
รายชื่อผู้เขา้ร่วมงานสัมมนา
ในหัวขอ้ “Cyber Security for Digital Government”
วันพุธที ่31 ตลุาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตนู้้า กรุงเทพฯ

เรียงล ำดับตำมพยัญชนะ ก ถึง ฮ
ขอควำมกรุณำให้ผู้ทีม่ีรำยชื่อโทรศัพท์ยืนยันกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำฯ ครั้ง โดยแจ้งล ำดับทีข่องท่ำน ทีห่มำยเลขโทรศัพท์ 097 267 7859 (บ)ู 

หมำยเลข 081 079 7209 (เปิล้) หรือหมำยเลข 095 662 9950 (เล็ก) ภำยในวันที ่25 ตุลำคม 61
หำกผู้ทีม่ีรำยชื่อประกำศไม่โทรศัพท์เพ่ือยืนยันจะถือว่ำสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ 

1 นาย Aegmontree Jeawpoung ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล Confirm
2 นางสาว กนกพรรณ ช านาญกิจ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Confirm
3 นางสาว กมลจันทน์ พูลเกษม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม Confirm
4 นางสาว กรณิการ์ จันทร์แย้ม สถาบันทันตกรรม Confirm
5 นาง กรรณิการ์ เฉิน องค์การพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ Confirm
6 นาย กฤดานน  แสงสุริยา กรมอุตุนิยมวทิยา Confirm
7 นาย กฤษณะ อัฒจักร ส านักงานสถิติแห่งชาติ Confirm
8 นางสาว กล่ินแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา ส านักงานศาลปกครอง Confirm
9 นางสาว กอบสิริ เอี่ยมสุรีย์ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม Confirm
10 นางสาว กัญชลี จ านงค์วงศ์ ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี Confirm
11 นางสาว กัณยรินนัฎ กานธนนันทน์ กองทุนการออมแห่งชาติ Confirm
12 นาย นพดล จันทรวาณิชย์กุล ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Confirm
13 นาย กิตติพงค์ หมีปล่ัง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Confirm
14 นาย กิติศักด์ิ ศิริมังคละ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน Confirm
15 นางสาว กุลวรา โชติพันธุ์โสภณ ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน) Confirm
16 นางสาว เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ Confirm
17 นาย เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ กรมการข้าว Confirm

18 นาย ขจรศักด์ิ จิตอารีเสถียร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Confirm
19 นางสาว ขนิษฐา หลิมวาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Confirm
20 นาย ครรชิต พะลัง ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ Confirm
21 นาย จตุวทิย์ บุญมาก กรมท่าอากาศยาน Confirm
22 วา่ทีร้่อยเอก จักรกฤช ชุติมาโชติ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม Confirm
23 นาย จักรกฤช พรพิทักษ์ ส านักงานสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Confirm
24 นาย จักรปฤณ เจริญสรรพ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ Confirm
25 นางสาว จันทนา เบญจทรัพย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) Confirm
26 นาง จันทนา อักษรเจริญสุข องค์การคลังสินค้า Confirm
27 นางสาว จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ กรมวทิยาศาสตร์บริการ Confirm
28 นาง จันทรา บุญมาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ Confirm
29 นางสาว จินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ กรมคุมประพฤติ Confirm
30 นาย จิรศักด์ิ โตรัตน์ กรมประชาสัมพันธ์ Confirm
31 นาย จีระวฒัน์ เวชประสิทธิ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Confirm
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รายชื่อผู้เขา้ร่วมงานสัมมนา
ในหัวขอ้ “Cyber Security for Digital Government”
วันพุธที ่31 ตลุาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตนู้้า กรุงเทพฯ

เรียงล ำดับตำมพยัญชนะ ก ถึง ฮ
ขอควำมกรุณำให้ผู้ทีม่ีรำยชื่อโทรศัพท์ยืนยันกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำฯ ครั้ง โดยแจ้งล ำดับทีข่องท่ำน ทีห่มำยเลขโทรศัพท์ 097 267 7859 (บ)ู 

