
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร

วันท่ี วันท่ี 7 สิงหาคม 2561
สถานท่ี ห้องประชุมวิภาวดี ช้ัน 18 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

*** เรียงตามพยัญชนะ ก ถึง ฮ

ล าดับท่ี ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง
1 นาง กนกวรรณ วงษ์ขาว องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์
2 นางสาว กนกวรรณ รบมีชัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าแผนกมาตรฐานด้านสารสนเทศ
3 นางสาว ขนิษฐา หลิมวาณิชย์ ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
4 นาย ชโนทิส เลาหประสิทธ์ิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักระบบคอมพิวเตอร์
5 น.ส. ชมภูนุช คุปติวุฒิ การประปานครหลวง นักคอมพิวเตอร์
6 นาย ชัยภูมิ ศิริพันธ์พรชนะ NECTEC ผู้ช่วยวิจัย
7 นาย ชาตรี ดุลยเสนี ศูนย์คุณธรรม เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนโครงการสารสนเทศ
8 นาย ณัฐวุฒิ ภศินโภคทรัพย์ ศูนย์คุณธรรม เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนโครงการสารสนเทศ
9 นางสาว ดวงตา สมิตสุวรรณ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ ากัด
ผู้อ านวยการใหญ่ส านักตรวจสอบภายใน

10 นาย ทนงศักด์ิ กิจโรณี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้อ านวยการกองมาตรฐานและความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

11 นาย ทรงชัย ศรีรัตนะ บริษัทกรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากัด ผู้อ านวยการอาวุโส
12 นางสาว ทวินันท์ จินะสะทุ่ง บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ ากัด
ผู้อ านวยการใหญ่ ส านักตรวจสอบภายใน

13 นาย ธนาวุธ จงบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักระบบงานคอมพิวเตอร์
14 นาง นรภร กิตติจิระกุล บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ ากัด
นักวิชาการระดับผู้อ านวยการกอง

15 นางสาว นวพร สุรัสวดี NECTEC นักวิจัย
16 นาง นันทิดา ตันประเสริฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าแผนกจัดท าแผนกลยุทธ์
17 น.ส. ปิยอร วิชัยดิษฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
18 นาย พรชัย จิตต์วรจินดา ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
19 นางสาว พัณณ์ชิตา พุ่มทอง ศูนย์คุณธรรม เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ผศ.ดร. พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองผู้อ านวยการ

21 นาง ภศิชา เธียรเชาวน์ รพ.นพรัตนราชธานี ท่ีปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 นาง ม้ชฌิมา รัตนศรีมหาโพธ์ิ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

23 นาง มณีรัตน์ ธีระชาติแพทย์ ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
24 น.ส. มนต์ริสสา โรจน์วดีภิญโญ กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว
นักพัฒนาสังคมช านาญการ

25 นาย เมธัส ศรีโมรา ศูนย์คุณธรรม เจ้าหน้าท่ีส่ือสารองค์กร

การเรียนรู้กรอบการก ากับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ 
(Data Governance Framework Introduction) รุ่นท่ี 2



26 นางสาว ลักษมี พฤทธ์ิพิพัฒ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

27 นางสาว วิทิดา คุณะศรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้อ านวยการกอง
28 ดร. สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ NECTEC นักวิจัย
29 นาง สุทธิววรรณ มารัตน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้อ านวยการกอง
30 นาย สุวิชาญ บุญเกิดกูล ส านักงาน ก.พ.ร. นักพัฒนาระบบราชการ
31 น.ส. สุวิมล คุปติวุฒิ SSRU อาจารย์
32 นาย อดุลย์ โต๊ะมี ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาล

รามาธิบดี
เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์

33 นางสาว อภิสมัย มหาขันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้เช่ียวชาญระดับ 12 ส านักรองผู้ว่าการ
สารสนเทศและส่ือสาร

34 นาย อานนท์ แปลงประสพโชค เนคเทค หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย
35 นาย อุกฤษ บุญประมาณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี ภาควิชารังสี
เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์

36 นาย เอกพล เจริญวานิช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมาตรฐานด้านสารสนเทศ


