
   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมอบรม 
หลกัสูตร Basic Data Engineering 

กลุ่มท่ี 1 อบรมวนัที ่22, 23, 24, 29, 30 ม.ิย. และ 1, 13, 14, 15, 20, 21, 22 ก.ค. 2563  

เวลา 09.00-16.00 น. เป็นการอบรมแบบ Live Classroom 
ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

1 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง ขนัต ิเทีย่งตรงจติต ์ DE6301-001 
2 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง ฐติ ิคุณาวุฒติระกูล DE6301-002 
3 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง ธญัณิชา ชมู ี DE6301-003 
4 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง วรวทิย ์คลงัแสง DE6301-004 
5 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
ปทุมพร ปาณะศร ี DE6301-005 

6 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

พชิยั แผ่กระโทก DE6301-006 

7 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย กมลวรรณ ภูศร ี DE6301-007 
8 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย จติตพิร จนัทรห์อม DE6301-008 
9 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย วศนิ เสยีงสุทธวิงศ ์ DE6301-009 
10 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ เมธาวฒัน์ ระโหฐาน DE6301-010 
11 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ วชิชุดา เมฆลอย DE6301-011 
12 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ วไิลลกัษณ์ ริว้งาม DE6301-012 
13 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ ศรนิทพิย ์คงก าเหนิด DE6301-013 
14 กระทรวงการคลงั ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
ขวญัชนก ลิม่บณัฑติ DE6301-014 

15 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

ส านักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

ปิตพิร ปิตเิสร ี DE6301-015 

16 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

ส านักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

ฤทธเิดช แสงแจม่ DE6301-016 

17 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

ส านักงานพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัก าแพงเพชร 

ธนวฒัน์ แกมขนุทด DE6301-017 

18 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ ธนัญชยั เทศวริชั DE6301-018 

19 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา 

ธารณีี พฤกษพ์นาเวศ DE6301-019 

20 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

กรวฒัน์ พลเยีย่ม DE6301-020 

21 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิาการเกษตร ปฏมิาภรณ์ จนิจาคาม DE6301-021 
22 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิาการเกษตร อคัรชาพรรณ กวางแกว้ DE6301-022 
23 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสรมิการเกษตร กฤษณะ พลูทรพัย ์ DE6301-023 
24 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
เสรมิพร กึง่พุทธพงศ ์ DE6301-024 



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

25 กระทรวงคมนาคม ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม สุเมธ วนาลสุีขสนัต ์ DE6301-025 
26 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ

สงัคม 
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์

พรพนิต ยณัรงัษ ี DE6301-026 

27 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติจิงัหวดัพะเยา คเชนทร ์อึง่สกุล DE6301-027 

28 กระทรวงพาณชิย ์ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ จกัรพนัธ ์บญุมาก DE6301-028 
29 กระทรวงพาณชิย ์ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เจรญิศกัดิ ์เจรญิเลศิ DE6301-029 
30 กระทรวงพาณชิย ์ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ บณัฑติ แกว้งอก DE6301-030 
31 กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง สุพชัรกุณฑ ์ธนจนีาปัจจ ์ DE6301-031 
32 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง สุกรนีา อนิทรสนิธุ ์ DE6301-032 
33 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค คมสนัต ์แน่นอุดร DE6301-033 
34 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ชโนทสิ เลาหประสทิธิ ์ DE6301-034 
35 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ทรพัยพ์ร สจัจมาศ DE6301-035 
36 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ศุภากร ทรงสทิธิ ์ DE6301-036 
37 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เอกชยั อษัฎามระ DE6301-037 
38 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 1 

ภาคเหนือ (จงัหวดัเชยีงใหม่) 
กรองทอง แกว้บุญเรอืง DE6301-038 

39 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
(ภาคใต)้ จงัหวดัยะลา 

ปิยพร โลหะวจิารณ์ DE6301-039 

40 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
ภาคใต ้(จ.ยะลา) 

เพญ็จนัทร ์ศรเีกต ุ DE6301-040 

41 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
ภาคใต ้(ยะลา) 

ชารฟี มะมนิ DE6301-041 

42 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
ภาคใต ้จงัหวดัยะลา 

เศกสรรค ์งามศรตีระกูล DE6301-042 

43 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต3 (ภาค
กลาง) จงัหวดันครปฐม 

