
   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมอบรม 
หลกัสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning 

กลุ่มท่ี 1 อบรมวนัที ่12, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ม.ิย. และ 1, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24 (ครึง่วนั), 27 (ครึง่วนั) ก.ค. 

2563 
เวลา 09.00-16.00 น. เป็นการอบรมแบบ Live Classroom 

ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

1 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย 

จนัจริา ศรสีมบูรณ์ DS6301-001 

2 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย 

มนีา ภทัรนาวกิ DS6301-002 

3 กระทรวงการคลงั บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) สุรยี ์จตุรพธิพรสกุล DS6301-003 
4 กระทรวงการคลงั ส านักงานคลงัจงัหวดัสงขลา กลัยาวรรณ สุวรรณวงศ ์ DS6301-004 
5 กระทรวงการคลงั ส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ ธติพิร ยงชยัหริญั DS6301-005 
6 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์
การเคหะแห่งชาต ิ ปฎมิา ชยัมงัคลานนท ์ DS6301-006 

7 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

ฝ่ายบรหิารสนิเชื่อและหนี้ นรนิทรร์ตัน์ จรยิรตัน์ไพศาล DS6301-007 

8 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ ชศูกัดิ ์กอนด ี DS6301-008 

9 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานการวจิยัแหง่ชาต ิ กษดิิเ์ดช บุรถาวร DS6301-009 

10 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานการวจิยัแหง่ชาต ิ ธนกฤต สาธร DS6301-010 

11 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานปลดักระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และ
นวตักรรม 

ยุทธนาว ีขอสุข DS6301-011 

12 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมแห่งชาต ิ

นัยนา เปลีย่นผนั DS6301-012 

13 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิาการเกษตร พกัตรว์ภิา สุทธวิาร ี DS6301-013 
14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสรมิการเกษตร กติตยิา รนิเพง็ DS6301-014 
15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตาน ี หทยัชนก สกุณี DS6301-015 
16 กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร 
ศาตนันท ์ดวงนิล DS6301-016 

17 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

เทอดศกัดิ ์พงษ์สุรยีนันท ์ DS6301-017 

18 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

ยุทธนา ศลิาค า DS6301-018 



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

19 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

วรุตม ์อนุเรอืง DS6301-019 

20 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติจิงัหวดัล าปาง ประภสัสร ค าเขือ่น DS6301-020 

21 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติจิงัหวดัสงขลา มุกดารตัน์ สุวรรณรตัน์ DS6301-021 

22 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ ธญัสนิี ทมิศร ี DS6301-022 

23 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ ธาราทพิย ์ประพนัธพ์จน์ DS6301-023 

24 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ นิพทัธ ์กลัน่เจรญิ DS6301-024 

25 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ พลากร ดวงเกต ุ DS6301-025 

26 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ ภรณ์ทพิย ์จนัทรแ์ดง DS6301-026 

27 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ วงศกร ทองพดั DS6301-027 

28 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ วชิาญ ชรูตัน์ DS6301-028 

29 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ วไิลวรรณ รตันโกสม DS6301-029 

30 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิจงัหวดั
ก าแพงเพชร 

แสงเดอืน เทพกุล DS6301-030 

31 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

กรมป่าไม ้ สุรนิทร ์แขง่ขนั DS6301-031 

32 กระทรวงพลงังาน กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ วรางคณา พวงแกว้ DS6301-032 
33 กระทรวงพลงังาน ส านักงานพลงังานจงัหวดั

สมุทรสาคร 
สุรยิะ สมศริ ิ DS6301-033 

34 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง ปิยวฒัน์ อยู่สอน DS6301-034 
35 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดั

อุทยัธาน ี
ภาคภูม ิน้อยวรรณะ DS6301-035 

36 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานจงัหวดัแพร ่ กติตศิกัดิ ์ฉตัรเทวนิทภรณ์ DS6301-036 
37 กระทรวงแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ดาราทดั ลมิปัชโยพาส DS6301-037 
38 กระทรวงแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน เทพกร ภกัดชีมุพล DS6301-038 
39 กระทรวงแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ระพพีฒัน์ มาตยว์งัแสง DS6301-039 
40 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ณฐัวิุฒ ิอนิทา DS6301-040 
41 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน นิภาพร ปานเพชร DS6301-041 
42 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน บุศรนิทร ์พจิอมบตุร DS6301-042 



