
 

 
 

รายชือ่ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ  
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนออนไลน์ (ONLINE CLASSROOM) 

รุ่นวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2563  
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

1 นางสาวอังสนา ม่วงเกตุมา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

2 นางทัศนันท์ ทองชมภู สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

3 นางสาวอรภิชา ปานทอง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

4 นายศุภมิตร ศรวีัฒนชัย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

5 นางธัชกร วันชัยนาวิน  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

6 นางสาวนันทกาญจน์ เทียมเมฆา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

7 นางสาวสุภาพรรณ ดำเกิงลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

8 นางสาวจินตนา นุชเทียน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

9 นายปรีดา อาทร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

10 นางจรัสศรี ธนิทธิพันธ์  สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค 

11 นางรสพร พลธรรม  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

12 นางสาวมาลัยพร อุ่นใจ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

13 นางสาววรรณิชา โกษา  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

14 นางสาวรัตนภัทร์ สุวรรณสิทธิ์  สำนักงานประกันสังคม 



 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

15 นางสาวนวพรรณ พงศ์เทิดไทยเจริญ  สำนักงานประกันสังคม 

16 นางณรินทร์ แมคเคย์ สำนักงบประมาณ 

17 นางสาวอริสา สวนทอง สำนักงบประมาณ 

18 นางสาวนฤมล สุรเมธีกุล กรมการแพทย์ 

19 นางศุภาลัย เตียวตระกูล สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ 

20 นายวิทยา เดชคุณ กรมควบคุมโรค 

21 นางกัญจน์รัตน์  อยู่จันทร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

22 นางสาวจิรวรรณ ปัญจเภร ี กรมท่าอากาศยาน 

23 นายกิตติศักดิ ์พุ่มช่วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

24 นางสาวเขมรุจิ โตอินทร์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

25 นายจรัญ คันธะชา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

26 นางสาวธิติมา วิริยะรัตน์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

27 นางสาวภราวดี หอมแย้ม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

28 นางสาวอำพา ธันใจชน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

29 นางอัญชลี  ป่งแก้ว กรมการพัฒนาชุมชน 

30 นางสาวรุ่งนภา อุปมา กรมการพัฒนาชุมชน 

31 นางเพ็ญศรี วรบุตร กรมการพัฒนาชุมชน 



 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

32 นางสาวนภัทร โชติเกษม กรมการพัฒนาชุมชน 

33 นางสาวนิตยา เกษตร์ภิบาล กรมการพัฒนาชุมชน 

34 นางกันชาณัฎฐ์  เนียมทอง กรมการพัฒนาชุมชน 

35 ว่าที่ร้อยตรีสมโชค  จักร์หรัด   กรมการพัฒนาชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ  
วิธีการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนออนไลน์ (Online Classroom)  

รุ่นวันที่ 14 และ 17 - 18 สิงหาคม  2563 
  

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

1 นางศรินทร์ลักษณ์ สันป่าแก้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

2 นางสาวเนาวรัตน์ ชักชวน กรมประชาสัมพันธ์ 

3 นางสาวพรฤทัย เชื้อบัณฑิตพร กรมการขนส่งทางราง 

4 นายจรณถวิชณ์ กิจวิวัฒน์ภาคิน กรมทางหลวง 

5 นางสาวปิยนันท์ สุขเกษม กรมธนารักษ์ 

6 นางสาวรัตนาภรณ์ ภู่รัตนโอภา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

7 นางสาวพัชมณ สุฤทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

8 นายทวีป ลิมปกรณ์วณิช กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

9 นางสาวสิริอาภา จติรวิขาม กรมควบคุมมลพิษ 

10 นางสาวกรรณกิาร์ นาคฤทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

11 นางจันทกานต์ วลัยเสถียร กรมควบคุมโรค 

12 นางสาวพรทิพย์ ปานประทีป สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

13 นางสาวผุสดี อุราวีวรรณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

14 นายสราวุธ โกมลภิส สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

15 นางสาวตวงพร สอาด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 



 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

16 นางสาวอิศรา คงคะรัศมี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

17 นายณัฐวุฒิ ทุมทอง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

18 นางวาฐิณี พงศ์โรจน์เผ่า สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

19 นางจนัทร์เพ็ญ พันโนราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

20 นางสาวปัทมาภรณ์ กุสุมภ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

21 นายบุญนำ ลองกระโทก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

22 ส.ต.ต.หญิง สโรชิน ปิดความลับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

23 นายวันนิมิต สายสิทธิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

24 นางสาวภัทรา ศรีพุทธางกรู สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

25 นายกันต์ณัฐพงษ์ แก้วเกษศรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

26 นายวรกัญญ์ ศรีสุทธิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

27 นางสาวมณีเราะ มรรษทวี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

28 นางสาวขวัญเรือน พันธ์เลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

29 นายพนมพร เปี่ยมศิลธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

30 นางสาววลัยรักษ์ กล่อมแก้ว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

31 นางสาวเพ็ญศิริ รัตนไกรศรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

32  นางสาวสุภาภัค พฤทธิเทพ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

33 นางสาวประชุมพร วิชัยกุล สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 



 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

34 นางสาวลัลน์ณภัทร จิตรพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

35 นางสาวจารุรัตน์ พิลึก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

36 นางสาวสมหมาย ภู่ทอง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

37 นางสาวฉัตรวีณา เอ้ือแท้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ  
วิธีการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนออนไลน์ (Online Classroom)  

รุ่นวันที่ 1 - 3 กันยายน 2563 
  

 
ลำดับ  ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

1 นางสาว ปิ่นนภา แสงศาสตรา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

2 นางสาว ดาวประกาย ยิ้มผุ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3 นางสาว สายสุณี ถาปนา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

4 นางสาว จริยาภรณ์ อิ่มนพรัตน์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

5 นางสาว ศศิขัณฑ์ เสือขำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

6 นาย กิตติศักดิ์ ประดิษฐ์กุล กรมส่งเสริมการเกษตร 

7 นางสาว ยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย กรมวิชาการเกษตร 

8 นางสาว ศิริวรรณ ทองสกุล สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

9 นาง ธัญลักษณ์ นุ้ยสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

10 นาย สุทธิพจน์ เสริมรัมยต์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



 

 
ลำดับ  ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

11 นาง ศิรธร ลองพิชัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

12 นางสาว ชมพูนุท คงสม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

13 นางสาว นภาพร ไทยสิทธิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

14 นาย บรรจง สระดอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

15 นาง พัชรา เนื่องกำเหนิด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

16 นาง ปิญาทิพย์ พรหมพิทักษ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

17 นางสาว นที มีเงิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

18 นางสาว รัชฎาวรรณ จันทรังษ ี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

19 นางสาว เกศสรินทร์ วัฒสาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 
 


