
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร

วันท่ี วันท่ี 11 กันยายน 2561
สถานท่ี ห้องประชุมวิภาวดี ช้ัน 18 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

*** เรียงตามพยัญชนะ ก ถึง ฮ

ล าดับท่ี ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง
1 นาย กฤษฏิพงษ์ สร้างสุขดี ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

2 นางสาว กาญจนา พรมเทพ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

3 นาง ขนิษฐา ผลเจริญ การประปานครหลวง ผชช.กปน.ระดับ9
4 นางสาว จริญยา คงอ่อน ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน

5 นาย จักรกริช บุญน า ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการช านาญการ รักษาราชการ
ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานสนับสนุน
เครือข่ายและประสานภูมิภาค

6 นางสาว จินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ กรมคุมประพฤติ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการคุมประพฤติ

7 นาย ชัยยศ บัวคล่ี ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

8 นาย ชานนท์ ม่ังค่ัง ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน

9 นาย ฐิตวัฒน์ ภูบุญเต็ม ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

10 นางสาว ณัชชา วรวัฒนเมธีกุล ส านักงานศาลยุติธรรม ผู้ตรวจราชการ ส านักงานศาลยุติธรรม
11 นาง ดวงฤดี เวโรจน์วาณิช ธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าท่ีช านาญงาน
12 นาย นที เกตุรัตน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการต่างประเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ

13 นางสาว นันทภรณ์ รอดเผือก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

14 นาง นันทิยา แสงเปล่งปล่ัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่

เจ้าหน้าท่ีช านาญงาน

15 นาย นิยม เติมศรีสุข ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

16 นาง นิศา ชัยประเสริฐ ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรณารักษ์อาวุโส
17 นาย ปนิสภ์ วณิชชานนท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ
18 นาย ปรัชญา เพ็ชรแสงศรี กระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การเรียนรู้กรอบการก ากับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ 
(Data Governance Framework Introduction) รุ่นท่ี 6



19 นาง ปาริชาติ หาญเรืองเดช กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ผอ. กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศส่ิงแวดล้อม
20 นางสาว พิไล หิรัญวาทิต ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

21 นาง พิศวาท ภาพสุวรรณ การประปานครหลวง ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน
เทคโนโลยี

22 นางสาว ภัคภิญญา ธรรมโชโต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด ผู้เช่ียวชาญประจ าส่วนความปลอดภัยและ
คุณภาพ

23 นาย ภูษิต โพธ์ิแสง ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช านาญงาน

24 นาย เมษา ตู้เพชร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
25 นาย รชฎ บุญประเสริฐ ส านักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

26 นาง ฤทัยรัตน์ ราชมณี ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ

27 พันโท วัลลภ จันที ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก นายทหารปฏิบัติการไซเบอร์
28 นางสาว ศิสา นาคมณฑนาคุ้ม ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการ
29 นาย ศุภชัย โรยแก้ว ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์

30 นางสาว สุธีมนต์ ไพบูลย์ธนานนท์ การประปานครหลวง นักคอมพิวเตอร์ 7
31 นาย สุพจน์ อุปลา ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
32 นาง สุมาลี บุญเจริญ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้วิเคราะห์อาวุโส
33 นาย สุวรรณ กล่ินประชุม การประปาส่วนภูมิภาค ผอ.ส านักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
34 นาย เสริมศักดืิ ศักด์ิวณิช โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

35 นาง อาภา จันทร์ทิพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ช านาญการ


