
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒

ท่ี ต ำแหน่ง สังกัด

1 นางสาว พรรณวดี ค าไชยวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 นางสาว พัทธ์ปิยา จงชาณสิทโธ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

3 นางสาว ชนันภรณ์ ปุ้งเผ่าพันธ์ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

4 นาย กรพงศ์ สุทัตตากูล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

5 นาง คีตยา ฮูเวอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงาน ป.ย.ป.

6 นาง วันมาฆ์ จรุงศักด์ิเศรษฐ์ นักวิชาการภาษีช านาญการ กรมสรรพากร

7 นางสาว สุนิดา สุสันทัด นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

8 นางสาว พันธ์ุนิวิธ วิทยพันธ์ุ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

9 นาย ณัฐ คงรัตนชาติ เศรษฐกรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

10 นางสาว ธิดา พงษ์เจริญชัย นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

11 นางสาว เจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

12 นาย กฤชกร มาเวียง นายสัตวแพทย์ช านาญการ กรมปศุสัตว์

13 นางสาว กัลลิกา ตาระกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร

14 นาย ศุภมิตร ศรีวัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

15 นาย สมเจตน์ บัวต๊ิบ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

16 นางสาว รุจิเรข น้อยเสง่ียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

17 นางสาว นันทประภา นันทิยะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

18 นางสาว แพรวศุภางค์ พงษ์สุวรรณ นิติกรช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

19 นาย คณิตพงศ์ บัณฑิตเสาวภาคย์ วิศวกรเคร่ืองกลช านาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก

20 นาง พิชานัน เอ้ือสุดกิจ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรมทางหลวง

21 นางสาว ณัฐพร ชุมพลวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

22 นางสาว วธันยา จันทร์เรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

23 นางสาว ปรางฉาย ช่ืนยินดี นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ กรมการค้าภายใน

24 นางสาว วรัญญา ผู้พิทักษ์ผล นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำผู้น ำคล่ืนลูกใหม่ในรำชกำรไทย รุ่นท่ี 28 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ช่ือ-นำมสกุล

1/3



ท่ี ต ำแหน่ง สังกัดช่ือ-นำมสกุล

25 นางสาว พัชราภรณ์ ขจรอินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

26 นางสาว สุจิรา ปานจนะ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

27 นางสาว กมลวรรณ กวีรัตนธนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

28 นางสาว ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

29 นาย ทศพล ศรีบัวเอ่ียม เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ กรมการปกครอง

30 นางสาว ศุภรัสม์ิ บัวหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

31 นางสาว อรณิชา รองวิริยะพานิช วิศวกรโยธาช านาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

32 นาง สุภัทรา ปกาสิทธ์ิ วโรตม์สิกขดิตถ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

33 นางสาว ศิริพร เจริญธรากุล พนักงานคุมประพฤติช านาญการ กรมคุมประพฤติ

34 นาย ธนากร วงศ์ผดุงธรรม สถาปนิกช านาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

35 นาย ธนบูรณ์ จันทรมาลัย นักทัณฑวิทยาช านาญการพิเศษ กรมราชทัณฑ์

36 นางสาว วิมลรัตน์ ต้ังม่ันวิทยศักด์ิ นักจิตวิทยาช านาญการ กรมราชทัณฑ์

37 นางสาว จิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

38 นาง วริศรา ต้ังตระกูล นายแพทย์ช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

39 นางสาว ปริณดา วัฒนศรี นายแพทย์ช านาญการ กรมควบคุมโรค

40 นาย สุจิระ ปรีชาวิทย์ นายแพทย์ช านาญการ กรมสุขภาพจิต

41 นาย สิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา เภสัชกรช านาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต

42 นางสาว วิสารัตน์ ธีระโกเมน นายแพทย์ช านาญการ กรมอนามัย

43 นางสาว จอมขวัญ อาคมานนท์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

44 นาย พสธร คงเถลิงศิริวัฒนา นิติกรช านาญการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

45 นางสาว ปัญกร อมรปัญภัคโกมล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

46 นางสาว อนรรฆวีร์ เกียรติวีระศักด์ิ เจ้าหน้าท่ีศาลปกครองช านาญการช านาญการ ส านักงานศาลปกครอง

47 นาย ประสพสุข สังข์บุญมาก นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการพิเศษ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

48 นางสาว อิสริยา เตชะธนะวัฒน์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

49 นางสาว ชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

50 นางสาว ณิชา รัตนจินดา รองประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC กรุงเทพฯ และ Management Executive หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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ส ารองล าดับท่ี 1 นางสาว สุธาสินี อาทิตย์เท่ียง วิศวกรโยธาช านาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ส ารองล าดับท่ี 2 นาย เกียรติสกนธ์ กล่ินสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ส ารองล าดับท่ี 3 นาย จิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส ารองล าดับท่ี 4 นางสาว เบ็ญจรัศม์ มาประณีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส ารองล าดับท่ี 5 นางสาว อุดาการ กุหลาบเหลือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส ารองล าดับท่ี 6 นาย ภัณฑรักษ์ ชาญณรงค์ นักธรณีวิทยาช านาญการ กรมทรัพยากรธรณี

ส ารองล าดับท่ี 7 นางสาว ชินารส อัศวอารี นิติกรช านาญการ ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

ส ารองล าดับท่ี 8 นางสาว สุธีรา ศรีทอง เศรษฐกรช านาญการพิเศษ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

ส ารองล าดับท่ี 9 นาย สุรสิทธ์ิ ตัณฑดิลก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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