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รายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Data Visualization with Power Bi รุ่นที่ 2  

วันที่  20-22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องบีบี 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

--------------------------------------------------- 

1 นาย บัณฑิต แก้วงอก กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

2 นาย ทศพล ศรีเพ็ชรพันธุ์ กรมการปกครอง 

3 นาย นรวิชญ์ ทิพยผลาผลกุล กรมการปกครอง 

4 นางสาว เพียงอุมา วงษ์พรพันธุ์ กรมการแพทย์ 

5 นาง ดิลกา สถิตพิพัฒน์ กรมการแพทย์ 

6 นาย จักรพันธ์ หมอยาดี กรมควบคุมมลพิษ 

7 นาย สุนิตย์ พูลสวัสดิ์ กรมทางหลวง 

8 นาย ศุภโชค อารีย์ยนต์วัฒนา กรมทางหลวง 

9 นาย อัคคเดช ประทีปแก้ว กรมธุรกิจพลังงาน 

10 นางสาว กษมา กิติสุนทร กรมประชาสัมพันธ์ 

11 นางสาว ภิญญา แซ่แต้ กรมประชาสัมพันธ์ 

12 นางสาว นันทิยา พูลสวัสดิ์ กรมประมง 

13 นางสาว สุคนธา สาระรักษ์ กรมประมง 

14 นางสาว พณิชา เกื้อประจง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

15 นาย วิรัตน์ วิเศษงามวศิน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

16 นางสาว รัชฎา เสนอค า กรมวิทยาศาสตร์บริการ- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

17 นาย ภคพงษ์ ปัญญาเรือง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

18 นางสาว ปานฤทัย จ านงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

19 จ.อ.หญิง นฤมล เมืองเล็ก กองทัพอากาศ 

20 นางสาว ก าลัย ธิชาญ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

21 นางสาว วรนวลศรี โพธิวฒัน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

22 นางสาว เกศรา ทับโพชา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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23 นาย วสันต์  โชครัตนชัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

24 นางสาว จิตติมา พัวเพิ่มพูลศิริ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

25 นางสาว สุณิสา ฮ่อนโพธา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

26 นางสาว สุรัศมี ตันเหิมหงส์ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

27 นาย ชาญณรงค์เวทย์ โสระเวช ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

28 นาย วัจนภร น้อยเลิศ ธนาคารออมสิน 

29 ว่าที่รต รุ่งโรจน์ ยินดีทิพย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

30 น.ส. วิชชาดา สิมลา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

31 ผศ.ดร. นัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

32 ผศ.ดร. ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

33 นาย ภานุพงศ์ ขาวจันทร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

34 นาย รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

35 นางสาว รังสิมา นพรัตน์เรืองเด่น สถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ 

36 นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

37 นาย ภัทราวุฒิ แสงศิริ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

38 นาย รชต ทรงอยู่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

39 นาย ภุชงค์ คงสุทธิ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) 

40 นาย จีระศักดิ์ เสมาทอง ส านักงบประมาณ 

41 นาย ธีระ ศรีข า ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

42 นาย ทรงเกียรติ เพ็งอิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

43 นางสาว ณัฎชยาภา ธัญญะเจริญ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

44 นางสาว นันทภรณ์ รอดเผือก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

45 นาย คมเดช ภูวเกษมกุลนาท ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

46 นาง วรา เทศทอง ส านักงานธนานุเคราะห์ 

47 นางสาว สุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

48 นางสาว ณัฐพัชร บุตรเต ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

49 นาย กฤษฎา ถิ่นทับปุด ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

50 นางสาว กฤตกัญญา คชรินทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

51 นาย จุฑาสิทธ์ โรหิตรัตนะ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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52 นาย อารยะ เลขวัฒนะ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

53 นางสาว พัชร์ธนศิฏาษ์ ปัญจะวัน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

54 นาย นิมิต นิยม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

55 นาย ศักดิ์ชัย เพ็ชรบัว ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

56 นาย วีระวุธ เพ็งชัย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

57 นาย พชฏ ศริพันธุ์ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

58 นาย วิศว์รุจ ชูเวทย ์ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

59 นางสาว สตรีรัตน์ จันทร์ศรี ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

60 นางสาว วิลาสินี เทพสุนทร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

61 นางสาว กฤษณา เพ็ชรเจริญ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

62 ดร. ตั้ม บุญรอด ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

63 นางสาว หัสยา มูลจิโน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

64 นาย อัษฎาวุธ นาคทอง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

65 นาย กฤตภาส วิเศษสิงห์ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

66 นาย กิตติภัฏ อมะลัษเฐียร ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
--------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเข้าร่วมอบรม เนื่องจากมีการส ารองท่ีนั่งส าหรับผู้อบรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว หากไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอ่ืน ๆ ต่อไป 

  2. ในหลักสูตรนี้จ าเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในการอบรม ขอให้ผู้อบรมน าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์
มาใช้ประกอบในการอบรมด้วย 

 


