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ประกาศนียบัตร 

หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร  
(Data Analytics for Management)” 

 

ลำดับ รายชี่อ ประกาศนียบัตร 

1 นางกนกทอง จาตุรงคโชค  

2 นายก้องเกียรติ  บุญญาอารักษ์  

3 นางสาวสุชาดา อโณทยานนท์  

4 นางสาวหัสญา ตันติพงศ์  

5 นายอัครวัฒน์  เพียวพงภควัต  

6 นายเบญจพล สุวรรณะ  

7 นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน์  

8 นางนงคราญ  คชรักษา  

9 นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล  

10 นายชาญยุทธ์  คำวรรณ์  

11 นางสาวละออง นิชรานนท์  

12 นางพรทิพย์ แสงสง่า  

https://drive.google.com/file/d/1HMMaGh8PMPGxaK4HUnuD7Caw_NnbW-t_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1k2ygoZvUoasXapcoT5wav3kPaLsXcRNP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JgE4lNvqCgvTbtCO1qSB9XSHo_ZrwjeW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QElcKlH5BdDiVC6q3SQpmhZpN87jom12/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18Z9vtCW-QpE4E-G_Ky0LdbG13pWcJNj3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zs75KTmfSh5uI2ueqBQCiFqqsI_VHSgw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18HZIg4BSMUlBI77gPV8UdDI7tAcAu69g/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1riG50SBCLdjNjdiFAKWUJv6j_vgaR6HC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yQC3wE0bWPFFIOBrVxhyp8G1xtTwgkGr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YMFW9kja1pjDOHP0Rdx_Ezk8QrdjfAr4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CxN8XXaldfV-UOYgSSn7_vZts6GI2Lx2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nyhtU7eTDi0XkJGkZ45-xA3DU4NNQOeO/view?usp=share_link/
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ลำดับ รายชี่อ ประกาศนียบัตร 

13 นางสาวปัทมา อยู่สิน  

14 นางสาวมัลลิกา คุณนิธิโภคา  

15 นางสาวธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์  

16 ร้อยโท ดร.พันธ์รบ ราชพงศา   

17 นายกิตติศักดิ์ พนมพงศ ์  

18 นายเชิดศักดิ์ เพ่ิมปัญญา  

19 รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์  

20 นายวิลาศ  นรินทร ์  

21 นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน ์  

22 นายกิตติกุล ปิตะวชิรกุล  

23 นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน  

24 นายรุจจพัน  เกตุกล่ำ  

25 นายอนันต์  ดนตรี  

26 นายกฤษฎา  ศิริชัยสิทธิ์  

27 นางสาวลัดดา ต.วัฒนผล  

28 นายอภิชาติ พุกสุริวงศ์  

29 นางกรรณิการ์ ศุภกิจอนันต์คุณ  

https://drive.google.com/file/d/1F0M6m5XPMagpuElPgDmnw6xb5_XvuhSq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1D-FjwXYIesQYGniDeNslgbZaN12v0pD5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qeTtvOz6o_lsNHsHGGZTT2euHTJJ77f4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1AYAe20FLiHd9DLSEomNgFI0ZGXbSazUH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1k_ykpf3vEUW1hd-X3OaI36GCi8EQHfx7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XQBXAFjPGSL6Gdee_xQqqto4DjpejhQK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HFz2teUZ00OUPA8OJKxOHfd7SOdZTtOg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LIWAWEXLVr25isRN8HX2YBAhQU3sNPP0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ALU6w8hnkre-Vo9e5CqZ-RKwTypweUEX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NPWlzm1kSI3eBKga-j3Zx3RlupLSAa1E/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1uN5akn74TZDitu7R_eAMhZpSTBxKMtD9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1F3mjvk2Iad5ZYTXPElST59mQ753OYcJZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1DFPwmHeYf6CwfXncgLuiA4LcnD4hGwi8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SbEduhYwvNvUr9xv80_Cg6ZiTVJ6Okgi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-k1WXVvfjWmg1he1a0BIRy7Iy6YCAcEb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1A5EF5aV5z8LL-cbDjWSP7UAiC62C4TjS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZXzlThRZiVv5_UWYCPir7yNfS9dlzjuF/view?usp=share_link
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ลำดับ รายชี่อ ประกาศนียบัตร 

