
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน5ง กรม
๑ นายนคร เสรีรักษ. จ.วิเคราะห.นโยบายและแผน ๙ ชช (ลาออกจากราชการ) สป.สํานักนายกรัฐมนตรี

๒ นางสาวกมลา  ชินพงศ. จ.วิเคราะห.งบประมาณ ๖ ว สํานักงบประมาณ

๓ นายอารยะ  มาอินทร. จ.วิเคราะห.นโยบายและแผน ๘ ว สนง.คกก.พัฒนาเศรษฐกิจฯ

๔ นางสาวอรวรรณ  นุ1ยภักดี จ วิเคราะห.งานบุคคล ๙ ชช สํานักงาน ก.พ.

๕ นางสาวกุญชรี  ธนรักษ. จ.วิเทศสหการ ๖ กรมวิเทศสหการ

๖ นางสาวพรวสา  ศิรินุพงศ. เศรษฐกร ๖ ว สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

๗ นางศิริพร  พงศ.เจริญเกียรติ นักวิชาการคลัง ๘ ว สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

๘ นายสุนทร  ชัยยินดีภูมิ จ.การทูต ๗ กรมเศรษฐกิจระหว9างประเทศ  กต.

๙ นายสุธี  อินทรสกุล จ.วิเคราะห.นโยบายและแผน ๖ Office of Agricultural Affairs, Japan สป.เกษตรฯ

๑๐ นายบุญเลิศ  สอาดสิทธิศักด์ิ นักวิชาการเกษตร ๘ (ผอ.ส9วนถ9ายทอดเทคโนโลยี) กรมวิชาการเกษตร

๑๑ นางสาวราตรี  เม9นประเสริฐ เศรษฐกร ๘ ว สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

๑๒ นางสาวภรชนัน  มุ9งการดี จ.วิเทศสัมพันธ. ๖ ว สป.คมนาคม

๑๓ นางสาวรัตนา  อิทธิอมร นักวิชาการขนส9ง ๗ ว กรมการขนส9งทางบก

๑๔ นางสาวทศพร  ลีพ่ึงธรรม ผู1พิพากษา

๑๕ นายจิรวุฒิ  สุวรรณอาจ นักวิชาการพาณิชย. ๗ ว สป.พาณิชย.

๑๖ นายทิฆัมพร  นาทวรทัต นักวิชาการพาณิชย. ๘ ว กรมการค1าต9างประเทศ

๑๗ นางสาวภัทรานี  ศัพท.พันธุ. (ลาออกจากราชการ) กรมเจรจาการค1าระหว9างประเทศ

๑๘ นางจิตรา  เอื้อประเสริฐ นักวิชาการพาณิชย. ๗ กรมส9งเสริมการส9งออก

๑๙ นายรักกิจ  ศรีสรินทร. จ.วิเคราะห.นโยบายและแผน ๖ ว สป.มหาดไทย

๒๐ นางวรรณา  ล่ิมพาณิชย. พัฒนาการอําเภอบางบัวทอง กรมการพัฒนาชุมชน

๒๑ นางสาวปVยะนุช  อรัณยกานนท. สํานักงาน ป.ป.ช.

๒๒ นายพิศุทธิ์  สุขุม วิศวกรวิชาชีพ ๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๓ นางสาวโสพิศ  หมัดปWองตัว เจ1าหน1าที่วิเทศสัมพันธ. ๗ว สป.แรงงาน

๒๔ นางญาดา  มุกดาพิทักษ. ผู1อํานวยการฝYาย สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีแห9งชาติ

๒๕ นายพิเชฏษ.  จับจิตต. นักวิชาการศึกษา ๗ ว สนง.คกก.การศึกษาพ้ืนฐาน

๒๖ นางสาวกนิษฐา  บุญธรรมเจริญ จ.วิเคราะห.นโยบายและแผน ๕ สป.สาธารณสุข

๒๗ นางสุนันทา  พันธุ.วรรณ. เภสัชกร ๗ วช สนง.คกก.อาหารและยา

๒๘ นายณรัฐ  รุจิรัตน. นักวิชาการมาตรฐาน ๗ สถาบันมาตรวิทยา

๒๙ นายทศพร  นุชอนงค. จ.บริหารงานทรัพยากรธรณี ๘ กรมทรัพยากรธรณี

ผู:เข:ารับการฝ>กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู:นําคล่ืนลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นโครงการนําร5อง  พ.ศ. ๒๕๔๒



ท่ี ช่ือ-นามสกุล ตําแหน3งป6จจุบัน กรม
1 นางดารารัตน)  อินทโสภา ผอ.กลุ6มความม่ันคง สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2 นางสาวอ$อนฟ&า  เวชชาชีวะ จ.วิเคราะห)นโยบายและแผน 8 ว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3 นางชื่นชีวัน  ลิมป1ธีระกุล จ.วิเคราะห)นโยบายและแผน 7 สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
4 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ท่ีปรึกษา กทช.
5 นางดวงตา  ตันโช จ.วิเคราะห)งบประมาณ 8 ว สํานักงบประมาณ
6 นายชาคริต  สิทธิเวช ลาออกจากราชการ
7 นายวรินทร)  สุขเจริญ จ.วิเคราะห/งานบุคคล 8 ว  (ลาออกจากราชการ) สํานักงาน ก.พ.
8 นางสาวสุรุ6งลักษณ)  เมฆะอํานวยชัย นักพัฒนาระบบราชการ 8 ว สํานักงาน ก.พ.ร
9 นางพรทิพย)  จันเกษม จ วิเคราะห)งานบุคคล 7ว สํานักงาน ก.พ.

10 นายนฤตม)  เทอดสถีรศักด์ิ จ.ส6งเสริมการลงทุน 8 ว สนง.คกก.ส6งเสริมการลงทุน
11 นายวิโรจน)  นรารักษ) จ.วิเคราะห)นโยบายและแผน 7 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ
12 นายกัมปนาท  เพ็ญสุภา อาจารย)คณะเศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
13 พ.ต.ท.คึกฤทธิ์  พิทักษ)จํานงค) เข9าร:วมการฝ=กอบรมไม:ครบ
14 นายอาณัติ  ชวนะเกรียงไกร นิติกร 8 กรมบัญชีกลาง
15 นางจุฬามณี  ชาติสุวรรณ เจ$าหน$าท่ีการทูต 7 กระทรวงการต6างประเทศ
16 นายอัฐกาญจน)  วงศ)ชนะมาศ จ การทูต 7 กรมพิธีการทูต
17 นายทรงธรรม  สุขสว6าง ผอ.ส6วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห6งชาติ กรมอุทยานแห6งชาติ สัตว)ปGาและพันธุ)พืช
18 นางสาวบราลี  จินดาพล ลาออกจากราชการ
19 นายพงศธร  ศิริอ6อน วิศวกรโยธา  วช กรมชลประทาน
20 นายวิรัช  ประเศรษโฐ เจ$าพนักงานปกครอง 8 กรมการปกครอง
21 นายชัยวัฒน)  แสงศรี จ.บริหารงานท่ัวไป 7 ว กรมการพัฒนาชุมชน
22 นายสรเดช  สุนทรารชุน ผอ.สํานักงานวิเทศสัมพันธ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
23 นายอิทธิพงศ)  ตันมณี นักผังเมือง 8 ว กรมโยธาธิการและผังเมือง
24 นางสาวกิตติยา  โสภณโภไคย จ.วิเทศสัมพันธ) สํานักงานประกันสังคม
25 นางสาวจันทร)เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ) จ.วิเคราะห)นโยบายและแผน 8 ว สป.วิทยาศาสตร)ฯ
26 นางสาวผจงจิตต)  พิทักษภารกร จ.วิเคราะห)นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชน
27 นางวรวรรณ  ชิตอรุณ เลขานุการกรม สนง.คกก.อ$อยและน้ําตาลทราย

ผู=เข=ารับการฝ!กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู=นําคล่ืนลูกใหม3ในราชการไทย 
รุ3นที 1  พ.ศ. 2543



เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล ตําแหน�ง กรม

๑ นางวิจิตต	ศรี  สงวนวงศ	 อาจารย	ประจํา คณะเศาษฐศาสตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	

๒ นายป ยวัฒน	  ศิวรักษ	 จ.วิเคราะห	งานบุคคล ๘ ว สํานักงาน ก.พ.

๓ นางสาวจิตรลดา  พิศาลสุพงศ	 จ.วิเคราะห	นโยบายและแผน ๗ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ

๔ นายสุนทร  ชื่นศิริ จ.วิเคราะห	นโยบายและแผน ๖ ว สํานักงาน ป.ป.ส.

๕ นายโสภณ  ราชรักษา ลาออกจากราชการ ลาออกจากราชการ

๖ นางสาวหทัยชนก  ศิริวัฒนกุล จ.วิเทศสหการ ๖ กรมวิเทศสหการ

๗ พันตํารวจโทพงษ	พิษณุ  ภักดีณรงค	 อาจารย	 (สพ 3) รร.นรต. สํานักงานตํารวจแห-งชาติ

๘ นางอุษามาศ  ร-วมใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร	 ๗ วช กรมสรรพสามิต

๙ นางสาวศรีประไพ  ไชยอนงค	ศักด์ิ จ.ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร

๑๐ นางสาวจุฑา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ลาออกจากราชการ) สป.กระทรวงการต-างประเทศ

๑๑ นายสุรเชษฐ	  บุญธินันท	 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม กระทรวงการต-างประเทศ

๑๒ นายธิติ  โลหะป ยะพรรณ จ.วิเคราะห	นโยบายและแผน ๖ ว สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณ	

๑๓ นายพีรพันธ	  คอทอง นักวิชาการสัตวบาล ๕ กรมปศุสัตว	

๑๔ นายถาวร  มีชัย นักวิชาการเกษตร ๗ ว กรมพัฒนาท่ีดิน

๑๕ ดร.นฤทัย  วรสถิตย	 นักวิชาการเกษตร ๘ ว กรมวิชาการเกษตร

๑๖ นายระพีภัทร	  จันทรศรีวงศ	 อัครราชทูตท่ีปรึกษาฝFายการเกษตร สป.เกษตรและสหกรณ	

๑๗ นายปฏิเวชวุฒิศักย	  สุขขี วิศวกรโยธา ๗ วช กรมทางหลวง

๑๘ นายชาย  สังขเวส นักวิชาการพาณิชย	 ๗ ว กรมการคHาต-างประเทศ

๑๙ นางสาวภาวิไล  คําเพ็ง นักวิชาการพาณิชย	 ๗ ว กรมการคHาภายใน

๒๐ นางสาววสุมดี  วสีนนท	 นักวิชาการประกันภัย ๘ ว กรมการประกันภัย

๒๑ นายกฤษฎา  วงศ	พรหมเมศร	 จ.วิเคราะห	งานบุคคล ๗ ว สํานักงานศาลยุติธรรม

๒๒ นายเจนเจตน	  เจนนาวิน เจHาพนักงานปกครอง ๘ ว กรมการปกครอง

๒๓ นางโสภา  เกียรตินิรชา นักวิชาการแรงงาน ๗ ว กรมสวัสดิการและคุHมครองแรงงาน

๒๔ นางสาววาลิกา  เศวตโยธิน นักวิชาการสิ่งแวดลHอม ๖ ว กรมส-งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลHอม

๒๕ นายวราวุธ  ขจรฤทธิ์ นักนิวเคลียร	ฟ สิกส	 สนง.ปรมาณูเพ่ือสันติ

๒๖ นายศัจธร  วัฒนะมงคล บุคลากร ๖ สป.กระทรวงศึกษาธิการ

๒๗ นายธารธรรม  อุประวงศา นักวิชาการคอมพิวเตอร	 ๕ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห-งชาติ

๒๘ นายโกวิท  ผกามาศ นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ สป.กระทรวงวัฒนธรรม

๒๙ นายพนัส  บุญวัฒนสุนทร จ.วิเคราะห	นโยบายและแผน ๖ ว สนง.คกก.การศึกษาพ้ืนฐาน

๓๐ นายแพทย	นิวัฒน	  จี้กังวาฬ รองผูHอํานวยการ สํานักหน-วยผูHซ้ือ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห-งชาติ

๓๑ นางประภา  พุทธิป ลันธน	 พยาบาลวิชาชีพ ๗ กรมการแพทย	

๓๒ นายวิชัย  ปราสาททอง นักวิทยาศาสตร	การแพทย	 ๗ ว กรมวิทยาศาสตร	การแพทย	

๓๓ นายจุลพงษ	  ทวีศรี นักวิทยาศาสตร	 ๘ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๓๔ นายอํานาจ  แดงเรือ   (เสียชีวิต) สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายช่ือผู�เข�ารับการฝ�กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคล่ืนลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที ๒ ป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔



เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน
๑ นางสาวอลินี ธนะวัฒน0สัจจะเสรี เจ4าหน4าที่วิเคราะห0งานบุคคล ๗ ว สํานักงาน ก.พ.
๒ นางสาวศศิธร  พลัตถเดช เจ4าหน4าที่วิเคราะห0นโยบายและแผน ๗ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ
๓ นายกฤษฎา  เวชวิทยาขลัง เจ4าหน4าที่ส.งเสริมการลงทุน ๗ว สํานักงานคระกรรมการส.งเสริมการลงทุน
๔ นางสาวชิดชนก  มาลยะวงศ0 เจ4าหน4าที่วิเทศสหการ ๖ว สํานักงานความร.วมมือเพื่อการพัฒนาระหว.างประเทศ
๕ นางมิ่งขวัญ  คงเจริญ เจ4าหน4าที่วิเคราะห0นโยบายและแผน ๗ ว สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย0
๖ นายพรชัย  ธีระเวช เศรษฐกร ๘ ว (ผอ.ส.วนนโยบายรายได4) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๗ นางวรรณี  ภู.หอมเจริญ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๗ ว กรมศุลกากร
๘ นายชัยวัฒน0  น่ิมวงษ0 เจ4าหน4าที่ตรวจสอบภาษี ๕ กรมสรรพากร
๙ นายชัยณรงค0  กีรติยุตวงศ0 บุคลากร ๗ สํานักงานปลัดกระทรวงการต.างประเทศ

๑๐ นายสุรสีห0  กิตติมณฑล วิศวกรชลประทาน ๗ กรมชลประทาน
๑๑ นายพุธชพล  สุวรรณชัย นักวิชาการประมง ๘ ว กรมประมง
๑๒ นายอาทิตย0  ศุขเกษม นักวิชาการเกษตร ๖ ว กรมพัฒนาที่ดิน
๑๓ นางสาวอัจฉราพร  บุญญพนิช นักพัฒนาระบบราชการ ๗ว สํานักงาน ก.พ.ร.
๑๔ จารุวรรณ  จันทร0อินทร0 เจ4าหน4าที่วิเคราะห0นโยบายและแผน ๕ กรมส.งเสริมสหกรณ0
๑๕ นางสาวกฤติยา  เอ่ียมสุทธา นักวิชาการสถิติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๖ นางสาวณิราวรรณ  ปCญสุทธิ์ นักวิชาการขนส.ง ๖ ว กรมขนส.งทางบก
๑๗ นายสมชาย  สุมนัสขจรกุล วิศวกรโยธา ๗ วช กรมการขนส.งทางนํ้าและพาณิชยนาวี
๑๘ นางสาวอุบลวรรณ  หลอดเงิน นักวิชาการขนส.ง กรมการขนส.งทางนํ้าและพาณิชยนาวี
๑๙ นางวาสนา  เตชะวิจิตรสาร เจ4าหน4าที่วิเคราะห0นโยบายและแผน ๗ว สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๐ นางปราณปริยา  พลเยี่ยม เจ4าหน4าที่วิเคราะห0นโยบายและแผน ๖ ว สํานักงานปลัดกระทรวงการท.องเที่ยวและกีฬา
๒๑ ว.าที่ร4อยตรีสมศักดิ์  สันประเสริฐ วิศวกรรังวัด ๘ ว กรมที่ดิน
๒๒ นายกนกกร  จตุจินดา วิศวกรวิชาชีพ ๗ วช กรมทางหลวงชนบท
๒๓ นายทองดี  บุญชู ลาออกจากราชการ (เสียชีวิต) กรมทางหลวงชนบท
๒๔ นางรัชนี  ศรีทาเกิด ลาออกจากราชการ กรมคุมประพฤติ
๒๕ นายนิยม  สองแก4ว เจ4าหน4าที่วิเคราะห0นโยบายและแผน ๖ ว สนง.ปลัดกระทรวง
๒๖ นางสาวเจนจินต0  โตจันทร0 นักวิชาการประกันสังคม ๖ สํานักงานประกันสังคม
๒๗ นายสถาพร  เที่ยงธรรม เจ4าหน4าที่บริหารงานโบราณคดี กรมศิลปากร
๒๘ นางสาวขวัญชีวา  วรรณพินทุ นักวิชาการศึกษา ๘ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
๒๙ นางสาวบุญช่ืน  อ่ิมมาก พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. กรมการแพทย0
๓๐ นางวิมล  โรมา นักวิชาการสุขศึกษา กรมอนามัย
๓๑ นายวีระเดช  วีระพงศ0เศรษฐ0 นายแพทย0 ๗ กรมสุขภาพจิต
๓๒ นายทวารัฐ  สูตะบุตร ผอ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร0 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
๓๓ นายศุภกิจ  บุญศิริ วิศวกร ๖ ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๓๔ นางสาวอุไรวรรณ  บุญอาจ นักวิชาการอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๓๕ นางสาวรัศศรี  ตันอนุชิตตุกุล นักวิชาการศึกษา ๖ว สภากาชาดไทย
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เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน
๑ นายกรธรรม สถิรกุล นักวิทยาศาสตร4 ๖ว กรมวิทยาศาสตร4บริการ
๒ นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ นักวิชาการสาธารณสุข ๗ กรมควบคุมโรค
๓ นายจิระพงศ4 เทพพิทักษ4           วิศวกรโยธา ๖ว กรมทางหลวง
๔ นางสาวฉัตรประอร นิยม บุคลากร ๖ว กรมการพัฒนาชุมชน
๕ นางสาวชนิสา ชมศิลป. ผู1ส่ือข4าว ๗ กรมประชาสัมพันธ4
๖ นายชยันต4 ภู4สันติสัมพันธ4 นักวิชาการประกันภัย ๖ว กรมการประกันภัย
๗ นายชาครีย4 บํารุงวงศ4 วิศวกรวิชาชีพ ๕ กรมทางหลวงชนบท
๘ นายฐิติเทพ สิทธิยศ เศรษฐกร ๗ว สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
๙ นางณัฐนันทน4 อัศวเลิศศักดิ์ นักกฎหมายกฤษฎีกา ๗ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๐ นายเดชา อัครศรีสวัสดิ์    นักวิชาการอุตสาหกรรม ๗ว กรมส4งเสริมอุตสาหกรรม
๑๑ นางสาวทิพิชา โปษยานนท4 เภสัชกร ๖ว สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๒ นางนันท4ฐิตา คงเมือง สารวัตรศุลกากร ๗ กรมศุลกากร
๑๓ นายนิติพันธุ4 ประจวบเหมาะ เจ1าพนักงาน ป.ป.ช. ๖ สํานักงาน ป.ป.ช.
๑๔ นายบวร สัตยาวุฒิพงศ4 วิศวกรเครื่องกล ๗วช โรงงานอุตสาหกรรม
๑๕ นายปกรณ4 จิตรกฤษฎากุล ทันตแพทย4 ๗วช. กรมอนามัย
๑๖ นายประยุทธ4 ไกรปราบ    วิศวกรโยธา ๗วช. กรมทรัพยากรนํ้า
๑๗ นายปริญญา ถนัดทาง       วิศวกร ๗ว สนง. นโยบายและแผนการขนส4งและจราจร
๑๘ นายพนิต ธีรภาพวงศ4 นิติกร ๖ว กรมสรรพากร
๑๙ นางสาวพรนัชชา สุกขะ     นักวิชาการศึกษา ๕ สนง. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
๒๐ นางสาวพรวิภา คลังสิน นักวิชาการส่ิงแวดล1อม ๖ว กรมควบคุมมลพิษ
๒๑ นายพาณุวงศ4 คัมภิรารักษ4       นักวิชาการมาตรฐาน ๖ ว สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ4อุตสาหกรรม
๒๒ นางสาวพิยะดา สุดกังวาล   จ.วิเคราะห4นโยบายและแผน ๗ ว สํานักงานปลัดกระทรวง
๒๓ นางสาววัชรียา สุวรรณเมธา จ.บริหารงานทั่วไป ๖ว ส4งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล1อม
๒๔ นางสาววิภาดา ล่ิวเฉลิมวงศ4    จ.วิเคราะห4งานบุคคล ๕ สํานักงาน ก.พ.
๒๕ นายวุฒิทัต ตันติเวสส วิศวกร ๕ กรมธุรกิจพลังงาน
๒๖ นายศุภลักษณ4 พาฬอนุรักษ4 วิศวกรปGโตรเลียม ๕ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
๒๗ นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ4    วิศวกร ๕ กรมชลประทาน
๒๘ นายสมศักดิ์ วัฒนปฤดา    นักธรณีวิทยา ๗ว กรมทรัพยากรธรณี
๒๙ นายสุภชัย ภูริเกษม เศรษฐกร ๖ว สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๓๐ นายสุรศักดิ์ จันทร4สุวรรณ    จ.วิเคราะห4นโยบายและแผน ๖ว สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๓๑ นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ4 นักวิชาการส4งเสริมการเกษตร ๖ ว กรมส4งเสริมการเกษตร
๓๒ นายอรุณ เกิดสม จ.วิเคราะห4นโยบายและแผน ๘ว กรมปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๓ นางสาวเทียนทิพย4 นาราช ผู1จัดการความสัมพันธ4ลูกค1า ฝIายสหบรรษัทธนกิจ  สายงานบรรษัทธุรกิจ
๓๔ นายวัฒนา คงวัฒนานนท4 ผู1จัดการสํานักลูกค1าสัมพันธ4 บมจ.เจริญโภคภัณฑ4อาหาร
๓๕ นายวรพจน4 แสงทวีสิน ผู1จัดการฝIายวางแผนธุรกิจ บ.สยามคูโบต1า จํากัด
๓๖ นางสาวเมวิกา จารุพันธุ4 ผู1จัดการฝIายนิเทศน4สัมพันธ4 บ.เคมีภัณฑ4ซิเมนต4ไทย จํากัด
๓๗ นายณรงค4เวทย4 วจนพานิช ผู1จัดการฝIายพัฒนาการตลาด บ.ซิเมนต4ไทยการตลาด จํากัด
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เลขที่ ชื่อ ตําแหน0ง หน0วยงาน
๑ นายกวิน  นิติมนตรี เจ/าหน/าที่วิเคราะห5งานทะเบียนการค/า ๕ (ลาออก) กรมทรัพย5สินทางป!ญญา
๒ นายกิติรัชต5  ภาณุพงศ5 เจ/าหน/าที่การทูต ๕ สํานักงานปลัดกระทรวงการต,างประเทศ
๓ นางสาวจิตติมา  เถ่ียนมิตรภาพ นิติกร ๗ ว กรมทรัพยากรนํ้า
๔ นางสาวจีรภัทร5  การประเสริฐกิจ นักกฎหมายกฤษฎีกา ๗ ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕ นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล เจ/าหน/าที่วิเคราะห5นโยบายและแผน ๖ ว สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๖ นางสาวชัชวริน  โชติชูตระกูล นักวิชาการประกันภัย ๖ กรมการประกันภัย
๗ นายชัชวาล  เบ็ญลาเซ็ง วิศวกรโยธา ๖ ว กรมป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘ นายดนันท5  เชาว5วิศิษฐ นักวิชาการภาษี ๖ว กรมสรรพากร
๙ นางสาวธีระพร  สุประดิษฐอาภรณ5 นักธรณีวิทยา ๖ ว กรมทรัพยากรธรณี

๑๐ นางสาวนันทนาฏ  กฤษณจินดา นักวิชาการแรงงาน ๕ กรมสวัสดิการและคุ/มครองแรงงาน
๑๑ นายบุญชัย  ฉัตรประเทืองกุล เจ/าหน/าที่วิเคราะห5นโยบายและแผน ๗ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ
๑๒ นางปFยะวดี  พงศ5ไทย เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ว กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
๑๓ นายพิทักษ5  ม/าฮอส นักวิชาการศึกษา ๕ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
๑๔ นางเพชรรัตน5  แสงงาม นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๖ ว สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๕ นางสาวภาวนา  ทองศรี นักประชาสัมพันธ5 ๗ ว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑๖ นายยุทธพงศ5  เอ่ียมแจ/ง เศรษฐกร ๖ ว สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
๑๗ นางสาวลัคนา  จุลแสง นักวิชาการส่ิงแวดล/อม ๖ ว กรมควบคุมมลพิษ
๑๘ นายวรายุ  ประทีปะเสน เจ/าหน/าที่วิเคราะห5นโยบายและแผน ๖ ว สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑๙ นายวัฒนพงศ5  ลือชูวงศ5 เภสัชกร ๕ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒๐ นายวัฒนศักย5  เสือเอ่ียม นักวิชาการพาณิชย5 ๗ ว กรมการค/าภายใน
๒๑ นางสาววันเพ็ญ  สุทธิโกมินทร5 นักวิชาการสาธารณสุข ๖ ว กรมอนามัย
๒๒ นายวิธีร5  พานิชวงค5 เศรษฐกร ๕ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๒๓ นางศิริพร  ยงชัยตระกูล นักวิชาการสาธารณสุข ๗ ว กรมควบคุมโรค
๒๔ นางศิริรัตน5  ศรีชาติ นักวิชาการประกันสังคม ๖ ว สํานักงานประกันสังคม
๒๕ นางสาวศุธาศินี  สมิตร เจ/าหน/าที่ส,งเสริมการลงทุน ๖ ว สํานักงานคณะกรรมการส,งเสริมการลงทุน
๒๖ นายสมศักดิ์  เอ้ือสุกิจวัฒนา วิศวกรโยธา ๗ วช. กรมทางหลวง
๒๗ นางสลิลา  เทพเกษตรกุล นักวิชการพาณิชย5 ๖ ว กรมพัฒนาธุรกิจการค/า
๒๘ นางสาวสัชชา  สุทธิเจริญ เจ/าหน/าที่จัดผลประโยชน5 ๖ ว กรมธนารักษ5
๒๙ นายสุรณรงค5  ศรีสุวรรณ นายแพทย5 ๖ สถาบันนิติวิทยาศาสตร5
๓๐ นายสุวรรณชัย  สมปอง บุคลากร ๕ กรมส,งเสริมการปกครองท/องถ่ิน
๓๑ นางสาวอรทัย  ตั้งศรีพงศ5 นักประชาสัมพันธ5 ๕ กรมประชาสัมพันธ5
๓๒ นางสาวอัญชิษฐา เครือพงศ5ศักดิ์ เจ/าหน/าที่วิเคราะห5นโยบายและแผน ๖ ว สํานักงานคณะกรรมการป>องกันและปราบปรามยาเสพติด
๓๓ นางสาวอินทร5พร  ป!ญญานุชิต จ.วิเคราะห5นโยบายและแผน ๕ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๓๔ นายเอกพงศ5  มุสิกะเจริญ จ.วิเคราะห5นโยบายและแผน ๖ ว สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

๓๕ นางสาวอุษาศรี  เขียวระยับ นักวิชาการพาณิชย5 ๗ ว สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย5

รายชื่อผู7เข7ารับการฝ<กอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู7นําคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๕



เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน6ง กรม
๑ นางสาวสุดา ศิลากุล เจ0าหน0าท่ีวิเคราะห8นโยบายและแผน ๕ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๒ นางสาวชุลีกร สุขโทน นักวิชาการคอมพิวเตอร8 ๖ว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๓ นางสาวรพีพรรณ นพหิรัญ นักการข/าว ๖ว สํานักข/าวกรองแห/งชาติ

๔ นายธานิสสร ตู0จินดา เจ0าหน0าท่ีวิเคราะห8งบประมาณ ๖ว สํานักงบประมาณ

๕ นางสาววราภรณ8 ต้ังตระกูล เจ0าหน0าท่ีวิเคราะห8งานบุคคล ๖ว สํานักงาน ก.พ.

