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รายช่ือผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  

(GOCC Expert Big Data) รุ่นที่ 2 

วันที ่ 15 – 19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมวายุภักษ ์4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

--------------------------------------------------- 

1 พ.ท.หญิง ปาริฉัตร พงษ์พิสิษฐ กองทัพบก 

2 นางสาว สุดารัตน์ ทับยาง กรมการข้าว 

3 นาย สรายุทธ ทองน้อย กรมการข้าว 

5 นาย ราเชนทร์ ราชพิลา กรมควบคุมมลพิษ 

6 นางสาว สุธีรา วิเศษกุล กรมควบคุมมลพิษ 

7 นาย ภูมินทร์ ไพรสุวรรณ กรมเจ้าท่า 

8 นาง อัจฉรา ดาวัน กรมชลประทาน 

9 นาย ธนจักร ริจิรวนิช กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

10 นางสาว เจนพิธีกร สุนทรรัตน์ กรมท่ีดิน 

11 นางสาว เสาวณี จันทร์รอด กรมธุรกิจพลังงาน 

12 นาย สัญญา ศรีต่างวงค์ กรมบัญชีกลาง 

13 นาย ชาคริต แนวโสภา กรมป่าไม้ 

14 นาย ทนงศักดิ์ มนตรี กรมป่าไม้ 

4 นาย คณากร ปันทะโชติ กรมพลศึกษา 

15 นาย ปนิสภ์ วณิชชานนท ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

18 นาย สรายุทธ สิริภูษิต กรมส่งเสริมการเกษตร 

19 นาย ทวีชัย สมิตะเกษตริน กรมสุขภาพจิต 

20 ร้อยตรี ถิรวุฒิ กาพย์เดโช กองทัพบก 

21 พันเอก นันทชัย แป้นเจริญ กองทัพบก 

22 นาวาอากาศโท วิพุธ อนันทนุพงศ์ กองทัพอากาศ 

23 จ.ท. อาทิตย์ แสนโคก กองทัพอากาศ 
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24 นาย ชื่น ชื่นงูเหลือม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

25 นาย ทศพล ใจสุข การกีฬาแห่งประเทศไทย 

26 นาย ธรรมนูญ ตรีบุบผา การประปาส่วนภูมิภาค 

27 นาย ดลชัย อินต๊ะวัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

28 น.ส. ปฏิญญา นิธากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

29 นางสาว วาสนา เอมวัฒน์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

30 นางสาว พัชรภา สินธุจริวัตร คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

31 นาย ทศพล ปูหิ้น ศาลยุติธรรม 

32 นางสาว ชฎาวรรณ พรหมอินทร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

33 นาวาอากาศเอก เฉลิมชัย วงษ์เกตุ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

34 นางสาว นงนุช บุญเดิม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

35 นาย คิดคม สเลลานนท์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

36 นางสาว พิรญาณ์ สายชล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

37 นาย ถนิม ทิพย์ผ่อง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

38 นาย นวพล กาบแก้ว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

39 นาย สุประดิษฐ์ รุ่งศรี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

40 นาย นฤดล วัฒนกูล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) 

41 นาย ถนัด สุขศรี ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

16 นาง อุรัจฉทา ศศิปรียจันทร์ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

17 นางสาว กฤษณา วัฒนะ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

42 นางสาว เสาวรส ยนต์โยธินกุล ส านักงานกิจการยุติธรรม 

43 นางสาว กนกอร จิระนภารัตน์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

44 ว่าที่ ร.ต.  ณัฐวุฒ ิเกิดสมจิตร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

45 นาย นพดล เสาร์สุวรรณ์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

46 นายชัยวัฒน์ ธรรมาสถิตนุกูล ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

47 นาย ชัยยศ บัวคลี่ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

48 นางสาว จรรยวรรธน์ จอมอินทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

49 นางสาว ออมพิไล มโนรัตน์ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

50 นางสาว อมรรัตน์ ปิติ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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51 นาย ธนบดี ภักดีสังข์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

52 นางสาว วเรวรรณ รอดราวี ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

53 นางสาว ฐิติญาภรณ์ วีระพงษ์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

54 นาง อรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

55 นางสาวชัชนันท์ จันทบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

56 นางประคอง โพ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

57 นาย วีระวุธ เพ็งชัย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

61 นางสาว กุลนันทน์ ศรีเจริญ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

58 นาย กิตติ พงศ์กิตติวัฒนา ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

59 นางสาว กฤษณา เพ็ชรเจริญ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

60 นาย กฤษณะศักดิ์ พวงจันทร์ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

62 นาย นรินทร์ ปั้นเทียน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

63 นาย ปิยะ คงคาวิทูร องค์การเภสัชกรรม 

64 นางสาว เปี่ยมสุข ศิลานิล องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูถัมภ์ 
--------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : ใบ Certificate จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้อบรมได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน 


