รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีแมชีนเลิร์นนิง”
(Big Data Analysis with Machine Learning Technology)
รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบริการ 1 ชั้น 4
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1
นางดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์
2
3
4
5

นางสาวพิมลอร ตันหัน
นาวสาวพรชิตา อุปถัมป์
นายสมศักดิ์ เอ้งฉ้วน
สิบเอก พงศกร สุกันยา

6
7

นายจิระ จิตสุภา
นางสาววรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์

8

นายปานจิตร์ หลงประเดิษฐ์

9

นายชาญชัย พรมมิ

10
11

นางสาวพรทิพย์ อาจวิชยั
นางสาวภัทราวดี วงศ์สุเมธ

12
13
14
15

นายสมพล สมดี
นายปรีดี ปลื้มสาราญกิจ
ว่าที่ร้อยตรี อัศวิน สุรชัยโยธิน
นายกิตติชัย ปักธงไชย

16

นางสาวภัทรพร มณฑา

17

นายอรรถกร วงษ์เทพเตียน

ตาแหน่งงาน/สถานทีท่ างาน
อาจารย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บรรณารักษ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
บรรณารักษ์ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์พยาบาล ศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพ
เครือโรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลพญาไท 2

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีแมชีนเลิร์นนิง”
(Big Data Analysis with Machine Learning Technology)
รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบริการ 1 ชั้น 4
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลาดับที่
18

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวพัชญ์พชิ า โยชุ่ม

19
20

นายสรฤทธ จันสุข
นายสมเกียรติ ถนอมวงษ์

21
22

นางสาวดาราพร มาตขาว
นางสาวภรภัทร รุจยาชยะกูร

23
24

นายฉัตรเพชร ปิน่ ทอง
นายสุรชาติ จันทสุวรรณ

25
26

นายนพพร ชนเจริญ
นายโสภณ สงวนสิทธิอนันต์

27

นางธิตวิ รรณ อัครโชติพงษ์

28

นายกฤตภาส สุริยา

29
30
31

นายสมรัฐ เชตนุช
นายณัฐพล สุวรรณวงษ์
นายเดชาธร ยรนันท์

32
33

นายวณพันธ์ วัยวุฒิ
นายปราการ มาพันชวน

ตาแหน่งงาน/สถานทีท่ างาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการสถิติ
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
Librarian สถาบันวิทยสิริเมธี
Manager, Digital Product Development
บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
หัวหน้าแผนกฐานข้อมูล บริษัท คาราบาว ตะวันแดง จากัด
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จากัด (มหาขน)
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท สยามพิวรรธน์ จากัด
Data Analyst
บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
Supervisor Data Analyst
บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
Data Analyst
บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
Solution Architect V-Smart Co., Ltd.
Car Inventory Monitoring
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

