
รายชื่อผู้เขา้ร่วมการอบรม
หลกัสตูรการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับ Big Data ส าหรับขา้ราชการและบคุลากรภาครัฐ (กลุ่มที่ 2)
จ านวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 22, 29 สงิหาคม และวันที่ 5 กันยายน 2561 (วันแรกอบรมเตม็วัน, วันที่สอง และวันที่สาม อบรมเฉพาะครึ่งวันบา่ย)
ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบรุีตดัใหม ่กรุงเทพฯ

1 พ.ต.ท.หญงิ วณัณวรางค์ อภชิาติเสนีย์ รอง ผกก. ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 1
3 นาง กนัยารัตน์ ทิพยจนัทร์ ผู้จดัการส่วนบริหารข้อมูลและสนับสนุนการขายภาครัฐ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 1
4 นางสาว กาญจนี กลุวาไชย นักวทิยาศาสตร์ช านาญการพเิศษ กรมธรุกจิพลังงาน 1
5 นาย กติติภฎั อมะลัษเฐียร นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1
6 นางสาว เกศรา เอกอดุมพงศ์  นักวเิคราะห์นโยบาย และ แผน  ส านักงานคณะกรรมการวจิยั แหง่ชาติ  1
7 นางสาว จรรยพร มานะแกว้ นักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการ ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน 1
8 นาง จติติรัตน์ เอีย่มสกลุ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1
9 นาย จฑุาธชั คูเกษมรัตน์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 1
10 นาง จฬุาภรณ์ เชื้อสังข์พนัธุ์ ผู้ช่วยหวัหน้าพยาบาลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกลาง 1
11 นางสาว จฬุาลักษณ์ ขัดขจร นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1
12 นางสาว ชญาภา ทิพย์กมุาร นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1

ย้ายไปกลุ่ม 1 นางสาว ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์ นายทะเบียนสิทธรัิกษาพยาบาลระดับเขต ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ 1
15 นางสาว ชนนี ขันวงษ์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ปฏบิัติการ กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1
16 นางสาว ชลพรรณ สิงหส์าคร นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ กรมบัญชีกลาง 1
17 นางสาว ชัชนันท์ จนัทบุรี นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1
19 นาย ณัฐวฒิุ วศินโภคทรัพย์ เจา้หน้าทีส่นับสนุนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) 1
20 นางสาว รัตนา วงค์ทะ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ ส านักงานอยัการสูงสุด 1
22 นางสาว เชาวนี กติิบุตร นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี 2
23 นาย ฐากร ชัยวริิยกลุ วศิวกรไฟฟา้ช านาญการ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 2
24 นางสาว ณัฐชา เตชาชัยนิรันดร์ วศิวกร ส านักงาน กสทช. 2
25 นาย ณัฐวฒิุ สุคนธบารมี นักสิชาการพาณิชย์ช านาญการ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2
26 นางสาว ณัฐสิรี จลิุนรักษ์ นักวชิาการ องค์การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 2
27 จ.ส.ต.หญงิ ดนิตา ยุทธธ์นฤทธิ์ ผู้บังคับหมู ่ตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดันครราชสีมา ตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดันครราชสีมา 2
