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ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑

ท่ี ตำแหน่ง สังกัด

1 นางสาว พรรณวดี คำไชยวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 นาย เกียรติสกนธ์ กล่ินสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3 นาย อิทธิศักด์ิ ยิ้มแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4 นาย จิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

5 นางสาว พัทธ์ปิยา จงชาณสิทโธ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

6 นางสาว ชนันภรณ์ ปุ้งเผ่าพันธ์ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

7 นาย กรพงศ์ สุทัตตากูล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

8 นางสาว พรฤทัย เช้ือบัณฑิตพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

9 นาง คีตยา ฮูเวอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน ป.ย.ป.

10 นาง นิภาพร เผ่ากันทะ นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

11 นางสาว ณัจทริกา เพลินพฤกษา นิติกรชํานาญการ กรมบัญชีกลาง

12 นาง จิตตวดี เพ่ิมอยู่เย็น นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ กรมสรรพากร

13 นาง วันมาฆ์ จรุงศักด์ิเศรษฐ์ นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

14 นางสาว สุนิดา สุสันทัด นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

15 นางสาว พันธ์ุนิวิธ วิทยพันธ์ุ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

16 นางสาว ชินารส อัศวอารี นิติกรชํานาญการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

17 นางสาว สุธีรา ศรีทอง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

18 นาย ณัฐ คงรัตนชาติ เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

19 นาย ปัญญชา ชะนะยุทธ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

20 นางสาว ฉัตรดาว อนุกูลประชา นักพัฒนาการกีฬาชํานาญการพิเศษ กรมพลศึกษา

21 นางสาว เลอลักษณ์ แสงอัมพร นักพัฒนาการกีฬาชํานาญการ กรมพลศึกษา

22 นางสาว พรพิรินทร์ อินโส นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

23 นางสาว ธิดา พงษ์เจริญชัย นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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24 นางสาว อรอนงค์ คําแหง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

25 นางสาว ภัทราพร ถึงโภค นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

26 นางสาว เจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

27 นาย เอกพนธ์ พิพัฒรังสรรค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ กรมการข้าว

28 นางสาว วรกันยา ศิริธัญพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

29 นาย กฤชกร มาเวียง นายสัตวแพทย์ชํานาญการ กรมปศุสัตว์

30 นางสาว มณีทิพย์ ขุนทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร

31 นางสาว กัลลิกา ตาระกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร

32 นางสาว สุจิตรา ปัญญาพิสิทธ์ิ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร

33 นาย ศุภมิตร ศรีวัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

34 นาย สมเจตน์ บัวต๊ิบ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

35 นางสาว รุจิเรข น้อยเสงี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

36 นางสาว นันทประภา นันทิยะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

37 นาย พีระพงษ์ ละอําคา นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

38 นางสาว แพรวศุภางค์ พงษ์สุวรรณ นิติกรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

39 นาย อภิชาติ คุณวัฒน์บัณฑิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

40 นางสาว ภรณ์ดรัลรัตน์ สุชามาลาวงษ์ วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ กรมเจ้าท่า

41 นาย คณิตพงศ์ บัณฑิตเสาวภาคย์ วิศวกรเคร่ืองกลชํานาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก

42 นาย ฐนันดร์ รัชตศรี นักวิชาการขนส่งชํานาญการ กรมท่าอากาศยาน

43 นาย ชัชชัย กสานติกุล วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมท่าอากาศยาน

44 นาง พิชานัน เอ้ือสุดกิจ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง

45 นางสาว วันวิสา ธรรมาสถิตนุกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง

46 นางสาว วรรณฤดี ช้ันศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

47 นาย วรพล สิชฌนุกฤษฏ์ นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา

48 นางสาว นิชนันท์ ตราโชว์ นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา
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49 นางสาว จารุวรรณ ผายทอง นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

50 นางสาว ปิยนุช ทรวงคํา นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ

51 นาย นราธิป บัวเทศ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ

52 นาย นุชิต ศิริทองคํา นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี

53 นาย ภัณฑรักษ์ ชาญณรงค์ นักธรณีวิทยาชํานาญการ กรมทรัพยากรธรณี

54 นางสาว พัชริน โชติวรรณ พิพัฒนฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

55 นางสาว ลัคนา คําเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

56 นางสาว นุชจรีย์ น้อยวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

57 นางสาว วรัชญ์จิรา พรหมมาเทพย์ นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

58 นางสาว ณัฐพร ชุมพลวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

59 นาย ภานุพงษ์ จันทร์ฝาย วิศวกรชํานาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน

60 นางสาว ปภัสนันท์ กันตวิรุฒ วิศวกรชํานาญการ กรมธุรกิจพลังงาน

61 นาย สุรสิทธ์ิ ตัณฑดิลก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

62 นางสาว วธันยา จันทร์เรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

63 นางสาว ฉัตรสุชล คุ้มถนอม นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

64 นางสาว อิงค์สนิษฐา ผดุงศิลป์ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

65 นางสาว ปรางฉาย ช่ืนยินดี นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ กรมการค้าภายใน

