รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Artificial Intelligence (GOCC Expert AI) รุ่นที่ 2
วันที่ 7-9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------------------1 นางสาว สุเมณีย์ งามสอาด

กรมการข้าว

2 นาย สรายุทธ ทองน้อย

กรมการข้าว

3 นางสาว รุจิรัตน์ วงษ์จันทร์

กรมการข้าว

4 นาย สิทธิศักดิ์ จิตร์สุภาพ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

5 นาย สมโภช วัฒนไวฑูรย์ชัย

กรมเจ้าท่า

6 นาย เอกพล ฉิ้มพงษ์

กรมชลประทาน

7 นาย จักรกฤษณ์ ลีทอง

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

8 นาย สุชาติ กล่าพิมาย

กรมทางหลวง

9 นาย ชัยยศ ยอแสง

กรมทางหลวง

10 นาย จิรวัฒน์ ศรเพ็ชร์

กรมที่ดิน

11 นาย วัชระ โพธิ์รุ้ง

กรมที่ดิน

12 นาย ฑีภากรณ์ สาเภา

กรมประชาสัมพันธ์

13 นาย จิรศักดิ์ โตรัตน์

กรมประชาสัมพันธ์

14 นาย มารุต ปัญจพรอุดมลาภ

กรมประมง

15 นาย อรรถชัย อินทรทรัพย์

กรมประมง

16 นาย สีหนาท ศิวเสน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

17 นาง ไขแสง พุฒชูชื่น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ- สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

18 นาย กีรเดช โรจน์กิจอนันต์

กรมส่งเสริมการเกษตร

19 นาย รุ่งศิริ ประสงค์

กรมส่งเสริมการเกษตร

20 นาย ภคพงษ์ ปัญญาเรือง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

21 นางสาว ปานฤทัย จานงค์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

22 นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
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23 นาง สุภา กันทะนะ

กรมสรรพากร

24 นาย มณฑล บัวแก้ว

กรมสุขภาพจิต

25 นาย ณพรัตน์ ประกอบศรีกุล

กรมหม่อนไหม

26 นางสาว ลลิดา จันทราธนากุล

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

27 นางสาว ขวัญจิต ประทุมภักดื์

กรมอุตุนิยมวิทยา

28 พันตรีหญิง แพว เกิดผล

กองทัพบก

29 พันจ่าอากาศตรี ปิยดา กลิ่นถือศีล กองทัพอากาศ
30 พันตารวจตรี ธนกร จันทะเกิด

กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง

31 นางสาว เกศรา ทับโพชา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

32 นาย ธนกร สาแหรกทอง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

33 นาย ประพันธ์ เขตไพบูลย์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

34 นางสาว ทิพย์อาภา เสฐจินตนิน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

35 นางสาว กรกมล พุ่มพวง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

36 นางสาว กนกวรรณ โพธิ์เชย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

37 นางสาว สุรัศมี ตันเหิมหงส์

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

38 นาย ชาญณรงค์เวทย์ โสระเวช

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

39 นาย ศมน หงษ์ทอง

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

40 นางสาว วัจนภร น้อยเลิศ

ธนาคารออมสิน

41 ผศ.ดร. นัฎฐพันธ์ นาคพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

42 นาย สมเกียรติ โกศลสมบัติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

43 นาย ชุติพนธ์ อ่อนน้อม

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

44 นาย สมศักดิ์ ครุฑบุญยงค์

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

45 นาย นนท์ จิตร์จานงค์

ศาลยุติธรรม

46 นาย นรสิงห์ แสงบัวเผื่อน

ศาลรัฐธรรมนูญ

47 นาย ศราวุฒิ ศรีสมชัย

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

48 นางสาว รังสิมา นพรัตน์เรืองเด่น

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

49 นาย อธิป ปี่ทอง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)

50 นาง สุวิชา บุญช่วยรอด

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

51 นาย ศิรวุฒิ ตั้งเจริญชัย

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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52 นาย ชลทิตย์ ประทีปมโนวงศ์

สานักงบประมาณ

53 นางสาว วาทินี สิงห์สุขโชติ

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

54 นางสาว วรรณา สาราญใจ

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

55 นาย มานพ กาหลง

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

56 ร.ต.ต. ธเนศ ทวีโรจน์สุพล

สานักงานตารวจแห่งชาติ

57 ร.ต.ต. ธนาพันธุ์ วิมานมุนี

สานักงานตารวจแห่งชาติ

58 นาย กฤษฎา ถิ่นทับปุด

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

59 นาย ทศพล บัวทอง

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

60 นางสาว กฤตกัญญา คชรินทร์

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

61 ดร. สุชาดา อินลักษณะ

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

62 นาย กฤตธัช เหลืองวิวัฒนากุล

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

63 นางสาว จุฑามาศ เพิ่มกาญจนา

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

64 นาย สุพิมล คายิ่ง

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

65 นาย ประยูร หาญเสมอ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

66 นาย สิทธิพงศ์ พรมหาญ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

67 นาย อุเทน จาดยางโทน

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

68 นางสาว กรรณิกา จอมสูงเนิน

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

69 นาย พชฏ ศริพันธุ์

สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.)

70 นาย กรัณย์ รักวิชา

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

71 นางสาว มณีกุล ศรีเกลื่อน

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

72 นาย ปกรณ์ ศรแสง

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

73 นางสาว ธมนวรรณ นิ่มอนงค์

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

74 นาย ปรัชญ์รวี สงค์ประหยัด

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

75 นาย วรฉัตร กวีวรศาสตร์

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

76 นาย กฤษณะศักดิ์ พวงจันทร์

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

77 นาย ธนพงศ์ ภักดีเจริญ

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

78 นาย ปภู ธรรมวงศา

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

79 นาย ปิยยุทธ จิตต์จานงค์

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

80 นางสาว หัสยา มูลจิโน

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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81 นางสาว สิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
82 นาย ปุณยวีร์ ตันประเสริฐ

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

83 นางสาว สราญจิต สุวัฒนานันท์

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

84 นาย พิริยะ วิวัฒน์พัฒนกุล

องค์การเภสัชกรรม

85 นาย ธีรภัทร์ พ่อครวงษ์

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