
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร

วันท่ี วันท่ี 28 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 กาญจนา เอ้ืออารักษ์พงศ์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
2 นาย กิตติธัช ตระกูลแสง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
3 นางสาว กิตติยา ขุนราม กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
4 นาย คเณศศักด์ิ ชัยอินทร์ ส านักงานกองทุนยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผล
5 นางสาว จิราพร เตียวิรัตน์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
6 นางสาว ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
นายทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล

7 นางสาว ชมเชย ภัทรปกรณ์ศรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงาน ป.ป.ส.

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 นางสาว ชลธิชา กาวีวงศ์ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
9 นาย ชวกร ทองค า การไฟฟ้านครหลวง วิศวกรคอมพิวเตอร์ 7
10 นาย ฐกร สุปรียาภรณ์ กรมสรรพากร นักวิชาการภาษีช านาญการ
11 นาย ณรงค์ ทรงอารมณ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองผู้อ านวยการ
12 นาย ณัฐพล งามดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
13 น.ส. ณิชากร สกุลรักษาทรัพย์ ส านักงาน ก.พ.ร. นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
14 นางสาว ติยพร พุฒิกนก กฟผ. วิศวกร
15 น.ส. ทองพัน พิมพ์นุกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าท่ีช านาญงานอาวุโส
16 ว่าท่ี ร.ท ธนกฤต นวพงษ์ปรีชา กระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
17 นางสาว ธนาวรรณ ไพศาลพานิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

18 นาย นพคุณ สุขพานิช KTB VP
19 นาย ปภังกร มิตรจิตต์ ICT นักวิชาการคอมพิวเตอร์
20 นาง ประภาศรี บุญวิเศษ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
21 นาย ประสาร เกิดทอง ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
22 นาง ประเสริฐสุข จามรมาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก
ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก

23 นางสาว ปาริชาติ เยพิทักษ์ องค์การตลาด หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
24 นาย พงศธร เพียบเพียร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี
หัวหน้างานสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสุขภาพ

25 นางสาว พรทิพย์ สืบเสนาะ ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

การเรียนรู้กรอบการก ากับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ 
(Data Governance Framework Introduction) รุ่นท่ี 5



26 นางสาว ภัทรจิต วงศ์คลัง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

วิศวกร

27 นางสาว ภัทราธร คุณากรธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

นักวิชาการสารสนเทศ

28 นาย ภาคภูมิ จีนไม้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม
29 นาง ภาวิษา เจริญศิริ บมจ.การบินไทย ผู้ตรวจสอบภายใน
30 นาย ภุชงค์ ธีรนันทราพร สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เจ้าหน้าท่ีช านาญงาน
31 นางสาว มนัสกานต์ เสน่หา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วิศวกร
32 นาย มานพ จงเจริญใจ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
33 นาง มาลัย พิชยกุล กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศข้อมูลเช้ือเพลิง

ธรรมชาติ

34 นาง เมธาวี สุชาติล้ าพงศ์ การประปานครหลวง ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีและส่ือสาร
35 นางสาว ระดาภัทร จงธรรมคุณ ส านักงานศาลปกครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์เช่ียวชาญ
36 นางสาว วนิดา วะชังเงิน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ
นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ช านาญการ

37 นาย ศิริชัย เอ้ือบุญกนก ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

38 ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิขัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์
39 นาย สมัฐการณ์ งามพัฒนพงศ์ชัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
40 นางสาว สมิทธ์ิธนา ชัยเจนกิจ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศ

41 นาย สรายุทธ ภูตาสืบ ส านักงาน ก.พ.ร. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
42 นางสาว สิริลักษณ์ แก้วด้วง กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
43 นางสาว สุภัทรา เรืองวานิช ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ
นักวิชาการวิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์

44 นาย สุรวิทย์ แจ่มใส ธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าท่ีช านาญงานอาวุโส
45 นาง หัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ กรมสรรพากร นักวิชาการภาษี
46 นาย อนุกูล รักษ์ธรรมเสมอ ส านักงาน ป.ป.ส. ผู้เช่ียวชาญยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายา

เสพติด

47 นาง อรอนุตตร์ สุทธ์ิเสง่ียม กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ
48 นาย อาทิตย์ ไทรงาม ธนาคารกรุงไทย IT Security


