
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 

ประสิทธิภาพการสือสาร 

เพมิทักษะทางด้านการสือสาร 

ให้แก่พนักงานการเคหะแห่งชาติ 

















ลําดับ รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน�งสังกัด ร�อยละการเรียนรู�

1 1039386 นางปานจิตร� เหลืองเรือง ผู�ตรวจการ 9 คตก. 75

2 1037417 นางสาวพรทิพย� มณีประสพโชค ผู�ตรวจการ 8 คตก. 84

3 1053477 นางสาววิไลพร บุญมี พ.ทั่วไป 4 คตก. 83

3 1039879 นางสาววรรณฤดี ฮั่นพิพัฒน� พ.ตรวจสอบ 7 ตภ.1 ตภ. 75

4 1047395 นายธีรภพ บุญธรรม พ.ตรวจสอบ 7 ตภ.3 ตภ. 77

5 1052767 นายประสาร สงนุ�ย พ.วิเคราะห� 7 วง. นผ. 86

6 1052718 นางสาวอรพินธ� แซ9อึ๋ง พ.วิเคราะห� 7 นย. นผ. 88

7 1052218 นางสาวพรทิพย� ดวงวัง พ.วิเคราะห� 8 นว. 83

8 1049791 นายเสรี รณรงค� พ.วิเคราะห� 8 กด. ฟม.1 90

9 1052753 นางนวรัตน� ต�องโพธ์ิทอง พ.จัดการ 7 ชด. ฟม.1 82

10 1053339 นางสาวสุพัตรา ถนอมกลิ่น เศรษฐกร 5 ฟจ.ฟม2 76

11 1051652 นายจีรวุฒิ เสนารัตน� พ.ระบบงาน 7 ปค. ทน. 88

12 1053526 นางสาวทรายแก�ว เกษมณี พ.ระบบงาน 4 ผน. ทน. 78

13 1053314 นายภาสกร กมลกิตติสุข นิติกร 5 คด.1 กม. 86

14 1053412 นางสาวธันยพร ทิมขํา นิติกร 4 นต. กม. 91

15 1053098 นางสาวนันท�นภัส เสดา พ.พัสดุ 6 พด. พค. 87

16 1053316 นางนภาพร ลิมปนัดดา พ.ทั่วไป 5 สญ. พค. 76

นว.

ฟม. 1

ฟม. 2

ทน.

กม.

พค. 

เฉล่ียผลการเรียนรู�โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาป6ญญาองค8การด�วยการส่ือสารเชิงกลยุทธ8 

และภาวะผู�นํา ด�วยกลไกการจัดการความรู� และการสร�างชุมชนนักปฏิบัติ ของการเคหะแห�งชาติ”

วันที่ 16, 20 และ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห�องวทัญBู ณ ถลาง และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

คตก.

ตภ.

นผ.



ลําดับ รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน�งสังกัด ร�อยละการเรียนรู�

เฉล่ียผลการเรียนรู�โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาป6ญญาองค8การด�วยการส่ือสารเชิงกลยุทธ8 

และภาวะผู�นํา ด�วยกลไกการจัดการความรู� และการสร�างชุมชนนักปฏิบัติ ของการเคหะแห�งชาติ”

วันที่ 16, 20 และ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห�องวทัญBู ณ ถลาง และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

17 1045019 นางสาวดวงกมล เทพหัสดิน ณ อยุธยาพ.การเงิน 7 บห. บป. 76

18 1053383 นางสาวปวริศา กําแหงส9อง พ.การเงิน 5 บง. บป. 79

19 1039918 นางสาววลีพรรณ บุญอยู9 รอง ผอ. บช. 83

20 1049442 นางสุกัญญา สุขบุญสังข� พ.การเงิน 7 กง. บช. 76

21 1053346 นางสาวนันทพร เบี้ยวไข9มุข พ.การเงิน 5 กง. บช. 77

22 1053112 นายเกรียงไกร ศรีแสงเอก บุคลากร 6 สส. ทบ. 72

23 1053697 นางสาวพรพรรณ นามรัตน� บุคลากร 3 บก. ทบ. 77

24 1044668 นางจรินทร อย9างธารา ผอก. บข.2 กต. 76

25 1053721 นางสาวพรจิรา วะนะสุข พ.จัดการ 3 บข.2 กต. 84

26 1049035 นายไกวัลย� ชินพงษ� เศรษฐกร 7 วค.1 พก.1 88

27 1053668 นายณภัทร พรนิคม วิศวกร 3 บค.4 พก.1 91

28 1039152 นายเชิดชัย ศรีสง9าชัย รอง ผอ. พก. 2 77

29 1053351 นางสาววราศิริ ไกรเพ็ชร� สถาปนิก 5 บค.7 พก.2 72

30 1049748 นายศักจวัฒน� เภรีภาส รอง ผอ. พก.3 77

31 1039348 นางสาวสุวคนธ� เพ็ญสมบูรณ� เศรษฐกร 9 พก.3 86

32 1053453 นางสาวปาริฉัตร แพรงาม พ.ทั่วไป 4 อท. สท. 77

33 1046217 นางเสาวรส เที่ยงจิตต� พ.จัดการ 7 อท. สท. 75
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ลําดับ รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน�งสังกัด ร�อยละการเรียนรู�

