
ล ำดับ รหัสอบรม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน
1 1001 นางสาวปุณฑริกา รวิกุล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ
2 1002 นางสาวณปภา สุวรรณรงค์ สาขาวิการส่ือสารส่ือใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 1003 นางสาวนฤมล อุดบุญ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ส านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร
4 1004 นางเกณิกา นันทรุจิ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมการแพทย์

5 1005 คุณวิไลวรรร ภาคปราบ ประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์
6 1006 คุณสุทธินันท์  ธงศรี นักเผยแพร่ช านาญการ กรมพัฒนาท่ีดิน
7 1007 น.ส.ธัญญรัตน์ สนธิ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมพัฒนาท่ีดิน
8 1008 นายกฤตภพ อัครวินทวงศ์ นักธรณีวิทยาช านาญการ/ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กรมทรัพยากรธรณี

9 1009 นายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ ประชาสัมพันธ์ ม.สวนดุสิต
10 1010 นายธีร โสตถิโกมล ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11 1011 คุณกุลญาดา แจ่มปัญญากุล พนักงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงาน

ส่ือสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

12 1012 คุณธิญาดา  จิตรมาตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์

13 1013 คุณปณิสญา อธิจิตตา อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
14 1014 คุณกนกกาญจน์ ค ามงคล เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

15 1015 คุณอรสินี วสุวัต ลูกเรือ การบินไทย
16 1016 นายกฤษณะศักด์ิ พวงจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

17 1017 คุณวัชรินทร์  สิทธิจันทร์เสน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
18 1018 คุณวริศรา ทาทอง นักประชาสัมพันธ์  ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
19 1019 นายธนาชัย จันทชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

โครงกำร "กำรพัฒนำพีอำร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงำนภำครัฐ" รุ่น 1
ระหว่ำงวันท่ี 25 - 27 สิงหำคม 2563 เวลำ 8.30 - 16.00 น.

ณ ห้อง Lab 2 ช้ัน 9 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ



ล ำดับ รหัสอบรม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน
20 1020 คุณเกตุวรี พัฒนแก้ว หัวหน้าหน่วยส่ือสารองค์กร วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล
21 1021 นายธเนศร์ เจริญชัย เลขาธิการ สโมสรไลออนส์สากล
22 1022 นายศาตันท์ จันทรวิบูลย์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
23 1023 คุณรังสิมา จันทร์พัฒนะ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
24 1024 คุณอุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25 1025 คุณยุพิน หะสัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
26 1026 ฐิติรัตน์ แก้วคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท
27 1027 นางสาวพัทธวรรณ จินดารัตน์มณี นักประชาสัมพันธ์/ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

28 1028 นายนนทพัทธ์ เมืองช้าง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท
29 1029 คุณจิรวดี หลวงสุข นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
30 1030 นางสาวนราภรณ์ เตยหล้า นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ/กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

31 1031 คุณปิยนุช รักสัตย์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ
32 1032 คุณปริสา กันติเกตุ นักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข
33 1033 นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช ท่ีปรึกษาดิจิทัลอาวุโส ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(องค์การมหาชน)
34 1034 คุณพลวุฒท์ บุญยะบา พนักงานธุรการ2 กองประชาสัมพันธ์ ส านักงานใหญ่ ขสมก.
35 1035 นายคัด วิราช พนักงานธุรการ2 กองประชาสัมพันธ์ ส านักงานใหญ่ ขสมก.
36 1037 น.ส.ธนาทิพย์ ทอนไธสง นักบริหารงานท่ัวไป 6 การประปาส่วนภูมิภาค
37 1038 นายบ ารุง นกแก้ว พนักงานการตลาด 3 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ส านักงานราชบุรี
38 1039 นายอ านวย นวลอนงค์ CIO สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
39 1040 นางสาวศันสุนีย์ เจียมตน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กรมทรัพยากรน  าบาดาล
40 1041 นายอนันต์ลาภ เลิศผลบุญ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ/ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์
ส านักงานเลขานุการกรม กรมท่ีดิน

41 1042 นายนเรนทร์ฤทธ์ิ ล าดวน นายช่างภาพปฎิบัติงาน/ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

ส านักงานเลขานุการกรม กรมท่ีดิน

42 1043 คุณณัฐธนิชชา อนุเผ่า เลขานุการ ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย

43 1044 นายสมศักด์ิ ดีย่ิง นักประชา สัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักสารนิเทศ  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

44 1045 นายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ สาขานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) ม.ราชภัฏจันทรเกษม
45 1046 คุณโชติกา ศรีโพนทอง นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 
46 1047 นางภัทรธิดา จูสกุลวิจิตร นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กรมการท่องเท่ียว
47 1048 นางสาวพิมพ์สุรางค์ จิตต์รุ่งเรือง นักพัฒนาการท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว



ล ำดับ รหัสอบรม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน
48 1049 นายอรรถเดช โคกก ายาน นักประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่
กรมชลประทาน

49 1050 นางสาววีนัสรินทร์ ศิริผล นักประชาสัมพันธ์ระดับ 4 ฝ่ายบริหาร
ภาพกลักษณ์องค์กร

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด


