการกลุ&มงานพัฒนาและวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส&งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย


