รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Data Visualization with Tableau
(GOCC Expert Tableau) รุ่นที่ 1(เพิ่มเติม)
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Miracle Grand Ballroom B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------------------1 นางสาว สุเมณีย์ งามสอาด

กรมการข้าว

2 นาย สรายุทธ ทองน้อย

กรมการข้าว

3 นางสาว ธันยาพร กฤษณพันธ์

กรมการจัดหางาน

4 นาย ชัยประเสริฐ บางจั่น

กรมการจัดหางาน

5 นาย ยอดชาย พรฉัยยา

กรมการจัดหางาน

6 นางสาว ธัญญาภรณ์ ทองบุญโฑ

กรมการจัดหางาน

7 นาย วิชัย ลายทอง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

8 นางสาว ชุติมา วิชระโภชน์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

9 นาย อิศเรศ สุวัฒน์พิศาลกิจ

กรมทางหลวง

10 นาย ปวี กีรติยะอังกูร

กรมธุรกิจพลังงาน

11 นาย อัคคเดช ประทีปแก้ว

กรมธุรกิจพลังงาน

12 นาย กฤติน สุขสด

กรมบังคับคดี

13 นางสาว สโรชา ชามทอง

กรมประชาสัมพันธ์

14 นางสาว กุลยา จินดาวงษ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

15 นาย อดิศักดิ์ แก้วสุกแท้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

16 นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

17 นางสาว บุษกร อติลัคน์

กรมสุขภาพจิต

18 นางสาว จารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต

กรมหม่อนไหม

19 เรืออากาศโท เชิดชัย โรจน์วิสทุ ธินันท์

กองทัพอากาศ

20 ร.อ. ปวิน ปีตะวรรณ

กองทัพอากาศ

21 จ.ท. อาทิตย์ แสนโคก

กองทัพอากาศ
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22 นางสาว ชนินันท์ จิตอ่อนน้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

23 นาย อุดม เสาร์เอ้ย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

24 นางสาว วัจนภร น้อยเลิศ

ธนาคารออมสิน

25 นางสาว ศิริธร ทองโชติ

บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส)

26 นาง พัชราภรณ์ ยานะพันธุ์

บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส)

27 นายพูลศักดิ์ มิดชิด

บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส)

28 นางสาว สิรีธร แสงเพลิง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

29 นางสาว ศศิกาญจน์ งามทองประกาย

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

30 นางสาว ธัญวรัตน์ จิตต์สุคนธ์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

31 นางสาว พิรญาณ์ สายชล

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

32 นาย ดนัยวิทย์ ชาญสมร

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

33 นาย กฤษณ์ โกวิทพัฒนา

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

34 นาย กษิดิ์เดช บุรถาวร

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

35 นางสาว วันทนีย์ ศรีพวงผกาพันธุ์

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

36 นาย นพดล เสาร์สุวรรณ์

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

37 นางสาว พิมพ์วลัญช์ สุวรรณคีรี

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

38 นางสาว ธัญญารัตน์ ปัทมพงศา

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

39 นางสาว กรกช ภู่ไพบูลย์

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

40 นางสาว วชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

41 นางสาว ศิริประภา ศิริบุญธรรม

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

42 นาย จุฑาสิทธ์ โรหิตรัตนะ

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

43 นาย ชิน ปุ้งเผ่าพันธ์

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

44 นาย ฤชา วงษ์เนตร

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

45 นางสาว รัตนพร กิจโป้

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46 นาย จรัสพงษ์ จานงทอง

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

47 นาย นิธินาถ สุดปัญญา

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

48 นางสาว พรพนิต บุญทรง

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

49 นางสาว ชัชนันท์ จันทบุรี

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

50 นางสาว ณัชธ์ภิสรณ์ ศิริบูรณ์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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51 นาย หยัดซารี เล๊าะเหล๊ะ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

52 นางสาว สุชัญญา บุษกรนาวิน

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

53 นางสาว ปาจรีย์ ดาริการ์นนท์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

54 นางสาว สบภัค ตันติวิชาญ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

55 นาย วัชรพงษ์ วัชรินทร์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

56 นาย เอกมนตรี เจียวพ่วง

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

57 นาย ธเนศร์ ดารงคงวิทยานุกูล

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

58 นางสาว ศุภรัตน์ สมแสน

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

59 นางสาว ปาจรีย์ แจ่มจักษ

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

60 นางสาว สราญจิต สุวัฒนานันท์

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

61 นางสาว อัญชัญ คาด้วง

องค์การเภสัชกรรม

62 นางสาว ภรณ์วรัตน์ สุวชิ าชนันทร์

กรมอาเซียน

63 นาย ประเสริฐวิทย์ นารินนท์

กรมการจัดหางาน

64 นางสาว ภัทราภรณ์ โกฏิกุล

กรมการจัดหางาน

65 นาง ศิริพร ชานาญชาติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

66 นาย ชัยวัฒน์ ธรรมาสถิตนุกุล

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
--------------------------------------------------หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเข้าร่วมอบรม เนื่องจากมีการสารองที่นั่งสาหรับผู้อบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป
2. ในหลักสูตรนี้จาเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในการอบรม ขอให้ผู้อบรมนาโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มาใช้
ประกอบในการอบรมด้วย
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