
 

 

 

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ 

ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ส่วนราชการ 
๑.  นางสาวพนัญญา  ชนะสุข สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
๒.  นายณรงค์เดช  บวรกจิประภา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
๓.  นางสาวทวิรญา  เพ็ญประทุม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๔.  นางสาวพราวพรรณ ประทับศักดิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๕.  นางสาวจันทนา  ฉิมแฉ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
๖.  นางสาวณัฐกฤตา  ชัยตูม กรมการพัฒนาชุมชน 
๗.  นางสาวพรรณศมน  คำสวน กรมสุขภาพจิต 
๘.  นายศุภเดช คงเจริญฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต 
๙.  นางสาวอรวรรณ  นิลอุบล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๑๐.  นายศักดา  น้อมกรานต์ กรมทีดิ่น 
๑๑.  นายภัทรนนท์  เชยจิตร กรมการปกครอง 
๑๒.  นายธนกฤต  วิสิทธิ์ กรมคุมประพฤติ 
๑๓.  นางสาวพรนภัส  ใจแผ้ว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
๑๔.  นางสาวสาวิตรี  พินทรากุล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
๑๕.  นางสาวนัฐชานันท์  มากรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
๑๖.  นางสาวชญาดา  พรหมพิทกัษ์กุล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
๑๗.  นายสุขสันต์  ไตรยะสาคร กรมการท่องเที่ยว 
๑๘.  นางสาววรางคณา  ปัณณราช กรมการจัดหางาน 
๑๙.  นางสาวสุรางคนา  ชัยวงศ ์ กรมสรรพากร 
๒๐.  นางสาวตรัยพร สุนทรพฤกษ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
๒๑.  นางสาววรรณนิษา  เส้งวุ่น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 

และอาหารแห่งชาติ 
๒๒.  นางสาวศศิธร แสงสินฉาย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 

และอาหารแห่งชาติ 
๒๓.  นายสุรชัย  สมิงรัมย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๒๔.  นางสาวเนตรชนก  รัตนเนตร กรมอนามัย 
๒๕.  นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ส่วนราชการ 
๒๖.  นางสาวอนุสรณ์  อินบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ 
๒๗.  นายนภัทร  มีบุญรอด กรมชลประทาน 
๒๘.  นายภูมริม  กาญจนประดิษฐ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๒๙.  นางสาวลักษมี  ศิลาลิขิต กรมท่าอากาศยาน 
๓๐.  นางสาวภรทิพย์  ทองตัน กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓๑.  นางสาวรักษ์สุดา ปาปะขัง กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓๒.  นางสาวสุพรพรรณ์ ไชยเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓๓.  นางสาวปรียารัตน์ จุลวานิช กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๓๔.  นางสาวณัฐธิดา ศรีเพ็ชร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๓๕.  นายวีรวัฒน์  เตจ๊ะ กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ  

ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ส่วนราชการ 
๑.  นายวิชญะ บรรทัดเที่ยง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒.  นายพงศ์ธร รินฟอง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๓.  นางสาวจีภรา นุ่มนิ่ม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

๔.  นายอนันต์ เกตุวิวัฒน์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๕.  นางทัศนันท์ ทองชมภู สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

๖.  นางสาวพรฤทัย เชื้อบัณฑิตพร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

๗.  นายณัฐสิทธิ์ ตันติศุภชัยกลุ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๘.  นางสาวจอมขวัญ วงศ์ไกรปัญญาเลิศ สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๙.  นางสาวจันทรพิมพ์ ล่ำงาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

๑๐.  นางสาวศุนิศา พินธะ กรมปศุสัตว์ 

๑๑.  นางสาววราภรณ์ พื้นทอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

๑๒.  นางสาวอนงลักษณ์ จิรกาลวสาน กรมอุตุนิยมวิทยา 

๑๓.  นางสาวลลนา นาชัยรัตน ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑๔.  นางสาวทิฆัมพร นุกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑๕.  นายอาทิตย์  อินเพ็ง กรมการพัฒนาชุมชน 

๑๖.  นางสาวอรธิชา  ศิลปวิศวกุล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๑๗.  นางสาวขวัญจิรา  แก้วคูณ กรมสุขภาพจิต 