30 นางปิยพันธ์ วะนะสุข  

31 นางวารุณ ีฤทธิ์งาม  

32 นางสาวมาลินี มีลาภสม  

33 นายณรงชนนฐ ์ดีปู่  

34 นางวิริยา ศรีมันตะ  

35 นางสาวศิขริน อินทโชต ิ  

36 นาย อานนท์ สิงห์ล้ำเลิศ  

37 นางจามรี เช้ือเพชระโสภณ  

38 นางสาวอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล  

39 นางสาวพรพิมล ไตรยปัญจวิทย์  

40 นางสาวริญญาภัทร์ ศิลาไศลโศภิษฐ์  

41 นางจอมขวัญ สักกามาตย์  

42 ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง  

43 นายฐสิฐญ์ ศรีปรางค์  

44 นายศิวรัตน์ พายุหะ  

45 นายอำนาจ สุกาญจนกุล  

46 นายสิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา  

https://drive.google.com/file/d/1Z1ArtY9M4pJXBMWnZfqHNnxBy5nEOO6Y/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19zk5Yo8Mi5UprkdXuhB9IWgXm7qECp13/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qkDvxviGwkyd5l92Sppm_YAJYVIoYLpu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FkJPgDuVjoDpojn1m1ev4f9wZeytcfIC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PiS5dAm5VZhO2bOw4AOEW0VkcVUtNlo6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Z_WwdOrtqKm7_1iq4gwODQ5MQbvusF6C/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wNXRRQ5bxhg0s8D2BQ7VIPw5sjqd4ud9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JTyFjyeRxX0YkNEg8P3JCNIKarRpNFzI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14wlGULr-OftWu1DAiTWVh-YP5yb9pDcg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-EjDHhP5iPahCQbsGq10AOl8Pqs-1AeG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LsZHQM6zXOEwFpRTWqosDLIgRqVw_x8U/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LWJwTEMPQu3HtwXGJfx-gov-svg-gRkE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ScmCmyPT7257qj4aQosb2Wk2K7m7I6zj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19SeeIga1ZcBuOQrLCPM0GykM_D-OjvgS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BHdazHtjonC1eXnVBoD6atf6EbBiyh71/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1iwfbA00gyFRUUs0N1s2vhtPZkBrWg7GK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oulNJohucXDfca_7utgxiIP39N3foUDZ/view?usp=share_link
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ลำดับ รายชี่อ ประกาศนียบัตร 

47 นาวาโทหญิงสุภาพร  ศรีวัชรกุล  

48 นาวาโทหญิงนันทวัน ไม้แก่น  

49 นาวาเอกหญิงกิติมา อรุณรัตตโนภาส  

50 นายแพทย์สุทธิรักษ์ บัวแก้ว  

51 นางนิยตา อนันตทรัพย์    

52 นายวรกร คุรุวงศ์วัฒนา  

53 นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์  

54 นางสาวสุขุมา สาระหงษ์  

55 นางสาวอัจฉรา บุณยานุเคราะห์  

56 นางสาวพรอุษา อุดมศิลป์  

57 นายพิษณุ โพธิ์น้อย  

58 นางสาววิสุดา จารุวรรณ  

59 ดร.อธิวัฒน์ บุตรดาบุตร  

60 นายสนั่น เกื้อกูลศาสนกิจ  

61 ดร.สุรางค์ศรี  วาเพชร  

62 นายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ  

63 นางสาวพัชรี  เขื่อนแปด  

https://drive.google.com/file/d/181pYaqMBdmpQ9TEO3tGOVhRBMkJaiEBR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11yLwjydYbPNXlBWYlZLsoCRupbsu-l59/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1m2SX9HxtsXEwWUwoNLEbk3UhsATJ-PCd/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1m6sBGIXrp8jeGKLfmwnMd9xx6bB07CcL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ooK3Kh-RJggyqb0eMD3SC1eFR7RiKq7w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1k0KshT7pJSwDXTdsIzbX1qLMCF6UVmA-/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CYKSU72uUifq45IX7ouiUHJG6uF4LagY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GyBxcUwr1V7JRmBP9afZKWmWnKRy_pqb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XcndFTLEhaWG1ImPiPw3PB9ce_ItYmZb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nUBP-wgP2v4UDivKf1TlkCuM33hegurm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QUNyst7upA6rAk7F01aPo_xUNr3KpSle/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_JnBEH1sU3Juz-EG0vTdHAn30qkIfm_z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10teP7WFfImypNaynfxk8NrPR5d60iabX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_pmWyOAswkbX7vIU66CzBwCXnz__f2gb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CPY_Z1Dkn28y0yu9r3435QjVFWKztHwh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16B2BCWIzomE4fwdoY-BzriQOKaxGZ0PN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mUpvaI-Sg3xFRUj2Rk5WrTX9HiIvy3qn/view?usp=share_link
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ลำดับ รายชี่อ ประกาศนียบัตร 

64 นางกฤติยา บุตรทองคำวงษ์  

65 นางชุลีรัตน์ สาระรัตน์  

66 นายรวินท์ อิงศิโรรัตน์  

67 นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน  

68 นางสาวนันท์นภัส  ทวีโภคา 
 

69 นางปรียฉัตร บำรุง 
 

70 นางสาวปารณีย์ บัวระพา 
 

71 นางวิชน ี ธงทอง 
 

72 นายประวิทย์  เติมวิริยะกุล 
 

73 นางพัชรนันญ  ศรีแก่นจันทร ์
 

74 นายคุณาวุฒิ  บุญญานพคุณ 
 

75 นายชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ 
 

76 นางสาวพัฒนา บุญอ่ำ 
 

77 นางสาววรวรรณ สำเริศรัมย ์
 

78 นางธนิยา จิรสถิตพรพงศ์ 
 

79 นายชเนนทร์กันต์  จักรวาลวิบูลย์ 
 

80 นายมังกร อภิรักษ์กานต์ 
 

https://drive.google.com/file/d/13qgmLPN6Uz6PWJ5moNvo0hQ-QSeVqXQt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_S5HyiesV5fQvMivEDLlc_kT7bPyXihS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1AQ9_8B20RtZFeY2SBmMWR0Gli1esfQyx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1duGCvrhE-9phQPdg62N2BO90Earwn5xT/view?usp=share_link/
https://drive.google.com/file/d/1-_qRsnVg1weQzF4I3i7h7FTM2iDzVlRG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XrtiVSUGm1ocCbg-jEa5J0PCQRPy-SHP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/185-7bMen_w-nG6EIDUjOTvswIGYa_vtS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1p_Czke1ftOqPdb0ZfhpS2AjZKSa4TCOV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1r0lhesrJn0Irh-njZjCpJR9M9CH0RP6i/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-O1EraZlRCXmzNCWL_nuwVVNUZkJ5W2E/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZAV9MeUuXQqPok_Qn9yzv_IRnvLbph3Q/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1X32_xk5xGP8E6Xh__PELKZ9gvsROdVdv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wFsH2pkuOfdxQU104RsoCfQufcmyHJlN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12ezfCNcuuSEkfVRwnKX9HHZTGH24i0AA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wJPc8ua-hECmi9JOzOrHeTr9qYSQWT_Y/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GqezptvldQp8S1JjQ0qenaYsr2aQohHX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oGf9DyFE0yBn6qnFEU1Ipvn7zqx35MaF/view?usp=share_link
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ลำดับ รายชี่อ ประกาศนียบัตร 

