
ประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับทุกเข้าร่วมการอบฝึกอบรม
หลกัสตูรการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ Big Data ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2
อบรมระหวา่งวนัที่ 24 - 26 ตลุาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
การน าเสนอโครงการการฯ ตอ่คณะกรรมการหลกัสตูรฯ ณ วนัศุกร์ที่ 2 พฤศจกิายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. 

เรียงตามพยญัชนะ ก ถึง ฮ

ที่ ค าน าหน้า ชือ่และนามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

1 นาย กมล พิริยะสุรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบิัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 นาง กนัยารัตน์ ทิพยจนัทร์ ผู้จดัการส่วนบริหารขอ้มลูและสนับสนุนการขายภาครัฐ บมจ.ทีโอที

3 นาง กณุฑล จนัทวงค์ เจา้หน้าทีง่านในพระองค์ ระดับ 5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ

4 นาย จกัรพันธ์ ยาคู นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

5 นางสาว เจนตา วัฒนวีรพงษ์ นักวิเคราะหร์ะบบงาน 7 การประปาส่วนภมูภิาค

6 นาย โชคทวี องค์เจริญสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย ์ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร

7 นาง ธัญนภทัร์ ธนสีหสุ์ขเกษม พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8 บมจ. กสท โทรคมนาคม

8 นาย นพ ผาลทอง หวัหน้ากลุ่มระบบสารสนเทศ กรมทรัพยากรน  าบาดาล

9 นาง บุษราคัม  หวังศิริจติร ผู้อ านวยการกลุ่มงานยทุธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

10 นางสาว ปนัดดา ประมวลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเเหง่ชาติ

11 นาง ปัญญาพร พวงมะลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

12 นาย พิเชษฐ์ วาศประเสริฐ หวัหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมส่ิงทอ

13 นาย พิสิฏฐ์ ป้อมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

14 นางสาว เพทาย บรรจง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการจดัหางาน

15 นางสาว ภทัรายสุ พูลฤทธิ์ นักวิเคราะหน์โยบาย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาติ

16 นาย ภรีภทัร์ ดิษฐากรณ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักนโยบายและแผน

17 นางสาว มณีกลุ ศรีเกล่ือน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักปลัดกระทรวงยติุธรรม

18 นาย เมธัส ศรีโมรา เจา้หน้าทีส่ื่อสารฯ ศูนยคุ์ณธรรม (องค์กรมหาชน)

19 นาย รวี ตีวกลุ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 นาง รสสุคนธ์ กง๋อบุล หวัหน้างานพัฒนาระบบฐานขอ้มลูและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

21 นางสาว ลลนา นาชัยรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22 นางสาว ลักษม ีพฤทธิ์พิพัฒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงาน ป.ป.ส.

23 นางสาว ลัลน์นฤน คาลายานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี

24 นาย วสุพล วงษ์วิโรจน์ เจา้หน้าทีส่ารสนเทศอาวุโส 1 โรงงานไพ่

25 นางสาว วรรณา ตรีมหาโชค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

26 นาย วรวิทย ์น้อยเกดิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

27 นางสาว วริยา วิริยะกลุ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

28 นาย วิเชียร สุขยอ้ย เจา้พนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

29 นางสาว วิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

30 นางสาว ศิริพร สนธิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

31 นางสาว ศิริลักษณ์ เขือ่นควบ นักวิชาการเกษตรปฎบิัติการ กรมหมอ่นไหม

32 นาย สราวุฒิ ทองศรีค า อาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

33 นาย สุภโชค เรืองศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

34 นางสาว โสมขจ ีหงษ์ทอง เภสัชกรช านาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

35 นางสาว หนึง่ฤทัย ชโนวรรณ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

36 นาง อรุณศรี บุญสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ส านักงบประมาณ

37 นาง อลิศรา จริยารังษีโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ: Last Update: 01/10/61 เวลา 14.00 น.

ท่านได้รับทราบเง่ือนไขดังต่อไปนี แล้ว

 - ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องน า Note Book ติดตัวมาด้วยเพือ่ใช้ในการอบรมทั ง 3 วัน

 - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการฯ ทีดีจีเอ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมการอบรมตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทาง, ค่าที่พัก) 

 - ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการฯ จะต้องสามารถเขา้ร่วมการอบรมได้ครบทั ง 3 วัน คือ อบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 - ผู้เขา้ร่วมโครงการฯ จะต้องสามารถเขา้ร่วมการน าเสนอโครงการการฯ ต่อคณะกรรมการหลักสูตรฯ ณ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. 

 - ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการฯ จะตต้องส่งใบสมัคร และหนังสืออนุมัติตัวบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกดัไม่เกนิวันอบรมในวันแรก คือ วันที่ 24 ต.ค.61

 - หากผู้ที่ได้รับทุนจากหน่วยงานใดเขา้ร่วมการอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ /หรือสละภายหลังเมื่อเปิดการอบรมไปแล้ว  หน่วยงานของผู้ได้รับทุนท่านนั น จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เขา้ร่วมโครงการ 

   และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมจาก สพร . และ ทีดีจีเอ ดังนั น จึงขอให้ผู้สมัครเขา้ร่วมโครงการพิจารณาอยา่งรอบคอบ เพือ่ประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของโครงการ

   และยงัคงมีทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรส าหรับหน่วยงานภาครัฐต่อไปในอนาคต

 - ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้เขา้ร่วมโครงการอยู่ในดุลยพินิจของทีดีจีเอ เท่านั น

หน้าที ่1/1