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

43 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ละออง ผาละกนั DS6301-043 
44 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน สุหชัชา กติวินิติ DS6301-044 
45 กระทรวงแรงงาน ส านักงานแรงงานจงัหวดัเชยีงราย เดชา ณ ล าปาง DS6301-045 
46 กระทรวงแรงงาน ส านักปลดักระทรวงแรงงาน อานุภาพ งสีนัเทยีะ DS6301-046 
47 กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 
ยงยุทธ มะนัส DS6301-047 

48 กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

ดนัย ศรวีงษา DS6301-048 

49 กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานศกึษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์ุร ี สาทติย ์จกัรเทพวงศ ์ DS6301-049 
50 กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ

๘๐ พรรษา 
นฤมล เชีย่วชาญ DS6301-050 

51 กระทรวงสาธารณสุข องคก์ารเภสชักรรม กฤตนิ พุกกะเวส DS6301-051 
52 กระทรวงสาธารณสุข องคก์ารเภสชักรรม วไลพร คงทอง DS6301-052 
53 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม เกยีรตพิงษ ์อุดมธนะธรีะ DS6301-053 
54 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม 
พชัรวรรณ พงศศ์รศีุภกร DS6301-054 

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

สรณฐั ศรเีจรญิ DS6301-055 

56 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

กนกอร จริะนภารตัน์ DS6301-056 

57 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

ภคนิ แสนพพิธิ DS6301-057 

58 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

ศริโิรจน์ อนิทรป์ระสทิธิ ์ DS6301-058 

59 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ พจนารถ วรรณฟ ู DS6301-059 
60 หน่วยงานอสิระ ธนาคารแห่งประเทศไทย รตันชยั ช่อผกา DS6301-060 

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



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมอบรม 
หลกัสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning 

กลุ่มท่ี 2 อบรมวนัที ่11, 12, 15, 18, 19, 25, 26 ม.ิย.; 3, 7, 8, 13, 14 ก.ค. และ 3, 4, 5 ส.ค. 2563  

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

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

1 กระทรวงการคลงั กรมสรรพากร เพชรรตัน์ วริยิะขตัตยิาภรณ์ DS6302-001 
2 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้

แห่งประเทศไทย 
นิษฐานิษฐ ์ศุทธสิมบูรณ์ DS6302-002 

3 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย 

ยศนรนิทร ์เชือ้นิล DS6302-003 

4 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย 

วรสทิธิ ์พนาวรกจิ DS6302-004 

5 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย 

อทิธพิทัธ ์ผลเพิม่ DS6302-005 

6 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย วชริวทิย ์ศรปีระวตั ิ DS6302-006 
7 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย วชิชุดา ปุณยกนก DS6302-007 
8 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ ชลติา ลขินะนันท ์ DS6302-008 
9 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ รตริตัน์ คลา้ยเขม็ DS6302-009 
10 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ ราสพิล ขนัทอง DS6302-010 
11 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์
การเคหะแห่งชาต ิ คเชนทร ์ศุกรเวทยศ์ริ ิ DS6302-011 

12 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

การเคหะแห่งชาต ิ ทรรณชติ เอีย่มจติ DS6302-012 

13 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

การเคหะแห่งชาต ิ ประภาพรรณ สถานด ี DS6302-013 

14 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

การเคหะแห่งชาต ิ ปัญจวุฒ ิอจระสงิห ์ DS6302-014 

15 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

การเคหะแห่งชาต ิ วสนัต ์เกษรกุล DS6302-015 

16 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

การเคหะแห่งชาต ิ สุทธลิกัษณ์ พึง่ผลพฤกษ ์ DS6302-016 

17 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

ส านักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

ยุภนันท ์สมปาง DS6302-017 

18 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

ณรธชัพงษ์ มเีชือ้ DS6302-018 

19 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ กรุณา เลหม์นัน์ DS6302-019 

20 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ กฤช เศรษฐรงัสรรค ์ DS6302-020 



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

21 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ จกัรกฤษณ์ ถาวรกฤษ DS6302-021 

22 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ จติฐโิมกฬ์ จริธนาเกษมศานติ ์ DS6302-022 

23 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ เยาวภา มณีฉาย DS6302-023 

24 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ วรรณนิศา รอดโอ DS6302-024 

25 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ วชิยตุม ์หนูนิล DS6302-025 

26 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ อภเิดช ชวนกระโทก DS6302-026 

27 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ องัสนา เพชรศกัดิว์งศ ์ DS6302-027 

28 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ณฐัธญั กวางแกว้ DS6302-028 
29 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ภาคภูม ิแกว้แกมทอง DS6302-029 
30 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน กรณัย ์ข าสมบตั ิ DS6302-030 
31 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน ธนพล เขยีวพุ่มพวง DS6302-031 
32 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน สุภามาศ พรหมใจรกัษ์ DS6302-032 
33 กระทรวงแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ณฐัพงศ ์ทพิยส์กุลปัญญา DS6302-033 
34 กระทรวงแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ธานินทร ์พาชยิานุกูล DS6302-034 
35 กระทรวงแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ศริยศ มหาขนัธ ์ DS6302-035 
36 กระทรวงแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ฉตัรสุดา ถาวรสถติยว์งศ ์ DS6302-036 
37 กระทรวงแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน วรพจน์ พน้ภยั DS6302-037 
38 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน จุฑามาศ เพิม่กาญจนา DS6302-038 
39 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน นิภาพร อุ่นบรรเทงิ DS6302-039 
40 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ปรวนั จนัทรงัษ ี DS6302-040 
41 กระทรวงแรงงาน ส านักประสานความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศ 
ณฐัพล หาจนัดา DS6302-041 

42 กระทรวงแรงงาน ส านักประสานความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ 

ทยาพร รอดสาย DS6302-042 

43 กระทรวงแรงงาน ส านักประสานความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ 

วลยัพร ศรปีระดษิฐ DS6302-043 

44 กระทรวงวฒันธรรม ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม ชชัวาลย ์สุขพรสวรรค ์ DS6302-044 
45 กระทรวงวฒันธรรม ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม เรวด ีพทิยากร DS6302-045 
46 กระทรวงวฒันธรรม ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม วุฒพิงษ์ กองทอง DS6302-046 
47 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา สุจติร คงจนัทร ์ DS6302-047 
48 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม อานันท ์กรุดเนียม DS6302-048 
49 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ณรงคเ์ดช เจรญิเสาวภาคย ์ DS6302-049 
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50 ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธารศิ วสุพงศโ์สธร DS6302-050 
51 ธนาคารออมสนิ ธนาคารออมสนิ รชัฎาภรณ์ ทองบวั DS6302-051 
52 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
นลนิ นิลผึง้ DS6302-052 

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

บุษรา มุกดาสกุลภบิาล DS6302-053 

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

โพชฌงค ์จนัทรศริ ิ DS6302-054 

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

อนันต ์สทิธวิฒันานนท ์ DS6302-055 

56 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

ภทัรยีา คะลลีว้น DS6302-056 

57 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

ภูวนาถ หงษ์ร่อน DS6302-057 

58 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

สริามล ขนุไชย DS6302-058 

59 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี ชยัวฒัน์ ประภานวรตัน์ DS6302-059 
60 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี สราญจติ สุวฒันานันท ์ DS6302-060 

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



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมอบรม 
หลกัสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning 

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 กติคิุณ จงเสรกีจิ DS6303-001 
2 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง ฐติ ิคุณาวุฒติระกูล DS6303-002 
3 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง พงศธร อนัตะรกิานนท ์ DS6303-003 
4 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง พนัแสง ศริเิพง็ DS6303-004 
5 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง วรวทิย ์คลงัแสง DS6303-005 
6 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้

แห่งประเทศไทย 
นิสรา วงศอ์ุทยั DS6303-006 

7 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย ชวลติ พฤกษช์าตดิลิก DS6303-007 
8 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย วศนิ เสยีงสุทธวิงศ ์ DS6303-008 
9 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย อรสิา ฉตัรไชยเดช DS6303-009 
10 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน

ภาคใต ้
เร๊าะมนั หะนแิร DS6303-010 

11 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ จริชยั สุวรรณสาร DS6303-011 
12 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ ชณญัญา โชคชชัวาลกุล DS6303-012 
13 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ พริาวรรณ ไชยะโม DS6303-013 
14 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ สนัตชิยั เทพบุร ี DS6303-014 
15 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ อจัฉรา ธานีกุล DS6303-015 
16 กระทรวงการคลงั ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
ขวญัชนก ลิม่บณัฑติ DS6303-016 

