
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑

ที่ สวนราชการ/หนวยงาน ตําแหนง

1 กรมประชาสัมพันธ นางสาวประวีณา ธาดาพรหม นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ

2 กรมประชาสัมพันธ นางสาวบุญศิริ จึงจรัสทรัพย นักประชาสัมพันธชํานาญการ

3 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค นายธชะนัน วงศปน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

4 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวชญาณิศา นันทสกุลการ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

5 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายคิธธ วงศอาษา นักประชาสัมพันธชํานาญการ

6 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวณัฐินี พรหมประสิทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

7 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ นายสิโรตม บุญประเสรฐิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

8 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นางสาวพิชยามนต จารึกสุนทรสกุล นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ

9 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน นายภูริทัต ศุภคุณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

10 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นายอภิวัฒน วัฒนพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

11 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นายยุทธชัย อินปา นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ

12 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นางสาวศุภมณี ธนารักษ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ

13 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน นางสาวพรฤทัย เชื้อบัณฑิตพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

14 สํานักงานทรพัยากรนํ้าแหงชาติ นายสิริวัชร บุญวิชัย วิศวกรชลประทานชํานาญการ

15 กรมบัญชีกลาง นางสาวบุณยาพร หาญยืนยงสกุล นิติกรชํานาญการ

16 กรมศุลกากร นายศักรินทร บวรรุงสริิกุล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ

17 กรมศุลกากร นายพิภัทร สิริจํารัสสกุล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

18 กรมสรรพากร นายณัฐวัตร อธึกโยธิน นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

19 กรมสรรพากร นางชวิกา ตันมณีวัฒนา นักวิชาการภาษีชํานาญการ

20 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายภูวดล ตรเีมฆ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ

21 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวสิรพิรรณ อัชวสัจกุล เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

22 สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา นายจักรพงษ สิทธิหลอ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

23 สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

24 สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย นางสาวปฏิญญา แกลวทนงค นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ

ชื่อ-สกุล

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือกเพื่อทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ 27 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ที่ สวนราชการ/หนวยงาน ตําแหนงชื่อ-สกุล

25 กรมกิจการเดก็และเยาวชน นางสาววัชรี แสงหิรัญ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ

26 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวภิรมยลักษณ โกสิลา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

27 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นายอลงกต ภูริเวทย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

28 กรมวิทยาศาสตรบริการ นางสาวสายจิต ดาวสุโข นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

29 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นางสาวสุพัชรรงค สุมารินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

30 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายปรีชา ชูพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

31 กรมการขาว นางสาวดวงพร วิธูรจิตต นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

32 กรมปศุสัตว นางสาววรศร ประเสริฐกุลชัย นายสัตวแพทยชํานาญการ

33 กรมปศุสัตว นางสาวนพัสร สุวงศศักดิ์ศรี นายสัตวแพทยชํานาญการ

34 กรมพัฒนาที่ดิน นางสาวสุภาวดี ศรจีําเริญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

35 กรมวิชาการเกษตร นายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศริิ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

36 กรมวิชาการเกษตร นางสาวฐิติรตัน อัศวมงคลศิริ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

37 กรมสงเสริมการเกษตร นางสาวภัทรมาศ พานพุม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

38 กรมสงเสริมการเกษตร นางสาวณัฎฐนิชา มีสูงเนิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

39 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ นางสาวมินตรา ลักขณา นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ

40 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ นางสาววรวรรณ มสาริญานนท นายสัตวแพทยชํานาญการ

41 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวศิริกาญจน เลิศอําไพนนท เศรษฐกรชํานาญการ

42 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวกานตชนก อักษรชู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

43 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวภาศิริ มนัสวรกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

44 กรมการขนสงทางบก นายณัฐนัย หงสุรพันธ วิศวกรเคร่ืองกลชํานาญการพิเศษ

45 กรมการขนสงทางราง นายวรรธนิธ สุวรรณรัตน นักวิชาการขนสงชํานาญการ

46 กรมทาอากาศยาน นางสาววันวิสาข อภิหรรษากร นักวิชาการขนสงชํานาญการ

47 กรมทางหลวง นายพุทธิพันธุ เศรณีปราการ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ

48 กรมทางหลวง นางสาวกมลทิพย อยูเจรญิสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

49 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นางสาวศิวาพร ถําวาป นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ

50 สํานักงานสถิติแหงชาติ นายธฤต รัตนสัค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

51 สํานักงานสถิติแหงชาติ นายฐิติวัฒน แกวอําดี นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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ที่ สวนราชการ/หนวยงาน ตําแหนงชื่อ-สกุล

52 สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายพิเชฐ โสภณแพทย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ

53 สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นางสาวปยนุช ทรวงคาํ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ

54 กรมควบคุมมลพิษ นายวิชญวารุตม สมจันทร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ

55 กรมทรัพยากรธรณี นางสาวน้ําฝน คาํพิลัง นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ

56 กรมทรัพยากรธรณี นางสาววิศรุตา วีระสัย นักธรณีวิทยาชํานาญการ

57 กรมทรัพยากรน้ํา นางสาวเปยมศิริ มากสงขลา นักอุทกวิทยาชํานาญการ

58 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม นางสาวพรพิมล สมนึก นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ

59 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม นางสาวจุฑา กีฬา นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ

60 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นายธีศิษฏ สองเมือง วิศวกรชํานาญการพิเศษ

61 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นายเอกวิชิต เวชพาณิชย วิศวกรชํานาญการ

62 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นางสาววรางคณา พวงแกว นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ

63 กรมธุรกิจพลังงาน นายฐิติพงษ เพชรสัมฤทธ์ิ วิศวกรชํานาญการ

64 กรมธุรกิจพลังงาน ร.ต.ท.อรรถวุฒิ ชื่นปติกุล วิศวกรชํานาญการ

65 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน นางสาวสุธารี เกียรติมั่น วิศวกรชํานาญการพิเศษ

66 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน นางสาวปรางมาศ สอนงาย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

67 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย นางสาวอรทัย สมณา นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

68 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย นางสาวปารัชช หงษรัตน นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

69 กรมการคาตางประเทศ นางสาวพรสวรรค เรงรีบ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

70 กรมพัฒนาธุรกิจการคา นายรชต ละอองเทพ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

71 กรมพัฒนาธุรกิจการคา นางสาวชุติมา เกษียรสินธุ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

72 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ นางสาวสุจิรา ปานจนะ นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ

73 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ นางสาวสายพร ใบบริบาลกุล นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

74 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา นางสาวบูชิตา อินทรทัศน นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ

75 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา นางสาวทิพยเกษม เมฆจรูญ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

76 กรมที่ดิน นายมิติ นันตติกูล วิศวกรรงัวัดชํานาญการ

77 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกวีวัฒน อองลออ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

78 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวธันยชนก นันตติกูล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

3/6



ที่ สวนราชการ/หนวยงาน ตําแหนงชื่อ-สกุล

79 กรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวสุธาสินี อาทิตยเที่ยง วิศวกรโยธาชํานาญการ

80 กรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวอรณิชา รองวิริยะพานิช วิศวกรโยธาชํานาญการ

81 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน นายพสิษฐ เกิดขวัญ นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการพิเศษ

82 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวบุษรินทร หลวงประสาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

83 กรมคุมประพฤติ นางสาวเทพสุดา ฟูเมืองปาน พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ

84 กรมบังคบัคดี นายกฤติน สุขสด นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ

85 กรมบังคบัคดี นางสาวศุภนิดา แกวบุบผา นิติกรชํานาญการ

86 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน นางสาวอัญชลี อรามรุญ นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

87 กรมราชทัณฑ นายอวิรุตต ตรุณทิพากร ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ

88 กรมราชทัณฑ นางสาวปณตา ยงณรงคเดชกุล นักทัณฑวิทยาชํานาญการ

89 กรมสอบสวนคดีพิเศษ นางสาวปุณยวรีย สุวรรณลีลา เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ

90 กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายฐาปน ภาสะฐิติ แสนยะบุตร เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

91 สถาบันนิติวิทยาศาสตร นางสาวนงนุช บุญเดิม นักนิติวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

92 สถาบันนิติวิทยาศาสตร นายรักษชัย นาทองไชย นายแพทยชํานาญการ

93 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นางสาวชุตยารัตน เด็ดขาด นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

94 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นางสาวทัศวรรณ กอเศรษฐพงศ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

