
ล ำดับ รหัสอบรม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน
1 2001 คุณหน่ึงฤทัย โฉมมณี เจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลยุทธ์การตลาด ธนาคารกรุงไทย
2 2003 นายกวีภพ ปุษปาคม นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร
ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร

3 2004 คุณสิริพร วงศ์สุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการแพทย์
4 2005 คุณปิยะดา บุญราศรี ประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์
5 2006 คุณพิมพ์กมล ไชยสมภาร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
6 2007 นางสาวเทพยุดา วงศ์วิรัติ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7 2008 นางสาวกันยากร สุจริตเนติการ นักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8 2009 ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ คณะกรรมการ PR, สาขาวิทยาการจัดการ มสธ.
9 2010 คุณวรรณชนก  สะอาด นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

10 2011 นายธนพงศ์ ภักดีเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

11 2012 นายธนาชัย จันทชาติ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

12 2013 คุณปาริชาติ หาญเรืองเดช ผอ.กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศ
ส่ิงแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

13 2014 นายจักรพันธ์ ดอนกาวิน นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์

14 2015 คุณฉัตรดาว นิยมสุจริต หัวหน้าหน่วย ประชา สัมพันธ์และท านุ บ 
ำรุ งศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย
มหิดล 

15 2016 คุณจันระวี จิตรสมาน นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

กรมวิชาการเกษตร

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

โครงกำร "กำรพัฒนำพีอำร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงำนภำครัฐ" รุ่น 2
ระหว่ำงวันท่ี 1 - 3 กันยำยน 2563 เวลำ 8.30 - 16.00 น.

ณ ห้อง Lab 2 ช้ัน 9 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ



ล ำดับ รหัสอบรม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน
16 2017 นางสาวนันทิกานต์ ล้ิมสกุล นักประชาสัมพันธ์ / งานบริหาร สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (iNT) 
มหาวิทยาลัยมหิดล

17 2018 นางสาวสุรณีย์   แสนยุติธรรม นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขต
กาญจนบุรี

18 2019 คุณวิไลลักษณ์ มาพิทักษ์ ประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
19 2020 คุณณัฎฐา ชาวกงจักร์ ประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
20 2021 คุณนุกูล ม่วงโมรี ประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
21 2022 คุณธนพร พันธ์ุภักดี นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม
22 2023 คุณนางสาววิระวัญ อินทริง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ/ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

23 2024 คุณนรมน ทองฤทธ์ิ เศรษฐกรปฏิบัติการ กองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 
กรมหม่อนไหม

24 2025 คุณเยาวนิศ เต็งไตรรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
25 2026 คุณภารณี เผือกจิตร กองพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26 2027 นางสาวชิสา นันทกิจ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์
กรมหม่อนไหม

27 2028 นายณัฐพงษ์ ศรีเมือง นักวิชาการ/ฝ่ายส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร สสวท.
28 2029 คุณพรศิริ ขุนเดชสัมฤทธ์ิ พนักงานประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
29 2030 นายเสริมศักด์ิ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่ือสาร

องค์กร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

30 2031 คุณเกศสุดา พิทักษ์ศานต์ วิทยากร(HRD Officer) แผนกพัฒนา
เทคโนโลยีการเรียนรู้และสารสนเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

31 2032 นางสาวสวรรยา เจริญสุข ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักสารนิเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

32 2033 คุณทรัพย์ประสิทธ์ิ เฉยเมล์ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
33 2034 น.ส.วีระวรรณ เกตุท่าเสม็ด นักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข
34 2035 นายชาญชัย อภิสิทธ์ิภิญโญ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์/ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กรมการข้าว

35 2036 นางสาวชนนิกานต์ อุดค าเท่ียง นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
36 2037 คุณนิรันดร์  อุปสุข เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
37 2038 คุณคณิน ดิษค าเหมาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ กรมการข้าว
38 2039 คุณกัญญารัตน์ กล่ินสกุล นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้



ล ำดับ รหัสอบรม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน
39 2040 นางสาวช่อเพชร แสนสุข เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเคร่ืองประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

40 2041 คุณอาภากร ช้างสีงข์ นักประชาสัมพันธ์/กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ
41 2042 คุณอนันต์ พรเพชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป/กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

42 2043 คุณเจนจิรา สายค า วิทยากรระดับ 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

43 2044 นายถิรายุ สุจิตต์อมรพันธ์ุ นักจัดการงานท่ัวไป/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการกรม กรมท่ีดิน

44 2045 นายสุนันทร์ อินปรา นักจัดการงานท่ัวไป/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการกรม กรมท่ีดิน

45 2046 คุณณัฐถพฤกษ์ ไชยทา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
46 2047 คุณพัชชา บัวอนนท์ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
47 2048 นายกรภพ โพธิมู พนักงานประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
48 2049 นายสันติภาพ ชุ่มมี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส่วน

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กรมชลประทาน

49 2050 นพวัลย์ สมไกรสีห์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม ส านักสิริพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

50 2051 นางสาวมุกตาภา ขาวประเสริฐ นักประชาสัมพันธ์ระดับ 4 ฝ่ายบริหาร
ภาพลักษณ์องค์กร

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด


