
ประกาศรายช่ือผูที่ผานการคัดเลือกเขาโครงการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ   

(Certification in Big Data Analytics) 

 
สําหรับผูที่ผานการคัดเลือกเขาโครงการตองยอมรับและปฏิบัติตามเง่ือนไข ตอไปน้ี 

1. บริษัทของผูผานการคัดเลือกเขาโครงการตองเซ็นสัญญาบันทึกขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีภายใตโครงการความรวมมือน้ี ใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือนนับต้ังแตวัน

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ 

2. ผูผานการคัดเลือกเขาโครงการตองชําระเงินคาประกันทรัพยสินเสียหายจํานวน 4,000 บาท ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เรื่อง อัตราคาใชจายสําหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเขา

ศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู พ.ศ.2561 และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน (กรณีทรัพยสินไมเสียหาย) เมื่อสิ้นสุด

โครงการ  

3. ผูผานการคัดเลือกเขาโครงการตองชําระคาลงทะเบียน 5,000 บาท เพ่ือสํารองที่น่ังและเขารวมโครงการ 

และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน เมื่อเขาเรียนจนจบหลักสูตร  

4. ผูผานโครงการตองมีเวลาฝกปฏิบัติการในโจทยที่ผูสอนกําหนดไมนอยกวา 450 ช่ัวโมง ในเวลาปฏิบัติงาน 

ณ สถานที่ทํางาน และรายงานความกาวหนาตามที่ผูสอนกําหนด 

5. ผูผานการคัดเลือกเขาโครงการตองสงเอกสารผานระบบของมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ เพ่ือการสมัคร

เขาศึกษาและการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย เอกสารประกอบดวย 

• รูปถาย ขนาด 1.5 น้ิว ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป  

• สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ  

• สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  

• ผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ  

หมายเหตุ การกรอกขอมูลผานระบบมหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบตอไป สามารถติดตามขาวสารจาก

ทางเว็บไซต https://biganalyze.sit.kmutt.ac.th/  

 

กําหนดการเบื้องตน 

 
วันที่ 8 ก.ย. 2562    - ย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม (กรณีย่ืนเอกสารไมครบในวันสัมภาษณ) 

- ผูผานการเขารวมโครงการเซ็นสัญญาเพ่ือยืนยันการเขารวมโครงการ 
- ชําระเงินคามัดจําและชําระเงินคาประกันทรัพยสินเสียหาย  

(โปรดติดตามขาวสารบนเว็บไซต Big Data Analytics) 
วันที่ 15 ก.ย. 2562   เริ่มเปดเรียน 

  

https://biganalyze.sit.kmutt.ac.th/


ประกาศรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกเขาโครงการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวชิาการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
 

• รายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาเรียนตามโครงการจํานวน 72 คน 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกลุ 
1.  อภิลักษณ แสงทองนริันดร 
2.  ชนนิษฏ อัศวจนิตจิตร 
3.  อภิชาติ เลิศวรญษาณ 
4.  ปริเวท เจริญศักดิ ์
5.  สุรพันธุ มานะกจิ 
6.  อัครพล สีด ี
7.  ณัฐชัย สันตสุขเสริม 
8.  กรรชัย สดหอม 
9.  พุฒิพงษ เจริญยิ่งสถาพร 
10.  วริศรุตา ดําเนินเกียรต ิ
11.  รชฏ จันทรสมบัติ 
12.  ณพวิทย สุทธิเชษฐ 
13.  วรัญญา ศิริพัฒน 
14.  ปรมินทร สุนทรนนท 
15.  มนตเศวต สินวรพันธุ 
16.  วรพันธ วงศไพศาลศิริกุล 
17.  ไขมุก เดชสุนทรมงคล 
18.  จตุพร ตงัเยาว 
19.  ตุลศักดิ์ พรหมสะอาด 
20.  กุสุมา ดวงจรัสแสง 
21.  สุรเดช พยอมหอม 
22.  ชลลดา วงศมุกดาพิทกัษ 
23.  ชยุตร เกิดศักดิสิ์ทธิ ์
24.  พลวริศปกรณ สรางการนอก 
25.  ฐิตาภา ประชาญสิทธิ ์
26.  ศานติ ใหมหลวงกาศ 
27.  อนุเกศ หนอใหม 
28.  สุภาภรณ พึ่งสาย 
29.  รัฐพล มณฑา 
30.  ชานนท ศรีแสงเพ็ญ 
31.  ธมลวรรณ แดงขํา 
32.  บุณญาพร แกวเหล็ก 



ลําดับที่ ชื่อ-นามสกลุ 
33.  เมธา รุงทวีศักดิ ์
34.  นิธิศพงศ พลอํานวย 
35.  สุภารัตน ศรีฟา 
36.  เกษศรา ศิลปศร 
37.  ภูริทัต สันทดั 
38.  ทยภัสสร สําเนยีง 
39.  เมธาวี แกวกังวาล 
40.  ศิริลักษณ แผนทอง 
41.  อนณ งามวุฒวิร 
42.  กิตติชัย กุลธนปรีดา 
43.  ทองกร วุฑฒะกุล 
44.  นภาพร ชํานาญ 
45.  ธีรนาท งามจิตรเจริญ 
46.  สริยกานต ขจรรัตนเดช 
47.  รัตนะ ชางมณ ี
48.  จิรนพ ภิญโญ 
49.  วันดี อังกุระ 
50.  กิตติพงศ อํานวยสวัสดิ์ 
51.  นรัตน ฤกษอภิวาท 
52.  พีรพงษ วาณิชยวิศะลสกุล 
53.  ศุภวุฒิ ฉัตรฉายแสง 
54.  สุวลักษณ เหลาไชย 
55.  วีรากร สุวรรณสวาง 
56.  ณรินทร รอดพทิักษ 
57.  เสถียรพงษ วานิจจะกูล 
58.  พิสุทธิ์ สังขวิภาพจพิบูล 
59.  บุญจิตตรี จิตตัง้บุญญา 
60.  กาญจนา ศรีแผว 
61.  วรเวช จันทรแสตมป 
62.  ฤทธกิร ทวีเจรญิสิน 
63.  อมรภัค ตาสวาง 
64.  ธนพล ประเสรฐิสุทะกุล 
65.  สารัมภ มณีขาว 
66.  ชลิตา ชูเมือง 
67.  แมคเครน สุขใจ 
68.  กิจทวี คงพันธุ 
69.  กัญญาพร แพจนัทร 
70.  อรุณีย พฤกษากร 



ลําดับที่ ชื่อ-นามสกลุ 
71.  สริสา อจลพงศ 
72.  กิตติพงษ รูขาว 

 

• (สํารอง) รายชื่อสํารอง ผูผานการคัดเลือกเขาเรียนตามโครงการจํานวน 20 คน 
การจัดการกลุมรายช่ือสํารอง หลังจากวันที่ 8 ก.ย. 2562 หากผูที่ผานการคัดเลือกเขา

โครงการ ยืนยันไมครบตามจํานวน คณะจะติดตอรายช่ือกลุมสํารองน้ีเขาเรียนแทนตําแหนงที่

วางน้ัน 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกลุ 
1.  ปฤสันต ผูกสถติย 
2.  ชิดชนก รุจนะไกรกานต 
3.  ศุภมาส ธราดลธนสาร 
4.  พรอมพงศ เดชเหมือน 
5.  เอกชัย หอมมาลา 
6.  สรวงชนก โตอรุณ 
7.  ทัตภูมิ ลิ้มคงคาวงษ 
8.  จิรวัฒน หาญใจ 
9.  ชานันท คายกนกวงศ 
10.  กรณิกา ลุนโท 
11.  ดลชยุตม อภิเดช 
12.  องอาจ วัยระตา 
13.  พาทริกบี เวอรโซลา 
14.  ณัฏฐกิตต์ิ พิทกัษโชติวรรณ 
15.  จิณณวัตร แกนธรรมวุฒิ 
16.  ภูริพัสร คงขํา 
17.  มาลี บุญสูง 
18.  ศิริเวทย จินพละ 
19.  ธัญวรัตน มีมาก 
20.  เดนชัย เจริญสริิวิไล 

 