หมำยเลข 081 079 7209 (เปิล้) หรือหมำยเลข 095 662 9950 (เล็ก) ภำยในวันที ่25 ตุลำคม 61
หำกผู้ทีม่ีรำยชื่อประกำศไม่โทรศัพท์เพ่ือยืนยันจะถือว่ำสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ 

สถานะที่ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน

32 นางสาว จุฑารัตน์  สบูม่่วง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน Confirm
33 นาย เจษฎา สกุลคู องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Confirm

34 นาย ฉันทานนท์ วรรณเขจร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร Confirm
35 น.อ. เฉลิมชัย วงษ์เกตุ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม Confirm
36 วา่ที ่ร.ต. เฉลิมชัย ภูโกสัย ส านักงบประมาณ Confirm
37 นาง ชนิดา ธรีะวราพฤกษ์ สถาบันอาหาร   Confirm
38 นาย ชนินทร์ ขาวจันทร์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Confirm
39 นางสาว ชัชนันท์ จันทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Confirm
40 นาย ชัยยศ บัวคล่ี ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา Confirm
41 นาย ชัยวฒัน์ เทพทวี ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ Confirm
42 นาย ชัยวฒัน์ ประภานวรัตน์ ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี Confirm
43 นาย ชัยวฒัน์ ยศพิมสาร การยางแห่งประเทศไทย Confirm
44 นาย ชัยวฒัน์ คารวะพิทยากุล กรมการแพทย์ Confirm
45 ดร. ชัยวฒิุ เลิศวนสิริวรรณ สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี Confirm
46 นาย ชาญวทิย์ ทองสัมฤทธิ์ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม Confirm
47 นาย ชินาธปิ แหวนนิล กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Confirm
48 นาย ชื่น ชื่นงูเหลือม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ Confirm
49 นาย ชุมพล มุสิกานนท์ องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน) Confirm
50 นางสาว ชุลีพร ชาญใบพัด ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง Confirm
51 นาย ชูเกียรติ ประเสริฐสุข กระทรวงการต่างประเทศ Confirm
52 นาย ชูศักด์ิ เฮงเจริญ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Confirm
53 นาย เชษฐพงศ์ คลองโปร่ง ศูนย์มานุษยวทิยาสิรินธร (องค์การมหาชน) Confirm
54 นาย เชิง ชุมภู กรมการค้าต่างประเทศ Confirm
55 นาย เชิดศักด์ิ หิรัญสิริสมบัติ ส านักงานอัยการสูงสุด (สละสิทธิ)์
56 นาย โชคดี มั่นคง กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม Confirm
57 นาย โชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์ กรมโยธาธกิารและผังเมือง (สละสิทธิ)์
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รายชื่อผู้เขา้ร่วมงานสัมมนา
ในหัวขอ้ “Cyber Security for Digital Government”
วันพุธที ่31 ตลุาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตนู้้า กรุงเทพฯ

เรียงล ำดับตำมพยัญชนะ ก ถึง ฮ
ขอควำมกรุณำให้ผู้ทีม่ีรำยชื่อโทรศัพท์ยืนยันกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำฯ ครั้ง โดยแจ้งล ำดับทีข่องท่ำน ทีห่มำยเลขโทรศัพท์ 097 267 7859 (บ)ู 

หมำยเลข 081 079 7209 (เปิล้) หรือหมำยเลข 095 662 9950 (เล็ก) ภำยในวันที ่25 ตุลำคม 61
หำกผู้ทีม่ีรำยชื่อประกำศไม่โทรศัพท์เพ่ือยืนยันจะถือว่ำสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ 

