
ล ำดับ รหัสอบรม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/แผนก หน่วยงำน
1 3001 คุณพริษฐ์ เอ่ียมพงษ์ไพบูลย์ ผู้ช ำนำญกำรประจ ำคณะกรรมกำรสิทธิ

มนุษยชนแห่งชำติ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ

2 3002 นำยธนภัทร ศรีกระจ่ำง เจ้ำหน้ำท่ีส่ือสำรสังคม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.)

3 3003 นำยพิชญะ อร่ำมพงษ์ เจ้ำหน้ำท่ีงบประมำณ กองควบคุม
งบประมำณและบัญชี

ส ำนักงำนปลัดบัญชีทหำร 
กองบัญชำกำรกองทัพไทย

4 3004 คุณแพรทอง พลสวัสด์ิวำนิชย์ PR ธนำคำรกรุงไทย
5 3005 คุณรุ่งทิพย์ สุริยกมลจินดำ ฝ่ำยส่ือสำรองค์กรและภำพลักษณ์ ธนำคำรกรุงไทย
6 3006 นำงศิริวรรณ จันทวำศ นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำร

ขนส่งเเละจรำจร
7 3007 คุณปัณณวิชญ์  คงทอง นักวิเครำะห์ นโยบำยและแผน งำน

นโยบำยและแผน
คณะส่ือสำรมวลชน  
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

8 3008 นำงสำวสุวณี  จ่ันเพ้ิง นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร กรมกำรแพทย์
9 3009 นำยกิตติพงษ์ อินทโฉม กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ กรมกำรแพทย์

10 3010 นำงสำวภคอร ประสิทธ์ิสุข นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
11 3011 นำยชำตรี ดุลยเสนี เจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำนโครงกำรและบรื

หำรจัดกำรข้อมูล / กลุ่มงำนศูนย์ข้อมูล
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)

12 3012 นำงกฤตินิฏฐ์ ประสมพลอย นักวิชำกำร ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
13 3013 นำยอำนนท์ จันจิตร นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
14 3014 นำยปริเยศ พรหมประสิทธ์ิ อำจำรย์/ท ำ PR Online / Youtube /

 Facebook คณะ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด

15 3015 คุณธิดำรัตน์ ทิพโชติ นักวิชำกำรสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต
16 3016 นำงสำวศรัณยพิชญ์ อักษร นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กรมสุขภำพจิต
17 3017 คุณกมลวรรณ กวีรัตนธนะ นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนปฏิบัติกำร กระทรวงแรงงำน

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

โครงกำร "กำรพัฒนำพีอำร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงำนภำครัฐ" รุ่น 3
ระหว่ำงวันท่ี 8 - 10 กันยำยน 2563 เวลำ 8.30 - 16.00 น.

ณ ห้อง Lab 2 ช้ัน 9 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ



ล ำดับ รหัสอบรม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/แผนก หน่วยงำน
18 3018 นำยอินทัช หอมด ำรงค์ศักด์ิ พนักงำนบริหำรงำนท่ัวไป กลุ่มช่วย

อ ำนวยกำรและประชำสัมพันธ์
กรมธุรกิจพลังงำน

19 3019 คุณปิยภัทร มำลำอี กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ กรมบัญชีกลำง
20 3021 นำยพัชรพันธ์ พันแนบ นักวิชำกำรเผยแพร่ปฏิบัติกำร กรมวิชำกำรเกษตร
21 3022 นำยศุภวัฒน์ แสงอุทัย นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร/กลุ่มงำน

ประชำสัมพันธ์
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง

22 3023 คุณอรทัย โรจน์เรืองนนท์ นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร กรมประมง
23 3024 นำงกิตติพร   อิงคนินันท์ นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร/ฝ่ำย

ประชำสัมพันธ์
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

24 3025 คุณประวีณำ ติระ ผู้ช ำนำญ/ฝ่ำยส่ือสำรภำพลักษณ์องค์กร สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

25 3026 นำงสำวพินท์สุดำ เพชรประสม นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร กรมกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก

26 3027 น.ส.กัลยำณี กฤษณกำฬ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
กลุ่มงำนส่ือสำรองค์กร

กรมกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก

27 3028 นำงสำวล ำพัน มอสูงเนิน จนท.บริหำรงำนท่ัวไป /ควบคุมและ
วิเครำะห์กำรเดินรถ

องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ

28 3029 นำยมณเทียร จันทบ จนท.บริหำรงำนท่ัวไป / ควบคุมและ
วิเครำะห์กำรเดินรถ

องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ

29 3030 คุณอัญชลี เพลินมำลัย งำนประชำสัมพันธ์และพัฒนำ
ภำพลักษณ์องค์กร

คณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล

30 3031 คุณปริชำติ แก้วส ำรำญ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป/งำน
ประชำสัมพันธ์และพัฒนำภำพลักษณ์องค์กร

คณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล

31 3032 นำงสำวณัฐริกำ ฝำงแก้ว นักประชำสัมพันธ์ งำนประชำสัมพันธ์
และพัฒนำภำพลักษณ์องค์กร

คณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล

32 3033 นำงสำวรุ่งอรุณ จันทร์ขอนแก่น เจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณี
และเคร่ืองประดับแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน)

33 3034 คุณสิริเกศอนงค์ ไตรรัตนทรงพลผู้อ ำนวยกำรกองตลำดเอเชียตะวันออก กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
34 3035 นำยไพโรจน์ ทวีโชควำนิชย์ นักประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนปลัด กระทรวง

สำธำรณสุข
35 3036 คุณอัจฉรำพรรณ สันต์บุรุษ พนักงำนกำรตลำด 3 กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ส ำนักงำนอุทัยธำนี
36 3037 คุณธำนี เพชรไพร รองผู้อ ำนวยกำรภูมิภำค กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย



ล ำดับ รหัสอบรม ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/แผนก หน่วยงำน
37 3038 คุณประภำวดี ศิริโพธ์ิ นักวิชำกำรเผยแพร่ปฏิบัติกำร/สำรนิเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข
38 3039 คุณสุกัญญำ จันทรสมโภชน์ นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

ศึกษำธิกำร
39 3040 นำยวรวิทย์ อุ่นจิตร พนักงำนกำรตลำด 6 กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ส ำนักงำนประจวบคีรีขันธ์
40 3041 นำงสำวแพรวสุวีร์  นวลเพ็ชร พนักงำนกำรตลำด กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ส ำนักงำนลพบุรี
41 3042 นำยปิยพงศ์ ลักษณะปิยะ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝ่ัง

42 3043 นำงสำวฐิติรัตน์ จุงใจ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝ่ัง

43 3044 ดร.ณัฐฐิญำ พัวรุ่งโรจน์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรนิเทศศำสตร์/
ท ำ PR สถำบัน/คณะฯ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

44 3045 คุณวริศรำ ทำทอง นักประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ม.มหิดล
45 3046 นำยสุศุภเดช พิชิตธัญโชคเดช นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร กรมกำรท่องเท่ียว
46 3047 นำยนิติ กกกลำง นักพัฒนำกำรท่องเท่ียว กรมกำรท่องเท่ียว
47 3048 คุณกนกวรรณ ชูประเสริฐ นักประชำสัมพันธ์ ส่วนประชำสัมพันธ์

และเผยแพร่
กรมชลประทำน

48 3049 นำงสรญำ ประทุมวงษ์ ผู้จัดกำร สังกัดฝ่ำยส่ือสำรและ
ภำพลักษณ์องค์กร

ฝ่ำยส่ือสำรและภำพลักษณ์ 
บริษัท ปตท. จ ำกัด

49 3050 นำงสำวระพีพรรณ ด ำรง
เกียรติศักด์ิ

พนักงำนส่ือสำรองค์กร ฝ่ำยส่ือสำรและภำพลักษณ์
บริษัท ปตท. จ ำกัด

50 3051 นำยศุภชัย สีหะ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์