95 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นายนาวิน ธาราแสวง นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ

96 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นายชาญวิทย ทะนันชัย นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

97 กรมการจัดหางาน นางสาวสุธีกานท พินวิวัฒน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ

98 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน นางสาวอรพรรณ ใจคํา นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

99 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน นายสรายุทธ ผดุภักดีกุล นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

100 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน นายอาศิร อิสโม นิติกรชํานาญการ

101 สํานักงานประกันสังคม นางสาวชญานี ปวีรวัฒน นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ

102 สํานักงานประกันสังคม นางสาวรุสมีนา นิมะ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

103 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางกมลธน สิงหมณี นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ

104 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวจุฑาภรณ หวังกุหลํา นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ

105 กรมศิลปากร นางสาวอรุณี แซเลา ภัณฑารักษชํานาญการ
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106 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย นางสาวจิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ

107 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย นางสาวอจินไตย เฮงรวมญาติ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ

108 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายโชคอนันต รักษาภักดี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

109 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วาที่รอยตรีโอฬาร พญาสุวรรณ นิติกรชํานาญการ

110 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวจอมหทยาสนิท พงษเสฐียร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

111 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน นิติกรชํานาญการ

112 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชํานาญการพิเศษ

113 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายพงศกร ศรจีันทร นายแพทยชํานาญการพิเศษ

114 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายปริญญา นพเกา นายแพทยชํานาญการพิเศษ

115 กรมการแพทย นางสาวพิมพา ตันธนศรกีุล นายแพทยชํานาญการพิเศษ

116 กรมการแพทย นางอภิชา โตมงคล เภสัชกรชํานาญการ

117 กรมวิทยาศาสตรการแพทย นายคเณศ เต็มไตรรัตน นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ

118 กรมวิทยาศาสตรการแพทย นางสาววรมน สุริยะจันทร เภสัชกรชํานาญการ

119 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวสาวิตรี มุณีรตัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

120 กรมสุขภาพจิต นางสาวสุชาดา มีผล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

121 กรมสุขภาพจิต นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

122 กรมอนามัย นางสาววาสนา ลุนสําโรง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

123 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

124 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม นางสาวจิรประภา ขจรบุญ นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

125 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดร.นวลนภา ไชยสุวรรณ นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ

126 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายศิวัช ภูครองหิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

127 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร นายเปรมชาย จงเจรญิ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ

128 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร นายภัทรพงศ อิสริยะพฤทธิ์ ขาราชการรัฐสภาสามัญ

129 สํานักงานศาลปกครอง นางสาวกาญจนา ลีลาจรัสกุล เจาหนาที่ศาลปกครองชํานาญการพิเศษ

130 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นางสาวรวีวรรณ กระตายทอง ผูชวยผูอํานวยการ

131 ธนาคารแหงประเทศไทย นางสาวชุลีกร ตันติวณิชชานนท ผูชวยผูอํานวยการ (ควบ)

132 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย นายกรภัทร ศรีสุพิงค หัวหนากองวางแผนพัฒนากําลังผลติไฟฟา
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133 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ นางสาวปทมาพร ประชุมรัตน นักวิจัยนโยบาย

134 องคการเภสัชกรรม นางสุชาดา นิลกําแหง วิลคินส รับผิดชอบกลุมวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

135 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) นางสาวจีรณา นอยมณี ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครฐั

136 องคการบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) นายนพดล จินดาธรรม หัวหนางานแผนยุทธศาสตร

137 บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) นางสาวสุธินี ภูโกสีย Assistant Manager - Communications

138 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) นายธีรศิริ กําจัดภัย ผูอํานวยการสวนพัฒนาธุรกิจและการตลาด(ดานการพาณิชย)

139 หอการคาไทย นายกลวัชร สุวิมล ประธานกลุมผูประกอบการรุนใหมหอการคาจังหวัดระยอง

140 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นางสาววริฎฐา แกวเกตุ ผูเชี่ยวชาญ

141 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ นายธนาวัฒน จูมแพง ผูชวยศาสตราจารยชํานาญการพิเศษ

142 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ นายดิฏฐชัย จันทรคุณา ผูชวยศาสตราจารยชํานาญการพิเศษ

6/6


