รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
(GOCC Expert Big Data) รุ่นที่ 3
วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 111-112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------------------1 นาย ชนินทร์ ชูประเสริฐ

กรมเจ้าท่า

2 นาย ศุทธ์ธี คงพารา

กรมเจ้าท่า

3 นาย เอกพล ฉิ้มพงษ์

กรมชลประทาน

4 นางสาว สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล

กรมทรัพยากรธรณี

5 น.ส. ธิดารัตน์ ทิณวงษ์โพธิ์

กรมทางหลวง

6 นาย สุนิตย์ พูลสวัสดิ์

กรมทางหลวง

7 นาย ธีรชาย ช่าชอง

กรมที่ดิน

8 นาง ปารดา พรหมประสิทธิ์

กรมที่ดิน

9 นาย อมรเทพ ทองเพชร

กรมบัญชีกลาง

10 นางสาว รชากานต์ สิริเหมกุล

กรมบัญชีกลาง

11 นางสาว ภิญญา แซ่แต้

กรมประชาสัมพันธ์

12 นาย นภัส โสมวดี

กรมประมง

13 นางสาว วิลาสินี โพธิ์พันธุ์

กรมประมง

14 นางสาว อรุณรัตน์ ปานทอง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

15 นาย วสพล รุ่งโรจน์วรกุล

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

16 นางสาว นวลวรรณ ฉวีวรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

17 นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

18 นางสาว กานทิพย์ โพธิ์อ่อน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

19 นาย ธัมมจิต รุจนวงศ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

20 นาย ชลพัฒน์ เหล่าบุศณ์อนันต์

กรมหม่อนไหม

21 นางสาว เกศราภรณ์ เตชะพิเชฐวนิช กรมอุตุนิยมวิทยา
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22 นาย นพรัตน์ บุญปลูก

กรมอุตุนิยมวิทยา

23 นาย พีรณัฐ จริยรักษ์วรกุล

กรมอุตุนิยมวิทยา

24 เรืออากาศโท ณัฐวุฒิ จันทร์เสม

กองทัพอากาศ

25 พ.ต.ต. จรัญญู เครือแวงมนต์

กองบัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

26 พ.ต.ท. ชานนท์ คานวนศักดิ์

กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

27 นาง ชมภู จันทนา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

28 นาย ศรัณย์ บวรกิติวงศ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

29 นางสาว ปรางค์ชิต แสงเสวตร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

30 นางสาว ทรรศน์มน ทิมทอง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

31 นาย ประพันธ์ เขตไพบูลย์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

32 นางสาว อรอุมา พร้าโมต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 นาย ธงชัย จินดาสิทธางกูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 นางสาว วัจนภร น้อยเลิศ

ธนาคารออมสิน

35 นาย วุฒิชัย แซ่โง้ว

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

36 นาย จรัล ผาสุขขี

บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส)

37 น.ส. วิชชาดา สิมลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

38 ผศ.ดร. ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

39 นาย นรสิงห์ แสงบัวเผื่อน

ศาลรัฐธรรมนูญ

40 นาง ปาริชาติ สุขทอง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

41 นางสาว เอกจิตรา สุขกุล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

42 นาย ศิรวุฒิ ตั้งเจริญชัย

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

43 นาย ชลทิตย์ ประทีปมโนวงศ์

สานักงบประมาณ

44 นาย ประพฤทธิ์ ปิยะกาญจน์

สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

45 ว่าที่ร้อยเอก จักรกฤช ชุติมาโชติ

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

46 นาย ธนพิชญ์ เจยาคม

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

47 นาย สุทธิจิตต์ เวชโสภณ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

48 นางสาว อนงค์นุช วะรังษี

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

49 นางสาว จุฑาภรณ์ ทองสอดแสง

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

50 น.ส. บุบผา คุณาไท

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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51 นางสาว ศิริรัตน์ หมัดโนต

สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

52 นาย ทศพล บัวทอง

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

53 นาย นที เกตุรัตน์

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

54 นาย อนาวิล อมรเดชากุล

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

55 นางสาว ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

56 นางสาว ภัทราวรรณ ธีฆัมพร

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

57 นางสาว ชนินาถ วิจิตรไพฑูรย์

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

58 นางสาว ศรีจิตรา พันธ์ชาติ

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

59 นางสาว ณัฎฐิณี แสงกุศลส่ง

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

60 นางสาว จุฑามาศ เพิ่มกาญจนา

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

61 นาง ศิวพร เหลืองอมรศักดิ์

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

62 นาย ธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

63 นาย ธีรภัทร กลิ่นเขียว

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

64 นาย ชวลิต รัตนโกสีย์กิจ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

65 นางสาว กรรณิกา จอมสูงเนิน

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

66 นาย พงศธร ศุภนรากุล

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

67 นาง พิชชาวริน ชนะคุ้ม

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

68 นาย ธนธรณ์ น้อมพิทักษ์เจริญ

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

69 นางสาว สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

70 ดร. ตั้ม บุญรอด

สานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

71 นาย ปิยยุทธ จิตต์จานงค์

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

72 นางสาว สิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

73 นาย ธเนศร์ ดารงคงวิทยานุกูล

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

74 นาย กีรติ เครือจันทร์

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

75 นางสาว พัชรี ศึกขยาด

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

76 นางสาว พูลสุข งามระเบียบ

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

77 นาย ชัยณรงค์ กิตติแสงพัฒน์

องค์การเภสัชกรรม
--------------------------------------------------3

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