
สิ่งที่สงมาดวย ๑

ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด

1 นางสาว พรรณวดี คําไชยวงค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 นาย เกียรติสกนธ กลิ่นสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3 นาย จิรัฐสรรพ ประมวลศิลป นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4 นางสาว พัทธปยา จงชาณสิทโธ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

5 นางสาว ชนันภรณ ปุงเผาพันธ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

6 นาย กรพงศ สุทัตตากูล นักวิชาการสงเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

7 นาง คีตยา ฮูเวอร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน ป.ย.ป.

8 นาง วันมาฆ จรุงศักดิ์เศรษฐ นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

9 นางสาว สุนิดา สุสันทัด นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

10 นางสาว พันธุนิวิธ วิทยพันธุ นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

11 นางสาว ชินารส อัศวอารี นิติกรชํานาญการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

12 นางสาว สุธีรา ศรีทอง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

13 นาย ณัฐ คงรัตนชาติ เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

14 นางสาว ธิดา พงษเจริญชัย นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

15 นางสาว เจนจิรา ภูริรักษพิติกร นักวิทยาศาสตรชํานาญการ กรมวิทยาศาสตรบริการ

16 นาย กฤชกร มาเวียง นายสัตวแพทยชํานาญการ กรมปศุสัตว

17 นางสาว กัลลิกา ตาระกา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริมการเกษตร

18 นาย ศุภมิตร ศรีวัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

19 นาย สมเจตน บัวติ๊บ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

20 นางสาว รุจิเรข นอยเสงี่ยม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

21 นางสาว นันทประภา นันทิยะกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเพ่ือเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ 28 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อ-นามสกุล
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22 นางสาว แพรวศุภางค พงษสุวรรณ นิติกรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

23 นาย คณิตพงศ บัณฑิตเสาวภาคย วิศวกรเครื่องกลชํานาญการพิเศษ กรมการขนสงทางบก

24 นาง พิชานัน เอื้อสุดกิจ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง

25 นาย ภัณฑรักษ ชาญณรงค นักธรณีวิทยาชํานาญการ กรมทรัพยากรธรณี

26 นางสาว ณัฐพร ชุมพลวงศ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

27 นาย สุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

28 นางสาว วธันยา จันทรเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

29 นางสาว ปรางฉาย ชื่นยินดี นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ กรมการคาภายใน

30 นางสาว วรัญญา ผูพิทักษผล นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

31 นางสาว พัชราภรณ ขจรอินทร นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

32 นางสาว สุจิรา ปานจนะ นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

33 นางสาว กมลวรรณ กวีรัตนธนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

34 นางสาว เบ็ญจรัศม มาประณีต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

35 นางสาว ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

36 นาย ทศพล ศรีบัวเอี่ยม เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ กรมการปกครอง

37 นางสาว ศุภรัสมิ์ บัวหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

38 นาย ณัฐพจน บุญคง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

39 นางสาว สุธาสินี อาทิตยเที่ยง วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

40 นางสาว อรณิชา รองวิริยะพานิช วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

41 นาง สุภัทรา ปกาสิทธิ์ วโรตมสิกขดิตถ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

42 นางสาว ศิริพร เจริญธรากุล พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กรมคุมประพฤติ

43 นาย ธนากร วงศผดุงธรรม สถาปนิกชํานาญการ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

44 นาย ธนบูรณ จันทรมาลัย นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมราชทัณฑ
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45 นางสาว วิมลรัตน ตั้งมั่นวิทยศักดิ์ นักจิตวิทยาชํานาญการ กรมราชทัณฑ

46 นางสาว จิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

47 นาง วริศรา ตั้งตระกูล นายแพทยชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

48 นางสาว ปริณดา วัฒนศรี นายแพทยชํานาญการ กรมควบคุมโรค

49 นาย สุจิระ ปรีชาวิทย นายแพทยชํานาญการ กรมสุขภาพจิต

50 นาย สิริวัฒน สุวัฒนปรีดา เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต

51 นางสาว วิสารัตน ธีระโกเมน นายแพทยชํานาญการ กรมอนามัย

52 นางสาว จอมขวัญ อาคมานนท นักวิทยาศาสตรชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

53 นางสาว อุดาการ กุหลาบเหลือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

54 นาย พสธร คงเถลิงศิริวัฒนา นิติกรชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

55 นางสาว ปญกร อมรปญภัคโกมล เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

56 นางสาว อนรรฆวีร เกียรติวีระศักดิ์ เจาหนาที่ศาลปกครองชํานาญการ สํานักงานศาลปกครอง

57 นางสาว มัสลิน ฉัตรชัยกุลศิริ ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

58 นาย ประสพสุข สังขบุญมาก นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการพิเศษ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

59 นางสาว อิสริยา เตชะธนะวัฒน รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม

60 นางสาว ชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

61 นางสาว ณิชา รัตนจินดา รองประธานผูประกอบการรุนใหม YEC กรุงเทพฯ 

และ Management Executive

หอการคาและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
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