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รายชื่อผูผานการคัดเลือก
เพื่อเขารับการฝ"กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๔ ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และรายชื่อสํารอง
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
กรม/หนวยงาน
นายนิรุติ สังขแปน
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
นายฐิติเดช ตุลารักษ
วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นายวีระพล สุดชาฎา
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
นายชยาวีร หวังเจริญรุ3ง
นักวิชาการสิ่งแวดล4อมชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ
นายไกวัล วัฒนา
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
กรมทางหลวงชนบท
นายทรงวุฒิ อาทิตยทอง
วิศวกรเหมืองแร3ชํานาญการพิเศษ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร3
นางสาวศศิธร ทวีเดช
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
กรมการแพทย
นางสาวชนุตพร บุญส3งสวัสดิ์
พนักงานธนาคารแห3งประเทศไทย
ธนาคารแห3งประเทศไทย
นายวิชชา ฉัตรมงคลพันธ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
กรมทางหลวง
นายคมกฤช อุทะโก
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กรมส3งเสริมการเกษตร
นายนิธิพงศ อนุรักษพงศธร
ครู ค.ศ.3
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นางสาวณฐิณี ฉันทะจารุ
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นายอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
กรมควบคุมโรค
สํานักงาน กสทช.
นางธันยพร เปาทอง
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการ
ผู4อํานวยการส3วนงานกํากับการแข3งขัน
นายจตุพล เจริญกิจไพบูลย
นักวิจัย/ผู4รับผิดชอบกลุ3มวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม
เภสัชกรรม ระดับ ๗
นายปรเมศร ชะดี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรมพัฒนาที่ดิน
ชํานาญการพิเศษ
นายวรท ลําใย
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
กรมสุขภาพจิต
นายอลงกรณ จันทรเจริญ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟา นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ
กรมคุ4มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายพลภัทร วินัยบดี
ผู4ช3วยผู4อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
นางสาวสุนันทา พ3วงเสมา
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กรมหม3อนไหม
นางวีณา วรรณฉัตรสิริ
เจ4าหน4าที่ศาลปกครองชํานาญการพิเศษ สํานักงานศาลปกครอง
นายอุรินธ หุตะสิงห
สถาปนิกชํานาญการพิเศษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายเอกรัฐ มีชูวาศ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
นางสาวลักษิกา กาญจนพุทธกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นางสาวมนตทิชา วงศพรเพ็ญภาพ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
นางประอรรัตน กาญจนธนภัทร
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมส3งเสริมการปกครองท4องถิ่น
นางนันทวรรณ เหล3าฤทธิ์
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
พิเศษ
นายจักรพันธ รัตนเสถียร
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ
กรมการปกครอง
นายสมพล ชุมแก4ว
วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ
กรมชลประทาน
นายนิธิพัฒน วัฒนสุวกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
พิเศษ
นายสุชาติ ชินวรรณโชติ
นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
นางสาวธัญลักษณ มณีวัฒนา
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสถิติแห3งชาติ
นางจิรพร เจริญวัฒนาพร
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝLMง
นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นางสาววรัญญา ชวศุภกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
พิเศษ
นางสาวจอมขวัญ พลรักษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
พิเศษ
นางสาวอมรศรี รัศมิทัต
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
กรมส3งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นางสาวสุจินตนา ปNยธรรม
นิติกรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการข4าราชการพลเรือน
นางเกณิกา ซิกวารทซอน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สํานักงานส3งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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รายชื่อผูผานการคัดเลือก
เพื่อเขารับการฝ"กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๔ ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และรายชื่อสํารอง
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
กรม/หนวยงาน
รายชื่อสํารอง
นางสาวฤทัยกาญจน บัวเผียน
นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ
กรมอุตุนิยมวิทยา
นางบุณฑริกา กระจ3างวงษ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
กรมปศุสัตว
นางอารีรัตน พระเพชร
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กรมวิชาการเกษตร
นายจักรพันธ เด3นดวงบริพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ชํานาญการพิเศษ
นางสาวอภิรพร สุจริตรังษี
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
กรมพัฒนาธุรกิจการค4า
นางสาวชยาวี กาญวัฒนะกิจ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางสาวเพ็ญนภา ศรีวาปP
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
พิเศษ
นางสาวกุลพิพิทย จันทรบวย
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานสินค4าเกษตรและอาหารแห3งชาติ
นางดารุณี พุทไธวัฒน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวคงขวัญ จันทรแก4ว
ผู4ชํานาญการงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันการแพทยฉุกเฉินแห3งชาติ
(ผู4จัดการ)

สิ่งที่ส3งมาด4วย ๒