อภชิาต ิจายะพนัธุ ์ DE6301-043 

44 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานจงัหวดัตราด ณรงคพ์ล นันธกิุล DE6301-044 
45 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานจงัหวดัพระนครศรอียธุยา นพพร แสงสรอ้ย DE6301-045 
46 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานจงัหวดัสมุทรสงคราม อ าภา อนุวตัพาณิชย ์ DE6301-046 
47 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานจงัหวัดสมุทรสงคราม นฤชติ วมิติตะนันทกุล DE6301-047 
48 กระทรวงมหาดไทย องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัยะลา สุรยิะ ดอเสน็ DE6301-048 
49 กระทรวงยตุธิรรม ส านักงานปลดักระทรวงยุตธิรรม ประคอง โพ DE6301-049 
50 กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลธารโต มฮู ามดัเฟาซนั ดอืลง DE6301-050 
51 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั

ก าแพงเพชร 
เทวนั คงสบาย DE6301-051 

52 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
ก าแพงเพชร 

นันทชิา พุม่ใย DE6301-052 

53 กระทรวงสาธารณสุข องคก์ารเภสชักรรม อธษิฐ ์นิลประพนัธ ์ DE6301-053 



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

54 ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย อาภาพรรณ ภูมสิริริฐั DE6301-054 
55 ส านักนายกรฐัมนตร ี กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

(กบข.) 
สหยศ มสีอน DE6301-055 

56 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชมุชน
เมอืงแห่งชาต ิ

เปรมกิา เหมะนัค DE6301-056 

57 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน 

ณฐัพร วฒันสุทธ ิ DE6301-057 

58 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ วรพล เรอืงศร ี DE6301-058 
59 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ อาชญั จนัทรถ์าวร DE6301-059 
60 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี สมเจตน์ ทบัมา DE6301-060 
61 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี จกัรกฤช พรพทิกัษ ์ DE6301-061 

 
* ทางสถาบนัฯ จะจดัส่งอเีมลเพื่อให้ตอบยนืยนัการเขา้ร่วมอบรม ขอให้ผู้ที่มรีายชื่อตามประกาศฯ ตรวจสอบอเีมล 
และตอบยนืยนัการเขา้ร่วมอบรม ภายในวนัที ่29 พ.ค. 2563 
** ส าหรบัผูท้ีไ่ม่มรีายชื่อในครัง้นี้ หากมผีูต้อบยนืยนัการเขา้ร่วมอบรมไม่ครบถว้นตามจ านวนทีก่ าหนด ทางสถาบนัฯ 
จะตดิต่อผูท้ีม่รีะดบัคะแนนในล าดบัถดัไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมอบรม 
หลกัสูตร Basic Data Engineering 

กลุ่มท่ี 2 อบรมวนัที ่18, 19, 25, 26 ม.ิย.; 9, 10, 16, 17, 23, 24 ก.ค. และ 7, 21 ส.ค. 2563  

เวลา 09.00-16.00 น. เป็นการอบรมแบบ Live Classroom 
ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

1 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง กติคิุณ จงเสรกีจิ DE6302-001 
2 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง เด่นศกัดิด์า ทบัทมิ DE6302-002 
3 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง บุญฑรกิา ยิม้ศริวิฒันะ DE6302-003 
4 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง พงศธร อนัตะรกิานนท ์ DE6302-004 
5 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง รพพีร จนิะ DE6302-005 
6 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
จติรานนท ์ตัง้ตระกูล DE6302-006 

7 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

รสคนธ ์คงสกุล DE6302-007 

8 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

รุ่งทวิา อนิทรห์า DE6302-008 

9 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

ศุภณฐั นิยมคา้ DE6302-009 

10 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย วรีศิ ตรรีตันจารุ DE6302-010 
11 กระทรวงการคลงั ส านักตรวจสอบเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 
ภูวรตัน์ สุโพธิท์อง DE6302-011 

12 กระทรวงการคลงั ส านักตรวจสอบเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 

วรีะจกัร ์ไชยธนิตวงศ ์ DE6302-012 

13 กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล คมวฒุ ิประจะเนย ์ DE6302-013 
14 กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล จดิาภา ด ารงคส์มบตั ิ DE6302-014 
15 กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล ธรีวุฒ ิมงคลสหกุล DE6302-015 
16 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์
ส านักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

พนูพฒัน์ ขนัธาโรจน์ DE6302-016 

17 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(NECTEC) 

ธรีะวฒัน์ วุฒติะสาร DE6302-017 

18 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(NECTEC) 

พมิพว์ด ีเชาวลติ อาหวาด DE6302-018 

19 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

ภทัราวฒุ ิแสงศริ ิ DE6302-019 

20 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

วษิณุ เรอืงวทิยานนท ์ DE6302-020 

21 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

พงษ์ศกัดิ ์ตยิานันท ิ DE6302-021 
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22 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมแห่งชาต ิ

ยงยุทธ โทอิง้ DE6302-022 

23 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสรมิการเกษตร พรชยั ทุราช DE6302-023 
24 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสรมิการเกษตร อนงคน์าฏ ศรรีตันา DE6302-024 
25 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร กุลธดิา กุลเกษ DE6302-025 
26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ธนายุทธ ป่ินรตัน์ DE6302-026 
27 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร พชัรนันท ์เสมพชื DE6302-027 
28 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ไพฑรูย ์ระมาตทอง DE6302-028 
29 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ยุพเรศ คงพึง่ DE6302-029 
30 กระทรวงคมนาคม การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย วชัระ อนิทรสตูร DE6302-030 
31 กระทรวงคมนาคม บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
ปุญญพฒัน์ แสงจนัทร ์ DE6302-031 

32 กระทรวงคมนาคม ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม สุธาทพิย ์คลา้ยเหลง็ DE6302-032 
33 กระทรวงคมนาคม องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ เกวล ีอนันตโชค DE6302-033 
34 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ

สงัคม 
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์

ปรชัญ์รว ีสงคป์ระหยดั DE6302-034 

35 กระทรวงพาณชิย ์ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ สุเทพ คลา้ยสถาพร DE6302-035 
36 กระทรวงพาณชิย ์ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ สุเมธ สมเงนิ DE6302-036 
37 กระทรวงพาณชิย ์ กรมทรพัยส์นิทางปัญญา พรีะไทย พศิาลธรรมนนท ์ DE6302-037 
38 กระทรวงพาณชิย ์ กรมทรพัยส์นิทางปัญญา ศวิดล นนฤาชา DE6302-038 
39 กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง จกัรพนัธ ์กองเกดิสุข DE6302-039 
40 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ทกัษ์ดนัย ทองศร ี DE6302-040 
41 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ปฏภิาณ ธูปแพ DE6302-041 
42 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ปณยา สุดตา DE6302-042 
43 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ศริวิมิล สุนทร DE6302-043 
44 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สทิธเิกยีรติ ์ลิม่ศลิา DE6302-044 
45 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานจงัหวดัยะลา อาลยีะห ์ทดัระเบยีบ DE6302-045 
46 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย เมธา ศภุนาม DE6302-046 
47 กระทรวงยตุธิรรม ส านักงานกองทุนยุตธิรรม ภูวนัย แสงพล DE6302-047 
48 กระทรวงยตุธิรรม ส านักงานกองทุนยุตธิรรม ศรจีติรา พนัธช์าต ิ DE6302-048 
49 กระทรวงยตุธิรรม ส านักงานปลดักระทรวงยุตธิรรม จติลดัดา เสยีงใส DE6302-049 
50 กระทรวงแรงงาน สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 25 

นราธวิาส 
ชรตัน์ เทพโซ๊ะ DE6302-050 

51 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

กฤตภคั พรหมมาบญุ DE6302-051 

52 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

ปวณีา ศรเีมอืง DE6302-052 
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53 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

รมัภาภคั พมิภาธรีนาถ DE6302-053 

54 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

ศรสีมภพ กองสุข DE6302-054 

55 กระทรวงสาธารณสุข องคก์ารเภสชักรรม สุธ ีอนิผวน DE6302-055 
56 ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย วรพล พลพีฒันากร DE6302-056 
57 ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบนัวจิยัเศรษฐกจิป๋วย อึง๊

ภากรณ์ 
สุรศกัดิ ์เจดิพสุพร DE6302-057 

58 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ กษดิศิ สรรพวทิยกุล DE6302-058 
59 องคก์รอสิระ ธนาคารแห่งประเทศไทย กนกวรรณ รุ่งทรพัยท์วคีณู DE6302-059 
60 องคก์รอสิระ ธนาคารแห่งประเทศไทย อรณฐั มณีนาค DE6302-060 

 
* ทางสถาบนัฯ จะจดัส่งอเีมลเพื่อให้ตอบยนืยนัการเขา้ร่วมอบรม ขอให้ผู้ที่มรีายชื่อตามประกาศฯ ตรวจสอบอเีมล 
และตอบยนืยนัการเขา้ร่วมอบรม ภายในวนัที ่29 พ.ค. 2563 
** ส าหรบัผูท้ีไ่ม่มรีายชื่อในครัง้นี้ หากมผีูต้อบยนืยนัการเขา้ร่วมอบรมไม่ครบถว้นตามจ านวนทีก่ าหนด ทางสถาบนัฯ 
จะตดิต่อผูท้ีม่รีะดบัคะแนนในล าดบัถดัไป 
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ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมอบรม 
หลกัสูตร Basic Data Engineering 

กลุ่มท่ี 3 เริม่อบรม เดอืน ก.ค. หรอื ส.ค. (ตารางวนัอบรมจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้)  

เวลา 09.00-16.00 น. เป็นการอบรมแบบ Live Classroom 
ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

1 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง จนัทรชัต ์อนิทรแ์กว้ DE6303-001 
2 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง ทววิลัย ์ศรศีลิ DE6303-002 
3 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง รฐัฏพิร กลัณา DE6303-003 
4 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง รตันาภรณ์ อศัวนุภาพ DE6303-004 
5 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้

แห่งประเทศไทย 
นิสรา วงศอ์ุทยั DE6303-005 

6 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย 

ยศนรนิทร ์เชือ้นิล DE6303-006 

7 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย มาฆะพร ถริานันท ์ DE6303-007 
8 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย อรสิา ฉตัรไชยเดช DE6303-008 
9 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ ธนรตัน์ เกรอด DE6303-009 
10 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ นิธนิันท ์เอย้วนั DE6303-010 
11 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ รตริตัน์ คลา้ยเขม็ DE6303-011 
12 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์
การเคหะแห่งชาต ิ ประวตั ิมากซุง DE6303-012 

13 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

การเคหะแห่งชาต ิ วสนัต ์เกษรกุล DE6303-013 

14 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

ส านักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

อศัราวุฒ ิตอโมกข ์ DE6303-014 

15 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

จติศรา เยาวภา DE6303-015 

16 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

ณฤณฐั ตัง้บูรณากจิ DE6303-016 

17 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

ธญัญพร เลา้จริเชฐกุล DE6303-017 

18 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ กฤช เศรษฐรงัสรรค ์ DE6303-018 

19 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ วรีภฏั โลว้รานนท ์ DE6303-019 

20 กระทรวงพาณชิย ์ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การคา้ 

อนุรกัษ์ ศรนีรงค ์ DE6303-020 

21 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ชานนท ์อิม่แมน DE6303-021 
22 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ธนพร รุ่งพชิญนุกูล DE6303-022 
23 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค นีรนาท ชื่นชมภ ู DE6303-023 



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

24 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค พชัรพร ศริถิาพร DE6303-024 
25 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ภาณุมาส สอาดวงค ์ DE6303-025 
26 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดั

เพชรบุร ี
ปัทมวรรณ เจยีมรตันศกัดิ ์ DE6303-026 

27 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดั
เพชรบุร ี

ศรณัย ์กาญจนถงึ DE6303-027 

28 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดัล าพนู นิชา สายปัญญา DE6303-028 
29 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดัล าพนู ปรญิญา กนัทะหลา้ DE6303-029 
30 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 1 

ภาคเหนือ 
จนิดากร เขือ่นแกว้ DE6303-030 

31 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอุทยัธาน ี ภาคภูม ิน้อยวรรณะ DE6303-031 
32 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน ธนพล เขยีวพุ่มพวง DE6303-032 
33 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน ธนัยาพร กฤษณพนัธ ์ DE6303-033 
34 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน ประเสรฐิวทิย ์นารนินท ์ DE6303-034 
35 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน ภทัราภรณ์ โกฏกิุล DE6303-035 
36 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน สุภามาศ พรหมใจรกัษ์ DE6303-036 
37 กระทรวงแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ณรงคศ์กัดิ ์พึง่พงษ์ DE6303-037 
38 กระทรวงแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ธานินทร ์พาชยิานุกูล DE6303-038 
39 กระทรวงแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ปพน โสตถโิภคา DE6303-039 
40 กระทรวงแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ศริยศ มหาขนัธ ์ DE6303-040 
41 กระทรวงวฒันธรรม กรมส่งเสรมิวฒันธรรม ปานฤทยั จ านงค ์ DE6303-041 
42 กระทรวงวฒันธรรม กรมส่งเสรมิวฒันธรรม ผกามาส ปรปัิญญาปราชญ ์ DE6303-042 
43 กระทรวงวฒันธรรม ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม ชชัวาลย ์สุขพรสวรรค ์ DE6303-043 
44 กระทรวงวฒันธรรม ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม ธเนศ ค าไว DE6303-044 
45 กระทรวงวฒันธรรม ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม ราชนันท ์อนันธวชั DE6303-045 
46 กระทรวงวฒันธรรม ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม เรวด ีพทิยากร DE6303-046 
47 กระทรวงวฒันธรรม ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม วุฒพิงษ์ กองทอง DE6303-047 
48 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาต ิ
ณฐัพสิฐิ พนัธค์รุฑ DE6303-048 

