
ล ำดบั ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน/สงักัด

1 นางน ้าทพิ เอกนพิฐิสริ นกัวิชาการขนส่งช้านาญการพเิศษ กรมเจ้าทา่

2 นางนยันา สาสุข เจ้าพนกังานธุรการระดับอาวุโส กรมโยธาธิการและผังเมอืง

3 นางสาววิสสุตา ริ งธงชัย นติิกรปฏบิติัการ กรมโยธาธิการและผังเมอืง

4 นางอญัชลี ยิ่งทวีสิทธิกลุ นกัวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรมโรงงานอตุสาหกรรม

5 นายธนนิกร อนิทร์งาม วิศวกรช้านาญการพเิศษ กรมโรงงานอตุสาหกรรม

6 นายนราธิป เลาหตีรานนท์ นกัวิทยาศาสตร์ช้านาญการพเิศษ กรมโรงงานอตุสาหกรรม

7 นางสาวจิตติมา เลาหพจนารถ นกัวิทยาศาสตร์ช้านาญการพเิศษ กรมโรงงานอตุสาหกรรม

8 นางสาวเรวดี ชูศรี เจ้าพนกังานขนส่งช้านาญงาน กรมการขนส่งทางบก

9 นางกรธณี แสงพงศานนท์ นกัจัดการงานทั่วไปช้านาญการ กรมการขนส่งทางบก

10 นางสาวอจัฉราวดี ลาภเอกอดุม เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน กรมการขนส่งทางบก

11 นางทศันยี์ พงษภ์ู่ นกัวิชาการแรงงานช้านาญการ กรมการจัดหางาน

12 นางสาววิกานดา ตั งเตรียมใจ นกัวิชาการแรงงานปฏบิติัการ กรมการจัดหางาน

13 นางกิ่งนภา บางชวด นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช้านาญการพเิศษ กรมการทอ่งเที่ยว

14 นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส นกัสังคมสงเคราะหช์้านาญการพเิศษ กรมควบคุมโรค

15 นายสมยศ เจริญสุข นกัวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ กรมควบคุมโรค

16 นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์ นกัทรัพยากรบคุคลช้านาญการพเิศษ กรมควบคุมโรค

17 นายพรชัย พุ่มคง นกัจัดการงานทั่วไปช้านาญการ กรมควบคุมโรค

18 นายอดิศร จันทนม์ขุ นกัจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กรมควบคุมโรค

19 นางสุทศิา วิเศษ นกัทรัพยากรบคุคลช้านาญการพเิศษ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

20 นางสาวหทยัรัตน์ ชัยปรีชาพล นกัวิทยาศาสตร์ช้านาญการ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล

21 นางสาวจารุณี คงเจริญ นกัวิทยาศาสตร์ปฏบิติัการ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล

22 นางจรรยา มไหศิริโยดม เจ้าพนกังานธุรการช้านาญงาน กรมที่ดิน

23 นางนงเยาว์ วงศ์ธิ นกัจัดการงานทั่วไปช้านาญการ กรมธุรกจิพลังงาน

24 นางสาวสมฤทยั เพง็แจ่ม นายช่างไฟฟา้ระดับอาวุโส กรมประชาสัมพนัธ์

25 นางสาวจิตตภรณ์ วิไลจิตต์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

26 นางสาวนนัทนติย์ ศรีจันทร์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช้านาญการพเิศษ กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

27 นางกรุณา ทศพล นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช้านาญการพเิศษ กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

28 นางสาวนยันา บญุนาค นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ช้านาญการ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรัุกษพ์ลังงาน

29 นางสาวธิดาวรรณ ศรีจรูญ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรัุกษพ์ลังงาน

30 นางสาวเนตรนริศ ผดุงศิลป์ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการพเิศษ กรมส่งเสริมการเกษตร

31 นายสาโรช จินดาวณิชย์ นกัทรัพยากรบคุคลช้านาญการพเิศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์

32 นางสวรส สุทธิประภา นกัจัดการงานทั่วไปช้านาญการ กรมสรรพสามติ

33 นายคุณากร เติมเวชศยานนท์ นกัวิชาการสรรพสามติวิชาการ กรมสรรพสามติ

34 นางศุภกานต์ ทองปอ้ง นกัวิชาการสรรพสามติช้านาญการพเิศษ กรมสรรพสามติ

35 นางสาวจันทรา เหลืองธาดา นกัจัดการงานทั่วไปช้านาญการพเิศษ กรมสรรพากร

36 นายธนนัทพ์งศ์ ปยิะวรรณะกลู ระดับช้านาญการพเิศษ กรมสอบสวนคดีพเิศษ

37 นางสาวรัตนา มโนศักด์ิเสรี นกัทรัพยากรบคุคลช้านาญการพเิศษ กรมสุขภาพจิต

รำยชื่อผู้ได้รบัสิทธิ์เข้ำรว่มอบรมในหลักสูตร "ต่ำงวัย...ไม่ใช่ปญัหำ "
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ล ำดบั ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน/สงักัด