สถานะที่ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน

58 นาง ญาดา มุกดาพิทักษ์ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ Confirm
59 นาย ฐิตวฒัน์ ภูบุญเต็ม ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Confirm
60 นาง ฐิติชญานันท์ ภัทรปภา ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า Confirm
61 นาง ณฐนน แก้วกระจ่าง ส านักงานอัยการสูงสุด Confirm
62 นาย ณฐพนธ์ เดชมณี กรมทางหลวงชนบท Confirm
63 นาย ณรงค์ บุญโญ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ Confirm
64 นางสาว ณัฏฐิณี ปิน่เนียม กรมป่าไม้ Confirm
65 นาย ณัฐรัฐ รุจิวรารัตน์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Confirm
66 นางสาว ณิรดา วสุิทธชิาติธาดา ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สละสิทธิ)์
67 นางสาว ดรุณี พจนานุกูลกิจ กรมกิจการเด็กและเยาวชน Confirm
68 นาย ดิชวฒัน์ จันทร์อี่ การไฟฟ้านครหลวง Confirm
69 นาย ดุษกร อรรจน์อังกูร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์ Confirm

70 นาย เดช บัวคล่ี กรมวทิยาศาสตร์บริการ Confirm
71 นาย เดชา บุญโต ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ Confirm
72 นาง เดือนเพ็ญ กรองมาลัย กรมการค้าภายใน Confirm
73 นาย ไตรยุทธ ศุขใหญ่ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย Confirm

74 นาย ถวลิศักด์ิ แก้วมณีชัย การประปาส่วนภูมิภาค Confirm
75 นาย ทนงศักด์ิ กิจโรณี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Confirm
76 นางสาว ทวพีร บุญวานิช ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา Confirm
77 นาย ทศพล ทองเทือก ส านักงานศาลปกครอง ติดต่อไม่ได้
78 นาง ทัศนีย์ เปาอินทร์ กรมบังคับคดี Confirm
79 นางสาว ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ สถาบันวจิัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง (องค์การมหาชน) Confirm
80 นาย ธณัฐ สุขรมย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สละสิทธิ)์
81 นาย ธนจักร ริจิรวนิช กรมทรัพยากรน้ าบาดาล Confirm
82 นาย ธนพล เอี่ยมสุกล ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน Confirm
83 นาย ธนะ มงคลโภชน์ ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่นบ้าน (องค์การมหาชน) Confirm
84 นาย ธนากร บัวรัษฏ์ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ Confirm
85 นาย ยุทธนา เอี่ยมละมัย ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Confirm
86 นางสาว ธนิมา สังข์สุวรรณ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สละสิทธิ)์
87 นาย ธเนศ แย้มนิยม องค์การคลังสินค้า Confirm
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รายชื่อผู้เขา้ร่วมงานสัมมนา
ในหัวขอ้ “Cyber Security for Digital Government”
วันพุธที ่31 ตลุาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตนู้้า กรุงเทพฯ

เรียงล ำดับตำมพยัญชนะ ก ถึง ฮ
ขอควำมกรุณำให้ผู้ทีม่ีรำยชื่อโทรศัพท์ยืนยันกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำฯ ครั้ง โดยแจ้งล ำดับทีข่องท่ำน ทีห่มำยเลขโทรศัพท์ 097 267 7859 (บ)ู 
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88 นาย ธรรมนันท์ จุฑาธนทรัพย์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สละสิทธิ)์
89 นาย ธรรมนูญ เพลิดเพลิน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Confirm
90 นาย ธฤต จอมใจธปิิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Confirm
91 นาย ธวชัชัย ชัยวฒัน์ กรมราชทัณฑ์ Confirm
92 นาย ธวชัชัย ภูว่ชิรานนท์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย Confirm
93 นาย ธวชัชัย ไทยเขียว ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Confirm
94 ร้อยต ารวจตรี ธาณิน อัมพะวะผะลิน การท่าเรือแห่งประเทศไทย Confirm
95 นาย ธนีะเดช พวงระย้า ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย Confirm
96 นาย ธรีชัย เจียมจตุรพัฒพร บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย ติดต่อไม่ได้

97 นาย นพ ผาลทอง กรมทรัพยากรน้ าบาดาล Confirm
98 นาย นพดล หาญธนสาร การยาสูบแห่งประเทศไทย Confirm
99 นาย นพดล ศรีสรรค์ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Confirm
100 พ.อ. นภดล แก้วก าเนิด กรมยุทธการทหารบก Confirm
101 นาย นรสิงห์ แสงบัวเผ่ือน ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ Confirm
102 นางสาว นฤมล ร่ืนไวย์ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ติดต่อไม่ได้
103 นางสาว นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Confirm
104 นางสาว นวสรณ์ สร้อยโพธิ์พันธุ์ ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี Confirm
105 นาย นัฐพงษ์ บุญวงศ์ ส านักงานประกันสังคม Confirm
106 นางสาว นันทภรณ์ รอดเผือก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Confirm
107 นาง นาฎนภางค์ ด ารงสุนทรชัย กรมการกงสุล Confirm
108 นางสาว นารี แซ่เฮ่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Confirm
109 นาย นิติพล มนต์ไตรเวศย์ สถาบันระหวา่งประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) Confirm
110 นาย นิธทิัศน์ ชาญสมร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย Confirm
111 นาย นิธวิชัร์ ศิริปริยพงศ์ สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) Confirm
112 พันเอก นิพัฒน์ เล็กฉลาด ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก Confirm
113 นางสาว นิภาพร ผะอบทอง ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา Confirm
114 นางสาว อรทัย ศรีไชยอินทร ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Confirm
115 นาย นิรุตต์ รุ่งแจ้ง กรมกิจการเด็กและเยาวชน Confirm
116 พ.จ.อ. นิวตั ธาระพุฒิ กรมการปกครอง Confirm
117 นาย นิเวศน์ จรัสด ารง ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน Confirm
118 นาย นุกูลกิจ พุกาธร กรมอนามัย Confirm
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119 นาย บัญชา ค้าของ กรมอนามัย Confirm
120 นาย บัณฑิต บุญนิธิ กรมการกงสุล Confirm
121 นาย บัณฑิต พีระพันธื สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ Confirm
122 นาย บุญเกียรติ สวสัด์ิโชติชวลิต สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ติดต่อไม่ได้
123 นาย บุญลือ อินทรประจักษ์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Confirm
124 นางสาว เบญจมาศ สืบเนียม ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ Confirm
125 นาย ปกรณ์ ศรแสง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Confirm
126 นางสาว ปณิศา เหลืองวรเมท ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ Confirm
127 นาย ปนิสภ์ วณิชชานนท์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ Confirm
128 นาย ประจวบ ทองอยู่ กรมการจัดหางาน (สละสิทธิ)์
129 นาย ประจักษวชิ เล็บนาค ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Confirm
130 นาย ประพันธุ์ บรรจบผล กรมท่าอากาศยาน Confirm
131 พล.อ.ต. ประยูร ธรรมาธวิฒัน์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ Confirm
132 นาย ประโยชน์ เพ็ญสุต กรมการค้าภายใน Confirm
133 นาย ประศักด์ิ บัณฑุนาค กรมทางหลวงชนบท Confirm
134 นาย ประสิทธิ์ เกิดโต องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้อ านวยการส านัก Confirm
135 นางสาว ปราณี เอกสุภักด์ิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย Confirm
136 พ.ท. ปริญญา วรีะกุลพิริยะ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม Confirm
137 นาย ปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ติดต่อไม่ได้
138 นาย ปริทัศน์ จันทสาร บรรษัทตราดรองสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย Confirm
139 นางสาว ปล้ืมฤดี ชาติวนัชัย สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) Confirm
140 นาง ปาริชาติ  สุขทอง สถาบันนิติวทิยาศาสตร์ Confirm
141 นาย ปิยะ พิมพ์ศรี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) Confirm
142 นาย ปิยะ คงข า ส านักข่าวกรองแห่งชาติ Confirm
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143 นางสาว ผกามาส ปริปัญญาปราชญ์ กรมส่งเสริมวฒันธรรม Confirm
144 นาย พงศ์พันธ์ นาคแก้ว ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ ติดต่อไม่ได้
145 นาย พงศ์ภัค ชีวกมล การไฟฟ้านครหลวง Confirm
146 พันต ารวจโท พงษ์พิทักษ์ สิงห์ล้ าเลิศ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล Confirm
147 นาย พงษ์ศักด์ิ ธรีะกิตติวฒันา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สละสิทธิ)์
148 นางสาว พจณีย์ ล้วนไพศาลนนท์ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก Confirm
149 นางสาว พจนา ปานจร กรมศิลปากร Confirm
150 นาย พชรพันธุ์ ส าเภาเงิน ธนาคารออมสิน Confirm
151 นาย พยนต์ สินธนุาวา กรมคุมประพฤติ Confirm
152 น.อ. พรชัย ภัควนัต์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ Confirm
153 นาย พรชัย  จิรกุลไพศาล สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) Confirm
154 นางสาว พรพรรณ อากาศรังสี ส านักงานประกันสังคม Confirm
155 นาง พรเพ็ญ วรวลิาวณัย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ Confirm
156 นาง พรรษมนต์ ไทยวฒันานุกูล ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร Confirm
157 นาย พฤทธิ์ แกะกระโทก ส านักปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี Confirm
158 นาย พหล เศวตจินดา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Confirm
159 นาย พัชโรภาส เหลืองวไิล ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Confirm
160 นางสาว พัณณ์ชิตา พุม่ทอง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) Confirm
161 นางสาว พัทธกานต์ วฒิุอัครวฒัน์ ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา Confirm
162 พันเอก พันเนตร ทับงาม ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก Confirm
163 นาย พัลลภ เกิดเทพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ Confirm
164 นาย พานิช หมู่ศิริ กรมสรรพสามิต (สละสิทธิ)์
165 นาย พิเชฐ บัญญัติ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ (สละสิทธิ)์
166 นาย พิพัฒน์ พงศ์ไพจิตร ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล Confirm
167 นางสาว พิมลชญา สุขโข ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง Confirm
168 นาย พิศุทธ์ เกิดปัญญา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย Confirm
169 นาย พิสุทธรัิกษ์ รัตนธนนน์ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน Confirm
170 นาย อาคม ศาณศิลปิน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร Confirm
171 นาย พูนพัฒน์ ขันธาโรจน์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ Confirm
172 นางสาว เพ็ญพักตร์ สุภารีย์ ส านักงบประมาณ Confirm
173 นางสาว เพลินพิศ หมื่นพล การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย Confirm
174 นางสาว ฟองนวล ใจพิแสง กรมโรงงานอุตสาหกรรม Confirm
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175 นางสาว ภัคณัฏฐ์ มากช่วย สถาบันการบินพลเรือน Confirm
176 นาย ภัคพล ดิเรกฤทธิ์สุนทร กองทุนเงินให้กูย้ืมเพือ่การศึกษา Confirm
177 นาย ภัทรวนิฑ์ อัตตะสาระ กรมการแพทย์ Confirm
178 พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ    Confirm
179 นาย อภิวฒัน์ มีลาภ ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ Confirm
180 นางสาว มนต์ทิชา วงศ์พรเพ็ญภาพ กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ Confirm
181 นางสาว มนัญญา ไชยทองศรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม (สละสิทธิ)์
182 นางสาว มยุรี ลงสุวรรณ์ การยางแห่งประเทศไทย Confirm
183 นาง มัชฌิมา รัตนศรีมหาโพธิ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Confirm
184 นาย มานิตย์ อัศวเลิศแสงดี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย Confirm
185 นาง มาริยาท ต้ังมิตรเจริญ ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ Confirm
186 นาย มารุต ราชมณี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประชุม
187 นาง มาลัย พิชยกุล กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ Confirm
188 นางสาว มาลินี สุทธรัิตน์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประชุม
189 นาง เมธาวี สุชาติล้ าพงศ์ การประปานครหลวง Confirm
190 ดร. เมธี เสรีอรุโณ บริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด Confirm
191 นาย ยงเจือ เหล่าศิริถาวร กรมควบคุมโรค Confirm
192 นาย ยศ ดาราทิพย์ ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย Confirm

193 นาย รชฎ บุญประเสริฐ ส านักงานสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Confirm
194 นางสาว รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ Confirm
195 นาย รภัทร โพธวิชัร์ สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ Confirm
196 นางสาว รอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน Confirm
197 นาง รัชดา เหมปฐวี ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ Confirm
198 นาย ราชพล หิรัญรักษ์ กรมชลประทาน Confirm
199 นาย ราชิ ปาลือชา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดต่อไม่ได้
200 นาย รุ่งศิริ ประสงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร Confirm
201 นาย เรืองศักด์ิ บ าเหน็จพันธุ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย Confirm
202 นางสาว แรมรุ้ง วรวธั กรมกิจการผู้สูงอายุ (สละสิทธิ)์
203 จ่าสิบเอก ฤทธเิดช แสงแจ่ม ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ Confirm
204 นางสาว ลดาพร มหาโภคา กองทุนการออมแห่งชาติ Confirm
205 นาง ลลิดา จิวะนันทประวติุ กรมพัฒนาธรุกิจการค้า Confirm
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206 นาย วณัท รุจนันตกุล ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนเเห่งชาติ Confirm
207 นาย วรเชษฐ์ จันทร์บุญนาค ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ติดต่อไม่ได้
208 นาย วรพงษ์ น่วมอินทร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน Confirm
209 พันต ารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ สถาบันนิติวทิยาศาสตร์ Confirm
210 นางสาว วรรณา ส าราญใจ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค Confirm

211 นาย วรวทิย์ พยุงเกียรติบวร กรมควบคุมโรค Confirm
212 นาง วรัญญา แสงวรัญญา ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Confirm
213 ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว สถาบันการบินพลเรือน Confirm
214 นางสาว วราภรณ์ ปัญญศิริ ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ ติดต่อไม่ได้
215 นาง วราภา ร่ืนเริง บมจ.ธนาคารกรุงไทย Confirm
216 นาย วชัระ เสือดี กรมชลประทาน ติดต่อไม่ได้
217 นาย วชัระ หัศภาค	 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ Confirm
218 นาง วญัญา ประค าทอง กรมศิลปากร Confirm
219 นาย วธันชัย ทองประเสริฐ ส านักนายกรัฐมนตรี Confirm
220 นาย วนัชัย ติขิณานนท์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Confirm
221 นาย วนัชัย จันทรสิทธผิล ส านักงานอัยการสูงสุด Confirm
222 นางสาว วนัทนีย์ มงคลทรัพย์กุล ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม Confirm
223 นางสาว วนัเพ็ญ นิโครวนจ ารัส กรมทรัพย์สินทางปัญญา Confirm
224 นางสาว วนัเพ็ญ พูลวงษ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ Confirm
225 นางสาว วชิชุลาวณัย์ พิทักษ์ผล ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา Confirm
226 นาย วทิยา แซ่ต้ัง กรมทีดิ่น Confirm
227 นาย วทิยา ข าศิริ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม Confirm
228 นาย วทิยา จุลวฒันานนท์ บริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด Confirm
229 นาย วโิรจน์ จงกลวานิชสุข กรมทรัพย์สินทางปัญญา Confirm
230 นางสาว วไิลพร หงษ์หิรัญกุล กรมทีดิ่น (สละสิทธิ)์
231 นางสาว วไิลภรณ์ ศรีไพศาล ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Confirm
232 นางสาว วศัิลยา ปานเจริญ กรมเจ้าท่า Confirm
233 นาง วสุินี บุนนาค ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี Confirm
234 นางสาว วรีกา มุทิตาภรณ์ กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ Confirm
235 นาย วฒิุชัย โหวธรีะกุล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Confirm
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236 นางสาว ศศิธร พ านัก สถาบันวจิัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง (องค์การมหาชน) Confirm
237 นาย ศักด์ิชัย เลิศกิตติวฒันกุล ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง Confirm
238 นาย ศิระ นกยูงทอง ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Confirm
239 นาย ศิริชัย เอื้อบุญกนก ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดต่อไม่ได้
240 นาง ศิริพร ช านาญชาติ กรมพัฒนาธรุกิจการค้า Confirm
241 นางสาว ศิริพร บุญชู กรมวชิาการเกษตร Confirm
242 นางสาว ศิริพันธ์ เหมืองสิน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Confirm
243 นางสาว ศิริลักษณ์ ชูชม การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย Confirm
244 นาย ศิวชั ชาวบางงาม ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Confirm
245 นาย ศุภญาณ ปราชญ์โกสินทร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Confirm
246 นาย ศุภณัฐ แก้วจินดา ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Confirm