๖ นางสาวเบญจา กลิ่นคําหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร8 ๖ว สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๗ นายกฤษดา ระวีเผ/าพงษ8 บุคลากร ๖ว ธนารักษ8

๘ นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ เจ0าหน0าท่ีประเมินอากร ๖ว ศุลกากร

๙ นางสาวณัฐนันท8 ลาภานันต8 นักวิชาการคลัง ๖ว สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๑๐ นางสาวภัทราศรัย ไชยเชาวน8 เศรษฐกร ๖ว สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๑ นายสันติพงศ8 บุลยเลิศ นักพัฒนาการท/องเท่ียว ๖ว สํานักงานพัฒนาการท/องเท่ียว

๑๒ นางสาวอลิสรา บุลยเลิศ นักสังคมสงเคราะห8 ๖ว พัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๓ นางสาวอังคณา ผลเจริญ เจ0าหน0าท่ีตรวจสอบภายใน ๖ว ประมง

๑๔ นางสาวศิริกุล กลิ่นทอง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕ ปศุสัตว8

๑๕ นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน8 นักวิทยาศาสตร8 ๖ วิชาการเกษตร

๑๖ นางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ นักวิชาการสหกรณ8 ๕ ส/งเสริมสหกรณ8

๑๗ นายนวพรรษ นพคุณ เจ0าหน0าท่ีวิเคราะห8นโยบายและแผน ๕ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๘ นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด นักวิชาการคอมพิวเตอร8 ๗ วช. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๑๙ นายจักรกฤช ต้ังใจตรง วิศวกรเครื่องกล ๕ การขนส/งทางบก

๒๐ นางสาววีณา นุสดิน เจ0าหน0าท่ีตรวจสภาพอากาศยาน ๖ว การขนส/งทางอากาศ

๒๑ นายแก/นวิทย8 วงศ8ชูศิริ วิศวกรโยธา ๕ ทางหลวงชนบท

๒๒ นางสาวภควรรณ แสงศรี นักวิชาการสิ่งแวดล0อม ๕ ควบคุมมลพิษ

๒๓ นายวชิราชัย ศักด์ิอาภา นักธรณีวิทยา ๖ว ทรัพยากรธรณี

๒๔ นางสาวเฟABองฉัตร จันทวงษ8โส นักธรณีวิทยา ๕ ทรัพยากรน้ําบาดาล

๒๕ นางสาวกาญจนา ภู/มาลี นักวิชาการสถิติ ๗ว สํานักงานสถิติแห/งชาติ

๒๖ นายสาร8รัฐ ประกอบชาติ วิศวกร ๖ว พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ8พลังงาน

๒๗ นางปรารถนา พรประภา เจ0าหน0าท่ีวิเคราะห8นโยบายและแผน ๕ การค0าต/างประเทศ

๒๘ หม/อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล นักวิชาการพาณิชย8 ๕ เจรจาการค0าระหว/างประเทศ

๒๙ ร0อยโทธนพจน เอกโยคยะ เจ0าหน0าท่ีวิเคราะห8งานทะเบียนการค0า ๗ว ทรัพย8สินทางปEญญา

๓๐ นายพงษ8ศักด์ิ ธีระกิตติวัฒนา วิศวกรโยธา ๖ว ปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๑ นางสาวกิริณี จาระนุ/น นิติกร ๖ว ส/งเสริมการปกครองท0องถ่ิน

๓๒ นางตรีนภา คธาวุธ นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ว พินิจและคุ0มครองเด็กและเยาวชน

๓๓ นายสุวัฒน8 แสนบุญยัง เจ0าหน0าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ ราชทัณฑ8

๓๔ นางพรทิวา แย0มอุทัย เจ0าหน0าท่ีวิเคราะห8นโยบายและแผน ๕ สํานักงาน ป.ป.ส.

๓๕ นางสาวสุขุมาล สมมาตย8 นักวิชาการคอมพิวเตอร8 ๖ว สํานักงานประกันสังคม

๓๖ นางสาวสุชาดา ปุญปEน นักวิชาการวัฒนธรรม ๕ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๓๗ นางสาวอลงกรณ8 จันทร8สุข ภัณฑารักษ8 ๕ ศิลปากร

๓๘ นางสาวกชนันท8 เชยชื่น นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห/งชาติ

๓๙ นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค เจ0าหน0าท่ีวิเคราะห8นโยบายและแผน ๗ว สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

๔๐ นายอมรพล ช/างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร8 ๖ว วิทยาศาสตร8บริการ

๔๑ นายพันธุ8เพ่ิมศักด์ิ อารุณี นักวิชาการศึกษา ๖ว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔๒ นางนราภรณ8 เปFาทอง นักวิชาการสาธารณสุข ๕ ควบคุมโรค

รายช่ือผู<เข<ารับการฝ กอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู<นําคล่ินลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๖
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รายช่ือผู<เข<ารับการฝ กอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู<นําคล่ินลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๖

๔๓ นางสาวชุติมา เกียรติวุฒิอมร เภสัชกร ๕ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ย0าย)

๔๔ นางสาวไปยดา วิรัศมี พยาบาลวิชาชีพ ๕ อนามัย

๔๕ นายอดิทัต วะสีนนท8 วิศวกร ๗ว ส/งเสริมอุตสาหกรรม

๔๖ นายณฤทธิ์ ฤกษ8ม/วง นักวิชาการมาตรฐาน ๖ว สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ8อุตสาหกรรม

๔๗ นางสาวรสนา ศรีพงษ8 เจ0าหน0าท่ีบริหารฝMายจดทะเบียนหลักทรัพย8 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย8ฯ

๔๘ นายสมภพ ก่ิงเงิน ผู0ช/วยผู0จัดการ บริษัทปูนซิเมนต8ไทย จํากัด (มหาชน)
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๑ นางสาวพจมาน สรุโฆษิต เจ3าหน3าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน ๖ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒ นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ เจ3าหน3าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน ๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๓ นางสาวจารุวรรณ วิชญอาภา เจ3าหน3าที่วิเคราะห:งบประมาณ ๖ว สํานักงบประมาณ

๔ นายศุภวัฒน: สิงห:สุวงษ: นักกฎหมายกฤษฎีกา ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕ นายชินพันธุ: ฤกษ:จํานง เจ3าหน3าที่วิเคราะห:งานบุคคล ๕ สํานักงาน ก.พ.

๖ นางสาวพนิดา โรจน:รัตนชัย นิติกร ๖ว สํานักงาน ก.พ.

๗ นายศิธา เมฆสวรรค: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕ สํานักงาน ก.พ.

๘ ร3อยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธ์ิ เจ3าหน3าที่วิเคราะห:งานบุคคล ๕ สํานักงาน ก.พ.

๙ นายนิติ ช<างภิญโญ เจ3าหน3าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน ๖ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ

๑๐ นางจุฑามาศ กําจรเมนุกูล นักวิชาการคลัง ๖ว กรมบัญชีกลาง

๑๑ นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ นิติกร ๕ กรมสรรพากร

๑๒ นางสาวสุญาณินท: ฉันทกุลสถาพร นักสังคมสงเคราะห: ๖ว สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย:

๑๓ นางสาวศิริพร กุฎีรัตน: นักสังคมสงเคราะห: ๕ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๔ นางสาวพีรดา ภูมิสวัสด์ิ นักพัฒนาสังคม ๕ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑๕ นายเอกราช ตรีลพ เจ3าหน3าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน ๖ว สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ:

๑๖ นายณัฐพล วุฒิจันทร: วิศวกรชลประทาน ๖ว กรมชลประทาน

๑๗ นางสาวสุมิตรา วัฒนา นักสํารวจดิน ๖ว กรมพัฒนาที่ดิน

๑๘ นายอานนท: มลิพันธ: นักวิชาการเกษตร ๖ว กรมวิชาการเกษตร

๑๙ นายวิรัช จันทรโรทัย นักวิชาการส<งเสริมการเกษตร ๖ว กรมส<งเสริมการเกษตร

๒๐ นางสาวดวงขวัญ ทวีวชิรา นักวิชาการเงินและบัญชี ๕ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒๑ นางสาววราภรณ: เวียงนนท: นักวิชาการมาตรฐาน ๕ สํานักงานมาตรฐานสินค3าเกษตรและอาหารแห<งชาติ

๒๒ นางอังคณา พุทธศรี เจ3าหน3าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน ๖ว สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๒๓ นายโสภณ ปCยะภาณี นิติกร ๗ว กรมการขนส<งทางนํ้าและพาณิชยนาวี

๒๔ นายธีรพัฒน: ดีแท3 วิศวกรเครื่องกล ๕ กรมทางหลวง

๒๕ นางวิชุดา ศรีมีชัย เจ3าหน3าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน ๕ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส<งและจราจร

๒๖ นางสาวสุนีรัตน: รัตนะ นักวิชาการสิ่งแวดล3อม ๖ว สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม

๒๗ นายสุรศักด์ิ ทองสุกดี นักวิชาการประมง ๕ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝFGง

๒๘ นายสุริยา ศรีสินทร เจ3าหน3าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน ๕ กรมทรัพยากรนํ้า

๒๙ นายพรสรร กุณฑลสุรกานต: นิติกร ๖ว กรมปHาไม3

๓๐ นางสาวผกาภรณ: ยอดปลอบ นักวิชาการเผยแพร< ๕ กรมส<งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล3อม

๓๑ นางสาวอัมพวัน ก3อนคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร: ๖ว สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๒ นางวรรณฑกา ธิติภาทร (บุญประเศรษฐผล) นักวิทยาศาสตร: ๖ว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๓๓ นางสาวรุ<งรัตน: กรเกษม นักวิทยาศาสตร: ๖ว กรมธุรกิจพลังงาน

๓๔ นางสาวชนรรค:ดา สรภักดี นักวิชาการพาณิชย: ๕ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย:

๓๕ นางสาวธิดาภรณ: ทิพยวัฒน: นักวิชาการประกันภัย ๖ว กรมการประกันภัย

๓๖ นายสัญญา กามินทร: นิติกร ๕ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๓๗ นางสาวกาญจนา ทองเกษม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ๖ว กรมการพัฒนาชุมชน

๓๘ นายนพพงษ: ดีไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร: ๗วช. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๓๙ นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ: นักวิชาการคอมพิวเตอร: ๕ กรมคุมประพฤติ

๔๐ นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ เจ3าหน3าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน ๕ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๔๑ นายวัชรพงษ: มุขเชิด นักวิชาการฝLกอาชีพ ๖ กรมพัฒนาฝMมือแรงงาน

๔๒ นายอุริศ แช<มสุวรรณวงศ: นักวิชาการแรงงาน ๖ว กรมสวัสดิการและคุ3มครองแรงงาน

๔๓ นางสาววิรัลยา สมวงศ: นักจดหมายเหตุ ๕ กรมศิลปากร

๔๔ ว<าที่ร3อยตรีนครินทร: พรายมี เจ3าหน3าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน ๖ว สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๔๕ นายณรงค: โพธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร: ๕ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๔๖ นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร นักวิชาการศึกษา ๖ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

๔๗ นางสาวสุภาวดี คูณศรี เจ3าหน3าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน ๗ว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔๘ นางสาวดารณี อรุณวรากรณ: นักวิชาการศึกษา ๖ว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๔๙ นางผลินทร: ผดุงมาตรวรกุล นายแพทย: ๗ วช. กรมการแพทย:

รายชื่อผู<เข<ารับการฝ กอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู<นําคล่ืนลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๗
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รายชื่อผู<เข<ารับการฝ กอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู<นําคล่ืนลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๗

๕๐ นายคงจักร: บุญทัน วิศวกรไฟฟPา ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๕๑ นายสรรเสริญ นามพรหม นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๖ว กรมสุขภาพจิต

๕๒ นางสาวดุลาลัย เสฐจินตนิน เภสัชกร ๕ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๕๓ นางสาววรรณี พุฒแก3ว เจ3าหน3าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน ๖ว สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๕๔ นายรินทวัฒน: สมบัติศิริ วิศวกร ๗ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๕๕ นายพลพัฒน: นภาวรานนท: เจ3าหน3าที่ส<งเสริมการลงทุน ๖ว สํานักงานคณะกรรมการส<งเสริมการลงทุน

๕๖ นางสาวนวรัตน: นภาวรานนท: นักวิชาการอุตสาหกรรม ๖ว สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๕๗ นางสาวสรวีย: เจียมกิม เจ3าหน3าที่บริหารงานทั่วไป ๕ สภากาชาดไทย

๕๘ นายปริญญวัฒน: วัชรอาภากร เจ3าหน3าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน ๗ว สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ๕๙ นายพิชิต ธิอ่ิน เจ3าพนักงาน ป.ป.ช. ๕ สํานักงาน ป.ป.ช.