28 นางสาว ธดิารัตน์ ชมะวรรณ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏบิัติการ ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน 2
29 นาย นพ ผาลทอง หวัหน้ากลุ่มระบบสารสนเทศ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 2
30 นางสาว นันทนา สถาพรนานนท์ นักบริการการลงทุน 8 การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 2
32 นาย พงษสิ์ทธิ์ สุโมตยกลุ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ กรมบัญชีกลาง 2
33 นางสาว น้ าทิพย์ มากนคร นักวชิาการคอมพวิเตอร์ปฏบิัติการ กรมทางหลวงชนบท 2
34 นาง นิน รัตนจนัทร์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพเิศษ ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 2
35 นางสาว นิภาวรรณ ทองประไพ เจา้พนักงานคอมพวิเตอร์ ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่11 จงัหวดันครศรีธรรมราช 2
36 นางสาว นิยดา กลุวาไชย นักวเิคราะหน์โยบายและแผน กรมธรุกจิพลังงาน 2
37 นาง นุชจรินทร์ ธรรมมิโกมินทร์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 2
38 นางสาว นุชนีย์ จนัทนุช นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 2
39 นางสาว บังอร มุกดาอดุม ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมบัญชีกลาง 3
40 นาย วศิวรุ์จ ชูเวทย์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ปฏบิัติการ ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 3
41 นาย บุญชัย เทพยศ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ กรมอตุุนิยมวทิยา 3
43 นางสาว บุษยทิพย์ สุทธวิารินทร์กลุ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ โรงพยาบาลราชวถิี 3
44 นางสาว ปนัดดา อศิราวชิญกลุ นักวชิาการขนส่งปฏบิัติการ กรมเจา้ท่า 3
46 นางสาว ปรัศนียา เหมือนปัน้ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ กรมทางหลวง 3
47 นาย ปริญญา ร่มแสง หวัหน้างานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 3
48 นางสาว ปศิญา เชื้อดี นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 3
49 นางสาว ปิยนุช ศรีสมพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันามาตรฐานน้ ามันหล่อล่ืน กรมธรุกจิพลังงาน 3
50 นางสาว ผจงกร ณ นคร วศิวกรโยธาช านาญการ หวัหน้ากลุ่มแผนงาน กรมเจา้ท่า 3
51 นาย พชรวฒัน์ เผือกขาว วศิวกรส ารวจปฏบิัติการ กรมเจา้ท่า 3
52 นาง พชัรา วุ้นประเสริฐ นักวชิาการเกษตร ช านาญการพเิศษ กรมหม่อนไหม 3
53 นางสาว พชัราภรณ์ หอมระร่ืน นักวชิาการแผนทีภ่าพถ่ายช านาญการ กรมทีดิ่น 3
54 นางสาว พชัรี ศึกขยาด นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 3
55 นางสาว พฒันา ชมภู่ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 3
56 นางสาว พณัณ์ชิตา พุม่ทอง เจา้หน้าทีเ่ทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) 3
57 นางสาว พชิญนุช ชลาชีวะ เศรษฐกรปฏบิัติการระดับสูง ส านักงาน กสทช. 3
58 นาย พเิชษฐ์ วาศประเสริฐ หวัหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพฒันาอตุสาหกรรมส่ิงทอ 4

แบ่งกลุ่มที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
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รายชื่อผู้เขา้ร่วมการอบรม
หลกัสตูรการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับ Big Data ส าหรับขา้ราชการและบคุลากรภาครัฐ (กลุ่มที่ 2)
จ านวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 22, 29 สงิหาคม และวันที่ 5 กันยายน 2561 (วันแรกอบรมเตม็วัน, วันที่สอง และวันที่สาม อบรมเฉพาะครึ่งวันบา่ย)
ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบรุีตดัใหม ่กรุงเทพฯ

แบ่งกลุ่มที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

59 นาย พทิักษ์ รุ่งเชตุ นักวชิาการแผนทีภ่าพถ่ายช านาญการ กรมทีดิ่น 4
60 นาย พสิิฏฐ์ ป้อมทอง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 4
61 นางสาว เพทาย บรรจง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ กรมการจดัหางาน 4
62 นางสาว ภทัรายุส พลูฤทธิ์ นักวเิคราะหน์โยบาย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ 4
63 นาย ภรีภทัร์ ดิษฐากรณ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา 4
64 นางสาว มณีกลุ ศรีเกล่ือน นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม 4
65 นาย เมธสั ศรีโมรา เจา้หน้าทีส่ื่อสารฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) 4
67 นาย รวี ตีวกลุ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4
68 นาง รสสุคนธ์ กง๋อบุล หวัหน้างานพฒันาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4
69 นางสาว ลลนา นาชัยรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4
70 นางสาว ลักษมี พฤทธิ์พพิฒั นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 4
71 นางสาว ลัลน์นฤน คาลายานนท์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ โรงพยาบาลราชวถิี 4
72 นางสาว วรรณา ตรีมหาโชค นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 4
73 นาย วรวทิย์ น้อยเกดิ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 4
74 นางสาว วริยา วริิยะกลุ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 4
75 นาย วเิชียร สุขย้อย เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ส านักโรคเอดส์ วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 4
76 นางสาว วภิาวดี อว่มเจริญ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพเิศษ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 5
77 นาย ยุทธภมูิ ประสมทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5
78 นาย สมคิด ทองช่วย นักวชิาการเกษตรปฏบิัติการ กรมหม่อนไหม 5
79 นาย สมพร วรรณสุทธิ์ นักจดัการงานทัว่ไปปฏบิัติการระดับสูง ส านักงาน กสทช. 5
80 นาย สิทธเิดช ฤกษว์รรณ นักบริการการลงทุน 5 การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 5
81 นาย สิทธพิล กวา้งนอก วศิวกรไฟฟา้ช านาญการ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 5
82 นางสาว สุจติรา รอดนิรังค์ นักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการ ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน 5
83 นาย สุชาติ กล่ าพมิาย นักวชิาการคอมพวิเตอร์ กรมทางหลวง 5
85 นาย สุทธพิงษ์ จะสาร นักจดัการงานทัว่ไปปฏบิัติการ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 5
86 นาย สุธรรม สุจริตธรรมกลุ วศิวกรบริหารระบบ บริษทั วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากดั 5
87 นางสาว สุภตัตรา  รัตนวนั นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 5
88 นางสาว สุมาลี บุญมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ส านักงานสถิติจงัหวดันนทบุรี 5
89 นาย สุรภา ตันตริยานนท์ นักบัญชี คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 5
90 นาย สุริยัน แสงสุวรรณโณ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ส านักงานอยัการสูงสุด 5
91 นางสาว หนึง่ฤทัย ชโนวรรณ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 5
92 นาย อดิศร จนัทน์มุข นักจดัการงานทัว่ไปปฏบิัติการ กรมควบคุมโรค 5
93 นาย ศักด์ิสิทธิ์ โรคน้อย นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ ส านักงานสถิติแหง่ชาติ 5
95 นาย อรุณชัย  ศิ ริทรัพย์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 6
96 นางสาว อรุณี ทรงความเจริญ นักวทิยาศาสตร์ปฏบิัติการ กรมปศุสัตว์ 6
97 นางสาว อมัภริา วงษธ์รรมา นักการข่าวปฏบิัติการ ส านักข่าวกรองแหง่ชาติ 6
98 นางสาว อิม่ใจ แกว้ชื่นชัย หวัหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมวฒันธรรม 6
100 นาย เอกภาณุ ชุมประเสริฐ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 6

เพิม่เติม1 นาย สุทธพิร เรืองพทุธพิงศ์ นักวชิาการโสตทัศนศึกษา ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี 6
เพิม่เติม2 นางสาว เกศรา  เอกอดุมพงศ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ 6
เพิม่เติม3 นาย ชญานนท์ ต้นใส นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ ส านักระบาดวทิยาสุขภาพจติ กรมสุขภาพจติ 6
เพิม่เติม4 นางสาว ปาณิศา ผลกษาปน์สิน นักวชิาการเผยแพร่ปฏบิัติการ กรมคุมประพฤติ 6
เพิม่เติม5 นาย เอกฉัตร ศีตวรรัตน์ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ 6
เพิม่เติม6 นาง วรวรรณ จฑุา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ ส านักระบาดวทิยาสุขภาพจติ กรมสุขภาพจติ 6
เพิม่เติม7 นาย ชาลิศร์ ปรียาภรณ์มารวชิ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 6
เพิม่เติม8 นาย พนัธุ์ เจตนลิน นักวชิาการนโยบายและแผนระดับสูง ส านักงาน กสทช. 6
เพิม่เติม9 นาย จกัรพนัธ ์ ยาคู นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 6
เพิม่เติม11 นาย วรพจน์ พวงสุวรรณ นักวชิาการสิทธมินุษยชนช านาญการพเิศษ ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 6
เพิม่เติม12 นาง ผจงจติ เสาวจนัทร์ ผู้อ านวยการกองจดัการระบบสารสนเทศองค์กร การประปานครหลวง 6
เพิม่เติม13 นาง รุ่งพร จนัทรักษ์ ผู้อ านวยการกองวางแผนและประเมินผลเทคโนโลยี การประปานครหลวง 6
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