247 นาง สมคิด แซ่วอ่ง ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร Confirm
248 นาย สมบูรณ์ วงค์กาด ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ Confirm
249 นางสาว พรนิภา อ่อนเกิด กรมกิจการผู้สูงอายุ (สละสิทธิ)์
250 นาย สราวธุ นาแรมงาม กรมควบคุมมลพิษ Confirm
251 วา่ทีร้่อยตรี สัญชัย วชิกูล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (สละสิทธิ)์
252 นาง สาทิมา ทองศรีจันทร์ ส านักงานกิจการยุติธรรม Confirm
253 นาย สิงห์หาญ สุริยา สถาบันคุ้มครองเงินฝาก Confirm
254 นาย สิทธชิัย พรหมเดช กรมราชทัณฑ์ Confirm
255 ร.ต.อ. สิทธชิัย ชูจุ้ย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Confirm
256 นาย สิทธศัิกด์ิ ไชยสุข ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน Confirm
257 นาย สินชัย ต่อวฒันกิจกุล ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Confirm
258 นาย สีมา พันธพ์ิจิตร กรมการค้าต่างประเทศ Confirm
259 นาย สุกันฑ์ พึง่กุล กรมป่าไม้ (สละสิทธิ)์
260 นางสาว สุขดี จรีรัตนชาติ ธนาคารออมสิน Confirm
261 นาย สุชาติ ผุแปง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร Confirm
262 นาย สุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย Confirm
263 นางสาว สุดจิตร ลาภเลิศสุข กรมบัญชีกลาง Confirm
264 นาย สุทธพิงศ์ รอตโกมิล ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ Confirm
265 นางสาว สุธาริณี ลิขิตปริญญา ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน) Confirm
266 นาย สุพพัต อ่องแสงคุณ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Confirm
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267 นางสาว สุพัตรา วนัชะเอม กรมทางหลวง Confirm
268 นาย สุภัทธ์ ต้ังตรงจิตร กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ Confirm
269 นาย สุภัทร พัฒนกุล สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ Confirm
270 นาย สุรเจตน์ บัวชุม กรมการจัดหางาน (สละสิทธิ)์
271 นาย สุรชัย พัลลับโพธิ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ Confirm
272 นาย สุรชัย กล่ันวารี ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ติดต่อไม่ได้
273 นาย สุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) Confirm
274 นาย สุรพล พลอยสุข กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สละสิทธิ)์
275 นาย สุริยา แสงพงค์ องค์การสวนสัตว ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ Confirm
276 นาง สุรีย์พร สหวฒัน์ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า Confirm
277 นาย สุวทิย์ น้อยอยู่ ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา Confirm
278 นาย เสกสรร ไชยจิตต์ สถาบันเทคโนโลยีปทุม Confirm
279 นาง เสริมพร กึ่งพุทธพงศ์ กรมวชิาการเกษตร Confirm
280 นางสาว เสาวรส ยนต์โยธนิกุล ส านักงานกิจการยุติธรรม Confirm
281 นาง แสงจันทร์ แสนสุภา ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (สละสิทธิ)์
282 นางสาว แสงโสม ยุกตะนันทน์ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) Confirm

283 นาย หริศ เหล่าวทิยวงศ์ องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน) Confirm
284 นางสาว อธกิาร ทองวฒัน์ สถาบันวจิัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Confirm
285 พันต ารวจโท อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ Confirm
286 นาย อนุสรณ์ อัครนิติ กรมประชาสัมพันธ์ Confirm
287 นาง อนุสรา รักษาค า ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สละสิทธิ)์
288 นาย อภิสิทธิ์ สุขสาคร ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Confirm
289 นาย อมร แก้วมรกต กรมอุตุนิยมวทิยา Confirm
290 คุณ จันทร์เพ็ญ ลาภจิต กรมพัฒนาทีดิ่น Confirm
291 นาย อรรถพล ถาน้อย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ Confirm
292 นางสาว อรวรรณ เสนาะกรรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา Confirm
293 นางสาว อริศรา พึง่พา กรมพัฒนาทีดิ่น Confirm
294 นาย อัคร์วชิย์ สุวพานิช ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Confirm
295 นาง อัมพวรรณ จรเด่น กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ Confirm
296 นาย อานนท์ โห้วงษ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย Confirm
297 นาย อ านวย นวลอนงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ติดต่อไม่ได้
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รายชื่อผู้เขา้ร่วมงานสัมมนา
ในหัวขอ้ “Cyber Security for Digital Government”
วันพุธที ่31 ตลุาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตนู้้า กรุงเทพฯ

เรียงล ำดับตำมพยัญชนะ ก ถึง ฮ
ขอควำมกรุณำให้ผู้ทีม่ีรำยชื่อโทรศัพท์ยืนยันกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำฯ ครั้ง โดยแจ้งล ำดับทีข่องท่ำน ทีห่มำยเลขโทรศัพท์ 097 267 7859 (บ)ู 

หมำยเลข 081 079 7209 (เปิล้) หรือหมำยเลข 095 662 9950 (เล็ก) ภำยในวันที ่25 ตุลำคม 61
หำกผู้ทีม่ีรำยชื่อประกำศไม่โทรศัพท์เพ่ือยืนยันจะถือว่ำสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ 

สถานะที่ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน

298 นาย อิทธกิร ช่างสากล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร Confirm
299 นางสาว อิ่มใจ แก้วชื่นชัย กรมส่งเสริมวฒันธรรม Confirm
300 นาย อุบล มุสิกวตัร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม Confirm
301 นางสาว อุบลพรรณ แก้วไทรหาญ สถาบันสิรินธรเพือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ Confirm
302 นางสาว อุมารัตน์ โพธิ์ชัย บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด ติดต่อไม่ได้
303 นาง อุษามาศ ร่วมใจ กรมสรรพสามิต Confirm
304 นาวาตรี เอกชัย บุญจาริยะ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) Confirm
305 นางสาว เอมอร เสียงใหญ่ กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ Confirm

เพิม่เติม1 พลต ารวจตรี พรชัย ขันตี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ Confirm
เพิม่เติม2 นาย นรินทร์ ปัน้เทียน องค์การพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี Confirm
เพิม่เติม3 นางสาว ปิยเนตร พรรณดวงเนตร ส านักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี Confirm
เพิม่เติม4 นาย ธนากร บัวรัษฏ์ ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ Confirm

หมายเหตุ
 - ขอความกรุณาให้ท่านทีม่ีรายชือ่โทรศัพท์ยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ โดยแจ้งล้าดับทีข่องท่านตามประกาศข้างต้นน้ี กับทางเจ้าหน้าที ่TDGA
   ทีห่มายเลข 097 267 7859 (บู) หมายเลข 081 079 7209 (เปิล้) หรือหมายเลข 095 662 9950 (เล็ก) ภายในวนัที ่25 ตุลาคม 61 
   หากผู้ทีม่ีรายชือ่ประกาศไม่โทรศัพท์เพือ่ยืนยันจะถือวา่สละสิทธิโ์ดยอัตโนมัติ 
 -  ขอสงวนสิทธิใ์นการพิจารณาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ อยูใ่นดุลยพินิจของทีดีจีเอ เท่านัน้ และขออภัยส าหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนีด้้วย
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