66 นางสาว วรัญญา ผู้พิทักษ์ผล นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

67 นางสาว พัชราภรณ์ ขจรอินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

68 นางสาว ปาลิสา เลิศโภคิน นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

69 นางสาว สุจิรา ปานจนะ นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

70 นางสาว กมลวรรณ กวีรัตนธนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

71 นางสาว เบ็ญจรัศม์ มาประณีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

72 นางสาว ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

73 นาย เสรี กัณฑ์โรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมการปกครอง
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74 นาย ทศพล ศรีบัวเอ่ียม เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ กรมการปกครอง

75 นางสาว ศุภรัสม์ิ บัวหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

76 นาย ณัฐพจน์ บุญคง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

77 นาย เอกรักษ์ จันทร์ฉาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

78 นางสาว สุธาสินี อาทิตย์เที่ยง วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

79 นางสาว อรณิชา รองวิริยะพานิช วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

80 นาง สุภัทรา ปกาสิทธ์ิ วโรตม์สิกขดิตถ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

81 นาย นิสสรณ์ นิลคำวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

82 นางสาว ศิริพร เจริญธรากุล พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กรมคุมประพฤติ

83 นาง ศศิวิมล แสงใส พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กรมคุมประพฤติ

84 นาย กฤติน สุขสด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ กรมบังคับคดี

85 นางสาว กุลธิดา เกียรติเจริญศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

86 นาย ธนากร วงศ์ผดุงธรรม สถาปนิกชํานาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

87 นาย ธนบูรณ์ จันทรมาลัย นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมราชทัณฑ์

88 นางสาว วิมลรัตน์ ต้ังม่ันวิทยศักด์ิ นักจิตวิทยาชํานาญการ กรมราชทัณฑ์

89 นางสาว กฤษยา จันแดง นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

90 นางสาว รุ่งนภา สงวนศักด์ิศรี นักอักษรศาสตร์ชํานาญการ กรมศิลปากร

91 นางสาว จิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

92 นางสาว สุ วรรณา ลาภสุวัจนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

93 นางสาว โศภาพิชญ์ ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

94 นาย ศิระวัฒน์ จรรยาจิรวงศ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

95 นางสาว ศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

96 นาย เอกพงศ์ ศรทอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

97 นาย วิทวัช กุยแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน กศน.

98 นาง วริศรา ต้ังตระกูล นายแพทย์ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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99 นาย ธีรพล มโนศักด์ิเสรี นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

100 นางสาว สมใจ วงศ์พรประทีป พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรมการแพทย์

101 นางสาว กาญจนา ทองทา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรมการแพทย์

102 นางสาว ปริณดา วัฒนศรี นายแพทย์ชํานาญการ กรมควบคุมโรค

103 นางสาว สวนันท์ ทองหยู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

104 นาย สุจิระ ปรีชาวิทย์ นายแพทย์ชํานาญการ กรมสุขภาพจิต

105 นาย สิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต

106 นางสาว นาตยา อังคนาวิน นักโภชนาการชํานาญการ กรมอนามัย

107 นางสาว วิสารัตน์ ธีระโกเมน นายแพทย์ชํานาญการ กรมอนามัย

108 นางสาว จอมขวัญ อาคมานนท์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

109 นาย พิเชษฐ์ ดวงศรี นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

110 นาย นฤพนธ์ เมืองจันทร์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

111 นางสาว อภิสรา แสงเพียงจันทร์ นิติกรชํานาญการ สํานักงาน กปร.

112 นาง พรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นักวรรณศิลป์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

113 นางสาว อุดาการ กุหลาบเหลือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

114 นางสาว พรพิมล ชัยเจริญไมตรี นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

115 นาย ยศธน ต้นโพธ์ิทอง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรุงเทพมหานคร

116 นางสาว สว่างจิต มนตรีพิลา วิทยากรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

117 นางสาว ปัทมา สุดจันทร์ วิทยากรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

118 นาย ภูวน อุ่นจันทร์ วิทยากรชํานาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

119 นาย พสธร คงเถลิงศิริวัฒนา นิติกรชํานาญการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

120 นางสาว ปัญกร อมรปัญภัคโกมล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

121 นางสาว อนรรฆวีร์ เกียรติวีระศักด์ิ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการชํานาญการ สํานักงานศาลปกครอง

122 นางสาว มัสลิน ฉัตรชัยกุลศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

123 นางสาว ธิดารัตน์ สนธิมโนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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124 นาย ประสพสุข สังข์บุญมาก นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

125 นางสาว รัชณีวรรณ ชาวนา ผู้อำนวยการส่วน สํานักงาน กสทช.

126 นางสาว อิสริยา เตชะธนะวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

127 นางสาว ชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

128 นาย ศุภสิทธ์ิ เศรษฐสุข Manager Special Project,  ASEAN บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

129 นางสาว ณิชา รัตนจินดา รองประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC กรุงเทพฯ และ Management Executive หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

130 นาย วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

131 นาย ธนาวัฒน์ จูมแพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


