ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุกเข้าร่วมการอบฝึกอบรม
หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2
อบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
การนาเสนอโครงการการฯ ต่อคณะกรรมการหลักสูตรฯ ณ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
เรียงตามพยัญชนะ ก ถึง ฮ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

คานาหน้า
นาย
นาง
นาง
นาย
นางสาว
นาย
นาง
นาย
นาง
นางสาว
นาง
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นาง
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
นาง

ชือ่ และนามสกุล
กมล พิริยะสุรวงศ์
กันยารัตน์ ทิพยจันทร์
กุณฑล จันทวงค์
จักรพันธ์ ยาคู
เจนตา วัฒนวีรพงษ์
โชคทวี องค์เจริญสุข
ธัญนภัทร์ ธนสีหส์ ุขเกษม
นพ ผาลทอง
บุษราคัม หวังศิริจติ ร
ปนัดดา ประมวลทรัพย์
ปัญญาพร พวงมะลัย
พิเชษฐ์ วาศประเสริฐ
พิสิฏฐ์ ป้อมทอง
เพทาย บรรจง
ภัทรายุส พูลฤทธิ์
ภีรภัทร์ ดิษฐากรณ์
มณีกลุ ศรีเกลื่อน
เมธัส ศรีโมรา
รวี ตีวกุล
รสสุคนธ์ ก๋งอุบล
ลลนา นาชัยรัตน์
ลักษมี พฤทธิ์พิพัฒ
ลัลน์นฤน คาลายานนท์
วสุพล วงษ์วิโรจน์
วรรณา ตรีมหาโชค
วรวิทย์ น้อยเกิด
วริยา วิริยะกุล
วิเชียร สุขย้อย
วิไลภรณ์ ศรีไพศาล
ศิริพร สนธิรัตน์
ศิริลักษณ์ เขือ่ นควบ
สราวุฒิ ทองศรีคา
สุภโชค เรืองศรี
โสมขจี หงษ์ทอง
หนึง่ ฤทัย ชโนวรรณ
อรุณศรี บุญสม
อลิศรา จริยารังษีโรจน์

ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
ผู้จดั การส่วนบริหารข้อมูลและสนับสนุนการขายภาครัฐ
เจ้าหน้าทีง่ านในพระองค์ ระดับ 5
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร
นักวิเคราะห์ระบบงาน 7
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8
หัวหน้ากลุ่มระบบสารสนเทศ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าทีส่ ื่อสารฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าทีส่ ารสนเทศอาวุโส 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการเกษตรปฎิบัตกิ าร
อาจารย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

หน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
บมจ.ทีโอที
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
การประปาส่วนภูมภิ าค
สานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
บมจ. กสท โทรคมนาคม
กรมทรัพยากรนาบาดาล
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเเห่งชาติ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมการจัดหางาน
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สานักนโยบายและแผน
สานักปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงาน ป.ป.ส.
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงงานไพ่
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมหม่อนไหม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงบประมาณ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Last Update: 01/10/61 เวลา 14.00 น.

หมายเหตุ:
ท่านได้รับทราบเงื่อนไขดังต่อไปนีแล้ว
- ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องนา Note Book ติดตัวมาด้วยเพือ่ ใช้ในการอบรมทัง 3 วัน
- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทีดจี ีเอ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทาง, ค่าที่พัก)
- ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบทัง 3 วัน คือ อบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสามารถเข้าร่วมการนาเสนอโครงการการฯ ต่อคณะกรรมการหลักสูตรฯ ณ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
- ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะตต้องส่งใบสมัคร และหนังสืออนุมัตติ วั บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่เกินวันอบรมในวันแรก คือ วันที่ 24 ต.ค.61
- หากผู้ที่ได้รับทุนจากหน่วยงานใดเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด และ/หรือสละภายหลังเมื่อเปิดการอบรมไปแล้ว หน่วยงานของผู้ได้รับทุนท่านนัน จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจาก สพร. และ ทีดจี ีเอ ดังนัน จึงขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพือ่ ประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของโครงการ
และยังคงมีทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาหรับหน่วยงานภาครัฐต่อไปในอนาคต
- ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัตผิ ู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในดุลยพินิจของทีดจี ีเอ เท่านัน

หน้าที่ 1/1

