
ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตำแหน่ง หน่วยงาน

๑ นายอกนิษฐ์  ชุมนุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒ นางสาวพรอุษา  ฤกษ์สำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๓ นางสาวจริยา  สมานเดชา นิติกรชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๔ นายกรณ์  อรรถเนติศาสตร์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕ นางสาวขวัญกมล  ศาสตระรุจิ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.ร.

๖ นางสาวอรฉัตร  สังขมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๗ นายเผ่าพัชร  รพีธรรมานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๘ นายศิรพันธ์  ยงวัฒนานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๙ นางสาวณัฐพัชร  ทวีวรรณบูลย์ นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๑๐ นางสาวจันทมาส  เติมพรวิทิต นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร

๑๑ นางสาวฝนทิพย์  ถนอมพงษ์พันธ์ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร

๑๒ นายดิษย์  มณีพิทักษ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ กรมธนารักษ์

รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินด้วยวิธีการศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method)

เพ่ือฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๑๓ นางสาวลลิตา  อัศวสกุลฤชา ภัณฑารักษ์ชำนาญการ กรมธนารักษ์

๑๔ นายภาคภูมิ  ตันธนศรีกุล นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต

๑๕ นางสาวณิชาภัทร  นาวาประดิษฐ์ นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

๑๖ นายธนาธร  โฉมแก้ว นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

๑๘ นางสาวศรีสัจจา  เนียมสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

๑๗ นางสาวสราญจิตร  บุนนาค นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๑๙ นางสาวเกตุมณี  สินพูนภักด์ิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๒๐ นางสาวอภิญญา  เจริญฉํ่า นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒๓ นายปัญจศักด์ิ  เทพอวยพร วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน

๒๕ นางสาวเพชรร้อย  เพชรเรียง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์

๒๔ นายกมล  เรืองเดช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการพิเศษ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

๒๗ นายทยากร  จันทรางศุ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางราง
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๒๘ นางสาวศศิวรา  เลาหสุรโยธิน นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก

๒๖ นางสาวณัฐวรา  จันทรธานีวัฒน์ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวงชนบท

๒๙ นายสรนาถ  รัตนโรจน์มงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓๐ นางสาวปวภทร  ภัณฑิราวุฒิ นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา

๓๒ นางสาวกฤติยา  เพ็ชรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๓๓ นายกิตติพงษ์  สานุวงษ์ นักวิชาการพลังงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๓๑ นายณัฐรุจ  อนันตบวรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน

๓๔ นางสาวจารุวรรณ  พิพัฒน์พุทธพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๓๕ นางสาวมินตรา  ผู้วัฒนาวงศ์ วิศวกรชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๓๗ นางสาวศิริลักษณ์  รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๓๘ นายตะวันส่องแสง  การย์กวินพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชํานาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๓๙ นางสาวพินยรัชต์  จันทร์เจิดศักด์ิ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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๔๐ นางสาวภาสิน  จันทรโมลี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๓๖ นางนันท์นภัส  ฤกษ์อุดมศักด์ิ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๔๒ นางสาวมาลินดา  เทวาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔๑ นายธนิต  ใจสอาด วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๔๓ นางสาววาสินี  วิสุทธิวิเศษ สถาปนิกชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๔๔ นางสาวภรรคพร  เล็กขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๔๕ นางสาวกรรัตน์  นันทกสิกร นิติกรชํานาญการพิเศษ กรมบังคับคดี

๔๖ นางสาวปัญวรัญย์  จันทร์สุริยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ส.

๔๗ นายชัยภัท  ช่วงรังษี นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สํานักงาน ป.ป.ส.

๔๘ นางสาวตุลญา  เอมะสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๔๙ นายเทพรัตน์  วงศ์เจริญวนกิจ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานประกันสังคม

๕๐ นายภูมิรัฐ  ดํายศ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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๕๑ นางมัลลวีร์  รอชโฟล นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๕๒ นายวรกัญญ์  ศรีสุทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๕๓ นางสาวภัทรา  ศรีพุทธางกูร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒๑ นายสมเกียรติ  กมลพันธ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๒๒ นางสาววิยะณี  ดังก้อง ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

๕๕ นายพงษ์ศักด์ิ  นิติการุญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕๖ นายกวิตม์  ซ่ือม่ัน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕๘ นายนวพงศ์  อนันตวรสกุล นายแพทย์ชำนาญการ กรมการแพทย์

๕๔ นางสาวศรันญา  มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๕๗ นายชลพันธ์  ปิยถาวรอนันต์ นายแพทย์ชำนาญการ กรมอนามัย

๕๙ นางสาววิลาวัลย์  ดำจุติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๖๐ นายกฤษณ์  เจนจิรวัฒนา นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตำแหน่ง หน่วยงาน

รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินด้วยวิธีการศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method)

เพ่ือฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๑ นายกรชวัล  น้ําใจดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ช.

๖๒ นางสาวปัทมา  ประสิทธิวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สํานักงาน ป.ป.ท.

๖๓ นายปิติ  ฉลองวิริยะเลิศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรุงเทพมหานคร

๖๔ นางสาวกรรณภรณ์  กัลยาจิตร์โกศล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

๖๕ นายทยากร  จิตรกุลเดชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๖๖ นายธนวรรธน์  นาคะวิโร วิศวกรระดับ ๑๐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


