
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร

วันท่ี วันท่ี 14 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 นางสาว กนกพรรณ ช านาญกิจ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
2 นางสาว กฤติยา สุขพัฒนากุล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
3 นางสาว กษมา กิติสุนทร กรมประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
4 นางสาว กัญญา ยุวศิรินันท์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

 จ ากัด
นักวิชาการ

5 นาย กัมพล ป้ันตะก่ัว สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย

นักวิจัย

6 นางสาว กุลรดา ชูประกอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าแผนกปฏิบัติการด้านเทคนิค
7 นาง จิตลัดดา เสียงใส ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
8 นางสาว จิราภรณ์ ศรีสารา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
9 นาง จุฑามาศ เอมเปรมศิลป์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 9
10 นางสาว จุฑารัตน์ ลาวรรณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบเช่ือมโยง
11 ดร. ชติพจน์ ศรีเมือง ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย
พนักงานประกันคุณภาพ

12 นางสาว ชนนี ขันวงษ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

13 นางสาว ชัชนันท์ จันทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

14 นาย ชัยรัตน์ ปรีชากร กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

15 นางสาว ณาฐยา เกษมสันต์ ณ 
อยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้อ านวยการกองสนับสนุนระบบ
สารสนเทศ

16 นาย ดลชัย อินต๊ะวัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
17 นางสาว ติยพร พุฒิกนก กฟผ. วิศวกร
18 นางสาว เทพสุดา ดีแจ้ง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
19 นางสาว แทนวรรณ โตโพธ์ิกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
20 นาย ธนกฤต พงศ์พันธ์ุวัฒนา ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย
หัวหน้ากองบริการข้อมูลข่าวสาร

21 นาง นงนุช วงศ์กาฬสินธ์ุ การประปานครหลวง ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

22 นางสาว นิธิภัทร ว่องชิงชัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

วิศวกร

การเรียนรู้กรอบการก ากับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ 
(Data Governance Framework Introduction) รุ่นท่ี 3



23 นางสาว ปรียากรณ์ พรสิงห์ปรีชา ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
24 นางสาว ปิยนันท์ วงษ์กุล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
25 นาย เปรมชาย จงเจริญ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
26 นางสาว มณีกุล  ศรีเกล่ือน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
27 นางสาว มาเรียม ตาหมาด ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
28 นางสาว วรรณา ส าราญใจ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

29 นาย วรวิทย์ พยุงเกียรติบวร กรมควบคุมโรค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
30 นาย วีระพงศ์ ปริปัญญาปราชญ์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
31 นาย สรยุทธ์ ชรินทร์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

 จ ากัด
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภารกิจหลักและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

32 นาย สิทธิศักด์ิ ไชยสุข ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการ
33 นาง สุภา สุนันทพงศ์ศักด์ิ การประปานครหลวง ผู้อ านวยการกอง
34 นาย หยัดซารี เล๊าะเหล๊ะ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์
35 น.ส. อุบลพรรณ อุบลนุช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้อ านวยการกอง


