
ประกาศรายชื่อผู้ไดร้บัทุนเขา้รว่มการอบรม

หลักสูตรทักษะดา้นดจิิทัลส าหรบัขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั

ทีเ่ปน็ผู้ปฏบิตังิานดา้นนโยบายและงานวิชาการ (Academic)

อบรมจ านวน 6 วัน คือ วันที ่1, 2, 5, 9, 12 และวันที ่14 พฤศจิกายน 2561

และน าเสนอโครงการในลักษณะ Digitization จ านวน 0.5 วัน ในวันอังคารที ่20 พฤศจิกายน 61

ณ ชั้น 3 อาคารซอฟแวรป์ารค์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบรุี

เรียงล ำดบัตำมพยญัชนะ ก ถึง ฮ

ขอควำมกรุณำให้ผู้ทีม่รีำยชื่อโทรศัพท์ยนืยนักำรรับทุนเขำ้ร่วมกำรอบรมฯ โดยแจง้ล ำดบัทีข่องท่ำน ทีห่มำยเลขโทรศัพท์ 081 985 0471 (ปุก๊) 

ภำยในวันที ่25 ตลุำคม 61 หำกผู้ทีม่รีำยชื่อประกำศไมโ่ทรศัพท์เพ่ือยนืยนัจะถือว่ำสละสทิธิ์โดยอัตโนมตั ิ

ยนืยนั
การรับทุนฯ

1 นางสาว เกศศร์วเลิศ จรัญฤกษถ์วิล ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ Confirm
2 นางสาว เกศสุดา หอมสุวรรณ ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 Confirm
3 นางสาว จฑุารัตน์ บวัทองรังสิมา กรมทางหลวง Confirm
4 นาย ชสิูทธิ์ ประดับเพช็ร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา Confirm
5 นาย ณภทัรพงศ์ วชริวงศ์บรีุ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ Cancle
6 นาย ทนงศักด์ิ ตัณฑวณิช กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ Confirm
7 นางสาว ทชัชา สิงหทะแสน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Confirm
8 นางสาว ธนดัดา คงหาดงาม ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค Confirm
9 นางสาว นริศรา ศรีค านวล กรมพฒันาธุรกจิการค้า Confirm
10 นาย บญุญวัฒน์ ขนุอนิทร์ กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ Confirm
11 นางสาว พชิยามนต์ จารึกสุนทรสกลุ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา Confirm
12 นาย พพิฒัน์ กติติสิโรตม์ ส านกังาน กสทช. Confirm
13 นางสาว ภาวิณี ชพานนท์ กรมการค้าต่างประเทศ Confirm
14 นางสาว ยวุันดา สุขประเสริฐ กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว Confirm
15 นางสาว รัชดาภรณ์ สืบวงศ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ Confirm
16 นางสาว รัฐญา สุขธรรมนยิม ส านกังานศาลปกครอง Confirm
17 นางสาว รุ่งนภา จนัทร์ออ่น กรมประชาสัมพนัธ์ Confirm
18 นางสาว รุจริา หมื่นทอง กรมควบคุมโรค Confirm
19 นาย วิชญพ์ล มวัคลาภวิัฒน์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Confirm
20 นาย วุฒิเวชญ์ สุนทรประสาท กรมการขนส่งทางบก Confirm
21 นางสาว ศิริกานต์ นาโควงค์ กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื Confirm
22 นาย ศิริชยั บญุจนัทร์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ติดต่อไมไ่ด้2
23 นางสาว ศิริพรรณ แนวทอง การเคหะแหง่ชาติ Confirm
24 นางสาว ศิริวรรณ ขนนุทอง ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ Confirm
25 นาย สมประสงค์ ทามณีวรรณ กรุงเทพมหานคร Confirm
26 นางสาว เสาวลักษณ์ พว่งทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา Confirm

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน
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หลักสูตรทักษะดา้นดจิิทัลส าหรบัขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั

ทีเ่ปน็ผู้ปฏบิตังิานดา้นนโยบายและงานวิชาการ (Academic)

อบรมจ านวน 6 วัน คือ วันที ่1, 2, 5, 9, 12 และวันที ่14 พฤศจิกายน 2561

และน าเสนอโครงการในลักษณะ Digitization จ านวน 0.5 วัน ในวันอังคารที ่20 พฤศจิกายน 61

ณ ชั้น 3 อาคารซอฟแวรป์ารค์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบรุี

เรียงล ำดบัตำมพยญัชนะ ก ถึง ฮ

ขอควำมกรุณำให้ผู้ทีม่รีำยชื่อโทรศัพท์ยนืยนักำรรับทุนเขำ้ร่วมกำรอบรมฯ โดยแจง้ล ำดบัทีข่องท่ำน ทีห่มำยเลขโทรศัพท์ 081 985 0471 (ปุก๊) 

ภำยในวันที ่25 ตลุำคม 61 หำกผู้ทีม่รีำยชื่อประกำศไมโ่ทรศัพท์เพ่ือยนืยนัจะถือว่ำสละสทิธิ์โดยอัตโนมตั ิ

ยนืยนั
การรับทุนฯ

ที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน

27 นางสาว อรุณ โชคดี ส านกัขา่วกรองแหง่ชาติ Confirm
28 นางสาว อยัรดา พบพทิกัษ์ ส านกังานสถติิแหง่ชาติ Confirm
29 นางสาว อรอมุา จา่เมอืง ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ Confirm
30 นางสาว ภรูณี ศรีเทพย์ กรมสอบสวนคดีพเิศษ Confirm
31 นางสาว มธุรส ไพบลูยว์รชาติ ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน Confirm

หมายเหตุ 29

 - ขอความกรุณาใหผู้้ที่มรีายชื่อโทรศัพทย์นืยนัการรับทนุเขา้ร่วมการอบรมฯ โดยแจง้ล าดับที่ของทา่น ที่หมายเลขโทรศัพท ์081 985 0471 (ปุ๊ก) 
   ภายในวนัที่ 25 ตลุาคม 61 หากผู้ที่มรีายชื่อประกาศไมโ่ทรศัพทเ์พ่ือยนืยนัจะถือวา่สละสทิธิ์โดยอัตโนมตัิ
 - ทั้งนี้ การอบรมมคีวามจ าเปน็ต้องใชโ้นต๊บุ๊ค จงึขอความกรุณาใหผู้้ที่ได้รับการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการฯ น าโนต๊บุ๊คส่วนตัวมาด้วยทกุคร้ังในวันที่ระบุ
   ใหม้กีารน าโนต๊บุ๊คมาใชใ้นการอบรม (เนื่องจาก ไมม่โีนต๊บุ๊คในยมืในวันอบรม ทมีงานขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย)
 - ทั้งนี้ หากผู้เขา้ร่วมการอบรมน าโนต๊บุ๊คมาในวันที่ไมไ่ด้ระบไุว้ ทางสถานที่จะคิดค่าใชจ้า่ยในการน าโนต๊บุ๊ค (ค่าไฟฟา้) จ านวนเงิน 100 บาทต่อเคร่ืองต่อวัน 
   ซ่ึงค่าใชจ้า่ยดังกล่าวนี้ ผู้อบรมที่น าโนต๊บุ๊คมาในวันที่ไมไ่ด้ระบใุหต้้องน ามานั้น ผู้อบรมทา่นนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าใชจ้า่ยในส่วนนี้เอง 
 - ผู้ที่มรีายชื่อตามประกาศจะต้องเขา้ร่วมการอบรมใหค้รบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หากผู้ที่ได้รับทนุจากหนว่ยงานใดเขา้ร่วมการอบรมไมค่รบตามเกณฑ์ที่ก าหนด
   หนว่ยงานของผู้ได้รับทนุทา่นนั้น จะไมไ่ด้รับการคัดเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการ และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มทีนุสนบัสนนุค่าใชจ้า่ยในการเขา้ร่วมจากทดีีจเีอในรุ่นต่อไป 
   ดังนั้น จงึขอใหผู้้สมคัรเขา้ร่วมโครงการพจิารณาอยา่งรอบคอบเพื่อประโยชนสู์งสุดในภาพรวมของโครงการและยงัคงมทีนุสนบัสนนุการพฒันาบคุลากร
   ส าหรับหนว่ยงานภาครัฐต่อไปในอนาคต
 - ขอสงวนสิทธิ์การพจิารณาใหห้รือตัดสิทธิ์การเขา้ร่วมโครงการฯ อยู่ในดุลยพนิจิของคณะกรรมการหลักสูตรฯ และการพจิารณาของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
   ว่าผู้ใดมสิีทธิ์เขา้รับการอบรมถอืเปน็ที่ส้ินสุด
 - ล าดบัส ารองจะไดร้ับการพิจารณาใหเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ก็ตอ่เมื่อมผู้ีสละสทิธิ์ และ/หรือ ตดิตอ่ไมไ่ดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนดไวข้า้งตน้เทา่น้ัน
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