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รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 

(e-Government Executive Program: e-GEP#9) 
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง วันที่ 15 สงิหาคม 2562 
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน ้า กรุงเทพฯ  

รายนามเรียงล าดบัตามพยญัชนะ ก ถึง ฮ 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ต้าแหน่ง  

1 นาย ก้องภพ โพธิสุวรรณ 
ผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

2 นาย เฉลิมชัย ปาปะทา 
รองอธิบดี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 

3 นาย ชัยวุฒ ิ เลิศวนสิริวรรณ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4 นาย ชิโนรส ลี้สวัสดิ ์
รองอธิบดี 
กรมสุขภาพจิต 

5 นายแพทย ์ ธนรักษ์ ผลิพัฒน ์
รองอธิบดี 
กรมควบคุมโรค 

6 นาย ธ ารง บูรณะตระกูล 
ผู้เชี่ยวชาญการประปา 
การประปานครหลวง 

7 นาย บรรจง จ านงศิตธรรม 
รองอธิบดี 
กรมประมง 

8 นาย พงศธร พอกเพิ่มดี 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

9 พันเอก พงษ์ศักดิ์ หมื่นกล้าหาญ 
รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 
กรมยุทธการทหารบก 

10 นางสาว เพลินพิศ หมื่นพล 
ผู้อ านวยการฝ่ายดิจทิัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

11 นาย ไพบูลย ์ เหล็กพรหม 
ผู้อ านวยการสถาบนัพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

12 นาย มนตร ี กิตติชาติสกลุ 
รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต 
การยาสูบแห่งประเทศไทย 

13 นางสาว วสุมด ี วสีนนท ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

14 นาย วัชระ เสือดี 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมชลประทาน 

15 นาย วันชัย เจียรวัฒนาวทิย ์
รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร 
การไฟฟ้านครหลวง 

16 นาย วิชัย ไชยมงคล 
รองเลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ต้าแหน่ง  

17 น.อ. วิสุทธิ ์ สมภักดี 
รองผู้อ านวยการส านักระบบบญัชาการและควบคุม 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

18 นางสาว ศศิธร รัตนวิสิฏฐ์โชต ิ
ผู้จัดการ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

19 นายแพทย ์ สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล 
ผู้ช่วยเลขาธิการ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

20 นายแพทย ์ อนันต ์ กนกศิลป ์
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

21 นาย อนุกูล ไทยถานันดร ์
ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลปทุมธาน ี

22 นาง อรนาฏ โอวาทตระกูล 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมพัฒนาที่ดนิ 

23 นาง อ านวยพร ชลด ารงค์กุล 
รองอธิบดี 
กรมป่าไม ้

24 นางสาว อุศนีย์ ธูปทอง 
ที่ปรึกษาดา้นการประสานงานโครงการฯ 
ส านักงาน กปร. 

Last Update: 09.04.62 
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เบอร์ติดต่อทีมงาน TDGA ทีมงานผู้ประสานงาน 
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 

(e-Government Executive Program: e-GEP#9) 
 

 
 
 
 

 
ที ่ ชื่อและนามสกุล ชื่อเล่น โทรศัพท์มือถือ 
1 นางสาวสุวรรณา  วันปาน ณา 089 074 6712 
2 นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่ เปิ้ล 081 079 7209 
3 นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู ปุ๊ก 081 985 0471 
4 นายวาณิช โสภา อู๊ด 094 141 4656 
5 นายเอก โอฐน้อย เอก 080 276 7779 
6 นายสกล วัฒนอุดมศิลป์ ต้อย 087 558 5634 
7 นางสาวพิชดาภา ภาคกาย อุ้ย 083 969 5689 
8 นางสาวทิพย์ศริน ภัคธนกุล แอร์ 089 091 5258 
9 นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ เล็ก 095 662 9950 
10 นางสาววาสนา หมั่นสระเกษ ยุ้ย 089 919 9549 
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