
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร

วันท่ี วันท่ี 25 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 นางสาว กาญจนา ปานะบุตร กระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 นาย คทาวุธ อินทรทัต ส านักงานกิจการยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 นางสาว จรีญา ประชุมมาก ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 นางสาว จันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า ส านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

5 นส จิตชญา บูรณะหิรัญ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
6 นางสาว เฉลิมนภา นพเก้า ส านักงาน ปปส. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
7 นส ชมบุญ บุญคง ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม
หัวหน้าส่วนข้อมูลและสถิติ

8 นางสาว ณัฎชยาภา ธัญญะเจริญ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

9 นส ณิชาภา แสงสง่าตระกูล ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

นักวิชาการ SME5

10 นางสาว ธนิมา สังข์สุวรรณ์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก
บริหาร กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

11 นาย ปรนรรท สุวรรณวงศ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ

12 นางสาว ปราณีต แสวงการ ส านักงาน ปปส. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
13 นางสาว ปริศนา ทองงาม กรมสรรพากร นักวิชาการภาษีช านาญการ
14 นาย ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
15 นางสาว พรนภา ปิยะรุจิรา การไฟฟ้านครหลวง นักประมวลผลข้อมูล6
16 นางสาว ภารดี วงสาโรจน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงาน ป.ป.ส.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

17 นาย ภูวนัย แสงพล ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
18 นาย วรรณวิทย์ คล้ายบุญส่ง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
19 นาย วัชระ พันธ์โสภณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง พนักงานการเลือกต้ัง ช านาญการ

20 พันโท วัลลภ จันที ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก นายทหารปฏิบัติการไซเบอร์
21 นาง วิจิตรา เพ็ชรสม หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมบริหารจดหมายเหตุ

การเรียนรู้กรอบการก ากับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ 
(Data Governance Framework Introduction) รุ่นท่ี 7



22 นาง ศรีพรรณ ประสพธรรม ทีมบริหารจดหมายเหตุ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย

ผู้วิเคราะห์อาวุโส

23 นางสาว ศศิกาญจน์ งามทองประกาย ส านักงานกิจการยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
24 นาย สหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ

25 นาย ส ารวย วรเตชะคงคา ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

ผู้อ านวยการส่วนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

26 นางสาว สิริกุล ภัทรธรรมกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
27 นาง สุพัตรา ดวงภุมเมศ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

พิเศษ

28 นาง สุภาพร สวัสดิชัย ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ

29 นางสาว สุมนา วิรัชช่ัว ส านักงาน ป.ป.ส. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30 นางสาว สุรีย์พร สีดาคุณ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
31 นาย เสกสรรค์ ไทยสุวรรณ์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

32 นางสาว หน่ึงฤทัย ชโนวรรณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
33 นาย อดิสร อุดมรัตน์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
34 น.ส. อภิวรรณ ไชยพฤกษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้วิเคราะห์อาวุโส
35 นาง อมรรัตน์ ทวีกุล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ
36 นางสาว อาภาจิณ อุปถัมภากุล กระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
37 นาง อาภาวดี ศรีหิรัญ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ ากัด
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน
และวางแผนการตรวจสอบ

38 นาย เอกพงษ์ ช่วงไชย กรมการท่องเท่ียว นักพัฒนาการท่องเท่ียวช านาญการ
39 นาย โอฬาร มะโนกิจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์