17 กระทรวงการต่างประเทศ ศูนยบ์รหิารขอ้มลูการกงสุลและ
สารสนเทศ 

จดิาภา ด ารงคส์มบตั ิ DS6303-017 

18 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

ส านักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

รชันิดา รกักาญจนันท ์ DS6303-018 

19 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

ส านักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

สุภาพร ศรชียัภูม ิ DS6303-019 

20 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานปลดักระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และ
นวตักรรม 

บุษกร อ าไพพสัตร ์ DS6303-020 

21 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานปลดักระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และ
นวตักรรม 

ปวณีา ฉายอรุณ DS6303-021 

22 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ส านักงานปลดักระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และ
นวตักรรม 

สุพนิดา อารยเมธ ี DS6303-022 
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23 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนยข์อ้มลูเกษตรแห่งชาต ิ กุลธดิา กุลเกษ DS6303-023 
24 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนยข์อ้มลูเกษตรแห่งชาต ิ ธนายุทธ ป่ินรตัน์ DS6303-024 
25 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ

สงัคม 
ส านักงานสถติจิงัหวดัพะเยา คเชนทร ์อึง่สกุล DS6303-025 

26 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ นพดล ส าลรี่วง DS6303-026 

27 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ นิตยา ปะอนิทร ์ DS6303-027 

28 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ สุกญัญา บรรดาศกัดิ ์ DS6303-028 

29 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ สุภญิญา ค ามัน่ DS6303-029 

30 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ โสภดิา ฉิมแสง DS6303-030 

31 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ อยัรดา พบพทิกัษ ์ DS6303-031 

32 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ณชัพล วงษว์นัทนีย ์ DS6303-032 
33 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ปฏภิาณ ธูปแพ DS6303-033 
34 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ปณยา สุดตา DS6303-034 
35 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ศศธร โกศลศกัดิส์กุล DS6303-035 
36 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ศุภากร ทรงสทิธิ ์ DS6303-036 
37 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 1 

ภาคเหนือ 
กรองทอง แกว้บุญเรอืง DS6303-037 

38 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
ภาคใต ้(จ.ยะลา) 

เพญ็จนัทร ์ศรเีกต ุ DS6303-038 

39 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต3 (ภาค
กลาง) จงัหวดันครปฐม 

อภชิาต ิจายะพนัธุ ์ DS6303-039 

40 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 1 
ภาคเหนือ 

จนิดากร เขือ่นแกว้ DS6303-040 

41 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 3 
(ภาคใต)้ จงัหวดัยะลา 

ปิยพร โลหะวจิารณ์ DS6303-041 

42 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอบวัใหญ ่
จ.นครราชสมีา 

รุจริา เศรษฐสมบตักิุล DS6303-042 

43 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานจงัหวดัยะลา อาลยีะห ์ทดัระเบยีบ DS6303-043 
44 กระทรวงมหาดไทย องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัยะลา สุรยิะ ดอเสน็ DS6303-044 
45 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน ธนัยาพร กฤษณพนัธ ์ DS6303-045 
46 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน ประเสรฐิวทิย ์นารนินท ์ DS6303-046 
47 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน ภทัราภรณ์ โกฏกิุล DS6303-047 
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48 กระทรวงแรงงาน สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 25 
นราธวิาส 

ชรตัน์ เทพโซ๊ะ DS6303-048 

49 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ฐติยิาพร พรหมพทิกัษ ์ DS6303-049 
50 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน นุชรตัน์ ลาภบุญ DS6303-050 
51 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ผ่องพรรณ ขนันารตัน์ DS6303-051 
52 กระทรวงวฒันธรรม ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม ธเนศ ค าไว DS6303-052 
53 กระทรวงวฒันธรรม ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม ราชนันท ์อนันธวชั DS6303-053 
54 กระทรวงวฒันธรรม ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม รุ่งทพิย ์ศรบีุญช ู DS6303-054 
55 กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาชลบุร ีเขต 3 
มุกดา อามาลนีา DS6303-055 

56 กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาล าปาง เขต 1 

ธนพฒัน์ ชุนณวงษ ์ DS6303-056 

57 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม 

เตชติ ศริโิชต ิ DS6303-057 

58 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม 

ธนู ศรินิอก DS6303-058 

59 ไม่สงักดักระทรวง ธนาคารแห่งประเทศไทย นุชนารถ ปานทอง DS6303-059 
60 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ อุดมศกัดิ ์มโีชค DS6303-060 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมอบรม 
หลกัสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning 

