
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร

วันท่ี วันท่ี 9 ตุลาคม 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 กนกกาญจน์ สุขสันติชัย ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการแรงงานช านาญการ
2 นส. กฤษณา กุด่ัน กรมการค้าต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
3 นางสาว กล่ินแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา ส านักงานศาลปกครอง ผู้อ านวยการส านักวิทยาการสารสนเทศ
4 นาง กาญจนา ภู่มาลี ส านักงานสถิติแห่งชาติ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
5 นางสาว กาญจนา แก้วเวียง ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6 นางสาว กุลชา อินไผ่ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ นักธรณีวิทยา
7 นาย จเด็จ แดงแสงเทียน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย
หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

8 นางสาว ชมพัณ โสณมัย ส านักงาน ก.พ.ร. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
9 นาย ณัฐพงศ์ ถาวรกูล การประปานครหลวง นักคอมพิวเตอร์ 7
10 นาย ณัฐพล พัวประเสริฐ การประปานครหลวง นักคอมพิวเตอร์
11 นางสาว ณัฐรุจา สุวรรณพรรค ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12 นางสาว ดลฤดี ศิริพรรณพงศ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
13 นาง ตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์ กรมท่ีดิน ส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ผู้อ านวยการส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์

14 นาย ทศพล ทองเทือก ส านักงานศาลปกครอง ศาลปกครอง
15 นาง ทับทิม ทิพย์พิลา กรมท่ีดิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
16 นาย ธนพงศ์ ภักดีเจริญ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
17 นาย ธนานนท์ โดมทอง การประปานครหลวง นักคอมพิวเตอร์ 5
18 นาย ธเรศวร์ เจษฎารมย์ กระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
19 นาง นรินี ผดุงรัตน์ บมจ.การบินไทย ผู้อ านวยการใหญ่
20 นางสาว เนาวรัตน์ พัฒนไพรสณฑ์ ส านักงานศาลปกครอง ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศงานคดี

ปกครอง

21 นาย ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 นางสาว ปรียาพร ตันติภัทรกุล ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

23 นางสาว ปศิญา เช้ือดี ส านักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

24 นาย ภัสร์พล เจียมพานทอง การประปานครหลวง นักคอมพิวเตอร์ 7
25 นางสาว มณฑา พันธ์ุทอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
ผู้อ านวยการ

การเรียนรู้กรอบการก ากับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ 
(Data Governance Framework Introduction) รุ่นท่ี 8



26 นาง มารีย์ โอภาสเถียร บมจ.ทีโอที ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพองค์กร
27 นาย มารุต เหล่าสิทธิบุญชัย กรมการค้าต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
28 นางสาว วรรณา ตรีมหาโชค ส านักงานคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

29 นางสาว วรากร จึงจรรโลง ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
30 นางสาว วรางคณา พวงแก้ว กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ นักธรณีวิทยา
31 นางสาว วิไลรัตน์ อนันตพฤทธ์ิ ส านักงานสถิติแห่งชาติ นักวิชาการสถิติ ช านาญการพิเศษ
32 นางสาว ศยามล ไกยูรวงศ์ ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย
รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

33 นางสาว ศิริขวัญ ศรีละพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
34 นางสาว ศุภลักษณ์ มุ่งดี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ นักธรณีวิทยา
35 นางสาว สุขุมาล เกิดจันทร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้วิเคราะห์อาวุโส
36 นาง สุนทรี ดีสะเมาะ ธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าท่ี
37 นางสาว สุพนิดา อารยเมธี ส านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ

38 นางสาว สุพิชชา วุฒิชาติวานิช ส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
39 นาย สุรเชษฎ์ วงศ์สุวรรณ ส านักงานศาลปกครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
40 นาย สุรัตน์ ปาละนันทน์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง

แรงงาน
ผู้อ านวยการศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน

41 นาย อดิทัต วะสีนนท์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รองผู้อ านวยการ
42 นาย อภิชาติ อุทธา ส านักงานสถิติแห่งชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
43 นาย อรรถพล จันทร์รุ่งเรือง กระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
44 นาง อารีย์ อุบลน้อย กรมท่ีดิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ


