
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร

วันท่ี วันท่ี 6 พฤศจิกายน 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 กฤดานน แสงสุริยา กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
2 นาย กฤษณะ โมราสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ก าแพงเพชร
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 นาย คมเดช ภูวเกษมกุลนาท ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

4 นาง จันทรา บุญมาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

5 นางสาว จีรภา เจริญจิตร์ บมจ. ทีโอที หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศท่ีดี
6 นางสาว จุฑารัตน์ สบู่ม่วง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย

7 นาย เจริญศักด์ิ เจริญเลิศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8 นางสาว ณัฐกานต์ ทรงก าพล ส านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

9 นางสาว ณัฐธิดา พงษ์รัตน์ บมจ. ทีโอที ผู้จัดการส่วนนโยบายและบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี

10 นางสาว ดลกมล สุบรรณพงษ์ ธนาคารออมสิน ฝ่ายวางแผนเทคโน
โยลีสารสนเทศ

หัวหน้าหน่วย

11 นาย ทวีศักด์ิ นาเมืองรักษ์ ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

12 นาย ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 นาง ทุติยาพร ทวนทอง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
14 นาย ธวัชชัย สุขสาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน

หัวหน้าส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

15 นาง ธีรนาฏ หร่ังเพ็ช กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม นักวิชาการส่ิงแวดล้อม
16 นาย ธีระยุทธ ธีรประถัมภ์ ส านักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
17 นาง นันทนา คุรุวงศ์วัฒนา กรมสรรพากร ศูนย์สารนิเทศ นักวิชาการสรรพากร
18 นางสาว นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา รองผู้จัดการกองทุนฯ
19 นางสาว พนมวัน อินรีย์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
20 นางสาว พรวันอาสา บ ารุงไทย ส านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

การเรียนรู้กรอบการก ากับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ 
(Data Governance Framework Introduction) รุ่นท่ี 10



21 นาย พัทยา ปานสุุวรรณ การประปานครหลวง ผู้อ านวยการกองตรวจสอบสารสนเทศ
22 นางสาว มนเฑียร แสงทิม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความ

เส่ียง

23 นางสาว เรวดี ประสพศิลป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
24 นางสาว วรกร พุ่มเรือง ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

25 นางสาว วิภาดา ป่ินเกษร ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

26 นาย ศตวัฒน์ เวียงอินทร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน

นักวิขาการคอมพิวเตอร์

27 นางสาว ศศิชา โกยวิวัฒน์ตระกูล กรมทางหลวง นักวิชาคอมพิวเตอร์
28 นาง สมคิด แซ่ว่อง ส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

29 นาย สมศักด์ิ เกิดหล า ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรา
ษฏร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

30 นาย สรเวทย์ ราวรา การยางแห่งประเทศไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
31 นาย สามารถ ดวงวิจิตรกุล องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รองผู้อ านวยการ
32 นาง สิริวิมล นันทุรัตน์ บมจ. ทีโอที วิศวกร
33 นางสาว สุดารัตน์ พงษ์เฉลียว ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
34 นาย สุทธิโชค คณโฑเงิน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
35 น.ส. สุพรรณี สุวรรณชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ
36 นาย สุรชัย นิลแสง ส านักงานสถิติแห่งชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
37 นาย สุรนนท์ ประกอบพร โรงพยาบาลนครนายก นักวิชาการคอมพิวเตอร์
38 น.ส. หฤทัย คุโณทัย โรงพยาบาลนครนายก หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
39 นาย อนาวิล อมรเดชากุล ส านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

40 นางสาว อัจฉราพร บุญญพนิช ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ

41 ว่าท่ี รตญ. อารดา อินทชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


