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1 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รุ่นท่ี 1

2 นางสาววรพร นรเศรษฐวิวัฒน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนระบบงานและพัฒนาบุคลากร รุ่นท่ี 1

3 นางรัตนวดี แพงศรี ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัสดุ "

4 นางสาวณัฐธิติ คงนุรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ "

5 นายครรชิต เพ่ิมลาภ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ "

6 นางจินตนา สุขเกษม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ "

7 นางสาวอวัสดา เอ่ียมแม้นศรี นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "

8 นางสาวธณัฐดา ศรีบุตตะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "

9 นางสาวฐิติมา คงรุ่งเรือง นักจัดการงานท่ัวไป "

10 นางสาวสุฑารัตน์ ไชยเลิศ นักจัดการงานท่ัวไป "

11 นางสาวปุณิกา พันธ์สุริย์ฉาย นักจัดการงานท่ัวไป "

12 นางสาวประภาศรี หม่ืนบุญมี นักบัญชี "

13 นางสาวอลิษา คงสมฤทธ์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี "

14 นายณรงค์ศักด์ิ เข็มจันทร์ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง "

15 นายฉัตรชัย เกล้ียงล ายอง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง "

16 นายก าพล ธรรมมะ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย "

17 นางอารีย์ มาทอง แม่บ้าน "

18 นางสาวน้ าผ้ึง คณาฤทธ์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป รุ่นท่ี 2
19 นางสาวเกศกนก ภคเลิศพาณิชย์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ "
20 นางนวรัตน์ สังขศิลา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ "
21 นางสรัลภัค สุวรรณกูล นักบัญชีช านาญการ "
22 นายภูมริน กาญจนประดิษฐ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
23 นายภัทราวุธ ภาหา นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
24 นางสาวพัฒน์นรี ธนารัตน์พุฒิธร นักบัญชีปฏิบัติการ "
25 นายจิรยุทธ บุณนา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ "

�ï���â�ß�
�ø���÷�ß�������ñ���a�ñ�`���î�Ö���ø�ò�Y�Ö���ï�ø�ö
�Ö�	�Ý�Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ò�Y�Ö���ï�ø�ö���ß�	�Ü�ä�	�ï���ê�	�Ö���ø�ð�6�Ö���ø�ð�å�ö�ó�÷���ï���ú�Þ��Ö���Þ�	�î���ú���Ö���ø�Ö���a�ß�
�ó�×�����î�ó�����î�å���î�7�ð

�õ���÷���ê�a���Ù�ø�Ü�Ö���ø���ÿ�ø�	�ö�ÿ�ø�a���Ü�ÿ�ö�ø�ø�ë�î�����ú���ì���Ö�þ�����ó�������ø���Ü�ø���ï�Ö���ø�é�������î�	�î�Ü���î���î�ö�	�ê�	�Ö���ø�ó���ç�î�����Ü�Ù�d�Ö�ø
�ø��`�î�ì�
���ð1 - �ø��`�î�ì�
���ð3 ���ö�������ü���î�ì�
���ð5 - 7 �Ö���î�÷���÷�î�ð2565 

�è�ð���ø�Ü���ø�ö���à���î�ì�ø���ð�ï���÷���à���î�ì���ø���ý���î�÷�d�ø���ß�Ö���ø�ð���ú���Ù���î���ü�î�ß���î���à���î���ê���ø�d�ð���Ý�a�Ü�ü���ç�î���ð�Ö�ø��Ü���ì�ó��

�ÿ�����î���Ö�Ü���î�Ù�è���Ö�ø�ø�ö�Ö���ø�ÿ�	�ì�í�	�ö�î��þ�÷�ß�î�����`�Ü�ß���ê�	

�ÿ�����î���Ö�ï�ø�	�����ø�Ö�ú���Ü



�ú�����é���ï �ß�������ð- �ÿ�Ö��ú �ê���������î�`�Ü �ø��`�î�ì�
��

26 นางสาวศิริพร ค าทองแก้ว นักวิชาการพัสดุ "
27 นางสาวละมัย สายโน นักจัดการงานท่ัวไป "
28 นางสาวช่อผกา เพ็งวรรณ นักจัดการงานท่ัวไป "
29 นางสาวชมพูนิกข์ ณ นคร นักจัดการงานท่ัวไป "
30 นายจิรโรจน์ ทรัพย์คุณากรร์ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง "
31 นายพีรพงษ์ ส าเภาทุ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย "
32 นางสาวจิราภรณ์ ทองค าวัฒนะ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง รุ่นท่ี 3

33 นางสาวพิมพ์นรี เครือมณโฑ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ "

34 นางสาวสุมนมาลย์ กล้าใจ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส "

35 นางสาวจิราพร ศรีเพชรแก้ว เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส "

36 นางสาวพนิดา บุญเทศนา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส "

37 นางสาวรัชตา เนติชัยธรรม นักวิชาการสิทธิมนุษยชนฏิบัติการ "

38 นางสาวเพชรรัตน์ ชิมะกุลพันธ์รบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ "

39 นางสาวภาวดี สุขกระจ่าง นักวิชาการการเงินและบัญชี "

40 นายสรายุทธ ม่ิงขวัญสกุลสุข นักจัดการงานท่ัวไป "

41 นายณัฏฐนิช จุกกระโทก นักบัญชี "

42 นางสาวเชษฐนาฎ บูรณะพิมพ์ นักจัดการงานท่ัวไป "

43 นางสาวชลฎา แก่นจันทร์ นักจัดการงานท่ัวไป "

44 นายณรงค์ฤทธ์ิ ช่ืนชม พนักงานท่ัวไป "

45 นายนิรันดร์ พาดี พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง "

46 นายสมทรง ไสวงาม เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย "

47 นางอ าภา พลอยศรี หัวหน้าแม่บ้าน "

48 นางสาวพรทวี ผลงาม นักศึกษาฝึกงาน "

49 นายอนุภาพ พรหมบุตร นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ รุ่นท่ี 1
50 นางสาวหทัยทิพย์ นราแหวว นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
51 นางสาวผุสดี พุ่มไสว นักจัดการงานท่ัวไป "
52 นางสาวจิตติมา หลักศิลป์ นักจัดการงานท่ัวไป "
53 นางสาวศรุตยา กองแก้ว นักจัดการงานท่ัวไป รุ่นท่ี 2
54 นางสาวธนภค วรรณารักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป "
55 นายเช่ียวชาญ กุลยะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ รุ่นท่ี ๓
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56 นายสมพงษ์ ประดิษฐ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
57 นายกันตภณ บดิณขันติเดชา นักวิชาการสิทธิมนุษยชน "
58 นางสาวอุมาพร ฉิมจ๋ิว นักจัดการงานท่ัวไป "

59 นางสาวประชุมพร ชัยรัตน์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ รุ่นท่ี 1
60 ว่าท่ี ร.ต.เตชทัต กิตติพันธ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
61 นางสาววรรษมน หนูประดิษฐ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
62 นางสาวชนินาถ สุดรักษ์ นิติกร "
63 นายไกรศักด์ิ บัวสมศรี นิตกร "
64 ว่าท่ี ร.ต.สุทธิพงษ์ ปราบปราม นิติกร "
65 นางสาววลัยพร บุตดางาม นักจัดการงานท่ัวไป "

66 นางสาวปียนุช ฐิติพัฒนะ
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเช่ียวชาญ บังคับบัญชาข้าราชการใน
กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7

รุ่นท่ี 2

67 นางภัทรทร ฉิมพิมาย นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ "

68 นายอภิรัตน์ ด ารงวงศ์วัฒน์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ "

69 นางสาวยุวดี สมบุญ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ "

70 นางสาวแพรไพลิน บุปผา นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ "

71 นายชัชวาลย์ พันธ์วิไล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "

72 นายชาคริต ร่วมทวี นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "

73 นายกิตติศักด์ิ สิงห์ชัย นิติกร "

74 นายจตุพร แจ่มนาม นักจัดการงานท่ัวไป "

75 นางรจนศม สุบงกช นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ รุ่นท่ี ๓
76 นางสาวศิริลดา ผิวหอม นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ "

77 นางสาวพิรุณรัตน์ สุตระภักด์ิ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
78 นางสาวพรปวีณ์ มีมากบาง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "

79 นางสาวนรีกานต์ ทองส้ัน นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "

80 นางสาวอัจจิมา เมืองวงษ์ นักจัดการงานท่ัวไป "

81 นายนฤดม อภิวิรุฬห์ทรัพย์ นักจัดการงานท่ัวไป "

82 นางสาวอุษณา เสรีชัยทวีพงศ์ นักจัดการงานท่ัวไป "

83 นางสาวกัลญ์วิกา เย่ียมแสง นักจัดการงานท่ัวไป "

84 นางสาวมาศวดี บูรณพิมพ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชน "
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85 นายเกรียงไกร แก้วกัน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รุ่นท่ี 1
86 นายอภิสิทธ์ิ พันธ์วิไล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ "
87 นางสาววสี ภูเต็มเกียรติ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ "
88 นายวรพล ครุตเนตร นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
89 นางสาววรวรรณ เช้ือบุญ นักวิชาการเผยแพร่ "
90 นายจิรัฏฐ์ จ าเนียรการ นักจัดการงานท่ัวไป "
91 นางสาวนิภาวรรณ แก้วแสนทิพย์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ รุ่นท่ี ๒
92 นางสาววรวรรณณินี นวลศิลป์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
93 นายเอกกวินท์ วัฒนศรี นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
94 นายสัมฤทธ์ิ ปลายชัยภูมิ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
95 นางสาวสุธิตา เล่ียมแก้ว นักจัดการงานท่ัวไป "
96 นายชัชนินทร์ เวียงนนท์ นักจัดการงานท่ัวไป "
97 นางสาวพรศิลป์ ทนันชัย นักจัดการงานท่ัวไป "
98 นายคมชาญ น่ิมนวลผ่อง นักจัดการงานท่ัวไป "
99 นายวิชิตศักด์ิ โสมเกษตรินทร์ นักจัดการงานท่ัวไป "

