รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Artificial Intelligence (GOCC Expert AI) รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)
วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------------------1 นาย คณากร ปันทะโชติ

กรมการท่องเที่ยวกรมพลศึกษา

2 นางสาว นุชจรี เจริญบุญวานนท์

กรมทรัพยากรธรณี

3 นางสาว วันวิสา ธรรมาสถิตนุกุล

กรมทางหลวง

4 นาย ธรรมรัตน์ เนาว์สูงเนิน

กรมปศุสัตว์

5 นางสาว รัตนา สุวรรณวิชนีย์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ- สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

6 นาง มาริยาท ตั้งมิตรเจริญ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ- สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

7 นาย ศุภชาติ ภู่มะณี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

8 นาย ธัมมจิต รุจนวงศ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

9 นางสาว เกศราภรณ์ เตชะพิเชฐวนิช กรมอุตุนิยมวิทยา
10 ร้อยตรี อภิชัย แดงมาดี

กองทัพบก

11 ร.ท. ธัญวัช นันทาภิวัธน์

กองทัพบก

12 นาวาอากาศโท วิพุธ อนันทนุพงศ์

กองทัพอากาศ

13 ร.ต. พีระพงษ์ โพธิ์เจริญ

กองทัพอากาศ

14 น.ต. รัฐพล เลี่ยมแก้ว

กองทัพอากาศ

15 พ.ต.ต. จรัญญู เครือแวงมนต์

กองบัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

16 นางสาว ณิชาภัทร สีเขียว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

17 นาง สุภัชญา ลีลุเดช

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

18 นาย เอกชัย สินมา

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

19 นาย ธงชัย จินดาสิทธางกูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 นางสาว นงนุช บุญเดิม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

21 นาย กิตติ อัคควัฒนกุล

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

22 นางสาว กัลยรัตน์ เจริญปรุ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)
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23 นางสาว พีรญา ตันติอนุภาพ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)

24 นาย อธิป ปี่ทอง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)

25 นาย กิตติภัต เทียมทินกฤต

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

26 นาย อัศวิน ศรีสวัสดิ์

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

27 นาย เกริกเกียรติ ตันสุวรรณ

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

28 นางสาว สุธาสินี จินุศร

สานักงานกิจการยุติธรรม

29 นาย สุทธิจิตต์ เวชโสภณ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

30 นาย ธีรวัฒน์ ศิลปรัศมี

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

31 นาย ไพโรจน์ ใยโพธิ์ทอง

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

32 นาย นพดล เสาร์สุวรรณ์

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

33 สิบตรี ณัฐพงษ์ ไชยวงค์

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

34 นางสาว นิภาวรรณ รอดสาย

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

35 นางสาว ออมพิไล มโนรัตน์

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

36 นาย จุฑาสิทธ์ โรหิตรัตนะ

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

37 นาย ธนพล ศรีเมือง

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

38 นาย นิธินาถ สุดปัญญา

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

39 นาง ประคอง โพ

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

40 นางสาว ชัชนันท์ จันทบุรี

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

41 นางสาว พิชญา สกะมณี

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

42 นาย อิทธิกร ช่างสากล

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

43 นาย อรรถพล จันทาทอง

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

44 นาย นพพร ม่วงระย้า

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

45 นาง รัชดาภรณ์ ทิพย์ผ่อง

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

46 นางสาว ณัฐวดี โพธิ์กะสังข์

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

47 นาย ณธกร ไชยกาล

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

48 นาย วลัญช์ ครองสัตย์

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

49 นาย ชัยวัฒน์ ธรรมาสถิตนุกุล

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

50 นาย พลวัต พฤกษ์มณี

อื่นๆ

51 นาย อภิชาติ คาบารุง

อุตสาหกรรมพัฒนา
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52 นาย สุเมธ สมเงิน

กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

53 นาย วิชัย ลายทอง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

54 นาย ณัฐพล อินยะ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

55 นาย เอกพงศ์ เกตุเอม

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

56 นาย ธีระพงค์ ช่วยธานี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

57 นาย ศราวุฒิ พูนภูงา

กรมสุขภาพจิต

58 นาย ธนพล เอี่ยมสกุล

สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

59 ร.ต.ต. กร วงศ์คา

สานักงานตารวจแห่งชาติ

60 นาย นรินทร์ ปั้นเทียน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

61 นางสาว ณัฐวดี คาภิรานนท์

กรมธุรกิจพลังงาน

62 พันเอก อนิวรรต เหมนิธิ

กองทัพบก

63 นางสาว สุธีรา วิเศษกุล

กรมควบคุมมลพิษ
--------------------------------------------------หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเข้าร่วมอบรม เนื่องจากมีการสารองที่นั่งสาหรับผู้อบรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว หากไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป
2. ในหลักสูตรนี้จาเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในการอบรม ขอให้ผู้อบรมนาโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์
มาใช้ประกอบในการอบรมด้วย
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