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 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง บุญฑรกิา ยิม้ศริวิฒันะ DS6304-001 
2 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง ปรเิศษ รตันภริมย ์ DS6304-002 
3 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง รพพีร จนิะ DS6304-003 
4 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง ศริลิกัษณ์ ศริมิงัคลา DS6304-004 
5 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง อรญา สุโมตยกุล DS6304-005 
6 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
จติรานนท ์ตัง้ตระกูล DS6304-006 

7 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

รสคนธ ์คงสกุล DS6304-007 

8 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

อาดมั จกิติศลิปิน DS6304-008 

9 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย มาฆะพร ถริานันท ์ DS6304-009 
10 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย วรีศิ ตรรีตันจารุ DS6304-010 
11 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ ไกรสร กมลทพิยต์ระกูล DS6304-011 
12 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ ทกัษณิา เอีย่มศุภมติร DS6304-012 
13 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ เมธนิี ถุงจนัทร ์ DS6304-013 
14 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ สุธรีตัน์ นวลชื่น DS6304-014 
15 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ หนึ่งฤทยั บญุศริ ิ DS6304-015 
16 กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล โกสนิทร ์สงัขนุ่์น DS6304-016 
17 กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล คมวฒุ ิประจะเนย ์ DS6304-017 
18 กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล ฐติพิงษ์ ภมูโิคกรกัษ ์ DS6304-018 
19 กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล ธรีวุฒ ิมงคลสหกุล DS6304-019 
20 กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล อภวิฒัน์ อนิขดั DS6304-020 
21 กระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(NECTEC) 

พมิพว์ด ีเชาวลติ อาหวาด DS6304-021 

22 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวชิาการเกษตร อคัรชาพรรณ กวางแกว้ DS6304-022 
23 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ไพฑรูย ์ระมาตทอง DS6304-023 
24 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร อษัฎาวุธ นาคทอง DS6304-024 
25 กระทรวงคมนาคม ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม สุธาทพิย ์คลา้ยเหลง็ DS6304-025 
26 กระทรวงคมนาคม ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม สุเมธ วนาลสุีขสนัต ์ DS6304-026 
27 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ

สงัคม 
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์

ปรชัญ์รว ีสงคป์ระหยดั DS6304-027 

28 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์

พรพนิต ยณัรงัษ ี DS6304-028 
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29 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์

สนัต ิประสงคอ์าสา DS6304-029 

30 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ นนทล ีสริปัิญญาวทิย ์ DS6304-030 

31 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ บดนิทร ์อึง่ทอง DS6304-031 

32 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ เบญจวรรณ ระหงษ ์ DS6304-032 

33 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ สถติย ์พนัแสน DS6304-033 

34 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ สลลิ ศรพีลิาศ DS6304-034 

35 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ อมัภาวรรณ ชยัประดษิฐ DS6304-035 

36 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

กรมทรพัยากรน ้า เก่ง พุทธอรุณ DS6304-036 

37 กระทรวงพาณชิย ์ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ จกัรพนัธ ์บญุมาก DS6304-037 
38 กระทรวงพาณชิย ์ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เจรญิศกัดิ ์เจรญิเลศิ DS6304-038 
39 กระทรวงพาณชิย ์ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ บณัฑติ แกว้งอก DS6304-039 
40 กระทรวงพาณชิย ์ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ สุเมธ สมเงนิ DS6304-040 
41 กระทรวงพาณชิย ์ กรมทรพัยส์นิทางปัญญา พรีะไทย พศิาลธรรมนนท ์ DS6304-041 
42 กระทรวงพาณชิย ์ กรมทรพัยส์นิทางปัญญา ศุภกร หงษ์เงนิ DS6304-042 
43 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง วฑิรูย ์เทพอ า DS6304-043 
44 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค กฤษณ์ กองสุวรรณ DS6304-044 
45 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ศริวิมิล สุนทร DS6304-045 
46 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สทิธเิกยีรติ ์ลิม่ศลิา DS6304-046 
47 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย เมธา ศภุนาม DS6304-047 
48 กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา 
จกัรพงศ ์รนิทะวงศ ์ DS6304-048 

