รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมเสวนา แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
หัวข้อ “การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุค Digital”
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)
ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
* ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.

ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-นามสกุล
นายทิพากร บัวสุนทร
นางสาวศิริรัตน์ สาชลวิจารณ์
นางสุพันธนิดา อัครปรีชานนท์
นางสาวสรัญญา สิงหกุล
นายสุขสรรค์ รตเวสสนันท์

6

นางสาววิภา เหลืองมณี

7
8
9
10
11

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุภาพร ลิ่มจันทร์
นางสาวปรียจรรย์ บุญยุบล
นายภวัต ไม้จันทร์
นางสาวณิชพัณณ์ พีรอนันต์พร
นายดิเรก โหรวิชิต

12 นางสาวสายโพยม สมสุข

ตาแหน่งปัจจุบัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้อานวยกองบริหารค่าตอบแทน
หัวหน้างานวิเคราะห์ค่าตอบแทน
ผู้อานวยการอาวุโส

หน่วยงานต้นสังกัด

กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์
การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
บุคลากร 6
การไฟฟ้านครหลวง
บุคลากร
การไฟฟ้านครหลวง
ผู้อานวยการ
ธนาคารกรุงไทย
Supervisor
ธนาคารกรุงไทย
ผู้อานวยการกองพัฒนาเเละสวัสดิการกาลังพล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ฝ่ายกาลังพล
ผู้อานวยการกองพัฒนาบุคลากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลาดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งปัจจุบัน

นายจิรายุส แซ่อึ้ง
นายเศวต บุนนาค
นางสาวปนัดดา นวธนโชติ
นางสาวอัญรัตน์ วาณิชย์เจริญ
นายนวพล จันทสิทธิ์
นางสาวทวีรัตน์ ทองระย้า
นางลิ้นจี่ พรสวัสดิ์
นางสุณี เหลืองศิริวัฒนา
นางสาวกฤติยาณี สังข์ทอง
นายวิริยะ คาก้อน
นางสาวนันทนา ศักดิวิชิต

บุคลากร 4
หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์
บุคลากร 5
บุคลากร 5
นักบริหารงานทั่วไป 5
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

หน่วยงานต้นสังกัด
การไฟฟ้านครหลวง
บริษัท ขนส่ง จากัด
การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค
กรมธนารักษ์
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมสรรพากร

นางรัตนาภรณ์ พระเพชร
นางสาววนัสกา แก้วประจา
นางสาวนฤมล บุญมี
นางสาวปิยนันท์ สุขเกษม
นางวัจนา เพ็ชรฉกรรจ์
นางนิตยา ขุนศักดิ์
นางสาวชลลดา เชาวนจินดา
นางสาวภัสสรา ประภาสุมณี
นายกวีวัจน์ ชนะเลิศ

เจ้าพนักงานสรรพากรชานาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้อานวยการกองฝึกอบรม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
บุคลากร 6
หัวหน้างาน 8

กรมสรรพากร
สานักงานประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม
กรมธนารักษ์
สานักงานประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค

ลาดับ
33
34
35
36
37

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเพ็ญพัฒน์ ฉัตรวิไล
นางสาวปิยพร จงจิตตานนท์
นางเกษร ทรงเจริญ
นางน้าฝน จันทนา
นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ

ตาแหน่งปัจจุบัน
นิติกร 6
นิติกร 4
หัวหน้างาน 8 งานจัดการกองทุน
ผู้อานวยการกองบริหารกองทุน
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการอานวยการ

38 นางสาววัชรี นพศรี

นักบริการวิชาการ

39 นางสาวปราณปริยา วงค์ษา

ผู้อานวยการสานักพัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้
นักบริหารจัดการงานยุติธรรม
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล

40
41
42
43
44
45

นางสาวสุนิสา คงชู
นางสาวจิตสุดา กระจ่างมล
นายอัฎฮา อาเล็ง
นางสาวอรอุมา หอมทอง
นางสาวฉัตราภรณ์ พุ่มแสงทอง
นางชาลินี วันโพธิ์สพ

46 นางสาวพรทิพา ตันติพัฒนะมนตรี
47 นายจิตติ สาโรจน์จิตติ

ผู้อานวยการส่วนพัฒนาองค์กร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน่วยงานต้นสังกัด
บริษัท ขนส่ง จากัด
บริษัท ขนส่ง จากัด
การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์กรมหาชน)
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมอุตุนิยมวิทยา
บริษัท บางพลีฮอนด้า ออโตโมบิล จากัด
บริษัท บางพลีฮอนด้า ออโตโมบิล จากัด
สานักงาน กสทช.
สานักงาน กสทช.
สานักงาน กสทช.
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(สานักงาน ก.ก.)

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
48 นางสาวสุภาภรณ์ เทพารักษ์

ตาแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

49 นางสาวพรรณทิมา สรรพศิรินันท์
50 นางสาวชุลีกร ลีลาสง่าวงศ์

หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส
บุคลากร 4

หน่วยงานต้นสังกัด
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
การเคหะแห่งชาติ

51 นางสาวเกตศิรินทร์ กาญจนกังวาฬกุล

บุคลากร 3

การเคหะแห่งชาติ

52 นางสาวนลินี ลอยหา

บุคลากร 3

การเคหะแห่งชาติ

53 นางสาวสาราญ กัลยารัตน์

บุคลากร 7

การเคหะแห่งชาติ

54 นางสาวเกวลี ศักดิกุล

บุคลากร 3

การเคหะแห่งชาติ

55 นางแสงทอง ใหม่ยศ

ผู้อานวยการกองกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

การเคหะแห่งชาติ

56 นางสาวรสธารินทร์ เชาวน์ประดิษฐ์

บุคลากร 6

การเคหะแห่งชาติ

