
ล ำดบั ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน/สงักัด

1 นางวนดิา อดุชาชน นกัวิชาการสถิติช านาญการ กรมการขนส่งทางบก

2 นางสาวสิริพร นามพทิกัษสุ์ข นกัพฒันาการทอ่งเที่ยวช านาญการ กรมการทอ่งเที่ยว

3 นายมนต์ชัย ภสีูเขียว นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ กรมการทอ่งเที่ยว

4 นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ นติิกรช านาญการพเิศษ กรมการทอ่งเที่ยว

5 นายศานติ สุขขี นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการพเิศษ กรมการพฒันาชุมชน

6 นายสิทธิชัย พรทพิย์พทิกัษ์ นกัวิชาการพฒันาชุมชนช านาญการพเิศษ กรมการพฒันาชุมชน

7 นางเพญ็ศรี สวัสด์ิเจริญยิ่ง นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ กรมควบคุมโรค

8 นายจักรี ยิ่งเจริญ อ านวยการ-ระดับต้น กรมชลประทาน

9 นายจรรยงค์ โกมทุพงษ์ นายช่างชลประทานระดับช านาญงาน กรมชลประทาน

10 นางสาวสิริรัตน์ วงศ์ไพโรจนพ์านชิ นกัวิชาการพาณิชย์ช านาญการพเิศษ กรมทรัพย์สินทางปญัญา

11 นางบษุกร นางงามส าโรง นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ กรมทรัพยากรน  า 

12 นางนภา มว่งศิริกลุ นกัวิชาการพสัดุช านาญการ กรมทางหลวง

13 นายรัตติกาล ค าแสง เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน กรมทางหลวงชนบท

14 นางสาวฐิภาภรณ์ อนิทร์ประสิทธื์ นายช่างศิลปป์ฏบิติังาน กรมที่ดิน

15 นายชาญณรงค์ เปรมปรีด์ิ เจ้าพนกังานที่ดิน  กรมที่ดิน

16 นางนพวรรณ วงษอ์กัษร เจ้าพนกังานธุรการระดับช านาญงาน กรมธนารักษ์

17 นางสาวเกษณี ตรีรัตนถวัลย์ นติิกรช านาญการพเิศษ กรมบญัชีกลาง

18 นางนราพร   เกดิวัดเกาะ นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพเิศษ กรมปศุสัตว์

19 นางกรุณา ทศพล นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

20 นายกติติพงค์ หมปีล่ัง นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพเิศษ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรัุกษพ์ลังงาน

21 นางสาวสดุดี รัตนจรัสโรจน์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพเิศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

22 นางสาววารุณี จิรวัฒนาพงศ์ เภสัชกรช านาญการพเิศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

23 นางสาวสุชาดา ทองซ้อนกลีบ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ กรมศิลปากร 

24 นางสาวสุพตัรา สิงประกรไทย นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ กรมศุลกากร

25 นายมาโนช รอดสม อ านวยการ › ระดับต้น กรมศุลกากร

26 นางวันดี ศรีเวช  นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ กรมศุลกากร

27 นางสาวกรองแกว้ เนาสราญ นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพเิศษ กรมศุลกากร

28 นางนวลจิตต์ เรืองศรีใส นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

29 นายชูเกยีรติ เสริมวัฒนากลุ นกัวิชาการสรรพสามติช านาญการพเิศษ กรมสรรพสามติ

30 นางสาวขวัญชนก สายเทพ นติิกรช านาญการ กรมสรรพสามติ

31 นางสาวพชิญ์จิรา  จาระจิตราศักด์ิ นกัตรวจสอบภาษชี านาญการพเิศษ กรมสรรพากร

32 นางดลวลัย พึ่งเคหา เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน  กรมสรรพากร

33 นางสาวอมัพร กติติสยาม นกัวิเทศสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ กรมอนามยั

34 นางสาววรวรรณ อศัวกลุ ทนัตแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามยั

35 นายนายเจริญ อตัโสภณวัฒนา นกัวิชาการช่างศิลปร์ะดับช านาญงาน กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื

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

36 นางสาวพลูสุข งามระเบยีบ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

37 นางสาวจิราภรณ์ ประทมุรัตน์ เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน ส านกัข่าวกรองแหง่ชาติ

38 นางสาวแพรฤดี ล าธารทรัพย์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านกังาน กปร.

39 นางสาวพชิญ์ตาภรณ์ สวนทวีวรรธน์ นกัทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ ส านกังานเศรษฐกจิการคลัง

40 นางสาวพมิลชญา สุขโข นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ ส านกังานเศรษฐกจิการคลัง

41 นางสาวอาภารัศมิ์ ทรัพย์เพยีร นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ ส านกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

42 นางอรัุจฉทา ศศิปรียจันทร์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านกังานการวิจัยแหง่ชาติ

43 นางไขแสง พฒุชูชื่น นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านกังานการวิจัยแหง่ชาติ

44 นางจรัสศรี พริ งพร้อมสุข เจ้าพนกังานธุรการระดับช านาญงาน ส านกังานการวิจัยแหง่ชาติ

45 นายธรัตน์ มหายศนนัท์ ระดับช านาญการพเิศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

46 นางรวิภทัร เหล่าคุ้ม ระดับช านาญการพเิศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

47 นางสาวบงกช อนโุรจน์ นกัวิชาการส่งเสริมการลงทนุระดับสูง ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

48 นายพรีพล เดชะชาติ นกัวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพเิศษ สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

49 นางสาวจุฬารัตน์ เขื่อนเกา้ เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน ส านกังานประกนัสังคม

50 นายปลุวัชร รุ่งเรือง นกัวิชาการแรงงานปฏบิติัการ ส านกังานประกนัสังคม

51 นางสาววัชราภรณ์ พวัพาณิชย์ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ ส านกังานประกนัสังคม

52 นางสาวพรพรรณ สังข์บณุยนธิิ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ ส านกังานประกนัสังคม

53 นางพยอม ลักษณะ นกัวิชาการแรงงานช านาญการ ส านกังานประกนัสังคม

54 นางชนนิทร อศิรานชุีพ เจ้าพนกังานธุรการระดับช านาญงาน ส านกังานประกนัสังคม

55 นางสาวนฤมล บญุมี ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ ส านกังานประกนัสังคม

56 นางจารุณี บริบาลบรีุภณัฑ์ นกัวิชาการสถิติช านาญการ ส านกังานประกนัสังคม

57 นางรุ่งอรุณ กั๋งเซ่ง นกัวิชาการแรงงานช านาญการ ส านกังานประกนัสังคม

58 นางสาวธีรานาฏ  ปยิวินท ์ แรงงานจังหวัดอา่งทอง ส านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน

59 นางพรรณพมิล ฉายาจิตชยวัศ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนระดับต้น ส านกังานปลัดกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา

60 นางสมศรี  หอกนัยา อ านวยการ-ระดับสูง ส านกังานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

61 นางณิชา สุขศิริ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ ส านกังานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

62 นางสาวกญัญรัตน์ ปานเขียว นกัวิชาการพาณิชย์ปฏบิติัการ ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์

63 นางเกศกานดา บานไมรู้่โรย นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านกังานปลัดกระทรวงยุติธรรม

64 นางสาวภทัรนนัท์ ภจูีรัง นกัวิชาการศึกษาช านาญการ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

65 นางสาวนนัทชิา บญุสุวรรณ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

66 นางแสงมณีจรรณ์ เพชรสังหาร นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ ส านกันายกรัฐมนตรี

67 นางปยิะรัตน์ แดงดีเลิศ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านกันายกรัฐมนตรี

68 นางสาวปรางค์มาศ  บญุสิทธิ์ อ านวยการ-ระดับสูง ส านกันายกรัฐมนตรี

69 นางสาวปาหนนั สุขมาก เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา


