
รายชือ่ผู้เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ Big Data ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (กลุม่ที ่1)
จ านวน 3 ครัง้ คือ วันที ่22, 29 สิงหาคม และวันที ่5 กันยายน 2561 (วันแรกอบรมเต็มวัน, วันทีส่อง และวันทีส่าม อบรมเฉพาะครึง่วันเช้า)
ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

1 นางสาว กนกพรรณ ช านาญกจิ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1
2 นาง กนกวรรณ วงษ์ขาว เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1
3 นาย ยุรพนัธ์ ประพิมพ์พันธ์ นักวชิาการสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 1

ยา้ยไปกลุ่ม 2 นางสาว กมลณิช สวสัด์ิพาณิชย์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 1
5 นาย กฤษฎี เจริญเนตร์ วศิกรด้านสารสนเทศและส่ือสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
6 นาย กฤษณ์ กองสุวรรณ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
7 นางสาว กษมา กติิสุนทร นักประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ 1
8 นางสาว กาญจนา พรมเทพ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 1
9 นางสาว กาญจนา เอือ้อารักษ์พงศ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 1
11 นาย กมล พิริยะสุรวงศ์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 1
12 นางสาว เกศกนก อศัวโยธนิ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม 1
14 นางสาว ขวัญสุดา กนัทะศักด์ิ นักจัดการงานทั่วไป กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1
15 นาย จเด็จ แดงแสงเทียน หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1
16 นาง จารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวดั ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1
17 นางสาว จารุวรรณ โพธิอ์นิทร์ งานบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ พนักงาน(ระดับ4) ส านักวจิัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนื 1
18 นางสาว จิดานุช วฒิุศักด์ิวรชาติ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 1
19 นางสาว จิตตินันทน์ ต้ังประเสริฐ นักส่ือสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 1
20 นางสาว จิตติพร ภัคพิรุฬห์กลุ โปรแกรมเมอร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1
21 นางสาว จิตราวดี ช่างทุ่งใหญ่ นักวชิาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน 2
22 นางสาว จิราพร เตียวรัิตน์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 2
24 นาย ชนพรรณพล ไทยแท้ นายช่างไฟฟ้า กรมการปกครอง 2
25 นางสาว ชนากานต์ ต่างจิตร์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2
26 นาย ชนาเทพ สาระไชย นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ส านักวณัโรค 2
27 นางสาว ชนัญชิดา นาคปลัด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมการขนส่งทางบก 2
28 นาง ชลิดา บุญข า นักวชิาการศึกษาช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 2
29 นาง ชุติมาศ น่วมอนิทร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กรมชลประทาน 2
30 นาย ไชยวัฒน์ ล้ีวารินทร์พาณิช วศิวกร ระดับ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2
31 นาย ญาณิ พายพัสาย นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 2
32 นางสาว ดวงรัตน์ อริยะวทัญญู พนักงานบริหารงานทั่วไป เเผนกวางเเผนเเละประเมินผลสารสนเทศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเเห่งประเทศไทย 2
33 นาง ทุติยาพร ทวนทอง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา 2
35 นางสาว ธัญลักษณ์ จ าจด นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 2
36 นาย นทีรัตน์ น้อยมีสุข นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม 2
37 นาย นพดล ส าลีร่วง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2
38 นางสาว นวพร ตีบกลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 2
39 นาง ณฤดี ดีฤทธิ์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานศาลปกครอง 2
40 นางสาว ณัฐชุดา มงคลชาติ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ส านักยทุธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 2
41 นาง ธัญนภทัร์ ธนสีห์สุขเกษม พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 3
43 นาย นิติชล ตันสกลุ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 3
44 พันจ่าเอก นิวัต ธาระพุฒิ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน กรมการปกครอง 3
47 นางสาว ประวีณา สวา่งจิตต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
48 นางสาว ปรัศนียา เหมือนปั้น นักวชิาการคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 3