38 นางสาววนดิา สุวรรณสิทธิ์ นกัวิชาการเกษตรช้านาญการพเิศษ กรมหมอ่นไหม

39 นางพรไสว ชุ่มบญุชู นกัวิชาการเกษตรช้านาญการพเิศษ กรมหมอ่นไหม

40 นางสาวประภทัร์พร จั่นผ่อง เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน กรมอนามยั

41 นางอญัชลินทร์ ปานศิริ นกัวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพเิศษ กรมอนามยั

42 นางวิชชุพร เกตุไหม นกัวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ กรมอนามยั

43 นายเติมวงษ์ จันทร์ชุ่ม นติิกรช้านาญการพเิศษ กระทรวงการคลัง

44 นางวรรณศิริ วิริยานพุนัธุ์ เจ้าพนกังานการคลังช้านาญงาน กระทรวงการคลัง

45 นายอภวิัฒน์ วัฒนพงษ์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช้านาญการ สนง.คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ

46 นางสาวธุวานนัท์ ยุกติรัตน นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช้านาญการพเิศษ สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

47 นางสาวมาริษา ลีภทัรกจิ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ ส้านกังานเศรษฐกจิการเกษตร

48 นางสาวกลัยา สงรอด นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช้านาญการพเิศษ ส้านกังานเศรษฐกจิการเกษตร

49 นายฤทธิ์ ศยามานนท์ อ้านวยการ-ระดับสูง ส้านกังานเศรษฐกจิการคลัง

50 นางสาวสาธิรัตน์ รัตนวงศ์ปาล นกัทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ ส้านกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

51 นายบญุชัย ตั งอทุยัสุข นกัทรัพยากรบคุคลช้านาญการพเิศษ ส้านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

52 นางสาวสุภทัรา ชัยศรี เจ้าพนกังานธุรการช้านาญงาน ส้านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด

53 นายอ้านาจ จุลชาต นกัวิชาการส่งเสริมการลงทนุช้านาญการพเิศษ ส้านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

54 นายขวัญชัย วรกลัยากลุ อ้านวยการ-ระดับสูง ส้านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

55 นางสาวบงกช อนโุรจน์ นกัวิชาการส่งเสริมการลงทนุระดับสูง ส้านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

56 นางกวินญรัตน์ แดงสุวรรณ นกัจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ ส้านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

57 นางสาวอญัชรี ทั่งศรี นกัจัดการงานทั่วไปช้านาญการ ส้านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

58 นางสาวอญัชนา พงษห์รัิญเจริญ นกัวิชาการสถิติช้านาญการพเิศษ ส้านกังานประกนัสังคม

59 นางบญุเรือง โรจนศิริ นกัวิชาการแรงงานช้านาญการ ส้านกังานประกนัสังคม

60 นางสาวนสิาชล มโหทาน นกัวิชาการแรงงานช้านาญการพเิศษ ส้านกังานประกนัสังคม

61 นางสาวศิริธร สุดาเดช นกัวิชาการแรงงานช้านาญการ ส้านกังานประกนัสังคม

62 นางสาวสุดารา แจ่มแจ้ง นกัวิชาการแรงงานช้านาญการพเิศษ ส้านกังานประกนัสังคม

63 นายเอกพนัธุ์ จิระสถิตย์ ระดับทรงคุณวุฒิ ส้านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน

64 นางจารุวรรณ ทวีทรัพย์ เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน ส้านกังานปลัดกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา

65 นางกณัฑรีย์ เกดิใหรัญ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช้านาญการพเิศษ ส้านกังานปลัดกระทรวงคมนาคม

66 นางจิตราภรณ์ ชิโนดม นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ ส้านกังานปลัดกระทรวงพลังงาน

67 ร.ท.อกนษิฐ์ ศิริศักด์ิ นกัจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ ส้านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย

68 นายบญัญัติ แสวงดี อ้านวยการ-ระดับสูง ส้านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

69 นางกรรณิกา เรดมอนด์ นกัวิชาการศึกษาช้านาญการ ส้านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

70 นายทวีสิทธิ์ ใจหา้ว อ้านวยการ-ระดับสูง ส้านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

71 นางคมข้า ทองสุข นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช้านาญการพเิศษ ส้านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

72 นางสาวนนัทชิา บญุสุวรรณ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช้านาญการพเิศษ ส้านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

73 นางสาวอษุา บานเย็น นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช้านาญการพเิศษ ส้านกันายกรัฐมนตรี

74 นายสรายุทธ ศิลภณัฑ์ เจ้าพนกังานพสัดุปฏบิติังาน ส้านกันายกรัฐมนตรี


