
ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน�ง กรม/หน�วยงาน

๑ นายนิรุติ สังข�แป�น วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน

๒ นายฐิติเดช ตุลารักษ� วิศวกรนิวเคลียร�ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

๓ นายวีระพล สุดชาฎา นักวิทยาศาสตร�ชํานาญการพิเศษ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๔ นายชยาวีร� หวังเจริญรุ3ง นักวิชาการสิ่งแวดล4อมชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ

๕ นายไกวัล วัฒนา วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวงชนบท

๖ นายทรงวุฒิ อาทิตย�ทอง วิศวกรเหมืองแร3ชํานาญการพิเศษ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร3

๗ นางสาวศศิธร ทวีเดช ทันตแพทย�ชํานาญการพิเศษ กรมการแพทย�

๘ นางสาวชนุตพร บุญส3งสวัสด์ิ พนักงานธนาคารแห3งประเทศไทย ธนาคารแห3งประเทศไทย

รายช่ือผู�ผ�านการคัดเลือก

เพ่ือเข�ารับการฝ"กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคล่ืนลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๔ ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

และรายช่ือสํารอง

สิ่งท่ีส3งมาด4วย ๒สิ่งท่ีส3งมาด4วย ๒

๘ นางสาวชนุตพร บุญส3งสวัสด์ิ พนักงานธนาคารแห3งประเทศไทย ธนาคารแห3งประเทศไทย

๙ นายวิชชา ฉัตรมงคลพันธ� วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง

๑๐ นายคมกฤช อุทะโก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมส3งเสริมการเกษตร

๑๑ นายนิธิพงศ� อนุรักษ�พงศธร ครู ค.ศ.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

๑๒ นางสาวณฐิณี ฉันทะจารุ นักวิเทศสัมพันธ�ชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม

๑๓ นายอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ� นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค

๑๔ นางธันยพร เปาทอง นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการ

ผู4อํานวยการส3วนงานกํากับการแข3งขัน

สํานักงาน กสทช.

๑๕ นายจตุพล เจริญกิจไพบูลย� นักวิจัย/ผู4รับผิดชอบกลุ3มวิจัยและพัฒนา

เภสัชกรรม ระดับ ๗

องค�การเภสัชกรรม

๑๖ นายปรเมศร� ชะดี นักวิเคราะห�นโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ

กรมพัฒนาท่ีดิน

๑๗ นายวรท ลําใย นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต๑๗ นายวรท ลําใย นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต

๑๘ นายอลงกรณ� จันทร�เจริญ นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

๑๙ นางบุญภาดา พ่ึงบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ�า นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ กรมคุ4มครองสิทธิและเสรีภาพ

๒๐ นายพลภัทร วินัยบดี ผู4ช3วยผู4อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

๒๑ นางสาวสุนันทา พ3วงเสมา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมหม3อนไหม

๒๒ นางวีณา วรรณฉัตรสิริ เจ4าหน4าท่ีศาลปกครองชํานาญการพิเศษ สํานักงานศาลปกครอง

๒๓ นายอุรินธ� หุตะสิงห� สถาปนิกชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๔ นายเอกรัฐ มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร�ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร�บริการ

๒๕ นางสาวลักษิกา กาญจนพุทธกร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒๖ นางสาวมนต�ทิชา วงศ�พรเพ็ญภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการพิเศษ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๒๗ นางประอรรัตน� กาญจน�ธนภัทร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมส3งเสริมการปกครองท4องถ่ิน

๒๘ นางนันทวรรณ เหล3าฤทธิ์ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม

พิเศษ

๒๙ นายจักรพันธ� รัตนเสถียร นักวิเทศสัมพันธ�ชํานาญการพิเศษ กรมการปกครอง

๓๐ นายสมพล ชุมแก4ว วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ กรมชลประทาน

๓๑ นายนิธิพัฒน� วัฒนสุวกุล นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน

๓๒ นายสุชาติ ชินวรรณโชติ นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

๓๓ นางสาวธัญลักษณ� มณีวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการพิเศษ สํานักงานสถิติแห3งชาติ

๓๔ นางจิรพร เจริญวัฒนาพร นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝLMง

๓๕ นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ� นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๓๖ นางสาววรัญญา ชวศุภกุล นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๓๗ นางสาวจอมขวัญ พลรักษ� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

พิเศษ

๓๘ นางสาวอมรศรี รัศมิทัต นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมส3งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓๙ นางสาวสุจินตนา ปNยธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการข4าราชการพลเรือน

๔๐ นางเกณิกา ซิกวาร�ทซอน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานส3งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน�ง กรม/หน�วยงาน

รายช่ือผู�ผ�านการคัดเลือก

เพ่ือเข�ารับการฝ"กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคล่ืนลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๔ ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

และรายช่ือสํารอง

สิ่งท่ีส3งมาด4วย ๒สิ่งท่ีส3งมาด4วย ๒

๑ นางสาวฤทัยกาญจน� บัวเผียน นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมอุตุนิยมวิทยา

๒ นางบุณฑริกา กระจ3างวงษ� นายสัตวแพทย�ชํานาญการพิเศษ กรมปศุสัตว�

๓ นางอารีรัตน� พระเพชร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร

๔ นายจักรพันธ� เด3นดวงบริพันธ� นักวิเคราะห�นโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๕ นางสาวอภิรพร สุจริตรังษี นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค4า

๖ นางสาวชยาวี กาญวัฒนะกิจ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายชื่อสํารอง

๖ นางสาวชยาวี กาญวัฒนะกิจ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๗ นางสาวเพ็ญนภา ศรีวาปP นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

พิเศษ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

๘ นางสาวกุลพิพิทย� จันทร�บวย นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานสินค4าเกษตรและอาหารแห3งชาติ

๙ นางดารุณี พุทไธวัฒน� นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

๑๐ นางสาวคงขวัญ จันทร�แก4ว ผู4ชํานาญการงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ผู4จัดการ)

สถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห3งชาติ


