รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GOCC Essential) รุ่นที่ 4
วันจันทร์ที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Grand Ballroom อาคารสโมสร ชั้น 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------------------1 นาย คณิน ดิษคาเหมาะ

กรมการข้าว

2 นาย ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ

กรมการข้าว

3 นาย ทศพล ศรีเพ็ชรพันธุ์

กรมการปกครอง

4 นาย จิรายุส วันสุทันต์

กรมชลประทาน

5 นาย พีระไทย พิศาลธรรมนนท์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

6 นาย ศิวดล นนฤาชา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

7 นาย กิตติภัททิก์ จิตรโจนรักษ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8 นาย ศิวดล นนฤาชา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

9 นาย พีระพงษ์ อาจสม

กรมทางหลวง

10 นางสาว ชฎาภรณ์ ไมตรี

กรมที่ดิน

11 นาย ณัฐพล วิริยวัฒนะ

กรมที่ดิน

12 นางสาว พัชราภรณ์ หอมระรื่น

กรมที่ดิน

13 นางสาว พรรธิภา ดาขาโชติสกุล

กรมที่ดิน

14 นาง แสงเดือน ศรียงยศ

กรมที่ดิน

15 นาย กฤต จิโนวัฒน์

กรมที่ดิน

16 นาย กฤติมา ทิวากรวงศ์

กรมที่ดิน

17 นางสาว นิศารัตน์ อิ่มจาด

กรมที่ดิน

18 นาย ประทีป เป้าด่าน

กรมที่ดิน

19 นางสาว พรทิพา คาดี

กรมที่ดิน

20 นาง รัตนา ธีรเชษฐ์

กรมที่ดิน

21 นางสาว ณัฐวดี คาภิรานนท์

กรมธุรกิจพลังงาน

22 นาย ปวี กีรติยะอังกูร

กรมธุรกิจพลังงาน

23 นางสาว เสาวคนธ์ เลาวะยานนท์

กรมธุรกิจพลังงาน

24 นาย ทศพร พรสินทวีวัฒน์

กรมบัญชีกลาง

25 นาย อมรเทพ ทองเพชร

กรมบัญชีกลาง

26 นางสาว อมรรัตน์ จารุสิริมงคลชัย

กรมบัญชีกลาง

27 นาย ณเรนธร จาดพันธุ์อินทร์

กรมประชาสัมพันธ์

28 นาย พลี อุดมพรมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

29 นางสาว สโรชา ชามทอง

กรมประชาสัมพันธ์

30 นาย พยุง ตรีกมล

กรมปศุสัตว์

31 นางสาว ภาณุตา บุนนาค

กรมปศุสัตว์

32 นาย สุรชัย ถมวิจิตร

กรมปศุสัตว์

33 นาง สุวรรณี กาญจนภูสิต

กรมปศุสัตว์

34 นาย ณภัทร์ ดลเสถียร

กรมป่าไม้

35 นาย ประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด

กรมป่าไม้

36 นาย วีร์ ศรีทิพโพธิ์

กรมป่าไม้

37 นาย วีระพล บุประเสริฐ

กรมป่าไม้

38 นาย ปพน โสตถิโภคา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

39 นางสาว ธิดาวรรณ ศรีจรูญ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

40 นางสาว เมธิยาภาวิ์ ศรีมนตรินนท์

กรมส่งเสริมการเกษตร

41 นาง อาธิดา รักวงษ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

42 นาย ชรินทร์ เดชโชติ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

43 นางสาว ชลิตตา สมารังคสุต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

44 นางสาว สุพัตรา ดารามาศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

45 นาย ศุภชาติ ภู่มะณี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

46 นาย รัชชา เอมพรหม

กรมหม่อนไหม

47 นาย วีรวัฒน์ เติมสันติกุล

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

48 นาย นพรัตน์ บุญปลูก

กรมอุตุนิยมวิทยา

49 นาย พีรณัฐ จริยรักษ์วรกุล

กรมอุตุนิยมวิทยา

50 ร.ต.อ.หญิง ณธษา พรหมจักร

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

51 ส.ต.ท. ประภากร จันทร์ประเสริฐ

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

52 นาย จิรายุทธ จิตรังษี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย

53 ส.ต.ท. พิศุทธิ์ สุดสน

กิงบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

54 นาย ณัฐพล คุ้มครอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

55 นาย วิโรจน์ เฉลิมเวโรจน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

56 นาย กานต์ พฤกษาประทานพร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

57 นาย วิโรฒ ชมภู

บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด

58 นาย กันต์ธนวุฒิ ธนพัตจิรธนี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

59 นาย เทวัญ นาคเทวัญ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

60 นาย นพพร ชนเจริญ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

