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รายช่ือผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Catalog) รุ่นที่ 1 

วันที่  23-25  มีนาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้อง จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

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

1 นาย  ประเสริฐวิทย์ นารินนท์ กรมการจัดหางาน 

2 นางสาว ภัทราภรณ์ โกฏิกุล กรมการจัดหางาน 

3 นาย เจริญศักดิ์ เจริญเลิศ กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

4 นางสาว วิยะดา สานาผา กรมการแพทย์ 

5 นางสาว วรวรรณ กนกธารา กรมการแพทย์ 

6 นาย อภิรักษ์ กุลสุ กรมการแพทย์ 

7 นาย ภูมินทร์ ไพรสุวรรณ กรมเจ้าท่า 

8 ว่าที่ ร.ต. สมพิศ แกว่นธัญกิจ กรมเจ้าท่า 

9 นางสาว จันทร์เกตุ เพ็งพานิช กรมเจ้าท่า 

10 นาย ธนจักร ริจิรวนิช กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

11 นาย สุชาติ กล ่าพิมาย กรมทางหลวง 

12 นางสาว ธิดารัตน์ ทิณวงษ์โพธิ์ กรมทางหลวง 

13 นาย สุวิทย์ บุญมา กรมทางหลวง 

14 นางสาว ปรียานุช อินทะปัด กรมทางหลวง 

15 นางสาว อุบลวรรณ สุปันเวช กรมท่ีดิน 

16 นาย ถิร เกียรติวิวัฒน์ กรมธุรกิจพลังงาน 

17 นางสาว เสาวคนธ์ เลาวะยานนท์ กรมธุรกิจพลังงาน 

18 นางสาว ภิญญา แซ่แต้ กรมประชาสัมพันธ์ 

19 นางสาว ปารวี แจ่มยิ่ง กรมประมง 

20 นางสาว วิลาสินี โพธิ์พันธุ์ กรมประมง 

21 นางสาว ณัฏฐิณี ปิ่นเนียม กรมป่าไม้ 

22 นาย ทนงศักดิ์ มนตรี กรมป่าไม้ 
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23 นางสาว นรนันท์ อภิชนาพงศ์ กรมป่าไม้ 

24 นาย วีร์ ศรีทิพโพธิ์ กรมป่าไม้ 

25 นางสาว นภาพร สุวรรณโคตร กรมพลศึกษา 

26 นาย วิรัตน์ วิเศษงามวศิน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

27 นางสาว สิริอร เผ่าพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

28 นาย พรพิทักษ์ ศรีจันทร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

29 นางสาว ชญาภา ข าพักตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

30 นาย กรณฑ์พัทธ์ คุ้มพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

31 นาง สิริลักษณ์ น้อยเคียง กรมส่งเสริมการเกษตร 

32 นาย รุ่งศิริ ประสงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

33 นาย อุดมพงษ์ ตวงประยงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

34 นางสาว ปานฤทัย จ านงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

35 นางสาว ผกามาส ปริปัญญาปราชญ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

36 นาง สุภา กันทะนะ กรมสรรพากร 

37 นาย ศุภชาติ ภู่มะณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

38 นางสาว กานทิพย์ โพธิ์อ่อน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

39 นาย ธัมมจิต รุจนวงศ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

40 นางสาว ณัฏฐวรกาญจน์ ประดิษฐ กรมอุตุนิยมวิทยา 

41 นางสาว เบ็ญจวรรณ สีหาบุตร กรมอุตุนิยมวิทยา 

42 พันเอก อนิวรรต เหมนิธิ กองทัพบก 

43 เรืออากาศเอก มณเฑียร แป้นตุ้ม กองทัพอากาศ 

44 พ.อ.ท. ปณิธาน อยู่โทน กองทัพอากาศ 

45 น.ต. รัฐพล  เลี่ยมแก้ว กองทัพอากาศ 

46 นาวาอากาศเอก วิโรจน์ จวงสนัทัด กองทัพอากาศ 

47 นางสาว ธิดารัตน์ พรเจริญชัยศิลป์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

48 นางสาว ทรรศน์มน ทิมทอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

49 นาย อนวัช สุขุมวัฒนะ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

50 นางสาว วิทิดา ถีระศิลป์ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

51 นางสาว ศิริธร ทองโชติ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 
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52 นาย ดุรงค์กร ไผ่งาม บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

53 นาย จรัญ ผาสุขขี บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

54 นาย ภานุพงศ์ ขาวจันทร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

55 นาย ธนัท ทองอุทัยศรี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) 

56 นาย ขนิษฐ์ ขาวส าอางค์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

57 นาง ปาริชาติ สุขทอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

58 นาย ศุภวัฒน์ ธรรมนิยม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

59 นางสาว ฉัตร์อรุณ เรืองรัตนภูมิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)  

60 นางสาว นวลทิพย์ ฉลาดเลิศ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) 

61 นาย พีระพงศ์ ศรีสม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) 

62 นาย มโนรถ ตั้งเสวีพันธ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) 

63 นาย วีรยุทธ เจริญสุวรรณกิจ ส านักงาน ปปง. 

64 นางสาว อนงค์นุช วะรังษี ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

65 นาย ธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

66 นาย ศิรวุฒิ ตั้งเจริญชัย ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

67 ว่าที่ร้อยเอก จักรกฤช ชุติมาโชติ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

68 นาง ผกาวรรณ กองกันภัย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

69 นางสาว กฤษณา วัฒนะ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

70 นางสาว กนกวรรณ โสภาวงศ์ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

71 นางสาว วาทินี สิงห์สุขโชต ิ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

72 นาย ธีระ ศรีข า ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

73 นางสาว ฐิติรัตน์ สมโนชัย ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

74 นาย สุทธิจิตต์ เวชโสภณ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

75 ร.ต.ต. กร วงศ์ค า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

76 นางสาว ณัฐพัชร บุตรเต ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

77 นางสาว สุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

78 นางสาว ปิติพร ปิติเสรี ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

79 นางสาว บุษกร อ าไพพัสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

80 นางสาว ธารีณี พฤกษ์พนาเวศ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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81 นาย อภินันทน์ เสริมศรี ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

82 นางสาว รัตนพร กิจโป้ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

83 นางสาว วเรวรรณ รอดราวี ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

84 นางสาว อมรรัตน์ ปิติ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

85 นาง จิตลัดดา เสียงใส ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

86 นางประคอง โพ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

87 นางสาวชัชนันท์ จันทบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

88 นางสาว อาทิตยา พลราษฎร์ล ้า ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

89 นาย ชวลิต รัตนโกสีย์กิจ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

90 นางสาว ฆฤณี ศรีวรรณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

91 นางสาว จันธิรา กิติบุตร ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

92 นาย รพี เถาะสุวรรณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

93 นาย วรวิทย์ น้อยเกิด ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

94 นาย สมเกียรติ จอมทรักษ์ ส านักงานผุ้ตรวจการแผ่นดิน 

95 นาย พงศธร ศุภนรากุล ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

96 นางสาว สตรีรัตน์ จันทร์ศรี ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

97 นางสาว ภัทรวดี ภู่ประเสริฐ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

98 นางสาว พิมพ์พันธุ์ สุคันธิน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

99 นาง พิชชาวริน ชนะคุ้ม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

100 นาย วรฉัตร  กวีวรศาสตร์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

101 นาย ชัยวุฒิ สีทา ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

102 นาย นพพร ม่วงระย้า ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

103 นางสาว วิลาสินี เทพสุนทร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

104 นาง รัชดาภรณ์ ทิพย์ผ่อง ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

105 นางสาว วิภาดา แสงข า ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

106 นางสาว เบญจมาศ สืบเนียม ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

107 นาย ธนพงศ์ ภักดีเจริญ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

108 นาย ธเนศร์ ด ารงคงวิทยานุกูล ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

109 นางสาว ศุภรัตน์ สมแสน ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
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110 นาย ศตวรรษ ธีระธนานนท์ องค์การเภสัชกรรม 

111 นาย ยุทธพงษ์ พุกอาษา อ่ืนๆ 
--------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : ใบ Certificate จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ท่ีผู้อบรมได้แจ้งตอนลงทะเบียน 


