รายชื่อผู้บริหารระดับที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
(Digital Transformation Program: DTP)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 5 กันยายน 2562
เรียงลำดับตำมพยัชนะ ก ถึง ฮ
ที่

ชื่อต้น

ชื่อ

นามสกุล

1 นาง

กุลฤดี

พัฒนะอิ่ม

2 นาย

ฆนภาส

ศิริรัมย์

3 นาง

จุฑามาศ

ศิริชัยสุทธิกร

4 นาย

เฉลิมพร

ช่วยรักษา

5 นาย

ชิงชัย

เอี่ยมสิทธิพันธุ์

6 นาง

เดือนเพ็ญ

โยเฮือง

7 นาย

ทวีศักดิ์

สิริรัตน์เรขา

8 นาย

ธนา

อมรภัทรกุล

9 นาย

ธีรพัฒน์

เวชชประสิทธิ์

10 นาง

นงนุช

วงศ์กาฬสินธุ์

11 นาง

นพวรรณ

ศรีวงค์พานิช

12 พันเอก

นภดล

แก้วกาเนิด

13 นาง

นันทวรรณ

ธรรมวิไลวัฒน์

14 นาง

พัฒนพร

ไตรพิพัฒน์

15 นาย

พิพัฒน์

กิตติสิโรตม์

16 นาย

ไพรัช

สอาดจิตต์

ตาแหน่ง
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้จัดการงานวิศวกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ผู้อานวยการกองแผนสารสนเทศและสื่อสาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การไฟฟ้านครหลวง
นักวิเคราะห์นโยบายแะแผนชานาญการ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทลั สุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสุขภาพจิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ผู้อานวยการสาขาเคมีและชีววิทยา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประปานครหลวง
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักปฏิบัติการ
กรมยุทธการทหารบก
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์
การไฟฟ้านครหลวง
ผู้อานวยการฝ่ายกากับธุรกิจตัวกลาง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้อานวยการส่วนงาน
สานักงาน กสทช.
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายขาย
การยาสูบแห่งประเทศไทย
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ที่

ชื่อต้น

ชื่อ

17 นางสาว ภัทราภรณ์
18 นาย

ยงเจือ

19 นาย

รัก

20 นาย

ฤทธี

21 นาย

เลิศศักดิ์

22 นาย

วจี

23 นาง

วิไล

24 นาย

ศรพงศ์

25 นาง

ศิริพร

26 นาย

ศุภวัฑฒ์

27 นาย

สมศักดิ์

28 นางสาว สุริชา
29 นางสาว อรทัย
30 นาย

อานนท์

31 นางสาว อายุศรี
32 นาย

อานวย

33 นาย

เอนก

34 นาย

เอนก

นามสกุล

ตาแหน่ง

รองอธิบดีด้านบริหาร
กรมพัฒนาที่ดนิ
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ
เหล่าศิริถาวร
กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
ลาภานันต์
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ที่ปรึกษา
ศรีสวัสดิ์
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนา
จรรยาแพทย์
ระบบงานผลิตภัณฑ์ สายงานเทคโนโลยี
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผูว้ ่าการ
พิทักษ์ปรัชญากุล
การไฟฟ้านครหลวง
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
เรืองฉาย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดุรงคเวโรจน์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ศริพันธุ์
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โกมลมาลย์
กรมประมง
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนากระบวนการธุรกรรมทาง
ธนาวุฒิวร
การเงิน กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานผลิตภัณฑ์ สายงานเทคโนโลยี
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการงานวิศวกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปั้นทอง
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ผู้อานวยการฝ่ายกากับธุรกิจจัดการลงทุน
นิ่มถาวร
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หัวหน้าสานัก
โห้วงษ์
การยาสูบแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
คาบรรลือ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผู้อานวยการฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสงวิโรจนพัฒน์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย
บารุงกิจ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1
อยู่ยืน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โสเจยยะ
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เบอร์ติดต่อทีมงาน TDGA ทีมงานผู้ประสานงาน
หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
(Digital Transformation Program: DTP)

1

2

3

4

ทีมงาน TDGA ผู้ประสานงานรายละเอียดต่างๆ
ที่
ชื่อและนามสกุล
2 นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่
3 นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู
5 นายเอก โอฐน้อย
9 นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ

5

6

7

8

9

10

ชื่อเล่น
เปิ้ล
ปุ๊ก
เอก
เล็ก

โทรศัพท์มือถือ
081 079 7209
081 985 0471
080 276 7779
095 662 9950

ทีมงาน TDGA ผู้ดูแลท่านผู้บริหารที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
ที่
ชื่อและนามสกุล
ชื่อเล่น
1 นางสาวสุวรรณา วันปาน
ณา
6 นายสกล วัฒนอุดมศิลป์
ต้อย
7 นางสาวพิชดาภา ภาคกาย
อุ้ย
8 นางสาวทิพย์ศริน ภัคธนกุล
แอร์
10 นางสาววาสนา หมั่นสระเกษ
ยุ้ย

โทรศัพท์มือถือ
ทีมงาน TDGA
ทีมงาน TDGA
ทีมงาน TDGA
ทีมงาน TDGA
ทีมงาน TDGA
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