
 
รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ   

วิธีการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนออนไลน์ (Online Classroom)  

รุ่นวันที่ 24 - 26 และ 29 - 30 มิถุนายน 2563 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ส่วนรำชกำร 

1 นายวิชญะ บรรทดัเท่ียง ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

2 นางวิไลพร สัจนวน ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

3 นายสุรวุฒิ กล ่าสกุล กรมท่าอากาศยาน 

4 นางสาวชลิตา กลางจนัทร์ ส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

5 นางสาวภทัรวดี ภู่ประเสริฐ ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

6 นางวาธินี ขจรฤทธ์ิ ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

7 นางสาวจิรดา ควรเอ่ียม กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

8  นายกลวชัร สง่าจิตร ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

9 นางสาวณชัพร ยอดเก้ือ ส านกังานปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม 

10 นางสาวจิราภรณ์ นรรัตน์ ส านกังานปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม 

11 นายพินยั นาคสุวรรณ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

12 นางสาวภทัทิยา จิตพจน์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

13 นายภาคภูมิ วาทิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

14 นางสาวมนฤทยั ประสพศิลป์ กรมการคา้ต่างประเทศ 

15 นายสรุจ น่ิมศิริ ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

16 นายธนกฤต ศุภธญัวลยั ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 



 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ส่วนรำชกำร 

17 นางสาวจุฑารัตน์ รัตนะจงงาม ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

18 นางสาวทศัติการณ์ ผดัโน ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

19  นางสาวทามาริน บีทาร์ ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

20 นายพงศพ์ีสิธฐ ธรรมสุขี ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

21 นางสาวมณทิชา แจ่มสุวรรณ กรมบงัคบัคดี 

22 นายวีรวิชญ ์ตุย้เตม็วงค ์ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

23 นางสาววรุณกนัยา คุณากรวิรุฬห์ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

24 นางสาวขนิษฐา ภูมิโคกรักษ์ ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

25 นางสาวศิรินภา หลวงแกว้ ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

26 นางสาวเพญ็ทิวา วงษย์าแดง ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

27 นายศุภกร เรืองแสงอร่าม ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร 
และอาหารแห่งชาติ 

28  นางอรทยา วงษท์ ามา กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

29 นางสาวภทัราพร สุวพิศ กรมสุขภาพจิต 

30 นางสาวอลิสา หนูจีน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

31 นางสาวกานตช์นก คมัภิรานนท ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

32 นางสาวธนชัชา แกว้ใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

33 นางสาวโชษิตา ชาติรักษา กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

34 นายพรพรหม วฒันวาณิชย ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

35 นายวุฒิกร งอกเขา้นก ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ 



 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ส่วนรำชกำร 

36 นายเทพพิทกัษ ์แกว้ค านวน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

37 นายณฏัฐ์เชาว ์ประสารอธิคม กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

38 นายกาญจนศกัด์ิ เท่ียงธรรม ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

39 นางสาวภยตุา ไตรสิทธ์ิ ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

40 นายพนสั ธีระเพญ็แสง ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ 
ความมัน่คงของมนุษย ์

41 นางสาวพรไพลิน เจาะขาว กรมสรรพากร 

42 นางสาวกญัญว์รา พนัเป่ียม กรมสรรพากร 

43 นายพงษเ์ทพ ด าจ่าง กรมศุลกากร 

44 นายวรยศ เล่าสกุลสุขไพศาล กรมควบคุมโรค 

45 นางสาวนริษา ทิพยทศัน์ กรมเจา้ท่า 

46 นายวรากร จนัทะโม  ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ 
ปราบปรามยาเสพติด 

47 นางสาวเจนวรรณ ภู่วิภาดาวรรธน์ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

48 นางสาวคณาภทัร ดายะ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

49 นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

50 นางสาวชนิดาภา ด ารงเดชโสภณ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 

 

 

 

 

 



 
รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ 

วิธีการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนออนไลน์ (Online Classroom) 

รุ่นวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม  2563 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

1 นายวันชัย ทองชาติ กรมการข้าว 

2 นายชมรักษ์ ชัยสนิท กรมธนารักษ์ 

3 นางสาวฤทัยขวัญ บูรณวนิช กรมควบคุมโรค 

4 นายศักดิ์ดา รจนากร กรมควบคุมโรค 

5 นายธงชัย กาสา กรมควบคุมโรค 

6 นางสาวจุฑาภรณ์ แซ่ฮ่อง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

7 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทับทิม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

8 นายเกียรติสกุล กิ่งสังวาล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

9 นางสาววณิชชา โพธิ์โสต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

10 นางสาวธนวรรณ จำปา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

11 นางสาววารี แสงคำ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12 นางสาวเปมิกา งิ้วสุภา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

13 นายจักรพงศ์ เอมโอช สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

14 นางสาวพลอยรานี ฉิมพาลี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

15 นางสาวณัฏฐนันท์ ตันสุวรรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ 
อาหารแห่งชาติ 

16 นางสาวสุพัตรา กิ้มเส้ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ 
อาหารแห่งชาติ 



 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

17 นายธีรภัทร์ ชัยดรุณ กรมสุขภาพจิต 

18 นายดนัย สามแก้ว กรมสุขภาพจิต 

19 นางสาวพันธุ์วิภา เหมือนเพชร กรมสุขภาพจิต 

20 นางสาวอารียา รุ่งจำรัสรัศมี กรมสุขภาพจิต 

21 นางสาวพัชริยา มณฑาทอง กรมสุขภาพจิต 

22 นางสาวอุไรพร เสียงล้ำ กรมเจ้าท่า 

23 นางสาวนิภาพร วิเศษศรี  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

24 นางสาวจีรกันย์ สุนทรชื่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

25 นางภนิตา จุลวานิช กรมท่ีดิน 

26 นางสาวเอรินทร์ ทาโล กรมท่ีดิน 

27 นางสาวนวลประกาย เลิศกิรวงศ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

28 นายเจตรัตน์ เส็งหะพันธุ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

29 นางสาวปริสุทธิณี กอพลูกลาง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

30 นางสาวกชมล จึงเสริมสิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

31 นางสาวธิติมา บุญปัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

32 นางสาวกัญญนันทน์ เกวะระ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

33 นางสาวกมลรัตน์ จิรวิเศษสกุล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

34 นางสาวคนางค์ พรหมพัฒน์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 



 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

35 นางสาวลักษมี ศิลาลิขิต กรมท่าอากาศยาน 

36 นางสาวศิรินภา พุฒแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

37 นางสาวสุดอนงค์ ช้างเพ็ง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ 

38 นางสาวสุศศิโฉม นาคะเวช สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

39 นางมณฑิรา วงศาโรจน ์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

40 นางสาวภวริศา ชาติวรีะธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา 

41 นางสาวสุนันท์ทา กาทอง กรมวิชาการเกษตร 

42 นางลลิตา เกลี้ยงทอง กรมวิชาการเกษตร 

43 นางสาววัชราภรณ์ บุตรหิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

44 นายบากบั่น แสงประทุม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

45 นายจิณพงษ์ สิทธิรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนออนไลน์ (ONLINE CLASSROOM) 

รุ่นวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

1 นายศัลยา เขียวชะอุ่ม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

2 นางสาวธิติญา เชือนไธสง กรมธุรกิจพลังงาน 

3 นางสาวนวรัตน์ สุขถนอม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

4 นายอภิรักษ์ ม่ิงชัย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5 นางสาวมธุรส กุสุมาวลี กรมสุขภาพจิต 

6 นางสาวนฤมล ชำนาญกิจ กรมบัญชกีลาง 

7 นางสาววันดี กองมี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

8 นายภราดร เสรีสมบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

9 นางสาวสุทธิรัตน์ ลิศนันท์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

10 นางสาวพัชรีกร ยอดสกุล กรมการขนส่งทางราง 

11 นางสาว เกตน์นิภา ไชยเรืองศิริกุล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

12 นายสราวุธ จันทร์สนาม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

13 นางสาวนิศานาถ ทัยธิษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

14 นางสาวขวัญตา ดำสว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

15 นายปัญจพล มโนหาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

16 นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

17 นางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ 

18 นางชุลีกร สุระกูล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

19 นางภิญญดา อุนะพำนัก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

20 นายภทรมงคล รู้สมกาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

21 นางสาวธนินทร์พัทรา จันทร์อาภรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

22 นางสาวบุปผาวรรณ เศรษฐสุวรรณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

23 นางสาวเรวดี จันทรพักตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

24 นายปรีชา บุญญาภิสิทธิ์โสภา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

25 นางสาวศุขฤดี พึ่งอำพล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

26 นางสาวปัญญาพร คงดั่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

27 นางสาวสุภาภรณ์ พุตฟัก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

28 นางสาวกชนันท์ วงษ์สมบูรณ์ กรมทางหลวงชนบท 

29 นางสาวจิราพร สุขสวัสดิ์ กรมทางหลวงชนบท 

30 นางอัญชลีพร แก้วอินทร์ กรมทางหลวงชนบท 

31 นางสุนันทา พรโสภณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

32 นางสาวณัฐสุดา ผดุงขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

33 นางสาวสุมนม่ิง คำแก้ว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

34 นางสาวพัชนีวรรณ เชื้อเล็ก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