เฉล่ียผลการเรียนรู�โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาป6ญญาองค8การด�วยการส่ือสารเชิงกลยุทธ8 

และภาวะผู�นํา ด�วยกลไกการจัดการความรู� และการสร�างชุมชนนักปฏิบัติ ของการเคหะแห�งชาติ”

วันที่ 16, 20 และ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห�องวทัญBู ณ ถลาง และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

34 1050435 นายสุรทิน สุวรรณทินประภา พ.จัดการ 7 ชช.1 77

35 1049772 นางสาวมณีพร เริงจิตภาดร พ.จัดการ 7 นล.2 ชช.1 82

36 1053110 นางสาวปาริฉัตร เส�งสุย พ.จัดการ 6 นล.4 ชช.2 77

37 1053439 นายณัฏฐชัย บุญญฤทธ์ิ พ.จัดการ 5 สคล.สาขาออเงิน นล.3 ชช.2 83

38 1042225 นายอภินพ เจริญสถาพร ผอก. พช.3 ชช.3 76

39 1046035 นางศิวนาถ บัวสุวรรณ พ.จัดการ 7 นล.5 ชช.3 77

40 1037397 นางสาวพวงทิพย� อ9อนชุม พ.จัดการ 9 ชช.4 76

41 1037799 นายเพทาย ฉาวเกียรติคุณ ผอก. พช.4 ชช.4 77

42 1053390 นางสาวสุนิสา บัวชุมสุข พ.ทั่วไป 5 สน. 86

43 1053420 นางสาวแพรวไพลิน ทับทิม พ.จัดการ 5 บน.1 สน. 78

44 1048368 นายวุฒิชัย ศิริพฤษนันท� ผอก. ปข. อก. 77

45 1048373 นายนิวัฒน� สิมศิริวัฒน� ผอก. กล. อก. 76

46 1037689 นางสุวรรณี ไวทยะโชติ ผอก. ลข. อก. 88

47 1041908 นางณีรญา พินเดช พ.ทั่วไป 8 กล. สผ. 76

48 1040313 นางณัฐศรัณย� สหทรัพย�เจริญ พ.ทั่วไป 7 กล. สผ. 91

49 1053594 นางสาวพิมพิกา ทัยมณี พ.ทั่วไป 4 กล. สผ. 75

50 1053299 นางสาวอนุธิดา ครุฑไทย พ.วิเคราะห� 5 บอ. บส. 91

51 1053574 นายพชร ลือชารัศมี พ.วิเคราะห� 4 บอ. บส. 91

สน.

อก.
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ลําดับ รหัส ช่ือ - สกุล ตําแหน�งสังกัด ร�อยละการเรียนรู�

เฉล่ียผลการเรียนรู�โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาป6ญญาองค8การด�วยการส่ือสารเชิงกลยุทธ8 

และภาวะผู�นํา ด�วยกลไกการจัดการความรู� และการสร�างชุมชนนักปฏิบัติ ของการเคหะแห�งชาติ”

วันที่ 16, 20 และ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห�องวทัญBู ณ ถลาง และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

52 1040734 นางอรวิภา ถนอมพงษ�ชาติ พ.จัดการ 7 พป. ศพม. 92

53 1053251 นางสาวทิพวรรณ พริ้งสกุลชัย พ.จัดการ 5 ผม. ศพม. 81

54 1052873 นางลินดา ตรีไพชยนต�ศักด์ิ วิศวกร 7 สล.1 สว. 91

55 1052828 นางแพรวพณิต วิวัฒน�บุตรสิริ วิศวกร 7 สล.2 สว. 89

56 1053665 นายธีรเดช พรหมเจริญ วิศวกร 3 วส. สว. 86

57 1053730 นางสาวกิติยา หมัดเสริมสิน พ.ทั่วไป 3 ภล. สก. 84

58 1053663 นายกรเทพ โบษกรนัฎ พ.ประชา 3 สอ. สก. 88

59 1053296 นางสาวนฤมล คชสีห� พ.จัดการ 5 พส. ปบ. 73

60 1053452 นางสาววรรณิภา แอบดอน พ.ทั่วไป 4 พส. ปบ. 77

81.36

 

เฉล่ียร�อยละการเรียนรู�
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