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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม ประจำเดือนมีนาคม ป 2564

1 นางสาววรรณ

ธิกา จันทรตา

ฝกอบรม Chemical Management and Laboratory Safety online 24 มี.ค.-24

พ.ค. 64

3.00 - ไดรับ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สายงานวิชาการ

1 นายยืนยง

กันทะเนตร

อาจารย ฝกอบรม อบรมหลักสูตร KRUDEW ติว TOEIC 2020 แบบออนไลน เชียงราย 27 พ.ย. 63

- 30 ก.ย.

64

3,990.00

บาท

ไมไดรับ

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

1 นายณัฐพล

หาญสมุทร

อาจารย ฝกอบรม อบรมหลักสูตร Complete UX/UI Design แบบออนไลน 14 ธ.ค. 63

- 30 ก.ย.

64

3,290.00

บาท

ไมไดรับ

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวดลทิช

า เชี่ยวสุวรรณ

ครู ฝกอบรม อบรมเตรียมความพรอมประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 ก.พ.-11

พ.ค. 64

3.00 - ไมไดรับ

2 นายวรินทร

ซอกหอม

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ฝกอบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart มหาวิทยาลัยพะเยา 25 มี.ค. 64 6.00 - ไมมี

คณะแพทยศาสตร

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

     สายงานวิชาการ

1 นายวรัญู

เหงี่ยมไพศาล

อาจารย ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการการชวยชีวิตขั้นสูงในเด็กและผูใหญ

(BLS/ACLS/PALS provider course)

โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ 31 มี.ค.-3

เม.ย. 64

75.00 17,092.00

บาท

ไดรับ

คณะเภสัชศาสตร

  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1 นางสาวคณา

ทิพย สิงหสาย

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา การรายงานความกาวหนา Super KPI การตีพิมพในระดับนานาชาติ

และการรายงานความกาวหนาโครงการหนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศ

(Unit of Excellence; UoE)

หองประชุม Utopia Ballroom โรงแรมเลอเมอริเดียน

เชียงราย รีสอรท

11-12 มี.ค.

64

12.00 - ไมไดรับ

2 นางสาวนภเก

ตน สิงหคำ

อาจารย สัมมนา การประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2564 Theme: From the

New Normal to the New Future

ออนไลน 31 มี.ค.-2

เม.ย. 64

24.00 2,000.00

บาท

ไมมี

3 นางสาวพัชร

วรรณ ตัน

อมาตยรัตน

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา ความกาวหนาของนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยา เพื่อขับเคลื่อนความ

ม่ันคงทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจไทย

ออนไลน 25 มี.ค. 64 4.00 - ไดรับ

4 นางสาวมาลี

รักษ อัตตสิน

ทอง

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา การควบคุมคุณภาพสมุนไพร ผาน webex 3 มี.ค. 64 1.00 - ไดรับ

5 นางสาวมาลี

รักษ อัตตสิน

ทอง

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา ประเภทของเครื่องวัดสีและวิธีการเลือกใชงานใหเหมาะกับตัวอยาง ผานทาง zoom 18 มี.ค. 64 1.50 - ไดรับ

6 นางสาวมาลี

รักษ อัตตสิน

ทอง

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย ผานทาง zoom meeting 24 มี.ค. 64 1.00 - ไดรับ

7 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา Human Epigenome Map Reveals Genetic Circuitry Online seminar 1 มี.ค. 64 3.00 - ไมมี

8 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา Human Epigenome Map Reveals Genetic Circuitry Online seminar 1 มี.ค. 64 4.00 - ไมมี

9 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา New Treatment for Botulism Online seminar 2 มี.ค. 64 3.00 - ไมมี

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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10 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา Lipidomics and Lipidomics in Research Online seminar 2 มี.ค. 64 3.00 - ไมมี

11 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา Drug Discovery & Development 2021 Online seminar 3 มี.ค. 64 3.00 - ไมมี

12 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา Why Are Some Coronavirus Strains More Infectious Than Others? Online seminar 3 มี.ค. 64 3.00 - ไมมี

13 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม (Online) Practical Points of Probiotics in IBS โพรไบโอติกกับภาวะ

ลำไสแปรปรวน...ใชอยางไรใหเหมาะสม?

Online 6 มี.ค. 64 3.00 - ไดรับ

14 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม (Online) New probiotic, Bacillus Clausii and Gut health Online 7 มี.ค. 64 3.00 - ไดรับ

15 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม Online) แนวทางการดูแลผูปวย ภาวะยอยอาหารผิดปกติไรเหตุทาง

กาย สำหรับเภสัชกรชุมชน

ออนไลน 14 มี.ค. 64 3.00 - ไดรับ

16 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การประชุมวิชาการออนไลน (webinar) เรื่อง How Hyaluronic Acid

Eyedrops Fit Into Dry Eye Treatment

ออนไลน 17 มี.ค. 64 1.30 - ไดรับ

17 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม Online) Introducing New Wakefulness promoting agent, a paradigm

shift in excessive sleepiness management

ออนไลน 19 มี.ค. 64 3.00 - ไดรับ

18 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม (Online) What’s new in new Thailand GERD Guideline 2020 ออนไลน 20 มี.ค. 64 3.00 - ไดรับ

19 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม (Online) หลักการดูแลผูปวยทองผูกที่พบบอยในรานยา ออนไลน 21 มี.ค. 64 3.00 - ไดรับ

20 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม (Online) Allergy and Pain Management ออนไลน 21 มี.ค. 64 3.00 - ไดรับ

21 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม (Online) Managing concomitted disease airway and skin allergy

(Case study)” การจัดการโรคเกี่ยวกับภูมิแพที่พบรวมกันในทางเดิน

หายใจและผิวหนัง

ออนไลน 25 มี.ค. 64 3.00 - ไดรับ

22 นางสาว

อัจฉรา ปญโญ

ศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การบริหารจัดการเรียนรูแบบ "Effective Blended Learning"

Implementing Technology for Next Normal Education.

ออนไลน 25 มี.ค. 64 2.00 - ไดรับ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง

1 นางสาวรณิศ

เจริญจิตติชัย

อาจารย สัมมนา NAC 2021: 16th NSTDA Annual Conference การประชุมวิชาการ

ประจำป สวทช. ครั้งที่ 16

Cisco Webex Meetings 26 มี.ค. 64 7.00 - ไมมี

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวดารุณี

วังเสาร

นัก

วิทยาศาสตร

สัมมนา “Chemical Management and Laboratory Safety” online 24 มี.ค. 64 8.00 - ไดรับ

2 นางสาวอัจฉ

ราภรณ ปามา

ละ

นัก

วิทยาศาสตร

สัมมนา “Chemical Management and Laboratory Safety” online 24 มี.ค. 64 8.00 - ไดรับ

3 นายอิทธิฤทธิ์

มูลเมือง

นัก

วิทยาศาสตร

ฝกอบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart งานฝกอบรมสารสนเทศ ศูนยบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

25 มี.ค. 64 6.00 - ไดรับ

4 นายอิทธิฤทธิ์

มูลเมือง

นัก

วิทยาศาสตร

ฝกอบรม การอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 24 มี.ค. 64 1.50 - ไดรับ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

     สายงานวิชาการ

1 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย ฝกอบรม สถิติเพื่อการวิจัยที่ใชไดจริง 2021 หลักสูตร 3 การวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรม R

ZOOM Meeting Video Conferencing 31 มี.ค. 64 6.00 1,500.00

บาท

ไมมี

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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2 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา Advanced Microsoft Excel Pivot Table and PivotChart MS Team งานฝกอบรมสารสนเทศ CITCOM UP 25 มี.ค. 64 6.00 - ไดรับ

3 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา การเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐกับการรับมือขอมูลขาวสารที่

บิดเบือนในโลดิจิทัล

Facebook Live 26 มี.ค. 64 3.00 - ไมมี

4 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา โครงการเพื่อสงเสริมความรูดานวิชาชีพและพัฒนาการตลาดทุน Webex 27 มี.ค. 64 4.00 - ไมมี

5 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา Meet the Elsevier Finance Editors and find out about our Finance

