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รายนามผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการฝึกอบรม 
หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 

(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) 
อบรมระหว่างวันที่ 29 มนีาคม 2562 ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน  า) 
 

รายนามเรียงล าดบัตามพยญัชนะ ก ถึง ฮ 

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและหน่วยงาน 

1 นาย ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร 
รองเลขาธิการ 
ส านักงาน กสทช. 

2 นาย กิตติรัตน์ ปิติพานิช 
ผู้อ านวยการ 
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้  

3 นาย เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 
อธิบดี 
กรมสุขภาพจิต 

4 นางสาว ขนิษฐา สหเมธาพัฒน ์
ผู้อ านวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์  
รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมสรรพากร 

5 พ.ต.อ. จรุงวิทย ์ ภุมมา 
เลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

6 นาย ชัยณรงค ์ กัจฉปานนัท ์
ผู้จัดการ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

7 นาย ชูฉัตร  ประมูลผล 
รองเลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

8 นาย นิยม เติมศรีสุข 
เลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

9 นางสาว เบญจพร ชาครานนท ์
อธิบดี 
กรมพัฒนาที่ดนิ 

10 นาง ปฐมพร ศิรประภาศิริ 
นายแพทยท์รงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ 
กรมการแพทย์ 

11 นาย ปวัตร์ นวะมะรัตน 
รองเลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

12 ดร. พนิต ธีรภาพวงศ ์
กรรมการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

13 ดร. พรชัย ฐีระเวช 
รองประธานกรรมการ 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

14 นาง เพชรรัตน์ สินอวย 
อธิบดี 
กรมการจัดหางาน 
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ที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและหน่วยงาน 

15 นาย ไพศาล ดั่นคุ้ม 
รองปลัดกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

16 นาง วรัชญา ศรีมาจันทร ์
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

17 นาย วิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 
ที่ปรึกษา 
กรมศุลกากร 

18 นาย วิวัฒน ์ ตังหงส ์
อธิบดี 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

19 นาย วิษณุ ไล่ชะพิษ 
รองผู้ว่าการ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

20 นาง วิสุน ี บุนนาค 
รองเลขาธิการ 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

21 นาย สมพูนทรัพย ์ กล้าวิกรณ์ 
เลขาธิการ 
ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

22 นาย ส าราญ สาราบรรณ์ 
อธิบดี 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

23 นาย สุภัทร จ าปาทอง 
เลขาธิการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

24 พล.ต. อุกฤษฎ์ บุญตานนท ์
รองเจ้ากรม 
กรมยุทธการทหารบก 

25 นางสาว อุษณีย์ ธโนศวรรย ์
เลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

26 นาย เอด วิบูลย์เจริญ 
ที่ปรึกษาดา้นหนีส้าธารณะ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

27 นาย โอภาส ทองยงค์ 
อธิบดี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

Last Update: 21.03.62 
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เบอร์ติดต่อทีมงาน TDGA ทีมงานผู้ประสานงาน 
หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 

(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) 
 

 
 
 
 

 
ที ่ ชื่อและนามสกุล ชื่อเล่น โทรศัพท์มือถือ 
1 นางสาวสุวรรณา  วันปาน ณา 089 074 6712 
2 นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่ เปิ้ล 081 079 7209 
3 นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู ปุ๊ก 081 985 0471 
4 นายวาณิช โสภา อู๊ด 094 141 4656 
5 นายเอก โอฐน้อย เอก 080 276 7779 
6 นายสกล วัฒนอุดมศิลป์ ต้อย 087 558 5634 
7 นางสาวพิชดาภา ภาคกาย อุ้ย 083 969 5689 
8 นางสาวทิพย์ศริน ภัคธนกุล แอร์ 089 091 5258 
9 นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ เล็ก 095 662 9950 
10 นางสาววาสนา หมั่นสระเกษ ยุ้ย 089 919 9549 
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