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รายช่ือผู้ผ่านการทดสอบ 

หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Data Catalog รุ่นที่ 2   
วันที่  2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
--------------------------------------------------- 

1 นาย สุเทพ คล้ายสถาพร กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

2 นาย นวิน เข็มทอง กรมการท่องเที่ยวกรมพลศึกษา 

3 นาย ภูวิศ รักษาแก้ว กรมขนส่งทางราง 

4 นาย ชนินทร์ ชูประเสริฐ กรมเจ้าท่า 

5 นาย สมโภช วัฒนไวฑูรย์ชัย กรมเจ้าท่า 

6 นาย ศุทธ์ธี คงพารา กรมเจ้าท่า 

7 นาย สุรพงษ์ หมายลาภ กรมทรัพยากรธรณี 

8 นางสาว สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล กรมทรัพยากรธรณี 

9 นางสาว นุชจรี เจริญบุญวานนท์ กรมทรัพยากรธรณี 

10 นาย พีระพงษ์ อาจสม กรมทางหลวง 

11 นางสาว ศศิชา โกยวิวัฒน์ตระกูล กรมทางหลวง 

12 นาย ศตวรรษ มุกดาหาร กรมท่ีดิน 

13 นาย ปวี กีรติยะอังกูร กรมธุรกิจพลังงาน 

14 นางสาว เสาวณี จันทร์รอด กรมธุรกิจพลังงาน 

15 นางสาว นัยนา บุญนาค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

16 นาย อานนท์ กุญแจทอง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

17 นางสาว ชนิสา คุณาวุฒิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

18 นาย สีหนาท ศิวเสน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

19 นาย วิเชียร ประดาสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

20 นางสาว สุดารัตน์ สายเพียร กรมวิทยาศาสตร์บริการ- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

21 นาย อลงกรณ์ พลีกร กรมวิทยาศาสตร์บริการ- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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22 นส กฤษณี ช่อสะอึก กรมสรรพสามิต 

23 นางสาว ปิยาภรณ์ นับถือเนตร กรมสรรพสามิต 

24 นางสาว จารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต กรมหม่อนไหม 

25 ร้อยตรี อรรถพล อภิชาติโยธิน กองทัพบก 

26 ร้อยเอกหญิง วณิชยา พันธ์ไพโรจน์ กองทัพบก 

27 นาย ยุทธนา สกุลพราหมณ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

58 นายทศพล ใจสุข การกีฬาแห่งประเทศไทย 

28 นาย ธนากร จะโต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

29 นางสาว ธนาภรณ์ วงชัยชาญ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

30 นางสาว วรารักษ์ ทองค าทวีผล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

31 นางสาว รัตนา บุญมาศ ธนาคารออมสิน 

32 นาย กฤษมณ ตะเภาทอง บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

33 นาย วิษณุ อ่อนน้อม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

34 นาย ชุติพนธ์ ศรีสังวาลย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

35 นางสาว เกศสุดา นามแดง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

36 นาย ทวีศักดิ์ เอ่ียมไพศาล ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

37 นาย กิตติพล สกุลลิ้ม ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

38 นางสาว เหมวรรณ ไกรนุกูล ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

39 นาย ปิยะนพ อินแพง ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

40 นาย ธนบดี ภักดีสังข์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

41 นางสาว ฐิติญาภรณ์ วีระพงษ์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

42 นางสาว ทิวานันท์ ปัญญามูลวงษา ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

43 นางสาว นันธิตา วรบัณฑิตย์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

44 นาย สรวิศ เศรษฐบุบผา ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

45 นาย กีรติ คคนัมพร ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

46 นาย วิชัย ผิวเงิน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

47 นาย ปฐพี สิงหะ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

48 นาย ขันธ์ศิริ อาทร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

49 นางสาว ธัญญพัทธ์ วงศ์เกษตรรัตน์ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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50 นางสาว อรพินท์ วิพัฒนก าจร ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

51 นางสาว ณุภัทรา จันทวิช ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

52 นาย ฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

53 นาย เอกมนตรี เจียวพ่วง ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

54 นาย วลัญช์ ครองสัตย์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

55 นางสาว อาเร็ม บุญสม องค์การเภสัชกรรม 

56 นาง นิษฐา อุดมศักดิ์ไพบูลย์ องค์การเภสัชกรรม 

57 นาง วีราวรรณ เมฆสมณะศักดิ์ องค์การเภสัชกรรม 

--------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : ใบ Certificate จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ผู้อบรมได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน 