35 นางสาวจันจิรา ไชยาพร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

36 นางสาวธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 



 
รายชื่อผูผ้่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ  

 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนออนไลน์ (ONLINE CLASSROOM) 
รุ่นวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563  

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ส่วนราชการ 

1 นางสาวปุณฑริกา กาลปกัษ์ สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

2 ว่าที่ร้อยตรี รัชชัย กิจกุลอนันตเอก กรมศุลกากร 

3 นายจักรินทร์ คงสุนทรกิจ กรมชลประทาน 

4 นางสาวขวัญชนก ศรีคำนวล สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

5 นายธนภูมิ พุทธจักร กรมราชทัณฑ์ 

6 นางสาวสุภัชนา แก้วใสปาน กรมสรรพากร 

7 นายเพชรพัฒน์ นิ่มเรือง กรมท่ีดิน 

8 นางสาวดวงใจ พันธภาค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

9 นางสาววาสนา ยิ้มอ่ิม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

10 นางกชพร พรหมบริสุทธิ์ กรมประมง 

11 นางสาวสุวิดา มหาเดชะกุล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

12 นางสาวจิรประภา เกิดชา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

13 นางสาวณัฐพร นิ่มนวล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

14 นางสาวผกาวรรณ วันเพ็ง กรมการแพทย์ 

15 นางสาวดวงหทัย ศิริวัฒนาศิลป์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 



 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ส่วนราชการ 

16 นายศุภกร อนุวรรณ์ กรมควบคุมโรค 

17 นางสาวตรีรัตน์ ชาญสวัสดิ์ กรมธุรกิจพลังงาน 

18 นายไพโรจน์ กิตต์ธนาฒย์ กรมการขนส่งทางราง 

19 นางสาวกุลยา เทียมสุวรรณ กรมการขนส่งทางบก 

20 นางชยภร ศรีวิระ กรมทางหลวงชนบท 

21 นางสาวสิราวรรณ ชูทอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

22 นายสุทธิพจน์ เสริมรัมยต์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

23 นางสาวพิสชา ชาญณรงค์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

24 นางพันธ์ทิพา สายทอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

25 นางสาวอภิญญา เยาว์ธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

26 นางสาวนภาวรรณ อุดมพรธนสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

27 นายกฤตพงศ์ เชยชม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

28 นางสาวเจนจิรา ช่างเย็บ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

29 นางสาวสุภาพร คุ้มเดช สำนักงานประกันสังคม 

30 นางสาวศุภมาส ศรีปาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

31 นายธนิศร พรหมเสนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

32 นางสาวณรินี ฤทธิรณ กรมทางหลวง 

33 นายอนนต์พร ศรีลาจันทร์ กรมทางหลวง 

34 นายสังสรรค์ วงค์ตรี กรมทางหลวง 



 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ส่วนราชการ 

35 นางสาวกานต์แก้ว รุ่งไหรัญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

36 นางสาวอรุโณทัย น้อยอิ่ม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

37 นางสาวเสาวลักษณ์ พัดเกาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

38 นางสาวรตี รติดัสกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

39 นางสาวปัทมา ไชยเวช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

40 นางสาวพันธุ์ประภา วงษ์หิรัญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

41 นางสาวชิตชนก ราษฎร์ภักด ี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

42 นางสาวภาพร ชนะสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

43 นางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

44 นางสาวทานตะวัน สุวรรณกูฎ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

45 นางสาวจิราวรรณ บุญแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

46 นายบุญสืบ จโนภาษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

47 นางสาวบุษราคัม ศรีทาเวช สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

48 นางสาวศศิอาภา หงษ์ภู่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

49 นางสาวนรินรัตน์ ช่างทองใบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

50 นายเศกสรร นันทะเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

51 นางสาวภิญญาพัชญ์ ศรีสุภา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

52 นางสาวพรรณธิภา เถาแตงอ่อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

53 นางสาวสุพัตรา พ่อยันต์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

54 นางสาวกฤษญกร สีหะวงษ ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ส่วนราชการ 

55 นางสาวบุษกร บุญจันทกึ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

56 นางสาวฉัฏฐมณฑน์ แย้มเกตุ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

57 นายรุ่งโรจน์ บุญผูก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

58 นายสุระศักดิ์ อุ่นผาง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 
 

 


