
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร

วันท่ี วันท่ี 21 สิงหาคม 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 กฤษณ์ กองสุวรรณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงาน

ใหญ่
นักระบบงานคอมพิวเตอร์

2 นาง กานดา บุญศรีภิรัตน์ การประปานครหลวง หัวหน้าส่วน
3 นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นักวิชาการส่ิงแวดล้อม
4 นางสาว จุฑามาศ เทพวัลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าแผนกบริการด้านส านักงาน

อิเล็กทรอนิกส์

5 นาย เจนจบ วีระพานิชเจริญ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงาน
ใหญ่

หัวหน้าแผนกบริหารจัดการกระบวนการ

6 นางสาว ชนินาถ วิจิตรไพฑูรย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

7 นางสาว ชมัยพร บุญทอด ส านักคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน

เจ้าหน้าท่ีวิชาการ

8 ดร. ชัยวัฒน์ นันทศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
9 นางสาว ณรัณภัช แสงทอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

10 นาย ทศพร ปรัชญารัตนเมธี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบงานด้านช่องทาง
บริการ

11 นาย ธนา อมรภัทรกุล ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
 ท าเนียบรัฐบาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการพิเศษ

12 นาย ธนาสิน จิตแก้ว PTT Digital Solutions Specialist
13 น.ส. นงลักษณ์ จินทศร บมจ.ธนาคารกรุงไทย AVP. IT Strategy Management and 

Governance

14 นาย นฤปกรณ์ อุทัยพัฒนาชีพ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 จ ากัด

นักวิชาการระดับผู้อ านวยการกอง

15 นางสาว น  าทิพย์ ฉิมสุด ส านักงานกิจการยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
16 นางสาว นิพาพร พ่ึงหล้า ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

17 น.ส. ปราณี วงค์อ านวยกุล บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

ผู้อ านวยการ

18 น.ส พจนา พานิชนิตินนท์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า
19 นางสาว พัลลภา มุสิกูล การประปานครหลวง นักคอมพิวเตอร์ 7

การเรียนรู้กรอบการก ากับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ 
(Data Governance Framework Introduction) รุ่นท่ี 4



20 นาย พีรภาส เพ็ชรรัตน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าแผนก
21 นางสาว ภัทราวลัย กฤตพิชญ์นันท์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาระบบงานด้าน

ช่องทางบริการ

22 นางสาว มนต์ทิชา วงศ์พรเพ็ญภาพ กรมเชื อเพลิงธรรมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
23 นาง มาสิริ สุขสุวรรณ ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
24 นางสาว รัตนาวลี อภิบาลเกียรติ โรงพยาบาลรามาธิบดี นักวิชาการสารสนเทศ
25 นาย ราเชน บุณยรัตพันธ์ุ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

26 นาง รุ่งพร จันทรักษ์ การประปานครหลวง ผู้อ านวยการกอง
27 นางสาว วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ
28 นางสาว วารุณี แจ่มจันทร์ ธนาคารทหารไทย จ ากัด มหาชน Service Delivery Manager
29 นาง วิภารัตน์ ทวิธางกูร งานสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสุขภาพ ฝ่ายสารสนเทศ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี

เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์

30 นางสาว วิศรา กระทอง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หัวหน้าบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน

31 นาง ศศิกานต์ สุขส ารวล ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
32 น.ส. ศิริมล วระมาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักระบบงานคอมพิวเตอร์
33 นางสาว ณัฎฐิณี แสงกุศลส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

34 นางสาว สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

35 นางสาว สุวรรณา นิมิตสุรชาติ บมจ ธนาคารกรุงไทย ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย
36 นางสาว เสาวรส ยนต์โยธินกุล ส านักงานกิจการยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
37 นางสาว อธิปประภา โพธ์ิระย้า ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
38 นางสาว อัจฉรา เลิศธ ารงศักด์ิ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เจ้าหน้าท่ี
39 นาย อุดม จันทรสุข ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ภูมิสารสนเทศ

40 นางสาว เอมอัชฌา สิลมัฐ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน

เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป


