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ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 1 นำงสำวสุภำพร  ภู่ไพบูลย์
2 ว่ำท่ีร้อยตรี สุระชัย  เอนกรัตน์

กรมประชำสัมพันธ์ 3 นำยชัยวัฒน์  บุญชวลิต
4 นำยบุญชัย  เรืองจันทร์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 5 นำงสำยสวำท  ใจจง
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 6 นำงสำวเชำวนี  กิติบุตร

7 นำงพรรณเพ็ญ  อินทะเรืองศร
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 8 นำยวิเชียร  ค ำชุม
ส ำนักงบประมำณ 9 นำงสำวณัฏฐนี  เกิดสุคนธ์

10 นำยกสินธ์ุ  สุธีพิเชฐภัณฑ์
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ 11 นำยตรัย  ชุณห์สุทธิวัฒน์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 12 นำงวรนำรี  สิงห์สุวงษ์

13 นำยพิทักษ์  มีสุวรรณ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 14 นำงรัชวรรณ  น้อยศรี

15 นำยจักรพรรณ  หนูเนียม
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 16 นำยกฤตวิทย์  จันทร์แจ่มใส
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 17 นำยพิชิตชัย  ก่ิงพวง

18 นำยวิทยำรัฐ  พวงงำม
ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 19 นำยวิธำร  กล่ินพงศ์

20 นำงร ำพึง  ศรีศักดำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 21 นำงสำวปุณยนุช  มีก ำลัง

22 นำงสุรินทร์  สมเหนือ
ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ 23 นำงพัชรวีร์  สุวรรณิก

24 นำงสำวกำญจนวรรณ  นิลกลัด
ส ำนักงำนขับเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำตร์ 25 นำงสำวรำนี  อิฐรัตน์
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

ส่วนรำชกำร ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

รำยช่ือข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2564
แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ลงวันท่ี ๒๓ มีนำคม  พ.ศ. 2565



ส่วนรำชกำร ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

กรมควบคุมโรค 316 นำยจักรรัฐ  พิทยำวงศ์อำนนท์
317 นำงสุพัตรำ  สิมมำทัน
318 นำงสำวกุนนิดำ  ยำรวง

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 319 นำยเสน่ห์  พำนิชย์
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 320 นำยอำชวินทร์  โรจนวิวัฒน์

321 นำยพรเทพ  จันทร์คุณำภำส 
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 322 นำยประวิทย์  สัพพะเลข

323 นำงสำวสุวภรณ์  แนวจ ำปำ
กรมสุขภำพจิต 324 นำยบุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธ์ิ

325 นำงภำรณี  ชวำลวุฒิ
326 นำยสุรเชษฐ์  เวียงบำล

กรมอนำมัย 327 นำงนภพรรณ  นันทพงษ์ 
328 นำยชำลี  วุฒิสรรค์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 329 นำงกรภัทร  ตรีสำรศรี
330 นำงไทรทอง  ศิลำภัย

สถำบันพระบรมรำชชนก 331 นำงสำวจิรำพร  วรวงศ์
332 นำยถนอมศักด์ิ  บุญสู่

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 333 นำงสำวพันธ์ทิพย์  เนวิรำช
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 334 นำงสำวประนมพร  โลกค ำลือ

335 นำงวรรณำ  เพชรพีระพงษ์
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 336 นำยรุ่งโรจน์  อิฐรัตน์

337 นำงสำวณัฐิณี  ปัณฑรสูตร
กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่ 338 นำยผดุงเกียรติ  จิ วฮวด

339 นำยอนนท์  คุ้มสังข์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำย 340 นำยประชำ  ไหมทอง
ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 341 นำงสำวปิยวรรณ  ช่วยชู

342 นำงสำวชนำกำนต์  แพทย์พงศ์
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 343 นำยชำญชัย  โฉลกคงถำวร

 กระทรวงอุตสำหกรรม
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ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า

ภาพถ่าย

บัญชรีายชือ่ข้าราชการพลเรอืนดเีด่นของ กรอ. (ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2525 - ปัจจุบัน)
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61 นางรกิาญจน ์ฉัตรสกุลวิไล  / 2563

62 นางสาวขนษิฐา ใจจ้อง  / 2563

63 นางวรรณา เพชรพรีะพงษ์  / 2564

64 นางสาวประนมพร โลกค าลือ  / 2564
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