รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร Data Visualization with Power Bi รุ่นที่ 1
วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
--------------------------------------------------1 นาย กรัณย์ ขาสมบัติ

กรมการจัดหางาน

2 นาย ธนพล เขียวพุ่มพวง

กรมการจัดหางาน

3 นาย สิทธิศักดิ์ จิตร์สุภาพ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

4 นาย วิชัย ลายทอง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

5 นาย ณัฐพล อินยะ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

6 นาง อัจฉรา ดาวัน

กรมชลประทาน

7 นาย พีระไทย พิศาลธรรมนนท์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8 นาย ปรีชา เนียมถนอม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

9 นาย สุรศักดิ์ แย้มเนตร

กรมทรัพยากรธรณี

10 นาย ชยารพ บุญมัติ

กรมทรัพยากรธรณี

11 นางสาว รัญศิกานต์ งามบุษบงโสภา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
12 นาย ประดับ วาหมงคล

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

13 นาย วสพล รุ่งโรจน์วรกุล

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

14 นางสาว นวลวรรณ ฉวีวรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

15 นาย สมศักดิ์ พัดพรม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

16 นาง สุภา กันทะนะ

กรมสรรพากร

17 นาย ศุภชาติ ภู่มะณี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

18 นาย ธัมมจิต รุจนวงศ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

19 นางสาว บุษกร อติลัคน์

กรมสุขภาพจิต

20 นาย รัชชา เอมพรหม

กรมหม่อนไหม

21 นาย นเรศ ไชยรัตน์

กรมหม่อนไหม
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22 ร้อยตรี อรรถพล อภิชาติโยธิน

กองทัพบก

23 น.ต. รัฐพล เลี่ยมแก้ว

กองทัพอากาศ

24 พันตารวจตรี ธนกร จันทะเกิด

กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง

25 พ.ต.อ. เชิดพงษ์ ชิวปรีชา

ตารวจภูธรภาค 8

26 นาย จรัล ผาสุขขี

บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส)

27 นาย พูลศักดิ์ มิดชิด

บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส)

28 นาย สมเกียรติ โกศลสมบัติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29 นาย พลวัต พฤกษ์มณี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 นาย สมศักดิ์ ครุฑบุญยงค์

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

31 ผศ. เสกสรร ไชยจิตต์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

32 นาย ธงชัย กลิ่นหรั่น

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

33 นางสาว เอกจิตรา สุขกุล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

34 นาย กฤตภาส นธกิจไพศาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

35 นาย ธนศักดิ์ สุริยาทรงศักดิ์

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

36 นาย อภิชาติ ก้องเสียง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

37 นางสาว วรนันท์ สาลียงพวย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

38 นาง วริทธิ์นันท์ ศุภารักษ์สืบวงศ์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

39 นาย มโนรถ ตัั้งเสวีพันธ์

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)

40 นาย อรรถชัย คันธารราษฎร์

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)

41 นายเอกราช แก้วบุญจันทร์

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

42 นาย กฤตพน ชูศรี

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

43 นางสาว โสรญา ขาวสว่าง

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

44 นางสาว แววตา พรหมศักดิ์

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

45 นางสาว อรณิช จองใจอนุรักษ์

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

46 นาย นพดล เสาร์สุวรรณ์

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

47 ร.ต. สิรภพ กนกฉันท์

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

48 สิบตรี ณัฐพงษ์ ไชยวงค์

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

49 นาย มนตรี สุดสาย

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

50 นางสาว วศินีพรรณ เกตุศักดิ์

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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51 นางสาว ภัทราวรรณ ธีฆัมพร

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

52 นาย กฤตธัช เหลืองวิวัฒนากุล

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

53 นาย จรัสพงษ์ จานงทอง

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

54 นางสาว พรพนิต บุญทรง

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

55 นาง ประคอง โพ

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

56 นางสาว ชัชนันท์ จันทบุรี

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

57 นาย พิเชษฐ์ คะเณย์

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

58 นางสาว นพรัตน์ บุญนาค

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

59 นางสาว ธมนวรรณ นิ่มอนงค์

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

60 นาย ชัยวุฒิ สีทา

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

61 นาย พูนชนะ วารีชัย

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

62 นาย ชัยวัฒน์ ธรรมาสถิตนุกุล

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

63 นาย ชัยณรงค์ กิตติแสงพัฒน์
องค์การเภสัชกรรม
--------------------------------------------------หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเข้าร่วมอบรม เนื่องจากมีการสารองที่นั่งสาหรับผู้อบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หาก
ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป
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