โครงการ "การบริหารจัดการ Datacenter ให้มปี ระสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Pentaho ขั้นสูง" รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2556
ณ ห้องอบรมอาคาร Data center สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
1 เชิดขัย สะดีวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สสจ.อุบลราชธานี
2 สิทธิพล พลกลาง
เพรชบูรณ์
3 ณัฐวุฒิ สิงหะตา
อุบลราชธานี
4 สันติ จีนะสอน
เพรชบูรณ์
5 ทรงพล คาสะอาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตาก
6 มะยาซี ควรเอกวิญญู
ปัตตานี
7 กานีมูรา อุมาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปัตตานี
8 อิสะมะแอ สะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปัตตานี
9 ณรงค์ จันทศร
บุรีรัมย์
10 ยุพราช พันแสน
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
ศรีษะเกษ
11 ราเซษ สืบสันติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นครสวรรค ์
12 บัญชา แก้วสุพรรณ
13 มยุรี ดารงชาติ
โปรแกรมเมอร์
สนย.
14 วิทริน สุขสถาพร
โปรแกรมเมอร์
สนย.
15 เผด็จ ชมชื่น
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
สนย.
16 อาทิตย์ จันทร์แป้น
โปรแกรมเมอร์
สนย.
17 ถิรภัทร์ ประกอบการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สนย.
18 สมชาย แสงสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
สนย.
19 สุนันทา ละใบยูโซ๊ะ
โปรแกรมเมอร์
สนย.
20 นัฐวุฒิ พัวพิทยาเลิศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อานาจเจริญ
21

ชัชณัฐกานต์ เกตุคาภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สุรินทร์

22

สมพร สุนทรปรีชารัตน์

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชานาญงาน

ชลบุรี

23
24
25
26
27
28
29

ประทีป ดอกมณฑา
ภาวิณี ประแก้ว
ธวัชชัย เข็มอุทา
สามารถ อ่อนศรี
อนันต์ อัครสุวรรณกุล
เฉลา คงนคร
วรวิทย์ แซ่ซิ้ม

เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน

สุพรรณบุรี

สระบุรี
สระบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษตรัง
อุทัยธานี
ประจวบ

โครงการ "การบริหารจัดการ Datacenter ให้มีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Pentaho ขั้นสูง" รุน่ ที่ 2
ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556
ณ ห้องอบรมอาคาร Data center สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลาดับ
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

ชื่อ-นามสกุล
สุรีย์ แสนหมื่น
วัชรพงษ์ วัชรินทร์
เดชา รักจรรยาบรรณ
สิทธิชัย พลกลาง
เลอศักดิ์ ทองตะกุก
รัชพล จิระกิจจานนท์
สันติภาพ สวัสดี
อาทิตย์ สุทาศรี
วราวุธ อสิพงษ์
สัญญา เหมือนโพธิท์ อง
เชาวลิต ทองอินทร์
นิตยา บุญเย็นธรรมชาติ
วิชัย อุ่นแก้ว
จักรวาล อยูภ่ ู
อิทธิพล ดวงแก้ว
สุทธิศักดิ์ ธรรมพล
ณัฐวุฒิ พลครุฑ
กิตติ รัตนศิลา
ธีรพงศ์ เศวตวิมลรัตน์
จิรยุทธ พวงพยอม
พิพัฒน์พงษ์ ชุนประวัติ
จักษวัฏ จุลสวัสดิ์
สุพัฒ ไตรยวงค์
ธีระศักดิ์ เพริศแก้ว
พรชัย คาเพิงใจ
สุวทิ ย์ คาชัย
กฤษฎา ญาณพันธุ์

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

หน่วยงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สสจ.เพชรบุรี
สสจ.แพร่
สสจ.ชลบุรี
สสจ.เพชรบูรณ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
เชียงราย
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ปทุมธานี
แพร่
ตาก
ศรีสะเกษ
เชียงราย
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ชุมพร
ชุมพร
นครนายก
นครนายก
สสจ.ร้อยเอ็ด

เจ้าพนักงานาธารณสุขชานาญงาน

สสจ.สมุทรสาคร

นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ

นนทบุรี
มุกดาหาร
ขอนแก่น
ลาปาง
ลาพูน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน

ลาดับ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ-นามสกุล
ประสพชัย ศรีษร
ชยณัฐ สุวะมาตย์
นพ.อนันต์ กนกศิลป์
ปิยะเทพ ศรพรหม
สาคร สิงห์สุวรรณ
อรรถพล รุ่งกมลวิฉาย
มูหัมมัดสุขรี แวแยนา
มูฮามะรอซาลี เจะแล
สุเมธ สายเสียงสด
กมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา
ทองใส คาบาง
สุวทิ ย์ คงโพธิน์ ้อย
นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
นายสัมพันธ์ พรประไพ
วรยา แสงสร้อย

ตาแหน่ง

หน่วยงาน
สสจ.บึงกาฬ
สสจ.บึงกาฬ

ผอ.โรงพยาบาลคูเมือง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผอ.โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
นักวิชาการสาธารณสุข

เลย
เลย
แม่ฮองสอน
ปัตตานี
ปัตตานี
ประจวบ
ประจวบ
สมุทรสงคราม
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สสจ.ชัยภูมิ
อุทัยธานี

โครงการ "การบริหารจัดการ Datacenter ให้มีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Pentaho ขั้นสูง" รุน่ ที่ 3
ระหว่างวัน 1 - 5 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องอบรมอาคาร Data center สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คมสันต์ จันทสีมา
จักรกฤษณ์ เย็นสม
ณรงค์ เจริญ
ปกรณ์ เอี่ยมทอง
สมโชค ขวัญเมือง
สายฝน จันทะบุตร
วิศัลย์ ทัศนคติธรรม
เอกชัย ศรีสละ
ทินกร จุลแก้ว
กิตติพร จันทรภาขจี
วิทวัส เมืองใจ
ดิเรก ลิขิตภิญโญ
บุญลักษณ์ มงคลลักษมี
วาทิน ภูศรี
ณรงค์ สังข์ทอง
ศุภชัย จรัสกร
โสภณ เพชรคง
รัชมงคล พลันสังเกตุ
สุรชัย จุติพรชัย
วีระวัฒน์ ใจอินผล

เจ้าพนักงานเภสัชกรชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

21
22
23
24
25

วิเชียร พุทธภูมิ
สิทธิพงศ์ พรมหาญ
บดินทร์ อินตายวง
กฤษณะ โมราสุข
สุรชัย จุติพรชัย

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการสาธารณสุข

เพรชบูรณ์
สสจ.ตาก
เชียงใหม่
กาแพงเพชร
สมุทรปราการ

26
27

พงศธร โชติมณีวัฒนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สสจ.ระนอง

วิรัตน์ สีนวล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญาการ
เจ้าพนักงานสถิติ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สสจ.ปราจีนบุรี
สสจ.ปราจีนบุรี
สสจ.ปราจีนบุรี
สสจ.ปราจีนบุรี
สสจ.ตรัง
สสจ.อานาจเจริญ
สสจ.ชุมพร
สสจ.กาญจนบุรี
สสจ.พังงา
สสจ.กาญจนบุรี
สสจ.ชุมพร
สสจ.นครปฐม
สสจ.นครปฐม
นครปฐม
สสจ.สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สมุทรปราการ
เชียงใหม่

สุโขทัย

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

จรูญศักดิ์ เวทมาหะ
นริศ สังขกุล
คมสันต์ รักษาแสง
ทศพร ระมัด
วีรยุทธ พิมพ์ดี
ธนะสาร เกษทรัพย์
เอกลักษณ์ ชัยธัมมาวุธ
วสันต์ สายทอง
ปกรณ์ ประดิษฐาน
มนตรี อินแสง
สุทิน แพ่งรักษ์
สมนึก สุวรรณวร
คัมภีร์ ฉิมพลีปักษ์
วุฒิพงษ์ ฆารวิพัฒน์
เชษฐ์ ฉายจิตนัก
วรกร วิชัยโย
วิทยา คันธฐากูร
ภูพาน สันประภา
รัฐพงศ์ นิลแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุชชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานการแพทย์ชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สสจ.นราธิวาส
สสจ.สมุทรสงคราม
สสจ.สกลนคร
สุราษฎธานี
สสจ.นครนายก

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ.นครสวรรค์

47

อัครพล วุฒิเสนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อานาจเจริญ

48

จตุรงค์ ศักดิ์ศิริพันธุ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชานาญงาน

นครราชสีมา

49

บัณฑิต เกียรติจตุรงค์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นครราชสีมา

50

พิริญา บุญที่ไธสง

นครรราชสีมา

51
52
53
54

เอกรัฐ ณรงค์สระน้อย
วรวุฒิ โนอินทร์
ณัฐกร มะตะแสง
ธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต

นครราชสีมา
น่าน
น่าน
สตูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษราชบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ราชบุรี
ลาพูน
สุราษฎ์ธานี
สมุทรสงคราม
ปัตตานี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.กาฬสินธุ์
รักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กาฬสินธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กาฬสินธุ์
สุราษฎธานี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
กาฬสินธุ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
กาฬสินธุ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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