แบง่กลุ่มที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
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จ านวน 3 ครัง้ คือ วันที ่22, 29 สิงหาคม และวันที ่5 กันยายน 2561 (วันแรกอบรมเต็มวัน, วันทีส่อง และวันทีส่าม อบรมเฉพาะครึง่วันเช้า)
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แบง่กลุ่มที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

49 นางสาว ปริญญา บรรณเภสัช อาจารยป์ระจ า หัวหน้าบัญชี หัวหน้าศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 3
50 นางสาว ปริศนา ทองงาม นักวชิาการภาษีช านาญการ กรมสรรพากร 3
51 นางสาว ปวีณา สนธิ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 3
53 วา่ที่ร้อยตรี ปิยพทัธ์ พวงนิลน้อย นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม 3
54 นางสาว ปุญญสิา สุโขยะชัย นักประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 3
55 นางสาว พณิชา เกือ้ประจง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กรมพัฒนาธรุกจิการค้า 3
56 นาย พรเทพ อยูญ่าติวงศ์ ห.กลุ่มบริหารทั่วไป องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 3
57 นาวาอากาศเอก พฒันพงศ์ พัฒนะมงคล ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 3
59 นางสาว เพญ็นภา เข็มตรง นักส่ือสารมวลชนช านาญการ กรมประชาสัมพันธ์ 3

ยา้ยไปกลุ่ม 2 จ่าเอก ภวูสิษฏ์ จันทร์ยิม้ เจ้าหน้าที่วเิคราะห์ระบบ กรมการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศทหารเรือ 3
61 นาง มัชฌมิา รัตนศรีมหาโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 3
65 วา่ที่ร้อยโท ยุรนันท์ โพธิป์ั้น นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 3
66 นาย วงศกร ทองพัด นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 3
68 นางสาว วรางคณา พวงแกว้ นักธรณีวทิยา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 4
69 นาย วัชระ พันธโ์สภณ พนักงานการเลือกต้ัง ช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 4
70 พ.ต.ต. วิจักษณ์ หงส์เจริญ สารวตัรกลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะห์การกระท าความผิดทางเทคโนโลยี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 4
71 นาย วิชยุตม์ หนูนิล นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 4
72 นางสาว วิลาสินี เทพสุนทร วศิวกรอาวโุส ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 4
74 นางสาว ศันสนีย์ เมธสิริยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงิน ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 4
75 นางสาว ศิริ แสงสวา่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศาลปกครอง 4
76 นางสาว ศิริพร พูพิพัตร นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 4
77 นาง ศิริพนัธ์ หงษ์ทรัพยภ์ิญโญ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 4
79 นาง สมคิด แซ่วอ่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 4
80 นาย สรรพสิทธิ์ เยาวสกลุมาศ นักวชิาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ 4
81 นางสาว สร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรมการปกครอง 4
82 นางสาว สราญจิต สุวฒันานันท์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี 4
83 นาย สราวุฒิ ทองศรีค า อาจารย์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมธริาช 4
84 นางสาว สุกัลยา โตสินธุ์ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธช์ านาญงาน กรมป่าไม้ 4
85 นางสาว สุจิตรา จิตตะเสน หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 4
86 นางสาว สุดาภรณ์ กรรณเลขา นักประขาสัมพันธป์ฏิบัติการ กรมประขาสัมพันธ์ 4
88 นางสาว สุภาพรรณ ววิฒันะ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ส านักยทุธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 4
89 นางสาว สุภนิทรา นรสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 5
90 นาย รักษิต วานิชผล พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 5
91 นางสาว สุรินทร ยศต๊ะสา นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม 5
92 นางสาว สุไรณี สาเร๊ะ นักวชิาการพาณิชยช์ านาญการ กรมพัฒนาธรุกจิการค้า 5
93 นางสาว สุวิภา แสงพันธุต์า นักวชิาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน 5
94 นางสาว เสาวณี อูอ่นิทร์ นักวชิาการสรรพากรช านาญการ กรมสรรพากร 5
95 นางสาว เสาวรส เล่ืองสุนทร นักวชิาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ กรมควบคุมมลพิษ 5
96 นางสาว โสรยา ใหม่ต๊ะ นักวชิาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ 5
97 นาย อภชิาติ โชติชูศรี นักวชิาการสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 5
99 นางสาว อรณิชา ใจเฟือย นักวชิาการคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค 5
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รายชือ่ผู้เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ Big Data ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (กลุม่ที ่1)
จ านวน 3 ครัง้ คือ วันที ่22, 29 สิงหาคม และวันที ่5 กันยายน 2561 (วันแรกอบรมเต็มวัน, วันทีส่อง และวันทีส่าม อบรมเฉพาะครึง่วันเช้า)
ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

แบง่กลุ่มที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

100 นาง อรุณศรี บุญสม นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ส านักงบประมาณ 5
101 นางสาว อัจฉรา แกว้ละเอยีด นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5
102 นาย อาคม เทศมาสา นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม 5
103 นาย อานนท์ สมสุขหวงั นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลฎีกา 5
104 นางสาว อุษากร ติณวรานนท์ นักวชิาการสรรพากรช านาญการ กรมสรรพากร 5
105 นาย เอนกพงศ์ อศัวโยธนิ ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม 5

เพิ่มเติม1 นาย กนิษฐ์ ตะปะสา นักวทิยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมวทิยาศาสตร์บริการ 5
เพิ่มเติม2 นางสาว โศรยา ป้านตุ่น วศิวกร บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 5
เพิ่มเติม3 เรืออากาศโท ธรรมรงค์ เฮ่าตระกลู นายทหารสถิติ ส านักงานปลัดบัญชีทหาอากาศ 6
เพิ่มเติม4 นาย สุภโชค เรืองศรี นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ภาควชิาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 6
เพิ่มเติม5 นางสาว ณัฐสุดา ปาลวฒัน์วไิชย เศรษฐกรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง กระทรวงการคลัง 6
เพิ่มเติม6 นาย วสุพล วงษ์วโิรจน์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวโุส 1 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 6
เพิ่มเติม7 นางสาว เจนตา วฒันวรีพงษ์ นักวเิคราะห์ระบบงาน 7 การประปาส่วนภูมิภาค 6
เพิ่มเติม8 นาง กุณฑล จันทวงค์ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 6
เพิ่มเติม9 นาย มารุต ราชมณี นักวทิยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 6
เพิ่มเติม10 นางสาว โสมขจี หงษ์ทอง เภสัชกรช านาญการพิเศษ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6
เพิ่มเติม11 นางสาว พรรณี ญานะต้ือ นักวชิาการสถิติปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 6
เพิ่มเติม12 นาง ปัญญาพร พวงมะลัย นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 6
เพิ่มเติม13 นางสาว ปนัดดา ประมวลทรัพย์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเเห่งชาติ 6
เพิ่มเติม14 นาย โชคทวี  องค์เจริญสุข นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย ์ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 6
เพิ่มเติม15 นางสาว ศิริลักษณ์  เขื่อนควบ นักวชิาการเกษตรปฎิบัติการ กรมหม่อนไหม 6
เพิ่มเติม16 นาย ยุรพนัธ์ ประพิมพ์พันธ์ นักวชิาการสารสนเทศ กรมหม่อนไหม 6
เพิ่มเติม17 นาง บุษราคัม หวงัศิริจิตร ผู้อ านวยการกลุ่มงานยทุธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มงานยทุธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงมหาดไทย 6
เพิ่มเติม18 นางสาว ศิริพร สนธรัิตน์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงมหาดไทย 6
เพิ่มเติม19 นาง อลิศรา จริยารังษีโรจน์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงมหาดไทย 6
เพิ่มเติม20 นางสาว วิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงมหาดไทย 6
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