รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Data Catalog รุ่นที่ 2
วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
--------------------------------------------------1 นาย สุเทพ คล้ายสถาพร

กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2 นาย นวิน เข็มทอง

กรมการท่องเที่ยวกรมพลศึกษา

3 นาย ภูวิศ รักษาแก้ว

กรมขนส่งทางราง

4 นาย ชานัน ติรณะรัต

กรมควบคุมมลพิษ

5 นางสาว พิมพ์พรรณ ศรีสุพรรณ

กรมควบคุมมลพิษ

6 นาย ราเชนทร์ ราชพิลา

กรมควบคุมมลพิษ

7 นาย ชนินทร์ ชูประเสริฐ

กรมเจ้าท่า

8 นาย สมโภช วัฒนไวฑูรย์ชัย

กรมเจ้าท่า

9 นาย ศุทธ์ธี คงพารา

กรมเจ้าท่า

10 นาย สุรพงษ์ หมายลาภ

กรมทรัพยากรธรณี

11 นางสาว สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล

กรมทรัพยากรธรณี

12 นางสาว นุชจรี เจริญบุญวานนท์

กรมทรัพยากรธรณี

13 นาย พีระพงษ์ อาจสม

กรมทางหลวง

14 นางสาว ศศิชา โกยวิวัฒน์ตระกูล

กรมทางหลวง

15 นาย ศตวรรษ มุกดาหาร

กรมที่ดิน

16 นาย ชาติชาตรี แสวง

กรมที่ดิน

17 นางสาว ทัศน์วรรณ หมวดไธสง

กรมที่ดิน

18 นาย ปวี กีรติยะอังกูร

กรมธุรกิจพลังงาน

19 นางสาว เสาวณี จันทร์รอด

กรมธุรกิจพลังงาน

20 นางสาว ชันษา สมวงศ์

กรมประมง

21 นาง ศิริพร ชานาญชาติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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22 นางสาว นัยนา บุญนาค

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

23 นางสาว จริดา คงรื่น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

24 นางสาว ฐิติมา มีศรี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

25 นาง นันทพร บุญเอก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

26 นางสาว นาถยา จันทรังสีวรกุล

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

27 นางสาว ปิยะมาศ คดโมก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

28 นาง ภูษณิศา ช่วยประคอง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

29 นางสาว สิริกัญญา อัปโมกข์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

30 นางสาว สุกัญญา ภิรมย์ทอง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

31 นาง สุนทรี สามบุญเรือง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

32 นาย อานนท์ กุญแจทอง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

33 นางสาว ชนิสา คุณาวุฒิ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

34 นาย สีหนาท ศิวเสน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

35 นาย วิเชียร ประดาสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

36 นาง สุทรามาศ ยะหัตตะ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ- สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

37 นางสาว กัลยารัตน์ วิสมล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ- สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

38 นางสาว สุดารัตน์ สายเพียร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ- สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

39 นาย อลงกรณ์ พลีกร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ- สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

40 นางสาว เกศิรี ชาญพิทยกิจ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

41 นางสาว ชลิตตา สมารังคสุต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

42 นางสาว รัชนันท์ จันทร์วิไล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

43 นางสาว สุพัตรา ดารามาศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

44 นส กฤษณี ช่อสะอึก

กรมสรรพสามิต

45 นางสาว ปิยาภรณ์ นับถือเนตร

กรมสรรพสามิต

46 นางสาว จารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต

กรมหม่อนไหม

47 นาย ดุลยวัฒน์ มาป้อง

กรมอนามัย

48 นาย พีรณัฐ จริยรักษ์วรกุล

กรมอุตุนิยมวิทยา

49 ร้อยตรี อรรถพล อภิชาติโยธิน

กองทัพบก

50 ร้อยเอกหญิง วณิชยา พันธ์ไพโรจน์

กองทัพบก
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51 นาย ยุทธนา สกุลพราหมณ์

การกีฬาแห่งประเทศไทย

52 นาย ธนากร จะโต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

53 นาย นครินทร์ กลิ่นหอม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

54 นางสาว ธนาภรณ์ วงชัยชาญ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

55 นางสาว วรารักษ์ ทองคาทวีผล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

56 นางสาว รัตนา บุญมาศ

ธนาคารออมสิน

57 นาย สุรพงศ์ ระวังวงศ์

บมจ. กสท โทรคมนาคม

58 นาย กฤษมณ ตะเภาทอง

บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส)

59 นาย ธัญญา สัตยาอภิธาน

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

60 นาย อนุชิต วรรณวิชิต

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

61 นาย รัฐวุฒิ เดชจบ

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

62 ว่าที่รต รุ่งโรจน์ ยินดีทิพย์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

63 นาย วิษณุ อ่อนน้อม

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

64 นาย ชุติพนธ์ อ่อนน้อม

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

65 นางสาว เกศสุดา นามแดง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

66 นาย ทวีศักดิ์ เอี่ยมไพศาล

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

67 นาย ประเทือง นรินทรางกูลณอยุธยา

สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

68 นาย จักรพงศ์ ปรีชาภรณ์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

69 นาย ธีรยุทธ คูณสุข

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

70 นางสาว แก้วตา แตงอ่อน

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

71 น.ส. รุ่งนภา รื่นกลิ่น

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

72 นางสาว กรรณิการ์ สรกล

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

73 นางสาว จุฑาภรณ์ ทองสอดแสง

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

74 นาย กีรติ กล่อมมิตร

สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

75 นางสาว ศิริรัตน์ หมัดโนต

สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

76 นาย กิตติพล สกุลลิ้ม

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

77 นางสาว เหมวรรณ ไกรนุกูล

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

78 นาย ปิยะนพ อินแพง

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

79 นางสาว อมรรัตน์ ปิติ

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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80 นาย ธนบดี ภักดีสังข์

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

81 นางสาว ฐิติญาภรณ์ วีระพงษ์

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

82 นางสาว ทิวานันท์ ปัญญามูลวงษา

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

83 นางสาว นันธิตา วรบัณฑิตย์

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

84 นาย สรวิศ เศรษฐบุบผา

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

85 นาย กีรติ คคนัมพร

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

86 นาย วิชัย ผิวเงิน

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

87 นาย ปฐพี สิงหะ

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

88 นาย ขันธ์ศิริ อาทร

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

89 นางสาว ธัญญพัทธ์ วงศ์เกษตรรัตน์

สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

90 นางสาว อรพินท์ วิพัฒนกาจร

สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

91 นางสาว ณุภัทรา จันทวิช

สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

92 นาย ฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

93 นาย กิตติศักดิ์ เดชชาญชัย

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

94 นาย เอกมนตรี เจียวพ่วง

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

95 นาย วลัญช์ ครองสัตย์

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

96 นาย กีรติ เครือจันทร์

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

97 นาย เอกรัฐ ลือสิริพาณิชย์

องค์การเภสัชกรรม

98 นางสาว อาเร็ม บุญสม

องค์การเภสัชกรรม

99 นาง นิษฐา อุดมศักดิ์ไพบูลย์

องค์การเภสัชกรรม

100 นาง วีราวรรณ เมฆสมณะศักดิ์

องค์การเภสัชกรรม

101 นาย ยุทธพงษ์ พุกอาษา

อื่นๆ
---------------------------------------------------
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