49 กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา 

เดชาธร เกดิภาพพิฒัน์ DS6304-049 

50 กระทรวงสาธารณสุข องคก์ารเภสชักรรม สุธ ีอนิผวน DS6304-050 
51 กระทรวงสาธารณสุข องคก์ารเภสชักรรม อธษิฐ ์นิลประพนัธ ์ DS6304-051 
52 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ

พลเรอืน (กพ.) 
คนธนันท ์ฉ.โรจน์ประเสรฐิ DS6304-052 

53 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

ดลยา เป่ียมสุวรรณ์ DS6304-053 

54 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

พชันีวรรณ เชือ้เลก็ DS6304-054 
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55 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ วรพล เรอืงศร ี DS6304-055 
56 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ วาสนา จนัทรแ์ดง DS6304-056 
57 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ สริวิชัร บุญวชิยั DS6304-057 
58 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ อาชญั จนัทรถ์าวร DS6304-058 
59 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี สมเจตน์ ทบัมา DS6304-059 
60 หน่วยงานอสิระ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภูมใิจ ตัง้สวสัดริตัน์ DS6304-060 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมอบรม 
หลกัสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning 

กลุ่มท่ี 5 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 ขนัต ิเทีย่งตรงจติต ์ DS6305-001 
2 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง จนัทรชัต ์อนิทรแ์กว้ DS6305-002 
3 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง เด่นศกัดิด์า ทบัทมิ DS6305-003 
4 กระทรวงการคลงั กรมบญัชกีลาง วลัภา นุตโร DS6305-004 
5 กระทรวงการคลงั ส านักงานคลงัจงัหวดัสงขลา คมัภรีพรรณ คงช่วย DS6305-005 
6 กระทรวงการคลงั ส านักงานคลงัจงัหวดัสงขลา เนตรยา วฒุพินัธ ์ DS6305-006 
7 กระทรวงการคลงั ส านักงานคลงัจงัหวดัสงขลา พนิตเนตร ดว้งด า DS6305-007 
8 กระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

กนกพร เนียมศร ี DS6305-008 

9 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

กติต ิอรสญู DS6305-009 

10 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

ณฏัพรรณ โภคบุตร DS6305-010 

11 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

ภทัราวฒุ ิแสงศริ ิ DS6305-011 

12 กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

วษิณุ เรอืงวทิยานนท ์ DS6305-012 

13 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ จงัหวดัสระบุร ี เปาวณ์รงค ์บวัไชโย DS6305-013 
14 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง จตุพร ตัง้กาญจนภาสน์ DS6305-014 
15 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ

สงัคม 
ส านักงานสถติเิเห่งชาต ิ นาฎสติางศุ ์ภาวะด ี DS6305-015 

16 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติจิงัหวดัเพชรบูรณ์ ศริพิรรณ วงคช์ยั DS6305-016 

17 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติจิงัหวดัแพร ่ อษัฎางค ์พรหมพฤกษ ์ DS6305-017 

18 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติจิงัหวดัเลย มณีรตัน์ เสนทบัพระ DS6305-018 

19 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติจิงัหวดัสมทุรสงคราม รววีลัย ์บญุนะกลมัพะ DS6305-019 

20 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติจิงัหวดัสระแกว้ พรีดา ตนัตยิสวสัดิ ์ DS6305-020 

21 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติจิงัหวดัสระแกว้ วทิวชั ด่านก าจดั DS6305-021 



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

22 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติจิงัหวดัสงิหบ์ุร ี นันทนา บุญสรา้ง DS6305-022 

23 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ ชชัวาลย ์กองน ้า DS6305-023 

24 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ ชยัพร กวยานนท ์ DS6305-024 

25 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ นันทวฒัธ ์สุรชยัธรีโชต ิ DS6305-025 

26 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ อรพรรณ กาญจนพนัธุ ์ DS6305-026 

27 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ อจัฉรา ตนัหนึ่ง DS6305-027 

28 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ส านักงานรฐัมนตร ี รวรญิช ์นาคหาญ DS6305-028 

29 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ชานนท ์อิม่แมน DS6305-029 
30 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ธนิต จนัทรร์กัษา DS6305-030 
31 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค พลวชัร วรรณศวิพร DS6305-031 
32 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สุชญัญา สกุลวทญัญ ู DS6305-032 
33 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค โสณกุล ค านวนชยั DS6305-033 
34 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 1 

(ภาคเหนือ) จ.เชยีงใหม ่
ฐติภิรณ์ ชยัพฒันาวรรณ DS6305-034 

35 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 
ภาคใต ้จ.ยะลา 

อนัส สุวรรณวงศ ์ DS6305-035 

36 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดั
เชยีงใหม ่

ไตรลกัษณ์ ตนัรตันกุล DS6305-036 

37 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดั
เชยีงใหม ่

รชาวด ีพวงสุกระ DS6305-037 

38 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 

อมฤต บวัน้อย DS6305-038 

39 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดั
เพชรบุร ี

พทิยุตม ์กมขนุทด DS6305-039 

40 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดัลพบุร ี อายุวตั วงษาบตุร DS6305-040 
41 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดั

อุดรธาน ี
ปฐมพงษ์ โพธิน์างรอง DS6305-041 

42 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 1 (ภาค
กลาง) จ.พระนครศรอียุธยา 

วชัระ พบพร DS6305-042 

43 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 ภาคใต ้
(จ.นครศรธีรรมราช) 

ปิยณฐั กนัชาต ิ DS6305-043 



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ล าดบั
ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

44 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอ
กุดจบั จงัหวดัอุดรธาน ี

ธนัญชยั จงประสพทรพัย ์ DS6305-044 

45 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ธนวฒัน์ จติโสภณปัญญา DS6305-045 
46 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานจงัหวดัเชยีงใหม ่ ภฤศ จโินวรรณ์ DS6305-046 
47 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานจงัหวดันครสวรรค ์ สุภคั วงศไ์วทยากูร DS6305-047 
48 กระทรวงมหาดไทย ส านักงานจงัหวดัสงขลา ฉตัรนภา ประกอบกจิ DS6305-048 
49 กระทรวงยตุธิรรม ส านักงานกองทุนยุตธิรรม อรทยั เพชรสนัทดั DS6305-049 
50 กระทรวงแรงงาน สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 25 

นราธวิาส 
สนธยา แกว้มาลยั DS6305-050 

51 กระทรวงศกึษาธกิาร ศูนยป์ระสานงานและบรหิาร
การศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ปกรณ์ อรุณศรปีระดษิฐ ์ DS6305-051 

52 กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาพษิณุโลก เขต 1 

กติตพิฒัน์ บุญพรอ้ม DS6305-052 

53 กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาหนองบวัล าภู เขต 1 

เชาวนันท ์โสโท DS6305-053 

54 กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 41 

ธนิตย ์สุขโข DS6305-054 

55 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่ อปท. 

สมภพ ลายา DS6305-055 

56 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

จนัจริา ไชยาพร DS6305-056 

57 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

ชยัวฒัน์ อนุจาร ี DS6305-057 

58 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

ชานิณี นาคบ ารุง DS6305-058 

59 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

ณฏัฐพงษ์ ประพฒัน์รงัษ ี DS6305-059 

60 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

ธนกฤต วเิศษมณี DS6305-060 

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



   
สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะหแ์ละบรหิารขอ้มลูขนาดใหญ่ภาครฐั 

ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมอบรม 
หลกัสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning 

กลุ่มท่ี 6 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 กรมสรรพากร ประวทิย ์บวัคอม DS6306-001 
2 กระทรวงการคลงั กรมสรรพากร สุรดา ฤกษ์ปฐมศกัดิ ์ DS6306-002 
3 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้

แห่งประเทศไทย 
ปณิตา ชองกูเลยี DS6306-003 

4 กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย 

พเิชฐ ด่านไทยน า DS6306-004 

5 กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย จติตพิร จนัทรห์อม DS6306-005 
6 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ พชิญุตม ์ทองจนัทร ์ DS6306-006 
7 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ ศวิดาติ ์คงกนั DS6306-007 
8 กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสนิ ศวิมิล เยน็ไสว DS6306-008 
9 กระทรวงการคลงั ธนาคารอสิลาม ประพลเวท บุญประเสรฐิ DS6306-009 
10 กระทรวงการคลงั ธนาคารอสิลาม เฟาเซยี เกษตรกาลาม ์ DS6306-010 
11 กระทรวงการคลงั ธนาคารอสิลาม มานพ มติรวชิยั DS6306-011 
12 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์
กรมกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครวั 

นภา แซ่กัว๊ DS6306-012 

13 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

การเคหะแห่งชาต ิ พรหมปกรณ์ อภริกัษ์สุขมุาล DS6306-013 

14 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

การเคหะแห่งชาต ิ วรวรรธน์ รตัรสาร DS6306-014 

15 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

การเคหะแห่งชาต ิ สุเมธ เพช็รนิล DS6306-015 

16 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

เสรมิพร กึง่พุทธพงศ ์ DS6306-016 

17 กระทรวงคมนาคม บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ปุญญพฒัน์ แสงจนัทร ์ DS6306-017 

18 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

เกรยีงไกร สงัขน์าค DS6306-018 

19 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

ปิยธดิา นาขนุทด DS6306-019 

20 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

วุทธพิงศ ์ปุพเพตะนันท ์ DS6306-020 

21 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ศรนิทพ์ร จอโภชาอุดม DS6306-021 
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22 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ ขวญัมนัส ธรรมทวนีันท ์ DS6306-022 

23 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ วรีะวฒัน์ ดารชิาต ิ DS6306-023 

24 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ ศราวุฒ ิศรทีอง DS6306-024 

25 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ สริภิกัดิ ์ศรศีลิารกัษ์ DS6306-025 

26 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ อภชิาต ิอุทธา DS6306-026 

27 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 

ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ อาทติย ์กระออมแกว้ DS6306-027 

28 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค คมสนัต ์แน่นอุดร DS6306-028 
29 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ณฐัธนพงศ ์คงตระกูล DS6306-029 
30 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ทกัษ์ดนัย ทองศร ี DS6306-030 
31 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ธนพร รุ่งพชิญนุกูล DS6306-031 
32 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค วรีะยุทธ กรองมาลยั DS6306-032 
33 กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เอกชยั อษัฎามระ DS6306-033 
34 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน ณฐัพงศ ์วชิยัศร ี DS6306-034 
35 กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน วุฒศิกัดิ ์ปฐมศาสตร ์ DS6306-035 
36 กระทรวงแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ชนิภา อุทยัแพน DS6306-036 
37 กระทรวงแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน วลัลภ สมสู่ DS6306-037 
38 กระทรวงแรงงาน ส านักงานประกนัสงัคม ธนกาญจน์ ว่องลลีาเศรษฐ ์ DS6306-038 
39 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน กมลวรรณ กวรีตันธนะ DS6306-039 
40 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน จริาภรณ์ อุปละ DS6306-040 
41 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ชลวรรณ เรอืงพงษ ์ DS6306-041 
42 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ฐนันทณ์ฐั พนัธเ์มฆากุล DS6306-042 
43 กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ศรนีาถ โพธิพ์ุทธชยั DS6306-043 
44 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาต ิ
สญัญา วาสพกานต ์ DS6306-044 

45 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภาณุพงศ ์สงวนประเสรฐิ DS6306-045 
46 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม มนัญญา ไชยทองศร ี DS6306-046 
47 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โยธนิ ค านนท ์ DS6306-047 
48 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม โชคนธิ ินาคเมธ ี DS6306-048 
49 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการ

เหมอืงแร ่
กฤตยา ศกัดิอ์มรสงวน DS6306-049 

50 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ณฐัวด ีโพธิก์ะสงัข ์ DS6306-050 
51 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ประวณีาภรณ์ อรุณรตัน์ DS6306-051 
52 กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม วฒันา อุไกรหงสา DS6306-052 
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ท่ี 

สงักดักระทรวง หน่วยงาน ช่ือ-นามสกลุ รหสัอ้างอิง 

53 ตาม พรบ. ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

ธนะศกัดิ ์แกว้ชมภู DS6306-053 

54 ธนาคารออมสนิ ธนาคารออมสนิ จตุรงค ์พนมพทิกัษ ์ DS6306-054 
55 ส านักนายกรฐัมนตร ี กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

(กบข.) 
สหยศ มสีอน DS6306-055 

56 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชมุชน
เมอืงแห่งชาต ิ

เปรมกิา เหมะนัค DS6306-056 

57 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

วรเชษฐ ์จนัทรบ์ุญนาค DS6306-057 

58 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (กพ.) 

วรียุทธ แซ่ซอื DS6306-058 

59 ส านักนายกรฐัมนตร ี ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ กษดิศิ สรรพวทิยกุล DS6306-059 
60 องคก์รอสิระ ธนาคารแห่งประเทศไทย อรณฐั มณีนาค DS6306-060 

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

 


