
สิ่งที่ส�งมาด�วย ๒

ที่ ตําแหน
ง ส
วนราชการ/หน
วยงาน

01 นางสาวประวีณา ธาดาพรหม นักประชาสัมพันธ�ชํานาญการพิเศษ กรมประชาสัมพันธ�

02 นางสาวชญาณิศา นันทสกุลการ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

03 นายคิธธ� วงศ�อาษา นักประชาสัมพันธ�ชํานาญการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

04 นางสาวณัฐินี พรหมประสิทธิ์ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

05 นายอภิวัฒน� วัฒนพงษ� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

06 นายยุทธชัย อินปา นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

07 นางสาวบุณยาพร หาญยืนยงสกุล นิติกรชํานาญการ กรมบัญชีกลาง

08 นายพิภัทร� สิริจํารัสสกุล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร

09 นายณัฐวัตร อธึกโยธิน นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

10 นางชวิกา ตันมณีวัฒนา นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

11 นางสาวสายจิต ดาวสุโข นักวิทยาศาสตร�ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร�บริการ

12 นางสาวนพัสร สุวงศ�ศักดิ์ศรี นายสัตวแพทย�ชํานาญการ กรมปศุสัตว�

13 นางสาวศิริกาญจน� เลิศอําไพนนท� เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

14 นายณัฐนัย หงสุรพันธ� วิศวกรเครื่องกลชํานาญการพิเศษ กรมการขนส�งทางบก

15 นางสาววันวิสาข� อภิหรรษากร นักวิชาการขนส�งชํานาญการ กรมท�าอากาศยาน

16 นายพุทธิพันธุ� เศรณีปราการ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง

17 นางสาวกมลทิพย� อยู�เจริญสุข นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กรมทางหลวง

18 นางสาวศิวาพร ถําวาป? นักวิเทศสัมพันธ�ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

19 นายธฤต รัตนสัค นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานสถิติแห�งชาติ

20 นายฐิติวัฒน� แก�วอําดี นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแห�งชาติ

21 นางสาวน้ําฝน คําพิลัง นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อ-สกุล

รายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�ารับการฝ$กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม
ในราชการไทย รุ
นที่ 27 ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2565
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22 นางสาวพรพิมล สมนึก นักวิชาการสิ่งแวดล�อมชํานาญการพิเศษ กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม

23 ร.ต.ท.อรรถวุฒิ ชื่นปEติกุล วิศวกรชํานาญการ กรมธุรกิจพลังงาน

24 นางสาวปารัชช� หงษ�รัตน� นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

25 นางสาวพรสวรรค� เร�งรีบ นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการ กรมการค�าต�างประเทศ

26 นางสาวชุติมา เกษียรสินธุ� นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

27 นางสาวสายพร ใบบริบาลกุล นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการ กรมส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศ

28 นางสาวทิพย�เกษม เมฆจรูญ นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค�า

29 นางสาวธันย�ชนก นันตติกูล นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ กรมปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย

30 นางสาวเทพสุดา ฟูเมืองปาน พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กรมคุมประพฤติ

31 นางสาวศุภนิดา แก�วบุบผา นิติกรชํานาญการ กรมบังคับคดี

32 นายอวิรุตต� ตรุณทิพากร ทันตแพทย�ชํานาญการพิเศษ กรมราชทัณฑ�

33 นายรักษชัย นาทองไชย นายแพทย�ชํานาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร�

34 นายนาวิน ธาราแสวง นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

35 นางสาวสุธีกานท� พินวิวัฒน� นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ กรมการจัดหางาน

36 นางสาวชญานี ปวีรวัฒน� นักวิเทศสัมพันธ�ชํานาญการ สํานักงานประกันสังคม

37 นางสาวอจินไตย เฮงรวมญาติ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร�วมสมัย

38 นางสาวจอมหทยาสนิท พงษ�เสฐียร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

39 นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

40 นายพงศกร ศรีจันทร� นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

41 นายปริญญา นพเก�า นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

42 นางสาวพิมพา ตันธนศรีกุล นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ กรมการแพทย�

43 นายคเณศ เต็มไตรรัตน� นักวิทยาศาสตร�การแพทย�ชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�

44 นายภัทรพงศ� อิสริยะพฤทธิ์ ข�าราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร
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45 นางสาวกาญจนา ลีลาจรัสกุล เจ�าหน�าที่ศาลปกครองชํานาญการพิเศษ สํานักงานศาลปกครอง

46 นางสาวชุลีกร ตันติวณิชชานนท� ผู�ช�วยผู�อํานวยการ (ควบ) ธนาคารแห�งประเทศไทย

47 นางสาวปPทมาพร ประชุมรัตน� นักวิจัยนโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ

48 นางสุชาดา นิลกําแหง วิลคินส� รับผิดชอบกลุ�มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม องค�การเภสัชกรรม

49 นางสาวสุธินี ภู�โกสีย� Assistant Manager - Communications บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน)

50 นายกลวัชร สุวิมล ประธานกลุ�มผู�ประกอบการรุ�นใหม�หอการค�าจังหวัดระยอง หอการค�าไทย

สํารองลําดับที่ 1 นายกรภัทร ศรีสุพิงค� หัวหน�ากองวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟHา การไฟฟHาฝbายผลิตแห�งประเทศไทย

สํารองลําดับที่ 2 นางสาวนงนุช บุญเดิม นักนิติวิทยาศาสตร�ชํานาญการพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร�

สํารองลําดับที่ 3 นางสาวสุจิรา ปานจนะ นักประชาสัมพันธ�ชํานาญการพิเศษ กรมส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศ

สํารองลําดับที่ 4 นางสาวบูชิตา อินทรทัศน� นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการพิเศษ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค�า

สํารองลําดับที่ 5 นางสาววาสนา ลุนสําโรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรมอนามัย

สํารองลําดับที่ 6 นายฐาปน ภาสะฐิติ แสนยะบุตร เจ�าหน�าที่คดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สํารองลําดับที่ 7 นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท� นักวิทยาศาสตร�ชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํารองลําดับที่ 8 นายสรายุทธ ผดุภักดีกุล นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

สํารองลําดับที่ 9 นางสาวอรณิชา รองวิริยะพานิช วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

สํารองลําดับที่ 10 นางสาวจิรประภา ขจรบุญ นักวิทยาศาสตร�ชํานาญการพิเศษ กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม
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