๑๘.  นางสาวอัฎฐพร  รามแก้ว กรมสุขภาพจิต 

๑๙.  นายนที  บุญเผือก กรมป่าไม้ 

๒๐.  นางสาวรุ่งฤดี ศรีหบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๒๑.  นางสาวสาธิรัตน์  รัตนวงศ์ปาล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

๒๒.  นายศรุต  สิทธคุณานนท์ กรมศุลกากร 

๒๓.  นางสาวศิลาพร  ชาติไทย กรมคุมประพฤติ 

๒๔.  นางสาวชรินทร์ทิพย์ ฝีปากเพราะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

๒๕.  นางสาววันวิสา อรชุนะกะ 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

๒๖.  นางสาวชิดชนก  ศรีรักษ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

๒๗.  นางรสพร  พลธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒๘.  นางสาววัชรีย์ คำทรัพย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

๒๙.  นางสาวจาวิกา  ลีลานนท์ สำนักงานประกันสังคม 

๓๐.  นายนัฐพล  นาคครุธ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๓๑.  นายธนพนธ์  ภิรมย์ไกรศักดิ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 



ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ส่วนราชการ 
๓๒.  นางสาวเมธินี  พันธุ์ไพโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

๓๓.  นายศรายุธ  สุขเพ็ญ กรมวิชาการเกษตร 

๓๔.  นางสาวภาณิรดา  ภูจอมนิน กรมการจัดหางาน 

๓๕.  นางจิตวดี   ศิลป์ประดิษฐ์ กรมทรัพยากรธรณี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ 

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 



ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ส่วนราชการ 

1 นางเพ็ญวนา อัครคุปต์ กรมการแพทย์ 

2 นางสาวปภาวดี ทวีสิงห ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3 นางสาวศรีวรรณ โฉมงาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

4 นางสาวนรีนาถ กาญจนเจตนี กรมหม่อนไหม 

5 นายวีรยุทธพล ปาขัน กรมธนารักษ์ 

6 นางสาวปริญา สรเสนา กรมปศุสัตว์ 

7 นายวริทธร คุ้มครอง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

8 นางสาวนราวดี ลืมลม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

9 ว่าที่ ร.ต.สวภณ อาวรณ์ กรมการค้าภายใน 

10 นายกฤษตฤณ เก้าเอ้ียน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

11 นางสาวสุวิมล คำนวน กรมป่าไม้ 

12 นายสมบูรณ์ มณีรัตนาศักดิ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

13 นางสาวมณฑาทิพย์ เอ่ียมผ่องใส กรมสรรพสามิต 

14 นางสาว กนกวรรณ อุไรวรณ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

15 นางสาวผัลย์ศุภา วารีชล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

16 นางสาวขวัญฤทัย นีระนะวก สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

17 นางสาวปาลิดา ลุ่มเจริญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

18 นางสาวธชชธรรม์ หมอนทอง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

19 นางสาวชนัทนันท์ ปึกขาว สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

20 นางสาวนิษฐ์ฐา สุขเกษม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

21 นางสาวธัญญามณี หมีทอง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

22 นางสาวสุดา ไพลิน กรมท่าอากาศยาน 

23 นายจรินทร์ สนธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 
 
 

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ส่วนราชการ 

24 นายภัคศรัณย์ จรดล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

25 นางวณิชชา จิตธรรมมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

26 นางสาวอมรรัตน์ ปัญจมาภรณ์ กรมทางหลวง 

27 นางภควรรณ ศรีนคร สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

28 นางสาวปรวดี กาลวิบูลย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

29 นางสาวจารุภา ว่องไว กรมส่งเสริมการเกษตร 

30 นางสาวชัชฎภรณ์ คล้ายทองคำ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

31 นางจิตติมา มาระวัง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

32 นางจิราภรณ์ แถมเดช กรมประมง 

33 นางสาวชลิดา วงษ์สนิท สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

34 นายทวียศ อินทร์หนู 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

35 นางสาวภักษ์ณิตา แช่มดี สำนักงบประมาณ 