๖๐ นางสาวพร3อมพร กุสุมภ: เจ3าหน3าที่บริหารฝHายกํากับธุรกิจนายหน3าและค3าหลักทรัพย: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย:และตลาดหลักทรัพย:
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๑ นางสาวปวีณวรรณ วัชระดิษย3 เจ6าหน6าท่ีวิเคราะห3งบประมาณ ๖ว สํานักงบประมาณ
๒ นางสาววลัยลักษณ3 เศขรฤทธิ์ เจ6าหน6าท่ีวิเคราะห3งานบุคคล ๗ว สํานักงาน ก.พ.
๓ นางสาวชมพูนุช รามัญวงศ3 เจ6าหน6าท่ีวิเคราะห3นโยบายและแผน ๖ว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ       
๔ นางสาวอโนมา จัตตารีส3 นักพัฒนาระบบราชการ ๗ว สํานักงาน ก.พ.ร.
๕ นางสาวเพชรรัตน3 วังระหา เจ6าหน6าท่ีกระจายเสียง ๖ว กรมประชาสัมพันธ3
๖ นายฐิตินันท3 สิงหา นิติกร ๖ว สํานักงานคณะกรรมการคุ6มครองผู6บริโภค
๗ นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล นักบัญชี ๖ว กรมบัญชีกลาง
๘ นางสันธนี ไพรัตนากร เจ6าหน6าท่ีประเมินอากร ๖ว กรมศุลกากร
๙ นางสาวยาริกา เรืองศิริ นักวิชาการการภาษี ๖ว กรมสรรพากร

๑๐ นายศิวัสน3 เหลืองสมบูรณ3 เศรษฐกร ๖ว สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๑๑ นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ3 นักสังคมสงเคราะห3 ๖ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย3
๑๒ นางสาวสุดารัตน3 อ3อนละเอียด นักสังคมสงเคราะห3 ๗ว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๑๓ นางสาววิรงรอง ทิมดี นักวิชาการประมง ๗ว กรมประมง
๑๔ นางสาวภัทรพร ลี่ดํารงวัฒนากุล วิศวกรไฟฟ?า ๖ว กรมการขนส3งทางอากาศ
๑๕ นายธันวิน สวัสดิศานต3 วิศวกรโยธา ๖ว กรมทางหลวง
๑๖ นายธันว3 สินธวาลัย วิศวกรโยธา ๗วช กรมทางหลวงชนบท
๑๗ นางสาวสุกัญญา ต6นสายเพชร เจ6าหน6าท่ีวิเคราะห3นโยบายและแผน ๖ว สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม
๑๘ นางสาวอลิน ชินทรารักษ3 เจ6าหน6าท่ีวิเคราะห3นโยบายและแผน ๖ว กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๑๙ นางสาวจิตติมา มัณฑะจิตร วิศวกรปBโตรเลียม ๖ว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
๒๐ นายนินนาท เกิดลาภผล นิติกร ๖ว กรมการค6าต3างประเทศ
๒๑ นางสาวภานวิณี สุริยสัตย3 นักวิชาการพาณิชย3 ๖ว กรมเจรจาการค6าระหว3างประเทศ
๒๒ นางอารดา เฟCDองทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร3 ๖ว กรมส3งเสริมการส3งออก
๒๓ นายวิษณุพงษ3 โพธิพิรุฬห3 เจ6าพนักงานปกครอง ๖ว กรมการปกครอง
๒๔ นายปกรณ3 วราภาสกุล สถาปนิก ๖ว กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๕ นางสาวเพชรดาว คํากลอนลือชา บุคลากร ๖ว กรมส3งเสริมการปกครองท6องถ่ิน
๒๖ นายนุกูล เอียดชูทอง นิติกร ๗ว กรมบังคับคดี
๒๗ นางสาววรพร นรเศรษฐวิวัฒน3 นักสังคมสงเคราะห3 ๖ว กรมพินิจและคุ6มครองเด็กและเยาวชน
๒๘ นางสาวปBยวดี เตชะวณิชย3 เจ6าหน6าท่ีคดีพิเศษ ๖ว กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๒๙ นางสาวสุธิดา สกุลวาริน นักนิติวิทยาศาสตร3 ๖ว สถาบันนิติวิทยาศาสตร3
๓๐ นายวิน พรหมแพทย3 นักวิชาการประกันสังคม ๖ว สํานักงานประกันสังคม
๓๑ นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร นักวิชาการศึกษา ๖ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๓๒ นางสาวปIทมา เอ่ียมละออง นักวิชาการศึกษา ๖ว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๓๓ นางนันทิยา จีระทรัพย3 นายแพทย3 ๗ กรมสุขภาพจิต
๓๔ นางกนกวรรณ จิตทยานันท3 นายแพทย3 ๖ กรมอนามัย
๓๕ นางสาวศิรกาญจน3  เหลืองสกุล วิศวกร ๖ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๓๖ นางสาวฐนิตา เหลืองสกุล เจ6าหน6าท่ีส3งเสริมการลงทุน ๖ สํานักงานคณะกรรมการส3งเสริมการลงทุน
๓๗ นายฉัตรสุวรรณ วิทยะวาณิชกุล นิติกร ๗ สํานักราชเลขาธิการ
๓๘ นายนรินทร3 กิจเกรียงไกรกุล เภสัชกร ๗ สภากาชาดไทย
๓๙ นายวิจักขณ3 เศรษฐบุตร ผู6จัดการแผนกกลยุทธิ์ความเสี่ยงและคุณภาพ ธนาคารแห3งประเทศไทย
๔๐ นางสาวบุตรี เลิศวัฒนสิวลี เจ6าหน6าท่ีบริหารฝLายกํากับธุรกิจนายหน6าและค6าหลักทรัพย3 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย3และตลาดหลักทรัพย3
๔๑ นายธีรเดช โชตึก วิศวกรระดับ การไฟฟ?าฝLายผลิต
๔๒ นางสาววิภา สิรินุกุล พนักงานวิเคราะห3และวางแผน ระดับ ๘ บ.ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายช่ือผู=เข=ารับการฝ!กอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู=นําคล่ืนลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๘
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๑ นางสาวเบญจมาศ  มหาวงศ/ขจิต นักวิเคราะห/งบประมาณชํานาญการ สํานักงบประมาณ
๒ นายยอดฉัตร ตสาริกา นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓ นางพัชรวรรณ วงษ/ไทย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.
๔ ว-าท่ีร/อยตรีอธิกเศรษฐ ทองเวส  นักวิเคราะห/นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ       
๕ นางป7ยสุรางค/ กุลจิตติประสิทธิ์ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.ร.  (ย/ายมา สํานักงาน ก.พ.)
๖ นางสาวกัลยาณี วรบุตร นักวิชาการคอมพิวเตอร/  ระดับชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๗ นายมนตรี บุญญาพงษ/พันธ/ วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการ กรมธนารักษ/
๘ นางสาวเสาวคนธ/ มีแสง นักวิชาการภาษี ระดับชํานาญการ กรมสรรพากร
๙ นางสาวณัฐนิภา เหลืองสมบูรณ/ นักวิเคราะห/รัฐวิสาหกิจชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๑๐ นายณัฐการ บุญศรี เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๑๑ นางสาวโสมรสี อยู-โพธิ์ เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๑๒ นางณัฏฐ/ชุดา นันทนิ นักพัฒนาการท-องเท่ียวชํานาญการ สํานักงานพัฒนาการท-องเท่ียว
๑๓ นางสาวสุรางค/ รัตนวิภาค นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย/
๑๔ นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร/ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๑๕ นางสาวนฤมล อุทัยพิบูลย/  นักวิเคราะห/นโยบายและแผนชํานาญการ กรมชลประทาน
๑๖ นายธนิต วงศ/ป7ยนันทกุล  นักวิเคราะห/นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑๗ นายวัชระ เจียมอนุกูลกิจ วิศวกรชํานาญการ กรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี
๑๘ นางสาวชลธิฌา แสงอุทัย นิติกรชํานาญการ กรมการขนส-งทางอากาศ
๑๙ นายพงศกร จุลละโพธิ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวง
๒๐ นายคุณมาศ พันธุเตชะ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวงชนบท
๒๑ นายธนพล จรัลวณิชวงศ/  นักวิเคราะห/นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส-งและจราจร
๒๒ นางกตัญชลี ธรรมกุล นักวิชาการสิ่งแวดล/อมชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
๒๓ นางสาวสุกัญญา บรรดาศักด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร/ชํานาญการ สํานักงานสถิติแห-งชาติ
๒๔ นางสาวณัฏฐินี มัณฑะจิตร วิศวกรป7โตรเลียมชํานาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
๒๕ นางสาวกัลยา ลีวงศ/เจริญ นักวิชาการพาณิชย/ชํานาญการ กรมเจรจาการค/าระหว-างประเทศ
๒๖ นางสาวชนัญญา พรรณรักษา นักวิชาการพาณิชย/ชํานาญการ กรมส-งเสริมการส-งออก
๒๗ นายศรัณย/ รักษ/เผ-า นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒๘ นายอรรถโกวิท ชาวเหนือ นิติกรชํานาญการ กรมบังคับคดี
๒๙ นางสาวอรวรรณ สุวรรณ นักสังคมสงเคราะห/ชํานาญการ กรมพินิจและคุ/มครองเด็กและเยาวชน
๓๐ นางสาวภัณฑิลา  เนียมคํา นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมการจัดหางาน
๓๑ นายธนิทธิ์  ลอยพิมาย นักวิชาการประกันสังคมชํานาญการ สํานักงานประกันสังคม
๓๒ นางสาวธนวรรณ แจ-มสุวรรณ  นักวิเคราะห/นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๓๓ นางสาวไตรพร วัฒนนาถ เภสัชกรชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร/การแพทย/
๓๔ นางสาวฉวีวรรณ ต/นพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย
๓๕ นางสาวศิริพร ฉวานนท/ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๓๖ นางสาวปJทมวรรณ คุณประเสริฐ นักวิทยาศาสตร/ชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๓๗ นายณัฐ สกลชัย นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรม
๓๘ นายวิชญ พิมพ/ใจพงศ/ หัวหน/าแผนกวิเคราะห/ระบบไฟฟMา ๘ การไฟฟMาฝOาผลิตแห-งประเทศไทย
๓๙ นางสาวป7ยฉัตร เทพรัตน/ วิทยาจารย/ ๖ สภากาชาดไทย
๔๐ นายสุประดิษฐ/ ต้ังประเสริฐ ผู/บริหารทีม ทีม Basel ๒ ระดับ ๖ ธนาคารแห-งประเทศไทย
๔๑ นางอธิกา ไกรอมร เจ/าหน/าท่ีชํานาญงานอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส-งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รายช่ือผู=เข=ารับการฝ!กอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู=นําคล่ืนลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๙



เลขท่ี ช่ือ- นามสกุล ตําแหน6ง กรม/หน6วยงาน
๑ นางสาวฐิมาพร โชติวินิจฉัย นักวิชาการคอมพิวเตอร8ชํานาญการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒ นางสาวภมรพรรณ วงศ8เงิน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.
๓ นางสาวอณูวรรณ วงศ8เงิน นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ
๔ นางกาญจนาภรณ8 อินทป2นตี เลิศลอย นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕ นางอุษารัตน8 สิทธิรัตนะรังษี นักบัญชีชํานาญการ กรมบัญชีกลาง
๖ นางสาวสกุลรัตน8 ย่ังยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร8ชํานาญการ กรมสรรพากร
๗ นายจาตุรนต8 ภักดีวานิช นักพัฒนาการท/องเท่ียวชํานาญการ สํานักงานพัฒนาการท/องเท่ียว
๘ นางสาวจีรดา ธรรมาภิมุข นักสังคมสงเคราะห8ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8
๙ นายนพดล ป=ยะธรรมธาดา วิศวกรไฟฟ@าชํานาญการ กรมชลประทาน

๑๐ นางสาวนฤมล เวียงวัง นักวิชาการประมงชํานาญการ กรมประมง
๑๑ นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร
๑๒ นางสาวอุไรวรรณ  ตวงสิน นักวิชาการส/งเสริมการเกษตร กรมส/งเสริมการเกษตร
๑๓ นายรุ/งโรจน8 บุญใส/ นักวิชาการคอมพิวเตอร8ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑๔ นายมนต8ชัย ชุ/มอินทรจักร8 นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส/งและจราจร
๑๕ นางสาวตุลาพร อนันต8นาวีนุสรณ8 นักวิชาการสิ่งแวดลDอมชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลDอม
๑๖ นายรัตน  เลี้ยงสกุล นักวิชาการสิ่งแวดลDอมชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลDอม
๑๗ นายเจษฎา คูงามมาก นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา
๑๘ นางสาวฤทัย บุญเอกบุศย8 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
๑๙ นางสาวไพลิน ดวงสถาพร นักวิชาการพาณิชย8ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย8
๒๐ นางสาวปฐมพร คงสมบูรณ8 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
๒๑ นางสาวโสมนัส เจือศรีกุล นิติกรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒๒ นายพีฐิพันธน8  ณัฐวัตรจินดา พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กรมคุมประพฤติ
๒๓ นายจตุพล อธิคม นักวิชาการอบรมและฝGกวิชาชีพชํานาญการ กรมพินิจและคุDมครองเด็กและเยาวชน
๒๔ นางพรรณเลขา แกDวเกตุ นักสังคมสงเคราะห8ชํานาญการ กรมราชทัณฑ8
๒๕ นางสาวอรุณศรี วิชชาวุธ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๒๖ นางกิริยา ทองศรี (อินทรเจริญ) นิติกรชํานาญการ กรมบังคับคดี
๒๗ นางสาวฐปณี ขุนทอง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานประกันสังคม
๒๘ นางสาวณัฐชากานต8 เตสุขะนันท8 นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร/วมสมัย
๒๙ นางสาวนิธนิวา เหล/ารุจิจินดา นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๐ นางสาวอรสา แสนใจ นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๓๑ นางสาวสุพัตรา แสนใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย
๓๒ นายชเนศวร8 ชิตวรากร นักวิทยาศาสตร8ชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๓๓ นางสาวมณฑรดี อมรประสิทธิ์ นักวิชาการส/งเสริมการลงทุนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการลงทุน
๓๔ นายนฤบดินทร8 วุฒิวรรณ นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการ กรมส/งเสริมอุตสาหกรรม
๓๕ นางลลิดา สกลภาพ หัวหนDาฝNายผลิตยาปราศจากเชื้อ ๗ สภากาชาดไทย
๓๖ นางสาวศิริพิมพ8 วิมลเฉลา ผูDวิเคราะห8อาวุโส ธนาคารแห/งประเทศไทย
๓๗ นายอิศรา ธํารงธัญวงศ8 จนท.บริหารอาวุโส ฝNายกํากับธุรกิจนายหนDาและคDา

หลักทรัพย8
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย8และตลาดหลักทรัพย8

รายช่ือผู>เข>ารับการฝ"กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู>นําคล่ืนลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๓



เลขท่ี ช่ือ- นามสกุล ตําแหน6ง กรม/หน6วยงาน
๑ นางกัณวีย+ สืบสุข นักวิเคราะห+งบประมาณชํานาญการ สํานักงบประมาณ
๒ นายชนธัญ แสงพุ!ม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
๓ นายยศสันธ+ เรืองสรรงามศิริ นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔ นางจันทรา บุญมาก นักวิชาการคอมพิวเตอร+ชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.ร.
๕ นางสาวศรีสุข อาชา นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ กรมประชาสัมพันธ+
๖ นายพลจักร นิ่มวัฒนา นักวิเคราะห+รัฐวิสาหกิจชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๗ นายศรพล  ตุลยะเสถียร เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๘ นางสาวรานี อิฐรัตน+ เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๙ นางดวงฤดี สุริยันยงค+ นักสังคมสงเคราะห+ชํานาญการ สป.พัฒนาสังคม

