
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
วันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี 

สำนักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี 

๑ นางสาวธนณัฏฐ์ หงส์ทอง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

๒ นายกอปรศักดิ์ ศรีสวการย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

๓ นางสาวเนียน นี ช ู นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

สำนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

๔ นางสาวอริสรา กลั่นเขตรกิจ นิติกรปฏิบัติการ 

๕ นายวุฒิเมศร์ รุ่งศักดิ์แสงมณี อาลักษณ์ปฏิบัติการ 

สำนักขา่วกรองแห่งชาติ 

๖ นางสาวปรัษฐา วีระพงษ์ นักการข่าวปฏิบัติการ 

สำนักงบประมาณ 

๗ นางสาวรวิสรา อลงกรณ์โชติกุล นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 

๘ นางสาวสาวิตรี ธัญธรทิวัฒน์ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 

๙ นายเนติธร บริรักษ์ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 

สำนักงาน ก.พ. 

๑๐ นายปุณยวีร์ วิเศษพุทธศาสน์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๑ นางสาวดุจนภา ตันอุ่นเดช นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

สำนักงาน ก.พ.ร. 

๑๒ นางสาวผาณิตา ศิริชัย นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

๑๓ นางสาวเปมิกา คุณาวิริยะสิริ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

กรมธนารักษ์ 

๑๔ นางสาวจุฑาทิพ ตัณฑุโลภาส นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ 

๑๕ นายปริยะ เทพพิทักษ์ศักดิ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ 

กรมศุลกากร 

๑๖ นายภคิน วีระชาญชัย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 

๑๗ นางสาวเนตรนภา ธีระวิเชียรเจริญ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 



๒ 
 

กรมสรรพากร 

๑๘ นางสาวนนทิชา ตะโกพร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 

๑๙ นางสาวศศิชา ชัยพินิจ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

๒๐ นายรชต ซื่อสัตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลงั 

๒๑ นางสาวสริตา เจนการ เศรษฐกรปฏิบัติการ 

๒๒ นายภูริณัฐ พิทยา เศรษฐกรปฏิบัติการ 

๒๓ นางสาวกติกา กลิ่นแก้ว เศรษฐกรปฏิบัติการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๒๔ นางสาวบินยา กนิษฐ์โรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

๒๕ นางสาวธนิษศาศ์ อัครพันธุ์ทวี นักสัมคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 

๒๖ นางสาวชิดชนก โชติแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

๒๗ นางสาวพราวตะวัน ฐิติวัชร์ธนากุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

กรมปศุสตัว ์

๒๘ นายจิตรภณ สุธีจิตสิร ิ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

๒๙ นายธนพนธ์ สุขการค้า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์

๓๐ นางสาวนันทวรรณ โยโร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

กรมเจา้ท่า 

๓๑ นางสาวภัทราพร เตโจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

กรมทางหลวง 

๓๒ นายธีรดา รุ่งเรืองเจริญสุข วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

๓๓ นายมีชัย บุญเลิศ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

กรมทางหลวงชนบท 

๓๔ นายวีรภัทร สวัสดิยากร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

๓๕ นายนฤธร ดีประเสริฐกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 



๓ 
 

๓๖ นายมูบีน เล็งฮะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

๓๗ นายสรัล บรรจงสัตย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

๓๘ นายปณต ศรีนัครินทร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

๓๙ นางสาวอัจฉริดา อุณเวทย์วานิช นักวิชการพาณิชย์ปฏิบัติการ 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

๔๐ นายชินโชติ เถรปัญญาภรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 

๔๑ นางสาวธนาพร ศรีคล้าย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 

กรมการปกครอง 

๔๒ นายธนวิทย์ อุภัยกุล เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 

๔๓ นางสาวชุฮาดา ตอลีบี เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 

๔๔ นายกิตติภพ บุญตาระวะ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

๔๕ นายศุภกร ศิริญญามาศ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 

๔๖ นายนครินทร์ ภริงคาร เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 

กรมการพัฒนาชุมชน 

๔๗ นายกรวิชญ์ พรหมสีลาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

๔๘ นายกฤตบุญ กระโหมวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม 

๔๙ นางสาวณรัญพร ศิษยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๕๐ นางสาวณัฏฐวรรณ เดชนารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๕๑ นางสาวพิสชา ไทยศรีสุข นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 

กรมคุมประพฤต ิ

๕๒ นางสาวศรีสุภา ด้วงลา พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 

๕๓ นางสาวชนาภา สัญธิชัย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 

๕๔ นางสาวธนพร หนุนพงษ์ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 

กรมบังคับคด ี

๕๕ นางสาวพันธชา หล่อสุวรรณศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

๕๖ นางสาวนภาพัสตร์ ลาภเกรียงไกร นิติกรปฏิบัติการ 



๔ 
 

๕๗ นายตราวิช ชูตระกูล นิติกรปฏิบัติการ 

กรมราชทัณฑ ์

๕๘ นางสาวพรรษฐิตา แก้วจังหวัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

๕๙ นางสาววสมน โพธิ์ศรี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

๖๐ นายปรัชญา ดำเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๖๑ นายเกษมสัณห์ อิงคนินันท์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๖๒ นายนนต์ณณัฏฐ์ อยู่ยืน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

๖๓ นางสาวภรวรรณ นิจตรัลกุล นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

๖๔ นางสาวศศิภา สุวพานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

๖๕ นางสาวกันตา มณีอินทร์ นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ 

สำนักงานอยัการสูงสดุ 

๖๖ นางสาวณัฐนันท์ ใจมูล นิติกรปฏิบัติการ 

สำนักงานศาลปกครอง 

๖๗ นางสาวนัทชา อักษรพันธ์ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 

สำนักงานศาลยตุิธรรม 

๖๘ นางสาวสัณหพร กอวัฒนา นิติกรปฏิบัติการ 

สำนักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

๖๙ นางสาวเย็นภัทร์ คำแดงยอดไตย นักกลยุทธ์นวัตกรรม 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๗๐ นายชวัลวิทย์ มุนิกานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 