49 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและ
น ้าตาลทราย 

ธรีวฒัน์ ศลิปรศัม ี DE6303-049 

50 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

เจษฎาวฒุ ิกวัวฒันาพนัธ ์ DE6303-050 

51 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

ธนทรพัย ์ตนะทพิย ์ DE6303-051 

52 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

อานนท ์โชตนิีรนาท DE6303-052 

53 ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย วชิญา เหล่าสมบตั ิ DE6303-053 
54 ธนาคารออมสนิ ธนาคารออมสนิ ธรีชยั ยิง่ดลิกพนัธกุล DE6303-054 



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

55 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ศุภานัน เฉลมิชยั DE6303-055 

56 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

ธชาครติ สนธ ิ DE6303-056 

57 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

บวร มโีต DE6303-057 

58 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

ภูวนาถ หงษ์ร่อน DE6303-058 

59 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

สริามล ขนุไชย DE6303-059 

60 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

อุบลรตัน์ แจง้เจรญิ DE6303-060 

 
* ทางสถาบนัฯ จะจดัส่งอเีมลเพื่อให้ตอบยนืยนัการเขา้ร่วมอบรม ขอให้ผู้ที่มรีายชื่อตามประกาศฯ ตรวจสอบอเีมล 
และตอบยนืยนัการเขา้ร่วมอบรม ภายในวนัที ่29 พ.ค. 2563 
** ส าหรบัผูท้ีไ่ม่มรีายชื่อในครัง้นี้ หากมผีูต้อบยนืยนัการเขา้ร่วมอบรมไม่ครบถว้นตามจ านวนทีก่ าหนด ทางสถาบนัฯ 
จะตดิต่อผูท้ีม่รีะดบัคะแนนในล าดบัถดัไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมอบรม 
หลกัสูตร Basic Data Engineering 

กลุ่มท่ี 4 เริม่อบรม เดอืน ก.ค. หรอื ส.ค. (ตารางวนัอบรมจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้) 

เวลา 09.00-16.00 น. เป็นการอบรมแบบ Live Classroom 
ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

1 กระทรวงกลาโหม การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค พจนารถ วมิลเจรญิ DE6304-001 
2 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง ชนาธปิ แกว้เนิน DE6304-002 
3 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง พนัแสง ศริเิพง็ DE6304-003 
4 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง วลัภา นุตโร DE6304-004 
5 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง ศริลิกัษณ์ ศริมิงัคลา DE6304-005 
6 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง อรญา สุโมตยกุล DE6304-006 
7 กระทรวงการคลงั กรมสรรพากร ธเนศ กงเกตแุกว้ DE6304-007 
8 กระทรวงการคลงั กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

(กบข.) 
ปราการ ศรนีวลนัด DE6304-008 

9 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

กรกช เคทอง DE6304-009 

10 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

ณฏัฐกร เลีย้งถนอม DE6304-010 

11 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

ทพิยาดา ทองแกว้ DE6304-011 

12 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

อาดมั จกิติศลิปิน DE6304-012 

13 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย 

ชาญณรงคเ์วทย ์โสระเวช DE6304-013 

14 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย 

วรอรรถ วฒันาพรนิทร DE6304-014 

15 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ ชลติา ลขินะนันท ์ DE6304-015 
16 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ ราสพิล ขนัทอง DE6304-016 
17 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ ฬุจวุฒ ิอ่อนประสงค ์ DE6304-017 
18 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ เอกสทิธิ ์แสงสว่าง DE6304-018 
19 กระทรวงการคลงั ธนาคารอสิลาม ประพลเวท บุญประเสรฐิ DE6304-019 
20 กระทรวงการคลงั ธนาคารอสิลาม เฟาเซยี เกษตรกาลาม ์ DE6304-020 
21 กระทรวงการคลงั ธนาคารอสิลาม มานพ มติรวชิยั DE6304-021 
22 กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล โกสนิทร ์สงัขนุ่์น DE6304-022 
23 กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล ฐติพิงษ์ ภมูโิคกรกัษ ์ DE6304-023 
24 กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล อภวิฒัน์ อนิขดั DE6304-024 
25 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์
การเคหะแห่งชาต ิ จริพฒัน์ วฒันกุล DE6304-025 