81 นางสาวดรุณี สุขวัฒนาชัยกูล 
 

82 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา ศรีธรา 
 

83 รศ.พญ.อาภากร โฆษิตวัฒนพฤกษ ์
 

84 นายอดุลย์ โต๊ะมี 
 

85 นางสาวสุรภี อ่ำโต 
 

86 นางปฐมาพร จิรันธร 
 

87 ผศ.พญ.เสาวนีย์ ศรีรันตพงษ์ 
 

88 รศ.นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ 
 

89 นายนิติชัย ดวงแก้ว 
 

90 นายวุฒิศักดิ์ ล.ไพบูลย์ 
 

91 นางสาวสุกัญญา เทินสระเกษ 
 

92 นางสาวเรณุกา ทักษะกรวงศ์ 
 

93 นางสาวพรศรี วีระพิพรรธ 
 

94 นายเกรียงศักดิ์ พฤกษ์พิชัยเลิศ 
 

95 นายคมกฤช สัจวรรณ์ 
 

96 นายอัคราช เรืองเนตร 
 

97 นางสาวอัมพิกา คัมภีร์ปรีดา 
 

https://drive.google.com/file/d/1nCd3Jx1neHeKL8o3DuAp26SADkJHFMcF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ch8ykRbspFUKS0khY9YZV9efC4OLypis/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1POGtZF_5bjzP9S4q2eApcRTLxjh31AA8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1e7rlflj00Xca82oXkuYx3LoAdGhGCGL0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tiErU1WhsQHRmIsKH_9rl7LUvwE19E5k/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ig5Ye5oFCjizURcFFPY6qjkMJymPkSMt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/126d21oT8lwgV_pkvMZkvRCyhBmREwQSc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eukWLAVPgggk8RGWQG08Ls3n3fdU_bXh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15jnHmKk3DkjdkEDQHytQna3DWNN8gB80/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1slh_RZPFQO3MWV-7HvRY3mykjgY2fNGg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1X-QhoUv2FpHNKmper3MpeTY-aa7VoM1A/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZmbkC_8VDb64xP9drEP0qhQnV28GCcBP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15y_thTecoTIIdHS5vGPeg814hPymps58/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TIAIJGZa7E8noFeuQlkjniuTLDf0lUXT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1m-nPFqOn1is9H6C6qtpO2DrrWhTiLz9a/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cEqLHY8nb801Rg9n-U4lFq2XBNjpCE0b/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tZEOmNhhpUrwkvU-AfMsvcpIc3bzoIBG/view?usp=share_link
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ลำดับ รายชี่อ ประกาศนียบัตร 

98 นายเขษม นิลประกอบกุล 
 

99 นางสาวอธิตานันท์ อัศวพงษ์โสภณ 
 

100 นางสาวรุ่งนภา ผาสุก 
 

101 นายเจนวิทย์ ยกบัตร 
 

102 นางสาวโพธิไท ควรนิยม 
 

103 นายพลวัต สมบัติพานิช 
 

104 นายปภังกร สารสิทธิ์ 
 

105 นายดิเรก อกิญจนานนท์ 
 

106 นายสุรัตน์  ผิวสว่าง 
 

107 นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยมาดี 
 

108 ผศ.ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา  

109 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล 
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https://drive.google.com/file/d/1Y7FWuBLDOIzBjpGAXp7ibvcaB_wObCbr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YFi_OWOTHe4fFFLwZdR1hOffK9J7kAwF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wTjb1zhkec2lyUNU-onFbxFPMLyLuGgH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1D5cyMTAGR4_WGhs3uDeclCoMQRSFetvu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15sgx9DJiWbMEeFuKrbV0MDwNURMwgOY_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16XdERnWNVDmK6vqdvzCYtKw6EAtaMdDF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1K9CSY8r29t2tAd5ERkZX-vhzko5a8XCJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CPxQFqELXSVMsSjgkb6u_noECwl7sPkn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fcZD1ve5cA2ZLxhiBkSFx61lfMkYFIA3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1uzMsuHrS8K-plfATOQnNBt8eqbRTOiL1/view?usp=share_link
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