Journals Ecosystem

ZOOM Meeting Elsevier 17 มี.ค. 64 6.00 - ไมมี

6 นายสมคิด ยา

เคน

อาจารย ฝกอบรม Meet the Elsevier Finance Editors and find out about our Finance

Journals Ecosystem

ผานระบบ Zoom ของ Elsevier Finance Editors 17 มี.ค. 64 6.00 - ไมไดรับ

7 นายสมคิด ยา

เคน

อาจารย ฝกอบรม 4 เรื่องใหม ในตลาดทุน New Normal ผานระบบ Cisco Webex ที่ดำเนินการโย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

27 มี.ค.-3

เม.ย. 64

8.00 - ไมมี

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวจารุ

วรรณ เขตขัน

หลา

นักวิชาการ

เงินและบัญชี

ฝกอบรม TQA Criteria ออนไลนผาน Zoom Meeting 3-5 มี.ค.

64

18.00 7,000.00

บาท

ไดรับ

กองกิจการนิสิต

  งานธุรการ

1 นายณัฐวุฒิ

ดาวทอง

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ฝกอบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart Teams 25 มี.ค. 64 6.00 - ไดรับ

2 นายณัฐวุฒิ

ดาวทอง

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ฝกอบรม Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงาน

เอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)

Teams 11 มี.ค. 64 6.00 - ไดรับ

  งานกิจกรรมนิสิต

1 นายจักรพันธ

เสมอวงศติ๊บ

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart ออนไลน 25 มี.ค. 64 6.00 - ไดรับ

2 นายจักรพันธ

เสมอวงศติ๊บ

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงาน

เอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)

ออนไลน 11 มี.ค. 64 6.00 - ไดรับ

กองแผนงาน

  งานพัฒนาคุณภาพองคกร

1 นางสาวปริญา

พร สันตะจิตต

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม ความตระหนักในการประยุกตรใชมาตรฐาน ISO 9001 หองประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม

(อาคาร 2)

1 ก.ย. 63 -

1 มี.ค. 64

7.00 - ไมมี

กองบริหารงานวิจัย

  งานธุรการ

1 นางสาวฐิติ

รัตน ทองคำ

เปลว

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา แมลงปอ ฮอล แอนด การเดน อำเภอเชียงคำ

จังหวัดพะเยา

1-2 มี.ค.

64

48.00 - ไดรับ

2 นายสมภพ

ธุระพอคา

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา แมลงปอ ฮอล แอนด การเดน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 1-2 มี.ค.

64

48.00 - ไดรับ

  งานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ

1 นายธนพงษ

โพธิ์แจม

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา แมลงปอ ฮอล แอนด การเดน 1-2 มี.ค.

64

48.00 - -

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

  

1 นางสาว

อำนวยพร ขัติ

วงศ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม การใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (Synthesizer) หองประชุม UB 001 19 มี.ค. 64 3.00 - ไดรับ

  งานสงเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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1 นายณัฐชัย

ออนนวล

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม การใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่(Syntesizer) หองประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ป พระอุบาลีคุณู

ปมาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา

19 มี.ค. 64 4.00 - ไดรับ

2 นายตฤณ ธุระ

พอคา

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม การใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่(synthesizer) ณ หองประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ป พระอุบาลีคุณู

ปมาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา

19 มี.ค. 64 4.00 - ไดรับ

3 นายนิรุตต ใฝ

จิต

นายชาง

เทคนิค

ฝกอบรม โครงการอบรมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่

ประจำปงบประมาณ 2564

ณ หองประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ป พระอุบาลีคุณู

ปมาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา

19 มี.ค. 64 4.00 - ไดรับ

4 นายสมพงษ

จันทรพิมพ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม การใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราหความถี่ ณ หองประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ป พระอุบาลีคุณู

ปมาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา

19 มี.ค. 64 4.00 - ไดรับ

5 นายสุวัฒน

ธเนศ ใจมิภักดิ์

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม โครงการอบรมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่

ประจำปงบประมาณ 2564

ณ หองประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ป พระอุบาลีคุณู

ปมาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา

19 มี.ค. 64 4.00 - ไดรับ

6 นายอำนวย

เฉพาะธรรม

นายชาง

เทคนิค

ฝกอบรม การใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ ประจำปงบประมาณ

2564

ณ หองประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ป พระอุบาลีคุณู

ปมาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา

19 มี.ค. 64 4.00 - ไดรับ

  งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ

1 นายอภิเชษฐ

ดูใจ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม การใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (Synthesizer) หองประชุม UB 001 มหาวิทยาลัยพะเยา 19 มี.ค. 64 8.00 - ไดรับ