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

26 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

การเคหะแห่งชาต ิ ทรรณชติ เอีย่มจติ DE6304-026 

27 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

การเคหะแห่งชาต ิ ประภาพรรณ สถานด ี DE6304-027 

28 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

ส านักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

วรสทิธิ ์ใจเสอื DE6304-028 

29 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานปลดักระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และ
นวตักรรม 

อนาวลิ อมรเดชากุล DE6304-029 

30 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานปลดักระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และ
นวตักรรม 

อภนิันทน์ เสรมิศร ี DE6304-030 

31 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

จาตุรณต ์ภาวศลิป์ DE6304-031 

32 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

รกัชนก ปิยพาณชิยกุล DE6304-032 

33 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั จุฑาทพิย ์บญุเฉื่อย DE6304-033 

34 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ธนา เจรญิศร ี DE6304-034 

35 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ศานตพิงศ ์เหน็สว่าง DE6304-035 

36 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ วชิยตุม ์หนูนิล DE6304-036 

37 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ อภชิาต ิอุทธา DE6304-037 

38 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค กฤษณ์ กองสุวรรณ DE6304-038 
39 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค คธาวุธ ป้องชาร ี DE6304-039 
40 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค รตันา แซ่ใช ่ DE6304-040 
41 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ศกึษติ ศรพีชิญพนัธ ์ DE6304-041 
42 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สุรพนัธุ ์กุลเสวตร ์ DE6304-042 
43 กระทรวงแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ณฐัพงศ ์ทพิยส์กุลปัญญา DE6304-043 
44 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน จุฑามาศ เพิม่กาญจนา DE6304-044 
45 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ณิชาภา รตันโชตกิุล DE6304-045 
46 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน นุชรตัน์ ลาภบุญ DE6304-046 
47 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ผ่องพรรณ ขนันารตัน์ DE6304-047 
48 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาต ิ
กฤช พลไพรสรรพ ์ DE6304-048 



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

49 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

วุฒพินัธ ์นาคปัน้ DE6304-049 

50 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

สญัญา วาสพกานต ์ DE6304-050 

51 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและ
น ้าตาลทราย 

สุวนิ ชยัวงั DE6304-051 

52 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและ
น ้าตาลทราย 

โอภาส ศรจีนัทร ์ DE6304-052 

53 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม 

ธนวตัต ์ทองสกุล DE6304-053 

54 ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนภทัร จามพฤกษ์ DE6304-054 
55 ธนาคารออมสนิ ธนาคารออมสนิ รชัฎาภรณ์ ทองบวั DE6304-055 
56 ไม่ขึน้กบักระทรวงใด ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาต ิ
กมล เกษธรรม DE6304-056 

57 ไม่สงักดักระทรวง ธนาคารแห่งประเทศไทย นุชนารถ ปานทอง DE6304-057 
58 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
เบญจมาภรณ์ เลศิวฒุ ิ DE6304-058 

59 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

ธชัพงษ์ เพช็รค์ุม้ DE6304-059 

60 หน่วยงานอสิระ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภูมใิจ ตัง้สวสัดริตัน์ DE6304-060 

 
* ทางสถาบนัฯ จะจดัส่งอเีมลเพื่อให้ตอบยนืยนัการเขา้ร่วมอบรม ขอให้ผู้ที่มรีายชื่อตามประกาศฯ ตรวจสอบอเีมล 
และตอบยนืยนัการเขา้ร่วมอบรม ภายในวนัที ่29 พ.ค. 2563 
** ส าหรบัผูท้ีไ่ม่มรีายชื่อในครัง้นี้ หากมผีูต้อบยนืยนัการเขา้ร่วมอบรมไม่ครบถว้นตามจ านวนทีก่ าหนด ทางสถาบนัฯ 
จะตดิต่อผูท้ีม่รีะดบัคะแนนในล าดบัถดัไป 
 
 

 

 

 


