
 

 

 

 

 

รายช่ือผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ  

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ส่วนราชการ 

๑.  นางสาวทองคำ เทียมเทศแก้ว กรมบัญชีกลาง 

๒.  นางสาวจิรวดี เงินเมือง กรมทรัพย์สินทางปญัญา 

๓.  นางสาวเขมจิรา ภูวะศรี กรมการจัดหางาน 

๔.  นางสาวยุคลรัตน์  เพ็ญญาไลย กรมวิชาการเกษตร 

๕.  นางสาวอุบลวรรณ  พุ่มไสว กรมควบคุมโรค 

๖.  นายวิทยา  เดชคุณ กรมควบคุมโรค 

๗.  นายอภิรัตน์  วัฒนาพุทธากร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๘.  นายยุทธนา  ชมโคกกรวด กรมส่งเสริมการเกษตร 

๙.  นางสาวอุทัยกร  กิ่งแก้ว สำนักงานกิจการยุติธรรม 

๑๐.  นางสาวพัชรินทร์  ไชยรินทรกุล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

๑๑.  นางอรวีร์ ชูรังสฤษดิ์ กรมประมง 

๑๒.  นายดุลยโสภาค  ใจวงษ ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๓.  นางศรินทร์ลักษณ์  สันป่าแก้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๔.  นางณนรินทร ์ แมคเคย์ สำนักงบประมาณ 

๑๕.  นางสาววิยะดา  แซ่ตั้ง กรมเจ้าท่า 

๑๖.  นางจิราพร  จุ้ยจุลเจิม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๗.  นางสาวอุทุมพร กระออมแก้ว กรมทางหลวง 

๑๘.  นางสาวเชาวภา  จิยะพานิชกุล กรมทางหลวง 

๑๙.  นางสาวพิจิตรศิริ  แพรนนท์ กรมพัฒนาทีดิ่น 



 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ส่วนราชการ 

๒๐.  นางสาววันวิษา  ชมภูวิเศษ กรมปศุสัตว์ 

๒๑.  นางสาวรัชดาภรณ์ ปิ่นม่วง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒๒.  นางสาวนฤมล สุรเมธีกุล กรมการแพทย์ 

๒๓.  นางสาววิภาวี ศรีประไพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๔.  นางสาวเขมรุจ ิโตอินทร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

๒๕.  นางสาวจิรวรรณ ปัญจเภร ี กรมท่าอากาศยาน 

๒๖.  นางกัญจน์รัตน์ อยู่จันทร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

๒๗.  นางสาวศิริวรรณ เจริญฉ่ำ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๒๘.  นายอัชณัฐ  หมวกน่วม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๒๙.  นางสาวอุทัยวรรณ บุญเกิด 
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓๐.  นางสาวผุสดี  อุราวีวรรณ 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร 

๓๑.  นางสุนิตษา  เลิศลักษณ์ปรีชา 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓๒.  นางสาวอุทุมพร วิริยะบำเพ็ญกุล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๓๓.  นางสาวนาฎรำไพ ชัยมงคลรัตน์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๓๔.  นางสาววิมาดา ศรนีิล สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๓๕.  นางสาวอัญญุมา เชฏฐนาค กรมสรรพากร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ  

ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ส่วนราชการ 

1 นายทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2 นางสาวทิพมณี งามสอาด 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

3 นางสาวฉันทนา ผิวทอง 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

4 นายกรณ ์ปลอดมณี กรมทางหลวงชนบท 

5 นางสาววนิดา จิวรพนัธ์ กรมสรรพากร 

6 นางสุรีรัตน์ กลึงวิรัช สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

7 นางพิมพ์รัตน์ อำแพงใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

8 นางสาวณัทน์ฐพรรณ ศรีสมโภชน ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

9 นางสาวเบญญาภา สายเทพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

10 นางสาวอรุณ โชคดี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

11 นางสาวเพ็ญศรี  แคล่วคล่อง กรมการค้าต่างประเทศ 

12 นางสาวรุ่งนภา อุปมา กรมการพัฒนาชุมชน 

13 นางสาวสุภาภรณ์ กุลแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

14 นายณัฐวุฒิ มงคลจักรวาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

15 นายณัฐวุฒิ ทุมทอง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

16 นางสาวสุวรรณา มังคลานนทชัย กรมการปกครอง 

17 นายรามสูร โสเขียว กรมศุลกากร 

18 นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

19 นายวิทยา สีดา 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ 



 

 

 

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ส่วนราชการ 

20 นางสาวนิศานาถ เครือนาคพันธ์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

21 นางสาวญาดา ไชยคุณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

22 นายรัตนพล เขม็บุปผา สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

23 นางสาวณัฐฐิกา ลัภนาเคนทร์ กรมท่ีดิน 

24 นางสาวพิมพ์วรันช์ พุ่มศรีธร กรมธุรกิจพลังงาน 

25 นางเลิศลักษณ์ เกศวพิทักษ์ กรมวิชาการเกษตร 

26 นางสาวสุมณวรรณ สมแสง กรมประชาสัมพันธ์ 

27 นางสาวกาญจนา ศรีพันธุ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

28 นางปณาลี บำรุงผล กรมอุตุนิยมวิทยา 

29 นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์ กรมอนามัย 

30 นางสาวสาธิตา บุตรน้ำเพ็ชร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

31 นางสาวลินนภัสร์ กำเนิดสินธุส์กุล กรมทรัพยากรน้ำ 

32 นางกนกพร แก้วบรรจง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

33 นายอาทิตย์ เตียวตระกูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

34 นางสาวทักษณันตร์ พรพาณิชพันธุ์ กรมพลศึกษา 

35 นางเกษวรรณ สมเจษ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 