61 นาย ธงชัย กลิ่นหรั่น

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

62 ผศ. เสกสรร ไชยจิตต์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

63 นาย นครินทร์ จินโจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จากัด

64 น.ส. รุ่งนภา กลิ่นอุบล

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จากัด

65 นาย ศิรวุฒิ ตั้งเจริญชัย

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

66 นาย ฉัตรชัย บวรกิติวงศ์

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

67 นาย กฤษณ์ โกวิทพัฒนา

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

68 นาย ตันติกร ไพเราะ

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

69 นาย พีรณัฏฐ์ เดชสีดาวงศ์

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

70 นาย วันชัย แผ่นทอง

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

71 นาย สถิตย์ เปียสันเทียะ

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

72 นาย อัศวิน ศรีสวัสดิ์

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

73 ว่าที่ร้อยเอก จักรกฤช ชุติมาโชติ

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

74 นาย อรรถกร ลัดเลีย

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

75 นาย จักรพงศ์ ปรีชาภรณ์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

76 นาย ธีรยุทธ คูณสุข
77 นางสาว ดนุลดา อินประดิษฐ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค)

78 นางสาว อนัชชา จันทร์หอม

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค)
79 นาย บัณฑิต หอมเกษ

สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

80 นาย นพดล เสาร์สุวรรณ์

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

81 พ.ต.ต. ธนากร เดชธนาวงค์

สานักงานตารวจแห่งชาติ

82 นาง วรา เทศทอง

สานักงานธนานุเคราะห์

83 นางสาว ศุทธินี จริงจิตร

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

84 นางสาว กฤตกัญญา คชรินทร์

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

85 นาย ชรัมภ์พล ฟุ้งขจร

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

86 นาย ทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

87 นาย ชิน ปุ้งเผ่าพันธ์

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

88 นาย ฤชา วงษ์เนตร

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

89 นาย ภาณุพงศ์ ปรึกษา

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

90 นาย พิเชษฐ์ คะเณย์

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

91 นาย อัฐพนธ์ พูลสวัสดิ์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

92 นาย เจษฎา สุทธนู

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

93 นาย ณัฐวุฒิ สิงหะตา

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

94 นาย ธีปกรณ์ รักษาประเสริฐกุล

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

95 นาย อรรถพล ธนะวงศ์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

96 นาย สุทธิพงษ์ แก่นจันทร์

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

97 นางสาว มณีกุล ศรีเกลื่อน

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

98 นางสาว วัลยา เจริญผล

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

99 นาย กิตติ พงศ์กิตติวัฒนา

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

100 นาย ธนพงศ์ ภักดีเจริญ

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

101 นาย วสุพล โพธิเวชกุล

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

102 ว่าที่ร้อยโท จักรพรรณ ธานี

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

103 นางสาว จิราพร พัฒนากิจการเจริญ

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

104 นาย วรรณศร วิเศษศิริ

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

105 นางสาว สรนีย์ สุนทรมัฏฐ์

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูถัมภ์

106 นาง ภรปภัช ธนะวัย

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูถัมภ์

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