๑๐ นางสาวสิริพร รัตนกําเนิด นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมส!งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ+เด็ก เยาวชน ผู>ด>อยโอกาส และผู>สูงอายุ
๑๑ นายกฤษณ+  หาญสวัสด์ิ นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ+
๑๒ นางพรทิพย+ ภูถ่ีถ>วน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ+
๑๓ นางสาวสิตารินทร+ ทองปุสสะวัลย+ นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ กรมพัฒนาท่ีดิน
๑๔ นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๕ นางสาวรวินันท+ ฉํ่าเฉลิม นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานมาตรฐานสินค>าเกษตรและอาหารแห!งชาติ
๑๖ นายนรินทร+ศักย+ สัทธาประสิทธิ์ วิศวกรชํานาญการ กรมเจ>าท!า
๑๗ นางสาวฐิติมา ศรีวัฒนกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร+ชํานาญการ กรมการบินพลเรือน
๑๘ นายสันติภาพ ศิริยงค+ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวงชนบท
๑๙ นายสุธี จงอัจฉริยกุล นักธรณีวิทยาชํานาญการ กรมทรัพยากรธรณี
๒๐ นายพีระพงษ+ บุญแสง วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ+พลังงาน
๒๑ นางสาวขนกวรรณ หนูดํา นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๒๒ นายนที ชมภูรัตน+ นักวิชาการพาณิชย+ชํานาญการ กรมการค>าต!างประเทศ
๒๓ นางสาวชยาภา จงเจริญสุข สถาปนิคชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๔ นางสาวแพรว ศุภจริยาวัตร นักนิติวิทยาศาสตร+ชํานาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร+
๒๕ นางสาวจันทร+สุดา ตันติวิชญวานิช นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปAองกันและปราบปรามยาเสพติด
๒๖ นายอนุพงค+ ลีละประถม นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมการจัดหางาน
๒๗ นางสาววริศรา บุญซ่ือ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๒๘ นายอาทิตย+ ธรรมานุรักษ+กิจ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมศิลปากร
๒๙ ว!าท่ีร>อยตรีหญิงวัชรินธร ย่ิงเจริญวัฒนากิจ นิติกรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี
๓๐ นางอรสา อ!อนจันทร+ นักวิทยาศาสตร+ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร+บริการ
๓๑ นางสาวนัดดา เจCะยอเด นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๒ นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ+ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๓๓ นางสาวกานจุลี ปEญญาอินทร+ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๓๔ นางสาวพิลาศลักษณ+ อัครชลานนท+ เภสัชกรชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร+การแพทย+
๓๕ นางสาวจิรภัค สุวรรณเจริญ พยาบาลวิชาชีพด>านการสอนชํานาญการ สป.สาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร+ธานี
๓๖ นายกรกต สัจจาริยรักษ+ นายแพทย+ชํานาญการ กรมสุขภาพจิต
๓๗ นางสุวารี สาระอาภรณ+ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรมการแพทย+
๓๘ นายณัฐพงศ+  แหละหมัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมควบคุมโรค
๓๙ นางสลิลา ยรรยงสวัสด์ิ วิศวกรโลหการชํานาญการ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร!
๔๐ นางสาวฉัตตริน  บุญเกิด นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

๔๑ นางสาวจิราพร บุรินทรวานิช นักกฎหมาย ปปช.ชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ช.
๔๒ นางสาวชุติพันธ+ เสริมสวัสด์ิศรี ผู>ช!วยผู>จัดการสํานักงานสื่อสารองค+กร บริษัทปูนซิเมนต+ไทย จํากัด มหาชน

รายช่ือผู>เข>ารับการฝ"กอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู>นําคล่ืนลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๑๑ ป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓



เลขที่ ช่ือ - นามสกุล ตําแหน6ง หน6วยงาน
๑ นางสาวสุภาพร แสงดาว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.  

๒ นายพัสกร ทัพมงคล นิติกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการคุ?มครองผู?บริโภค

๓ นางสาวสิปป&พรรณ  โมสิกรัตน' นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๔ นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร เจ?าหน?าท่ีจัดผลประโยชน'ชํานาญการ กรมธนารักษ'

๕ นายกิตติ  แคว?นไทสง นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ กรมสรรพากร

๖ นายจรัสพงษ' สมานบุตร นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพสามิต

๗ นางอรพร ถมยา เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

๘ นางสาวปาหนัน บัวสาม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย'

๙ นางสาวชมพูนุช ประกอบผลดี นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ'

๑๐ นายภาณุวัฒน' บุญรอด วิศวกรชลประทานชํานาญการ กรมชลประทาน

๑๑ นางมาลินี คุณะดิลก จําปาทอง นิติกรชํานาญการ สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม

๑๒ นายกฤช คุณะดิลก จําปาทอง เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๓ นายชยทัต วัฒนกูล นักวิเคราะห'นโยบายและแผนชํานาญการ กรมทางหลวงชนบท

๑๔ นางสาววันเพ็ญ อBวมใจบุญ นักธรณีวิทยาชํานาญการ กรมทรัพยากรธรณี

๑๕ นางสาวนฤมล โอริส นักวิชาการส่ิงแวดล?อมชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล?อม

๑๖ นายอัศวิน อัศวุตมางกุร วิศวกรชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ'พลังงาน

๑๗ นางสาวพัดชา วุฒิพันธุ' นักวิชาการพาณิชย'ชํานาญการ กรมสBงเสริมการสBงออก

๑๘ นางสาวกนิษฐ ณัฐวงศ'เกษม นักวิชาการพาณิชย'ชํานาญการ กรมเจรจาการค?าระหวBางประเทศ

๑๙ นายประสงค'  ธัมมะปาละ นักวิทยาศาสตร'ชํานาญการ กรมปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๐ นางสาวยุภารัตน' ฟองคํามูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

๒๑ นางสาวจิตติมา กระสานกุล พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กรมพินิจและคุ?มครองเด็กและเยาวชน

๒๒ นายพงศกร ฐิตโชติ นายแพทย'ชํานาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร'

๒๓ นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ'รจนา นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๔ นายจิรวิทย' ไทภูวไพบูลย' นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๕ นางสาวสาวิตรี มงคลศิลป& เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๖ นางเมนะกา วิวน นักวิทยาศาสตร'การแพทย'ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร'การแพทย'

๒๗ นางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี วิศวกรชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒๘ นางสาวณัฐพร แก?วสุวรรณ เจ?าหน?าท่ีศาลปกครองชํานาญการ สํานักงานศาลปกครอง

๒๙ นายสุรศักด์ิ  ฤทธิ์ทองพิทักษ' เจ?าหน?าท่ีบริหารระดับ ๗ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย'และตลาดหลักทรัพย'

๓๐ นางสาวตรึงตรา ลีลารังสรรค' เภสัชกร ๖ สภากาชาดไทย

๓๑ นายปณต หวังโรจน'ฤทธิ์ Over Seas HR Manager บริษัท ปูนซิเมนต'ไทย จํากัด (มหาชน)

รายช่ือผู=เข=ารับการฝ!กอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู=นําคล่ืนลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๑๒



เลขที่ ช่ือ - นามสกุล ตําแหน6ง หน6วยงาน
๑ นายนพพร วงศ+ทวีทรัพย+ นักการข1าวชํานาญการ สํานักข1าวกรองแห1งชาติ  

๒ นางณิชาวรรณ สัจจะปกาสิต นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๓ นางสาวณัฏฐิกา  ณวรรณโณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.  

๔ นางสาวมนวดี จันทิมา นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

๕ นางสาวกรรณิกา นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ       

๖ นายกัลป3ชัย บัวดํา นักส่ือสารมวลชนชํานาญการ กรมประชาสัมพันธ+

๗ นางสาวณัฐกานต+ แทนนิกร นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร

๘ นางสาวเฉลิมรัตน+ เรืองวราคม นักวิชาการคลังชํานาญการ กรมบัญชีกลาง

๙ นายป:ณณ+ อนันอภิบุตร เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๐ นายชวเจต สุนทรวิทย+ นักวิเคราะห+รัฐวิสาหกิจชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๑๑ นายพิชญะ ใหญ1แก1นทราย นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานส1งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห1งชาติ

๑๒ นายจุลชาติ จุลเพชร นายสัตวแพทย+ชํานาญการ กรมปศุสัตว+

๑๓ นายกานตพงศ+ รอดสิน นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ+

๑๔ นางสุพัฒ หมายเก้ือ นักวิชาการสหกรณ+ชํานาญการ กรมส1งเสริมสหกรณ+

๑๕ นางปุณยนุช เนตรน?อย นักวิชาการส1งเสริมการเกษตรชํานาญการ กรมส1งเสริมการเกษตร

๑๖ เรืออากาศเอกสถิตพันธ+ ประกอบผล นักตรวจสอบความปลอดภัยด?านการบินชํานาญการ กรมการบินพลเรือน

๑๗ นายสราวุธ  หนองบัว วิศวกรชํานาญการ กรมเจ?าท1า

๑๘ นายภัทรเทพ ศิลปาจารย+ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวง

๑๙ นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส1งและจราจร

๒๐ นางสาวสุภาวินี นิลเขต นักวิชาการส่ิงแวดล?อมชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล?อม

๒๑ นายสุประภาพ พัฒน+สิงหเสนีย+ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทรัพยากรนํ้า

๒๓ นางทิพย+วรรณ ยามาโมโตะ นักวิชาการพาณิชย+ชํานาญการ กรมการค?าต1างประเทศ

๒๔ นายลัภนอิทธิ์ แว1นประดิษฐ+ นักวิชาการคอมพิวเตอร+ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒๕ นางสาวสิรีอรญ+ นาที เจ?าพนักงานปกครองชํานาญการ กรมการปกครอง

๒๖ นายคุณทน บุญวงศ+ นักวิชาการคอมพิวเตอร+ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒๗ นายศุขโข สืบสุข นิติกรชํานาญการ กรมคุ?มครองสิทธิและเสรีภาพ

๒๘ นายศิริพงษ+ เศรษฐสนิท นักวิชาการฝDกอบรมวิชาชีพชํานาญการ กรมราชทัณฑ+

๒๙ นางสาวสิริมา ศุภลักษณ+ นักวิเทศสัมพันธ+ชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามยาเสพติด

๓๐ นางวิภารัตน+ ชัยอินทร+ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานประกันสังคม

๓๑ นางสาววรมน เนาวโรจน+ นักวิเทศสัมพันธ+ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓๒ นางสาววิมล มาดิษฐ+ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรมการแพทย+

๓๓ นายอาทิตย+  เล1าสุอังกูร นายแพทย+ชํานาญการ กรมสุขภาพจิต

๓๔ นางสาวลัดดา อุดมผล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย

๓๕ นายบวรวิทย+ อัครจันทโชติ วิศวกรเหมืองแร1ชํานาญการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร1

๓๖ นางสาวโสภิตา บุญประสงค+ นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

๓๗ นางสาวศัลยา อักษรมัต นักวิชาการส1งเสริมการลงทุนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการส1งเสริมการลงทุน

๓๘ นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ+วิสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปFองกันและปราบปรามการทุจริตแห1งชาติ

๓๙ นายอัครพล จับจิตรใจดล ผู?บริหารทีม ฝIายเศรษฐกิจระหว1างประเทศ ธนาคารแห1งประเทศไทย

๔๐ นางสาวณัฏฐิณี  ธารีสาร โพธิ์พรม ผู?จัดการนิติกรรมและท่ีดิน บริษัท ปูนซิเมนต+ไทย จํากัด (มหาชน)

รายช่ือผู=เข=ารับการฝ!กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู=นําคล่ืนลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๑๓



เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน5ง สังกัด
๑ นายปภณ    โชคธนวณิชย0 นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒ นางสาวนพรัตน0    พิริยานสรณ0 นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓ นางศิริญาภร    รักษเขตภักดี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมสรรพากร
๔ นางสุวรรณี    อรุณสวัสด์ิวงศ0 นักการทูตชํานาญการ กรมเศรษฐกิจระหว3างประเทศ
๕ นายประสิทธ์ิ ป56มบุญ นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการท3องเท่ียวและกีฬา
๖ นางสาวศศิพิมพ0    อร3ามพิบูลกิจ นักสังคมสงเคราะห0ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย0
๗ นางสาวญาตา    ระตีพูน นักสังคมสงเคราะห0ชํานาญการ สํานักงานส3งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ0เด็ก เยาวชน ผู=ด=อยโอกาส และผู=สูงอายุ
๘ นางสาวอภิรดี    หันพงศ0กิตติกูล นักวิชาการประมงชํานาญการ กรมประมง
๙ นางสาววรรณพร    บัณฑิตภูวนนท0 นักวิชาการสหกรณ0ชํานาญการ กรมส3งเสริมสหกรณ0

๑๐ นายนาฏราช    ธงศรี นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑๑ นายกิตติ    มโนคุ=น วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวงชนบท
๑๒ นางสาวอริสรา    เพียรมนกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
๑๓ นายสุกฤษฎิ์    เกิดแสง นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา
๑๔ นางสาวรัชฎา สุขขา นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
๑๕ นางสาวจารุวรรณ    พิมสวรรค0 นักวิเคราะห0นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๑๖ นางพัทธมน    ตุลยะเสถียร นักวิชาการพาณิชย0ชํานาญการ กรมส3งเสริมการส3งออก
๑๗ นางสาวบัณณรส    จุฑาภาคย0 นักวิชาการพาณิชย0ชํานาญการ กรมเจรจาการค=าระหว3างประเทศ
๑๘ นายสันติพงษ0    วงค0ทะเนตร นักวิชาการพาณิชย0ชํานาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค=า
๑๙ นางสาวอรยาใจ    พูลธนัง นิติกรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒๐ นายสุพพัต    หีบโอสถ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปGองกันและปราบปรามยาเสพติด
๒๑ นางสาวตรีชฎา    อุ3นเรือน นักวิชาการวัฒนธรรม กรมส3งเสริมวัฒนธรรม
๒๒ นายกนิษฐ0    ตะปะสา นักวิทยาศาสตร0ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร0บริการ
๒๓ นายพรธวัช    เพ3งศรี วิศวกรเหมืองแร3ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๔ นายชาญวิทย0    ชัยกันย0 พนักงานคดีปกครองชํานาญการ สํานักงานศาลปกครอง
๒๕ นายสุภชาญ    จรณะกรัณย0 เจ=าหน=าท่ีบริหาร ๖ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย0และตลาดหลักทรัพย0
๒๖ แพทย0หญิงสกุณี    ภระกูลสุขสถิตย0 นายแพทย0 ๗ สภากาชาดไทย
๒๗ นายยิ่งยง    ตันธนพงศ0พันธุ0 ผู=จัดการทรัพย0สินทางปIญญา บริษัท ปูนซิเมนต0ไทย จํากัด (มหาชน)

รายชื่อผู=เข=ารับการฝ กอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู=นําคล่ืนลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๑๔



เลขที่ ชื่อ- นามสกุล ตําแหน6ง สังกัด
๑ นายวิสูตร    ปรีชาธรรมรัช นักวิเคราะห8งบประมาณชํานาญการ สํานักงบประมาณ

๒ นางพิภาวิน    ล้ีสัมพันธ8 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.

๓ นางสาวกนกพร    ศรีวิทยา นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๔ นางสาววิมลรัตน8    รุกขวรกุล นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการคุ-มครองผู-บริโภค

๕ นางสาวสิริพักตร8    สุวรรณทัต ผู-อํานวยการฝ2ายกํากับผลิตภัณฑ8ประกันชีวิต ๕ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส5งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

๖ นายอัชรัฐ    ยงทวี นักพัฒนาการกีฬาชํานาญการ กรมพลศึกษา

๗ นางสาวสุวรีย8    ไชยวงศ8 นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๘ สัตวแพทย8กฤษณ8    วีระวงศ8 นายสัตวแพทย8ชํานาญการ กรมปศุสัตว8

๙ นายทิชา    คงห-วยรอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร8ชํานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ8

๑๐ นางสาวพยัตติกา    พลสระคู นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ กรมพัฒนาที่ดิน

๑๑ นางสาวสุมาลยา    งานดี นักวิชาการคอมพิวเตอร8ชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๒ นางสาวมติมา    อริยะชัยพาณิชย8 นักตรวจสอบความปลอดภัยด-านการบินชํานาญการ กรมการบินพลเรือน

๑๓ นายบัลลังก8    เมี่ยงบัว วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมเจ-าท5า

๑๔ นางสาวอังศุมาลิน    พันโท นักธรณีวิทยาชํานาญการ กรมทรัพยากรธรณี

๑๕ นายธรรมพงศ8    เนาวบุตร วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทรัพยากรนํ้า

๑๖ นายกิตติศักดิ์    พฤกษ8กานนท8 นักวิชาการส่ิงแวดล-อมชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล-อม

๑๗ นางสาวบุศรา    แสงอรุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห5งชาติ

๑๘ นายฉัตรชัย    คุณโลหิต นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๑๙ นางกรรณิการ8    สุญาณเศรษฐกร นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ กรมธุรกิจพลังงาน

๒๐ นางสาวฐะปะนีย8    เครื่องประดิษฐ8 นักวิชาการพาณิชย8ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย8

๒๑ นางสาวมนพะงา    เล็กขาว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๒ นางสาวลัดดาวรรณ    เดชประสิทธิ์ นักส5งเสริมการปกครองท-องถ่ินชํานาญการ กรมส5งเสริมการปกครองท-องถ่ิน

๒๓ นางสาวผกามาศ    ศุภสร นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ กรมคุ-มครองสิทธิและเสรีภาพ

๒๔ นางสาวสิรินพัชร    มณีโชติ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานกิจการยุติธรรม

๒๕ นายเดชา    บุญมาสุข นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๖ นางสาวณัฐิกา    นิตยาพร นิติกรชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๗ เภสัชกรหญิงปฐมาพร    ปรึกษากร เภสัชกรชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร8การแพทย8

๒๘ นายแพทย8ธิติพันธ8    ธานีรัตน8 นายแพทย8ชํานาญการ กรมสุขภาพจิต

๒๙ นายพงษ8ศักดิ์    เลาสวัสดิ์ชัยกุล นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๓๐ นางสาวอักษราภัค    สําเภาแก-ว นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

๓๑ นายพัฐฐ8ภคภูมิ์    สุวพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร8ชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปJองกันและปราบปรามการทุจริตแห5งชาติ

๓๒ นายณพงศ8ธวัช    โพธิกิจ ผู-บริหารทีม ธนาคารแห5งประเทศไทย

๓๓ นายสมยศ    ตันติภัทรกุล วิศวกร ๕ การไฟฟJาฝ2ายผลิตแห5งประเทศไทย

รายชื่อผู>เข>ารับการฝ!กอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู>นําคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๑๕  พ.ศ. ๒๕๕๕



เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน5ง สังกัด
๑ นางสาวภิวงทอง    สุวรรณรัตน2 นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒ นางวรรณทิพ    สมจินตนา นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓ นายพิชาวุธ    เพ็งทอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.
๔ นางภัทรกมล    ตั้งธนาทร นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๕ นายอัครพล    ศักดิ์นิมิต เจ6าหน6าที่จัดผลประโยชน2ชํานาญการ กรมธนารักษ2
๖ นางสาวภาณิศา    โลวตระกูล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร
๗ นางสาวสิริวรรณ    สุขศรี นักวิชาการประมงชํานาญการ กรมประมง
๘ นางสาวพิชญาภัค    จันทร2นิยมาธรณ2 นักวิชาการส<งเสริมการเกษตรชํานาญการ ส<งเสริมการเกษตร
๙ นางสาวป>ญาภา    ศรีมณี วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวงชนบท

๑๐ นางสาวสุหทัย    ไพรสานฑ2กุล นักวิชาการประมงชํานาญการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCDง
๑๑ นายวัชรินทร2    บุญฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร2ชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ2พลังงาน
๑๒ นายสุดเขต บริบูรณ2ศรี นิติกรชํานาญการ กรมทรัพย2สินทางปCญญา
๑๓ นางพิมพ2พนิต    อุ<นโอสถ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมส<งเสริมการค6าระหว<างประเทศ
๑๔ นายอัครพัฒน2    วรรณพฤกษ2 นักวิชาการพาณิชย2ชํานาญการ กรมเจรจาการค6าระหว<างประเทศ
๑๕ นายกรกฎ    วงษ2สุวรรณ สถาปนิกชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๖ นายปฏิภาณ    ชัยลังกา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
๑๗ นายศักดา    พิพัฒน2ธรรมกุล เจ6าหน6าที่คดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๘ นายพรภณ    พงษ2เพชร นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปIองกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๙ นายยุทธศักดิ์    รุ<งเรืองนรา นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการ กรมพินิจและคุ6มครองเด็กและเยาวชน
๒๐ ร6อยตํารวจโทป>ยะเชษฐ2  สตันยสุวรรณ นักนิติวิทยาศาสตร2ชํานาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร2
๒๑ นางสาวอรอนงค2    ศรีสุวิทธานนท2 นักวิเทศสัมพันธ2ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๒๒ นางสาวอรรถวรรณ    ไทโยธิน นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวง
๒๓ นางสาวเกศรา    โชคนําชัยสิริ นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการ กรมควบคุมโรค
๒๔ แพทย2หญิงธฤษา    อัศวุตมางกุร เภสัชกรชํานาญการ กรมการแพทย2
๒๕ นายอาทิตย2    พัฒนพงศ2ชัย วิศวกรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๖ นายกิตติพงษ2    ประจวบลาภ นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๒๗ นางสาวคนธรส    เหลาประดิษฐ2 นักวิชาการส<งเสริมการลงทุนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการส<งเสริมการลงทุน
๒๘ นางสาวป>ยาภรณ2    ชัยวัฒน2 พนักงานคดีปกครองชํานาญการ สํานักงานศาลปกครอง
๒๙ นางวจี    จิระธนชิต เจ6าหน6าที่บริหารอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย2และตลาดหลักทรัพย2
๓๐ นายเกรียงไกร อยู<ยืน ผู6ช<วยผู6จัดการ บมจ.ปูนซิเมนต2ไทย จํากัด (มหาชน)

รายชื่อผู=เข=ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู=นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๑๖ ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



เลขที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน5ง สังกัด
๑ นายภาณุทัต    ภูริป1ญญวานิช นักวิเคราะห:นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานสภาความม่ันคงแห%งชาติ
๒ นายธนวัฒน:    โลหะเวช นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการข+าราชการพลเรือน
๓ นางสาวเมตตา    ราศรีจันทร: นักวิเคราะห:นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ
๔ นางสาวสิรินภา    ปานสังข: นักประชาสัมพันธ:ชํานาญการ กรมประชาสัมพันธ:
๕ นางสาวโชตนา    โรจน:เลิศจรรยา นักวิเคราะห:รัฐวิสาหกิจชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๖ นางสาวนันทนา    วงศ:วัฒนาเสถียร นักสังคมสงเคราะห:ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย:
๗ นางสาวอัญชลี    นวลศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ:
๘ นางสาวปรารถนา    พลายมาศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมปศุสัตว:
๙ นางวิมลภัทร บําบัดสรรพโรค คํากันยา เศรษฐกรชํานาญการ กรมชลประทาน

๑๐ นางสาวมณีรัตน:    สิงหรา ณ อยุธยา นักวิชาการสหกรณ:ชํานาญการ กรมส%งเสริมสหกรณ:
๑๑ นายประทีป    อารยะกิตติพงศ: นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ สํานักงานมาตรฐานสินค+าเกษตรและอาหารแห%งชาติ
๑๒ นายฐิติพัฒน:    ไทยจงรักษ: วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ กรมการขนส%งทางบก
๑๓ นายสมภพ    พัฒนอริยางกูล นักวิเคราะห:นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๔ นางพัชรมณฑ:    ป?ติป1ญญากุล นักสังคมสงเคราะห:ชํานาญการ สํานักงานส%งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห%งชาติ
๑๕ นางสาวหยาดพิรุณ    อ%อนเม็ก นักวิชาการคอมพิวเตอร:ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๖ นางสาวพรรณภา    ณ น%าน นักวิเคราะห:นโยบายและแผนชํานาญการ กรมปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๗ นายนิติเวท    มีสงฆ: นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๑๘ นายชูชาติ    ศิริป1ญจนะ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๙ นางสาวนรีลักษณ:    แพไชยภูมิ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ กรมคุ+มครองสิทธิและเสรีภาพ
๒๐ นายอิศรพงษ:    เทศะภู นักทัณฑวิทยาชํานาญการ กรมราชทัณฑ:
๒๑ นางสาวทิพย:สุดา    อิ่มใจ นักวิชาการวัฒนธรรรมชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๒๒ นางสาวฐิตพร    ลิมป?สวัสด์ิ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ กรมส%งเสริมวัฒนธรรม
๒๓ นางสาวอรรัตน:    หวั่งประดิษฐ เภสัชกรชํานาญการ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๔ แพทย:หญิงจรรยพร    เจียมเจริญกุล นายแพทย:ชํานาญการ กรมสุขภาพจิต
๒๕ นางสาวนภัชชล    รอดเท่ียง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรมอนามัย
๒๖ นางขวัญลักษณ:    กัลหะรัตน: นักวิทยาศาสตร:ชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๒๗ นางสาวเบญจพร    พวงจําปE นักวิทยาศาสตร:ชํานาญการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร%
๒๘ นางสาวฤทัยรัตน:    หวานฉํ่า นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรม
๒๙ นางสาวสวิสา    อริยปรัชญา ผู+บริหารทีม ทีมการต%างประเทศ ๑ ธนาคารแห%งประเทศไทย
๓๐ นางสาวศิริณา    ถาวรวิสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร: ๕ การไฟฟAาฝKายผลิตแห%งประเทศไทย

รายช่ือผู=เข=ารับการฝ กอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู=นําคล่ืนลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๑๗ ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน
๑ นายสมเกียรติ บุญชู นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานสภาความม่ันคงแห!งชาติ

๒ นางสาวสุนันทา รักษาแก%ว อาลักษณ8ชํานาญการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๓ นางสาวสายศานต์ิ ศิริวัฒนะ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.

๔ นายธัชไท กีรติพงค8ไพบูลย8 นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ

๕ นางสาวจารุวรรณ ฤทธิบันลือ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๖ นายกฤษณะ ไวยพัฒน8 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร

๗ นางสาววัชชารี ศรัณย8วงศ8 นักวิเคราะห8รัฐวิสาหกิจชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๘ นางสาวอัจฉรา อาธารมาศ นิติกรชํานาญการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

๙ นางสาวไพลิน ช!างภิญโญ เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๐ ว!าท่ีร%อยตรีปราโมทย8 เลิศจิตรการุณ นักพัฒนาการกีฬาชํานาญการ กรมพลศึกษา

๑๑ นางสาวอุสาห8 กล!อมเอ่ียม นักสังคมสงเคราะห8ชํานาญการ สํานักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8

๑๒ นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑๓ นางสาวสุมาลี จําเริญ นิติกรชํานาญการ กรมปศุสัตว8

๑๔ นางสาวชามาพร ไพบูลย8วรชาติ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมพัฒนาท่ีดิน

๑๕ นางสาวฐิติมา วัฒนจัง นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

๑๖ นางสาวปทุมวดี อ่ิมท่ัว นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานมาตรฐานสินค%าเกษตรและอาหารแห!งชาติ

๑๗ นายเอกลักษณ8 จิตตวนา เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑๘ นางสาวอุมาพร ดะสูงเนิน นิติกรชํานาญการ กรมการบินพลเรือน

๑๙ นางสาวมนฤดี เย็นบุตร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมทางหลวง

๒๐ นางสาวพิรพร เพชรทอง นักวิชาการสิ่งแวดล%อมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ

๒๑ นางสาวเกวลี อินฉ%วน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝFGง

๒๒ นางสาวบุญธิดา เปล!งแสง นิติกรชํานาญการ กรมทรัพยากรน้ํา

๒๓ นางสาวรัตนา ธีรฐิติธรรม นักธรณีวิทยาชํานาญการ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

๒๔ นางสาวจันทนี ศุภศรีวสุเศรษฐ8 นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ กรมทรัพยากรธรณี

๒๕ นายถนอมสิน ชาครีย8เวส นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๖ นายวิชาญ ชูรัตน8 นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห!งชาติ

๒๗ นายวรนล จันทร8ศิริ นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๒๘ นางสาวกานต8นลิน ธีรรัตนานนท8 วิศวกรชํานาญการ พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ8พลังงาน

๒๙ นางสาวกรกช ภู!ไพบูลย8 นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๓๐ นายวรวรรณ วรรณวิล นักวิชาการพาณิชย8ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย8

๓๑ นางสาวนวพร อินทร8แก%ว นักวิชาการพาณิชย8ชํานาญการ กรมส!งเสริมการค%าระหว!างประเทศ

๓๒ นายอัษฎาวุธ ศิริประเสริฐโชค นักวิชาการพาณิชย8ชํานาญการ กรมการค%าต!างประเทศ

๓๓ นางสาวพรพรรณ ภิรมย8พานิช นักวิชาการพาณิชย8ชํานาญการ กรมเจรจาการค%าระหว!างประเทศ

๓๔ นางสาวสิริผกา พุ!มพวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

๓๕ นางสาวกมลวรรณ กลับศรี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๖ นายอภิวัฒน8 อภัยวงศ8 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ส!งเสริมการปกครองท%องถ่ิน

๓๗ นายมนินธ8 สุทธิวัฒนานิติ นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๓๘ นางสาวอุไรนา อุปถัม พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กรมคุมประพฤติ

๓๙ นางพรทิวา ทองหล!อ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมพินิจและคุ%มครองเด็กและเยาวชน

๔๐ นางสาวลภัสกร จันเทพา นักวิชาการอบรมและฝJกวิชาชีพชํานาญการ กรมราชทัณฑ8 

๔๑ นายปราการ วิทยาพิทักษ8กุล นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ สํานักงานกิจการยุติธรรม

๔๒ นางสาวนารีรัตน8 นุโยค นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปIองกันและปราบปรามยาเสพติด

๔๓ นางสาวศิขณัฐก8 มานุวงศ8 นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี

รายช่ือผู<เข<ารับการฝ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู<นําคล่ืนลูกใหม5ในราชการไทย ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รุ5นท่ี ๑๘ - ๑๙
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รายช่ือผู<เข<ารับการฝ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู<นําคล่ืนลูกใหม5ในราชการไทย ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รุ5นท่ี ๑๘ - ๑๙

๔๔ นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล วิศวกรนิวเคลียร8ชํานาญการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

๔๕ นางสาวนภัสสร กมลประเสริฐสุข นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔๖ แพทย8หญิงชุลีกร ธนธิติกร นายแพทย8ชํานาญการ กรมควบคุมโรค

๔๗ นางสุกัญญา เพชรมะโนรา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรมการแพทย8

๔๘ นายเรืองยศ บุญภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย

๔๙ นางสาวจารุณี อินทรสุข นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๕๐ ว!าท่ีร%อยตรีสรวิศ ฆังฆะ นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๕๑ นางสาวนภาพร อาจดีลัง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๕๒ นายวุฒิชัย ภิสัชเพ็ญ นักวิชาการส!งเสริมการลงทุนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการส!งเสริมการลงทุน

๕๓ นางสาวบุษราพรรณ อุตระ นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

๕๔ นายนวพรพล ไชยศิริ พนักงานคดีปกครองชํานาญการ สํานักงานศาลปกครอง

๕๕ นายทรงยศ บรรจงมณี เจ%าหน%าท่ีบริหารอาวุโส ๗ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย8และตลาดหลักทรัพย8

๕๖ นางสาวผ!องพรรณ เศรษฐกุดั่น วิทยากร ๕ การไฟฟIาฝNายผลิตแห!งประเทศไทย

๕๗ นายสัตวแพทย8ทักษะ เวสารัชชพงศ8 นายสัตวแพทย8 ๗ สภากาชาดไทย

๕๘ นายสุภัทรสิทธิ์ สวนสุข วิศวกรกระจายเสียงและโทรทัศน8 พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักงาน กสทช.

๕๙ นางสาวศุภรกาญจน8 ยุวมิตร นักบริหารท่ัวไป ๕ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
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๑ นางกนกรัตน) เก้ือกิจ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาและความม่ันคงของมนุษย)
๒ นายกิตติคุณ ศิริโยธา รองผู,อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดอุดรธานี 

บริหารระดับกลาง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

๓ นางสาวกฤติกา โพธิ์ไทรย) เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๔ นางสาวกฤติยา เหมือนใจ นักวิทยาศาสตร)ชํานาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๕ นางสาวกาญจนา ไทรฟ9ก นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๖ นายจักรชัย ต้ังปรัชญากูล วิศวกรชํานาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน
๗ นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ) นักสังคมสงเคราะห)ชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๘ นางสาวจิรวดี บรรพบุตร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๙ นางจิตตกานต) อินเท่ียง นักวิทยาศาสตร)ชํานาญการพิเศษ วิทยาศาสตร)บริการ

๑๐ นางสาวจุฬวดี วรศักด์ิโยธิน ผู,ชAวยผู,อํานวยการอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย)และตลาดหลักทรัพย)
๑๑ นายชัยวัฒน) อนุจารี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.พ.
๑๒ นางสาวชวนชม ดีรัศมี นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมการข,าว
๑๓ นางสาวโชติมา ยามี นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี
๑๔ นายณภัทร สุภัควณิช พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักงาน กสทช.
๑๕ นางสาวณมาพร อัตถวิโรจน) นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานสินค,าเกษตรและอาหารแหAงชาติ
๑๖ นางสาวณัฐชนิกา จิตต)ณรงค) นักวิเคราะห)นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมทรัพย)สินทางป9ญญา
๑๗ นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๘ นายดิษพล มาตุอําพันวงศ) นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๙ นางสาวธัญธร ป9งประเสริฐ พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ สํานักงานศาลปกครอง
๒๐ นางสาวนริสรา เมืองสวAาง นักวิเคราะห)นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหAงชาติ
๒๑ นายนิรุตต) ศรีไกรวิน นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการคุ,มครองผู,บริโภค
๒๒ นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ) นักประชาสัมพันธ)ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒๓ นายพัสกร เพชรในหิน นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ กรมคุ,มครองสิทธิและเสรีภาพ
๒๔ นายพูนเพ่ิม กฤษณะวณิช นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาผู,แทนราษฎร
๒๕ นายพงศ)พัฒน) บูรณะนนท) นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๒๖ นางสาวภัชราภรณ) กองเกิด นักกิจกรรมบําบัดชํานาญการพิเศษ กรมการแพทย)
๒๗ นายภาณุพันธ) สมสกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหAงชาติ
๒๘ นายวชิร ขุนเพ็ง วิศวกร ระดับ ๗ การไฟฟIาฝKายผลิตแหAงประเทศไทย
๒๙ นางสาววัฒนี พงษ)โพธิ์ วิทยากรชํานาญการพิเศษ สํานักราชเลขาธิการ
๓๐ นายวิพุธ จันโจมศึก ผู,จัดการแผนก รพธ.ผคผ. ผู,บริหารทีม ธนาคารแหAงประเทศไทย
๓๑ นางวิสุตรา อินทองแก,ว นักวิเคราะห)นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมปKาไม,
๓๒ นายศุภกร แสงจันทร) วิศวกรการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาท่ีดิน
๓๓ นางสาวศุภมาศ กลิ่นขจร นักวิทยาศาสตร)ชํานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร
๓๔ นางสาวสายชล แซAลี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร)ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๕ นางสุกมล ประกอบชาติ นักวิทยาศาสตร)ชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ)พลังงาน
๓๖ นายสุรยุทธ กอบกิจพานิชผล นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ กรมสรรพากร
๓๗ นายสุวัฒน) สัจจะประภา นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปIองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๓๘ นายอัคคพัฒน) สวAางสุรีย) วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง
๓๙ นางสาวอัคปศร อัคราช นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ ทรัพยากรน้ําบาดาล

รายช่ือผู=เข=ารับการฝ!กอบรมโครงการพัฒนาผู=นําคล่ืนลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๑ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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๑ นางสาวพัชราภรณ- อุทัยพิบูลย- นักวิเคราะห-นโยบายและแผนระดับชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒ นายชัยวัฒน- ประภานวรัตน- นักวิชาการคอมพิวเตอร-ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓ นายนพดล เปลินเสวี นักวิเคราะห-นโยบายและแผนระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔ นางสาวกนกวรรณ จุฑาวิตต-จรัส นักทรัพยากรบุคคลระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการข3าราชการพลเรือน
๕ นางภาวิณา อัศวมณีกุล นักวิเคราะห-นโยบายและแผนระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ
๖ นายธีรวิทย- เฑียรฆโรจน- นักวิชาการพาณิชย-ชํานาญการพิเศษ ศูนย-อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต3
๗ นางธีรนุช ทองชิว นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
๘ นางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ6 นิติกรชํานาญการพิเศษ กรมศุลกากร
๙ นายปคุณ ตันมณีวัฒนา นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ กรมสรรพากร

๑๐ นางสาวกุลลดา ภู6สุวรรณ นักวิเคราะห-รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๑๑ นางสาวณาตยา เด6นพงศ-สันต- นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๑๒ นางสาวเสาวลักษณ-  วิจิตร นักสังคมสงเคราะห-ชํานาญการพิเศษ กรมส6งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑๓ นางสาวบุญรัตน- อาจหาญรณฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ-
๑๔ นางเรณุกา นิธิบุณยบดี นักวิชาการผลิตภัณฑ-อาหารชํานาญการพิเศษ กรมประมง
๑๕ นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ นายสัตวแพทย-ชํานาญการพิเศษ กรมปศุสัตว-
๑๖ นางสาววรนุช อิงคโรจน-ฤทธิ์ นักวิชาการสหกรณ-ชํานาญการพิเศษ กรมส6งเสริมสหกรณ-
๑๗ นายพิทักษ- ชายสม นายสัตวแพทย-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานสินค3าเกษตรและอาหารแห6งชาติ
๑๘ นางสาวพรชาตา  บุสสุวัณโณ นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๙ นายภวิศร-พล หริสพรรณ- นักวิชาการขนส6งชํานาญการพิเศษ กรมท6าอากาศยาน
๒๐ นายนิพันธ- ใหญ6อรุณ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง
๒๑ นางสาวณัฐกานต- วงศ-ฝBCน นักวิชาการส่ิงแวดล3อมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล3อม
๒๒ นางสาวปราวีณา มณีสุต นักวิชาการส่ิงแวดล3อมชํานาญการพิเศษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล3อม
๒๓ นางสาวกุลฑริกา โควสุรัตน- วิศวกรชํานาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน
๒๔ นายชัยรัตน- บุญส6ง นักวิชาการพาณิชย-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย-
๒๕ นางสาวญาณี ศรีมณี นักวิชาการพาณิชย-ชํานาญการพิเศษ กรมการค3าภายใน
๒๖ นางสาวสุปราณี ก3องเกียรติกมล นักวิชาการพาณิชย-ชํานาญการพิเศษ กรมเจรจาการค3าระหว6างประเทศ
๒๗ นางสาวขวัญดาว ลือเปEFยม นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน
๒๘ นางสาวฌินาพรรณ- เมฆไพบูลย- นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมที่ดิน
๒๙ นายภาณุวัฒน- โทนุบล สถาปนิกชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓๐ นางสาวณัฎฐิณี แสงกุศลส6ง นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๓๑ นายสิทธิชัย สุดสวาท นักวิชาการพัฒนาฝEมือแรงงานชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาฝEมือแรงงาน
๓๒ นางสาวทัศนีย- ดอนเนตร- นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓๓ นางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชํานาญการพิเศษ กรมศิลปากร
๓๔ นายพฤทธิ์ แกะกระโทก นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
๓๕ นางอาภาพร สินธุสาร นักวิทยาศาสตร-ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร-บริการ
๓๖ นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ- นักวิชาการเผยแพร6ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๓๗ นายสุภัทร บุญส6ง นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๘ นายสุรพงษ- เอิมอุทัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓๙ นางภัคภร ปรีฐนัทธ- นายแพทย-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๔๐ นางศุลีพันธุ- โสลันดา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรมการแพทย-
๔๑ นางสาวเสาวนีย- อารมย-สุข นักวิทยาศาสตร-การแพทย-ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร-การแพทย-
๔๒ นายศรุตพันธุ- จักรพันธุ- ณ อยุธยา นายแพทย-ชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต
๔๓ นายนพดล ครุธน3อย นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๔๔ นางสาวอาภา เนตรประไพ นักวิเทศสัมพันธ-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห6งชาติ
๔๕ นายธรรมนูญ คงรัตน- นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อผู<เข<ารับการฝ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู<นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๒ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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รายชื่อผู<เข<ารับการฝ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู<นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๒ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๖ นายเนตินันท- ปล3องไหม
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
ผู3ช6วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด

สํานักงานอัยการสูงสุด

๔๗ นายทวีศักดิ์ น3อยภาษี นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔๘ นางสาวสง6า ทาทอง ผู3อํานวยการฝMายอํานวยการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๔๙ นายยุทธนา ทิณรัตน- พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ สํานักงานศาลปกครอง
๕๐ นายนิติ อินทรวิชา ผู3ช6วยผู3อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย-และตลาดหลักทรัพย-
๕๑ นายประภัสสร-  ปรุงขวัญเมือง วิศวกรหัวหน3าแผนก การไฟฟKาฝMายผลิตแห6งประเทศไทย
๕๒ นางสุธาวดี ทองศิริ ผู3บริหารทีม ธนาคารแห6งประเทศไทย
๕๓ นางสาวมัลลิกา เล็บครุฑ เภสัชกรผู3ชํานาญการพิเศษ สภากาชาดไทย
๕๔ นางสาวสมชัยยา สุริฉันท- นักวิจัย องค-การเภสัชกรรม



ท่ี ตําแหน*ง ระดับ หน*วยงาน
๑ นางสาวพัชราภรณ- อุทัยพิบูลย- นักวิเคราะห-นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒ นายชัยวัฒน- ประภานวรัตน- นักวิชาการคอมพิวเตอร- ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓ นายนพดล เปลินเสวี นักวิเคราะห-นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔ นางสาวกนกวรรณ จุฑาวิตต-จรัส นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ

ข2าราชการพลเรือน

๕ นางภาวิณา อัศวมณีกุล นักวิเคราะห-นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ

๖ นายธีรวิทย- เฑียรฆโรจน- นักวิชาการพาณิชย- ระดับชํานาญการพิเศษ ศูนย-อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต2

๗ นางธีรนุช ทองชิว นักวิชาการคลัง ระดับชํานาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
๘ นางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ5 นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ กรมศุลกากร
๙ นายปคุณ ตันมณีวัฒนา นักวิชาการภาษี ระดับชํานาญการพิเศษ กรมสรรพากร

๑๐ นางสาวกุลลดา ภู5สุวรรณ นักวิเคราะห-รัฐวิสาหกิจ ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

๑๑ นางสาวณาตยา  เด5นพงศ-สันต- นักวิชาการคอมพิวเตอร- ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๑๒ นางสาวเสาวลักษณ-  วิจิตร นักสังคมสงเคราะห- ระดับชํานาญการพิเศษ กรมส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ

๑๓ นางสาวบุญรัตน- อาจหาญรณฤทธ์ิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ-
๑๔ นางเรณุกา นิธิบุณยบดี นักวิชาการผลิตภัณฑ-อาหาร ระดับชํานาญการพิเศษ กรมประมง
๑๕ นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ นายสัตวแพทย- ระดับชํานาญการพิเศษ กรมปศุสัตว-
๑๖ นางสาววรนุช อิงคโรจน-ฤทธ์ิ นักวิชาการสหกรณ- ระดับชํานาญการพิเศษ กรมส5งเสริมสหกรณ-
๑๗ นายพิทักษ- ชายสม นายสัตวแพทย- ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานสินค2าเกษตร

และอาหารแห5งชาติ

๑๘ นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ นักวิเคราะห-นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๙ นายภวิศร-พล หริสพรรณ- นักวิชาการขนส5ง ระดับชํานาญการพิเศษ กรมท5าอากาศยาน
๒๐ นายนิพันธ- ใหญ5อรุณ วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง
๒๑ นางสาวณัฐกานต- วงศ-ฝBCน นักวิชาการส่ิงแวดล2อม ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม

๒๒ นางสาวปราวีณา มณีสุต นักวิชาการส่ิงแวดล2อม ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม

๒๓ นางสาวกุลฑริกา โควสุรัตน- วิศวกร ระดับชํานาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน
๒๔ นายชัยรัตน- บุญส5ง นักวิชาการพาณิชย- ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย-
๒๕ นางสาวญาณี ศรีมณี นักวิชาการพาณิชย- ระดับชํานาญการพิเศษ กรมการค2าภายใน
๒๖ นางสาวสุปราณี ก2องเกียรติกมล นักวิชาการพาณิชย- ระดับชํานาญการพิเศษ กรมเจรจาการค2าระหว5างประเทศ
๒๗ นางสาวขวัญดาว ลือเปEFยม นักวิเคราะห-นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน

รายช่ือผู8เข8ารับการฝ=กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู8นําคล่ืนลูกใหม*ในราชการไทย รุ*นท่ี ๒๒
 ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ช่ือ - สกุล
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ช่ือ - สกุล
๒๘ นางสาวฌินาพรรณ- เมฆไพบูลย- นักวิเคราะห-นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ กรมท่ีดิน
๒๙ นายภาณุวัฒน- โทนุบล สถาปนิก ระดับชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓๐ นางสาวณัฎฐิณี แสงกุศลส5ง นักวิชาการคอมพิวเตอร- ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๓๑ นายสิทธิชัย สุดสวาท นักวิชาการพัฒนาฝEมือแรงงาน ระดับชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาฝEมือแรงงาน
๓๒ นางสาวทัศนีย- ดอนเนตร- นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓๓ นางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณ ระดับชํานาญการพิเศษ กรมศิลปากร
๓๔ นายพฤทธ์ิ แกะกระโทก นักวิชาการคอมพิวเตอร- ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี

๓๕ นางอาภาพร สินธุสาร นักวิทยาศาสตร- ระดับชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร-บริการ
๓๖ นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ- นักวิชาการเผยแพร5 ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๓๗ นายสุภัทร บุญส5ง นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

๓๘ นายสุรพงษ- เอิมอุทัย นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

๓๙ นางภัคภร ปรีฐนัทธ- นายแพทย- ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๔๐ นางศุลีพันธุ- โสลันดา นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชํานาญการพิเศษ กรมการแพทย-
๔๑ นางสาวเสาวนีย- อารมย-สุข นักวิทยาศาสตร-การแพทย- ระดับชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร-การแพทย-
๔๒ นายศรุตพันธุ- จักรพันธุ- ณ อยุธยา นายแพทย- ระดับชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต
๔๓ นายนพดล ครุธน2อย นักวิเคราะห-นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๔๔ นางสาวอาภา เนตรประไพ นักวิเทศสัมพันธ- ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห5งชาติ

๔๕ นายธรรมนูญ คงรัตน- นักวิเคราะห-นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานปKองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

๔๖ นายเนตินันท- ปล2องไหม อัยการจังหวัดประจํา
สํานักงานอัยการสูงสุด

ผู2ช5วยเลขานุการรอง
อัยการสูงสุด

สํานักงานอัยการสูงสุด

๔๗ นายทวีศักด์ิ น2อยภาษี นักวิชาการคอมพิวเตอร- ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔๘ นางสาวสง5า ทาทอง ผู2อํานวยการฝMายอํานวยการ

การเลือกต้ัง
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

๔๙ นายยุทธนา ทิณรัตน- พนักงานคดีปกครอง ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานศาลปกครอง
๕๐ นายนิติ อินทรวิชา ผู2ช5วยผู2อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย-และตลาดหลักทรัพย-

๕๑ นายประภัสสร- ปรุงขวัญเมือง วิศวกร หัวหน2าแผนก การไฟฟKาฝMายผลิตแห5งประเทศไทย
๕๒ นางสุธาวดี ทองศิริ ผู2บริหารทีม ผู2บริหารทีม ธนาคารแห5งประเทศไทย
๕๓ นางสาวมัลลิกา เล็บครุฑ เภสัชกร ผู2ชํานาญการพิเศษ สภากาชาดไทย
๕๔ นางสาวสมชัยยา สุริฉันท- นักวิจัย องค-การเภสัชกรรม



เลขท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน5ง หน5วยงาน
๑ นางศรินยา  สาขากร นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๒ นายอิทธิเดช  สุพงษ3 นักประชาสัมพันธ3ชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓ นางสันต3สนี  เสนากิจ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือน
๔ นางสาวดารารัตน3  โฆษิตพิพัฒน3 นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๕ นายศิขรินทร3  ลิ่มนิจสรกุล นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๖ นายศักด์ินรินทร3  อินภิรมย3 นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ กรมสรรพากร
๗ นายตฤณ  ศรีวงศ3 นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๘ นางสาวพีรญา  นพรัตน3 นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการผู,สูงอายุ
๙ นางสาวสุดาวีณ3  พัฒนพิสุทธิชัย นักวิชาการเผยแพร<ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ3

๑๐ นายพรพิรุณ  ชินสอน นายสัตวแพทย3ชํานาญการพิเศษ กรมปศุสัตว3
๑๑ นางสาวรุ<งทิวา  รอดจันทร3 นักวิทยาศาสตร3ชํานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร
๑๒ นางสาวนริศรา  เอ่ียมคุ,ย นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๓ นายรณชัย  ช<างศรี นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมการข,าว
๑๔ นายนราธิป  ดีแก,ว วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมท<าอากาศยาน
๑๕ นายปณิธิศร3  เอ้ือสุดกิจ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง
๑๖ นายปรีชา  โสภารัตน3 วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวงชนบท
๑๗ นายทวีชัย  เจียรนัยขจร นักวิชาการสิ่งแวดล,อมชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ
๑๘ นายสุทธิศักด์ิ  โทวนิช นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี
๑๙ นายพงษ3ศักด์ิ  เอ้ือสุวรรณา นักวิชาการสิ่งแวดล,อมชํานาญการพิเศษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
๒๐ นางสมนึก  สิทธิการณา นักวิทยาศาสตร3ชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ3พลังงาน
๒๑ นายฤกษ3ฤทธิ์  เคนหาราช นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๒๒ นางสาวณัฐสินี  กสิวิทย3 นักวิทยาศาสตร3ชํานาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน
๒๓ นางสาวประภาพร  ศรีเหรา นักวิชาการพาณิชย3ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย3
๒๔ นางสาวพริมา  ดําริธรรมนิจ นักวิชาการพาณิชย3ชํานาญการพิเศษ กรมการค,าภายใน
๒๕ นางสาวสุดาทิพย3  มูลอ,าย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๖ นายอดิศร  เรือลม นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๗ นายศิริรัตน3  บํารุงเสนา นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมส<งเสริมการปกครองท,องถ่ิน
๒๘ นางสาวโรจนา  วิโรจน3กุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กรมพินิจและคุ,มครองเด็กและเยาวชน
๒๙ นางจิราภรณ3  บุราคร นักวิทยาศาสตร3ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร3บริการ
๓๐ นายยศวรรธน3  กิตติก,อง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๑ นายพงศ3ชิต  ชิตพงศ3 นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓๒ นายมนัส  จันทร3พวง ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
๓๓ นางกุลนันท3  เสนคํา นักวิเคราะห3นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมอนามัย
๓๔ นายภาณุ  คูวุฒยากร นายแพทย3ชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต
๓๕ นางสาวปCลันธนา  ทองสัมฤทธิ์ นักวิเทศสัมพันธ3ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาผู,แทนราษฎร
๓๖ นายเก<งกาจ  อ่ิมสัมฤทธิ์ ผู,ช<วยผู,อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย3และตลาดหลักทรัพย3
๓๗ นายแสน  สุขสังข3 หัวหน,ากองควบคุมคุณภาพ การไฟฟFาฝHายผลิตแห<งประเทศไทย
๓๘ นายอนวัช  มิตรประทาน ผู,ชํานาญการพิเศษเภสัชกร สภากาชาดไทย
๓๙ นางสาวสโรธร  ปุษปาคม พนักงานองค3กรของรัฐ สํานักงาน กสทช.
๔๐ นายเชษฐพงศ3  คลองโปร<ง หัวหน,ากลุ<มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศน3 ศูนย3มานุษยวิทยาสิรินธร (องค3การมหาชน)

รายช่ือผู<เข<ารับการฝ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู<นําคล่ืนลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นท่ี ๒๓ ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน4ง กรม/หน4วยงาน
1 นางสาวลักษิกา กาญจนพุทธกร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2 นางสาวสุจินตนา ป#ยธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน
3 นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ, นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
4 นางสาวอมรศรี รัศมิทัต นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมส0งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
5 นายสมพล ชุมแก&ว วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน
6 นางบุณฑริกา กระจ0างวงษ, นายสัตวแพทย,ชํานาญการพิเศษ กรมปศุสัตว,
7 นายปรเมศร, ชะดี นักวิเคราะห,นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาท่ีดิน
8 นางอารีรัตน, พระเพชร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร
9 นายคมกฤช อุทะโก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมส0งเสริมการเกษตร
10 นางสาวสุนันทา พ0วงเสมา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมหม0อนไหม
11 นายวีระพล สุดชาฎา นักวิทยาศาสตร,ชํานาญการพิเศษ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
12 นางสาวธัญลักษณ, มณีวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร,ชํานาญการพิเศษ สํานักงานสถิติแห0งชาติ
13 นางสาวฤทัยกาญจน, บัวเผียน นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมอุตุนิยมวิทยา
14 นายวิชชา ฉัตรมงคลพันธ, วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง
15 นายไกวัล วัฒนา วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวงชนบท
16 นางนันทวรรณ เหล0าฤทธ์ิ นักวิเคราะห,นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม
17 นายชยาวีร, หวังเจริญรุ0ง นักวิชาการส่ิงแวดล&อมชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ
18 นายสุชาติ ชินวรรณโชติ นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
19 นางสาวจอมขวัญ พลรักษ, นักวิเคราะห,นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
20 นายนิรุติ สังข,แปCน วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ,พลังงาน
21 นางสาวมนต,ทิชา วงศ,พรเพ็ญภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร,ชํานาญการพิเศษ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
22 นายอุรินธ, หุตะสิงห, สถาปนิกชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
23 นางประอรรัตน, กาญจน,ธนภัทร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมส0งเสริมการปกครองท&องถ่ิน
24 นายนิธิพัฒน, วัฒนสุวกุล นักวิเคราะห,นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
25 นายเอกรัฐ มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร,ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร,บริการ
26 นายฐิติเดช ตุลารักษ, วิศวกรนิวเคลียร,ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
27 นายอลงกรณ, จันทร,เจริญ นายแพทย,ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
28 นางสาวศศิธร ทวีเดช ทันตแพทย, กรมการแพทย,
29 นายอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ, นายแพทย,ชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค
30 นายวรท ลําใย นายแพทย,ชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต
31 นายจตุพล เจริญกิจไพบูลย, นักวิจัย/ผู&รับผิดชอบกลุ0มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม ระดับ ๗ องค,การเภสัชกรรม
32 นายนิธิพงศ, อนุรักษ,พงศธร ครู ค.ศ.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
33 นางเกณิกา ซิกวาร,ทซอน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานส0งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
34 นางสาวณฐิณี ฉันทะจารุ นักวิเทศสัมพันธ,ชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ,อุตสาหกรรม
35 นายจักรพันธ, เด0นดวงบริพันธ, นักวิเคราะห,นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
36 นางสาวชนุตพร บุญส0งสวัสด์ิ ผู&ช0วยผู&อํานวยการ ธนาคารแห0งประเทศไทย
37 นางสาววรัญญา ชวศุภกุล นักวิเคราะห,นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการปCองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
38 นายพลภัทร วินัยบดี ผู&ช0วยผู&อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย,
39 นางวีณา วรรณฉัตรสิริ เจ&าหน&าท่ีศาลปกครองชํานาญการพิเศษ สํานักงานศาลปกครอง
40 นางธันยพร เปาทอง นิติกรปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการผู&อํานวยการส0วนงานกํากับการแข0งขัน
สํานักงาน กสทช.
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