100 นางสาวกฤษติยา สวัสดี นักจัดการงานท่ัวไป "
101 นางละไมมาด มาตศรี ธารานุรักษ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ รุ่นท่ี ๓
102 นายทวีชัย แสงวิรุณ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
103 นายฐิติวัฒน์ สายวร นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "
104 นางสาวอัจฉรา แสงปทุม นักประชาสัมพันธ์ "
105 นางสาวธนัชชา พูลเอ่ียม นักวิชาการสิทธิมนุษยชน "
106 นายชาติชาย ชงสกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชน "
107 นายพีระเชษฐ์ แสงไฟฉาย นักจัดการงานท่ัวไป "
108 นางสาววิรัญชนา สุขด า นักจัดการงานท่ัวไป "

109 นางสาวกุลภัสสรณ์ คัมภีร์ญานนท์
ผู้อ านวยการกลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน 1

รุ่นท่ี 1

110 นางสาวรักษณาลี ดอนสนธ์ิ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ "

111 นางสาวอัญชริกา ก่ิงมลิ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "

112 นางสาวปนัสนันท์ อินคง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ รุ่นท่ี ๒
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113 นางชมพูนุท ป้อมป้องศึก
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเช่ียวชาญ บังคับบัญชาข้าราชการใน
กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 2

รุ่นท่ี 3

114 นางสาวรุจาภา อ าไพรัตน์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ "

115 นายศรัทธาวุฒิ จันขันธ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ "

116 นางสาวศิริวรรณ ตรีทศกุล นักจัดการงานท่ัวไป "

117 นางสายฝน ย่ิงวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส "

118 นางสาวสุจิตราภรณ์ จ่ันทอง นักจัดการงานท่ัวไป "

119 นายคีรีบูนน์ เจริญผล นักวิชาการสิทธิมนุษยชน "

120 นายพงษ์ธร กาบบัว นักวิชาการสิทธิมนุษยชช านาญการพิเศษ รุ่นท่ี 1

121 นายเอกลักษณ์ ชวดนุช นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "

122 นางสาวฟ้าใส พานทอง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ "

123 นางดวงสมร หมอกแก้ว
ผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานรายงานการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

รุ่นท่ี ๒

124 นางสาวนิโลบล จิระพุทธรมย์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส "

125 นางสาวดวงพร พุ่มกะเนาว์ นักจัดการงานท่ัวไป "

126 นายอาทิตย์ ร่มพนาธรรม นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ รุ่นท่ี 3

127 นางสาวปราณี เพ่ิมพันธ์ุ นิติกร "

128 นางสาวสริตา ศรีดารณพ นักวิชาการสิทธิมนุษยชน "

129 นางสาวอณิชภัทร สิทธิด ารงค์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ รุ่นท่ี 1

130 นางสาวสุลักขณา สุธัมมะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ "

131 นางสาวสายพิณ เหลืองอ่อน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รุ่นท่ี ๒

132 นางเพ็ชรา เปล่ียนศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รุ่นท่ี 3

133 นางสาวทิพย์ธีรา รัมมณีย์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการ "

134 นายณัฐพงค์ พรหมหอม นิติกร รุ่นท่ี 1

135 นายธีรวัฒน์ พิสชาติ นิติกร "

136 นายธีรภัทธ์ิ หิรัณย์ชนาสิน นักจัดการงานท่ัวไป "

137 นายภาณุพงศ์ คงสมบูรณ์ นิติกรปฏิบัติการ รุ่นท่ี ๒
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138 นางสาวมณีจันทร์ พ่ึงภักดี นิติกร "

139 นางสาวรติมา สุระรัตน์ชัย นิติกร "

140 นางสาววิศนี วณิชวิชากรกิจ ผุ้อ านวยการกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑ รุ่นท่ี 3

141 นางสาวเกษดาว เพ่ิมพูล นิติกรช านาญการ "

142 นายเอกลักษณ์ ภูมิศาสตรา นิติกรปฏิบัติการ "

143 นางสาวนุษญา น้อยหา นิติกร "

144 นายวิษณุ สิมาจารย์ นิติกร "

145 นางสาวพรพิสุทธ์ิ นิโครธานนท์ นักจดหมายเหตุ รุ่นท่ี 1

146 นางสาวสุพร พสุนธาวิโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รุ่นท่ี ๒

147 นางสาวอนงค์รัตน์ ทองยอดแก้ว นักจัดการงานท่ัวไป "

148 นางสาวกฤติกา ปัญญาโรจน์สุข นักเทคโนโลยีสารสนเทศ "

149 นางนภัทร รัชตะวรรณ ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน รุ่นท่ี 3

150 นางสาวพรักตร์พร้ิง รัตนวราภรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 1

151 นางปรมาพร นามสินธ์ุ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ รุ่นท่ี 2

152 นางสาวจิรนุช ต้อยปาน นักวิชาการตรวจสอบภายน รุ่นท่ี 3
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