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รายช่ือผูไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ   

วิธีการฝกอบรมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสในหองเรียนออนไลน (Online Classroom)  

รุนวันท่ี 24 - 26 และ 29 - 30 มิถุนายน 2563 

ลำดับ ช่ือ สกุล ตำแหนง สวนราชการ 

1. นายวิชญะ บรรทัดเท่ียง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

2. นางวิไลพร สัจนวน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

3. นายสุรวุฒ ิ กล่ำสกุล นักทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ กรมทาอากาศยาน 

4. นางสาวชลิตา กลางจันทร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

5. นางสาวภัทรวด ี ภูประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

6. นางวาธิน ี ขจรฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

7. นางสาวจิรดา  ควรเอ่ียม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

8. นายกลวัชร สงาจิตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

9. นางสาวณัชพร ยอดเก้ือ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

10. นางสาวจิราภรณ นรรัตน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

11. นายพินัย นาคสุวรรณ นักทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

12. นางสาวภัททิยา จิตพจน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

13. นายภาคภูมิ วาทิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

14. นางสาวมนฤทัย ประสพศิลป นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการคาตางประเทศ 

15. นายสรุจ นิ่มศิริ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

16. นายธนกฤต ศุภธัญวลัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

17. นางสาวจุฑารัตน รัตนะจงงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

18. นางสาวทัศติการณ ผัดโน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

19. นางสาวทามาริน บีทาร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

20. นายพงศพีสธิฐ ธรรมสุขี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

21. นางสาวมณทิชา แจมสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมบังคับคดี 

22. นายวีรวิชญ ตุยเต็มวงค นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

23. นางสาววรุณกันยา คุณากรวิรุฬห นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

24. นางสาวขนิษฐา ภูมิโคกรักษ นักทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

25. นางสาวศิรินภา หลวงแกว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
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ลำดับ ช่ือ สกุล ตำแหนง สวนราชการ 

26. นางสาวเพ็ญทิวา วงษยาแดง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

27. นายศุภกร เรืองแสงอราม นักทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร 

และอาหารแหงชาติ 

28. นางอรทยา วงษทำมา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

29. นางสาวภัทราพร สุวพิศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต 

30. นางสาวอลิสา หนูจีน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสงเสริมสหกรณ 

31. นางสาวกานตชนก คัมภิรานนท นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสงเสริมสหกรณ 

32. นางสาวธนัชชา แกวใน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสงเสริมสหกรณ 

33. นางสาวโชษิตา ชาติรักษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสงเสริมสหกรณ 

34. นายพรพรหม วัฒนวาณิชย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสงเสริมสหกรณ 

35. นายวุฒิกร งอกเขานก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 

36. นายเทพพิทักษ แกวคำนวน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

37. นายณัฏฐเชาว ประสารอธิคม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

38. นายกาญจนศักดิ์ เท่ียงธรรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

39. นางสาวภยุตา ไตรสิทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

40. นายพนัส ธีระเพ็ญแสง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 

41. นางสาวพรไพลิน เจาะขาว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร 

42. นางสาวกัญญวรา พันเปยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร 

43 นายพงษเทพ ดำจาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร กรมศุลกากร 

44. นายวรยศ เลาสกุลสุขไพศาล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 

45. นางสาวนรษิา ทิพยทัศน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจาทา 

46. นายวรากร จันทะโม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

47. นางสาวเจนวรรณ ภูวิภาดาวรรธน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

48. นางสาวคณาภัทร ดายะ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

49. นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง นักทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน 

50. นางสาวชนิดาภา ดำรงเดชโสภณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 