2 นายอภิเชษฐ

ดูใจ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร สำหรับผูปฏิบัติงานใหบริการ

นักศึกษาพิการทางการไดยินในระดับอุดมศึกษา

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และโรงแรม

Pullman Pattaya Hotel G

22-27

มี.ค. 64

40.00 7,064.00

บาท

ไดรับ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

  งานธุรการ

1 นางสาวการะ

เกศ จันณะคำ

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม การใชระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

31 มี.ค. 64 3.00 - ไมมี

  งานประชุม

1 นายอาทิตย

การดื่ม

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซตหนวยงาน ดวย WordPress” ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร SMART TRAINING

ROOM CITCOMS ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

29 มี.ค. 64 8.00 - ไมมี

คณะทันตแพทยศาสตร

  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

     สายงานวิชาการ

1 นายพรพัฒน

ธีรโสภณ

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การตรวจติดตามภายใน หองประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม

(อาคาร 2)

2 ก.ย. 63

- 3 มี.ค.

64

14.00 - ไดรับ

  สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาว

ปนัดดา คำสี

วาส

นักวิชาการ

พัสดุ

ฝกอบรม ฝกอบรมการใชงานระบบ e-Budget ดานการจัดตั้งคำของบประมาณ

ของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 2564

หองเรียนออนไลน ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันต

กรรม (อาคาร2)

1 ต.ค. 63

- 1 มี.ค. 64

3.00 - ไมมี

  สำนักงานคณะ

1 นายปรีชา อวม

นาค

นักวิชาการ

พัสดุ

ฝกอบรม การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบพัสดุและการ

บันทึกขอมูลในระบบ e-GPสำหรับนักพัสดุมือใหม ประจำ

ปงบประมาณ 64

โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจาพระยา

ปารค กรุงเทพฯ

19 ธ.ค. 63

- 20 มี.ค.

64

14.00 8,429.34

บาท

ไดรับ

2 นางสาววิจิตรา

สุขมี

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ"Advanced Microsoft Excel Pivat Table and

PivotChart"

ออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams 25 มี.ค. 64 6.00 - ไดรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

     สายงานวิชาการ

1 นางสาวเกษ

แกว เสียง

เพราะ

รอง

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การฝกอบรมการบริหารสูความเปนเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ ประจำป 2564 หลักสูตร TQA Criter รุน 5

ณ โรงแรมอมารม วอเตอรรเกท กรุงเทพมหานคร 23-27

มี.ค. 64

24.00 7,020.00

บาท

ไดรับ

2 นายณรงค ใจ

เที่ยง

อาจารย ฝกอบรม โครงการอบรมฟนฟูองคความรูวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ป 2564

ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 10-12 มีนาคม 2564

กทม.และระบบออนไลน 10-12 มี.ค.

64

30.00 3,000.00

บาท

ไดรับ

3 นายพงศธร

ศิลาเงิน

อาจารย ฝกอบรม TQA Criteria โรงแรมอมารี วอเตอรเกท 24-26

มี.ค. 64

24.00 11,424.00

บาท

ไดรับ

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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4 นางสาวศศิ

วิมล บุตรสี

เขียว

อาจารย ฝกอบรม การฝกอบรมการบริหารสูความเปนเลิศตามแนวทางรางวัล คุณภาพ

แหงชาติ ประจำป 2564 หลักสูตร TQA Criteria รุน 5

ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท กรุงเทพมหานคร 23-27

มี.ค. 64

18.00 12,196.00

บาท

ไดรับ

5 นางสาวอรัณย

ภัค พิทักษพงษ

อาจารย ฝกอบรม Food Defense การปองกันการกอการราย การกลั่นแกลง การกอ

อาชญากรรมทางอาหาร

ออนไลน 25 มี.ค. 64 6.00 1,500.00

บาท

ไดรับ

ขอมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13:49 น.

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร


