รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Linux System & Network Administration
(GOCC Advanced Linux) รุ่นที่ 1
วันที่ 2 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 101-102 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------------------1 นาย บัณฑิต บุญนิธิ

กรมการกงสุล

2 นาย กรัณย์ ขาสมบัติ

กรมการจัดหางาน

3 น.ส. จุลวดี มณีศิลป์

กรมควบคุมมลพิษ

4 นาย ณัฐวุฒิ จุ้ยเปี้ยว

กรมควบคุมโรค

5 นาย นรากร แซ่ลิ่ว

กรมควบคุมโรค

6 นาย ศิวดล นนฤาชา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

7 นาย กิตติภัททิก์ จิตรโจนรักษ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8 นาย ศุติศักดิ์ หมู่โยธา

กรมทางหลวง

9 นาย จิรศักดิ์ โตรัตน์

กรมประชาสัมพันธ์

10 นางสาว ณัฏฐิณี ปิ่นเนียม

กรมป่าไม้

11 นาย ทนงศักดิ์ มนตรี

กรมป่าไม้

12 นาย ปรัสเชษฐ์ พบพาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

13 นาย ประดับ วาหมงคล

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

14 นาย นิธิศพงศ์ ชัยภูมิธนโชค

กรมวิทยาศาสตร์บริการ- สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

15 นาย กิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์

กรมส่งเสริมการเกษตร

16 นาย อภิศักดิ์ วัฒนพงษ์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

17 นางสาว ผกามาส ปริปัญญาปราชญ์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

18 นาย ชลพัฒน์ เหล่าบุศณ์อนันต์

กรมหม่อนไหม

19 นาย ธวัชชัย ศิริกุล

กรมอุตุนิยมวิทยา

20 นาย พรภวิษย์ เตจ๊ะ

กองทัพอากาศ

21 จ.ท. ณัชพล ร่วมสมัคร

กองทัพอากาศ
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22 จ่าอากาศเอก สุรัตน์ แก้วเขียว

กองทัพอากาศ

23 พันจ่าอากาศตรี ปิยดา กลิ่นถือศีล

กองทัพอากาศ

24 เรืออากาศเอก มณเฑียร แป้นตุ้ม

กองทัพอากาศ

25 นางสาว กรกมล พุ่มพวง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

26 นางสาว กนกวรรณ โพธิ์เชย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

27 นาย วินยไชย ใหม่โสภา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

28 นาย ธงชัย จินดาสิทธางกูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29 นาย สุทธิกานต์ สมชะนะ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

30 นาย ภานุพงศ์ ขาวจันทร์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

31 นางสาว มาลัย นาคทอง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

32 นาย ศุภวัฒน์ ธรรมนิยม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

33 นาย กฤตภาส นธกิจไพศาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

34 นางสาว เกศสุดา นามแดง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

35 นางสาว ละมัย สุวนิชกุลชัย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 นาย ภุชงค์ คงสุทธิ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)

37 นาย อัศวิน ศรีสวัสดิ์

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

38 นาย พลเวส ธารงศรีสกุล

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

39 ว่าที่ร้อยเอก จักรกฤช ชุติมาโชติ
40 นาย นิธิทัศน์ ชาญสมร

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

41 นาย ไตรยุทธ ศุขใหญ่

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

42 นาย โอภาส ศรีจันทร์

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

43 นาย สุวิน ชัยวัง

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

44 ส.ต.ต. ภิรนัย จอเอียด

สานักงานตารวจแห่งชาติ

45 นางสาว หนึ่งฤทัย นันทพานิช

สานักงานตารวจแห่งชาติ

46 ร้อยตารวจโทหญิง จิราภา วงศ์ฤกษ์งาม

สานักงานตารวจแห่งชาติ

47 ว่าที่ ร.ต.ต. หญิง นรมน แจ่มอ้น

สานักงานตารวจแห่งชาติ

48 ส.ต.ท. ณัฐนนท์ สิงห์สถิตย์

สานักงานตารวจแห่งชาติ

49 ร.ต. สิรภพ กนกฉันท์

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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50 นาย มนตรพล ลาชะเกตุ
51 นาย ณัฐกร หน่อแก้ว

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

52 นาย กฤตธัช เหลืองวิวัฒนากุล

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

53 นาย บุญลักษณ์ มงคลลักษมี

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

54 นาย สรานุวัฒน์ มัททรี

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

55 นาย ธิติกาญจน์ หมู่ดี

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

56 นาย แวอาลี แวสะแม

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

57 นาย ธีรภัทร กลิ่นเขียว

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

58 นาย สมนึก สุวรรณวร

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

59 นาย ธนวัตต์ ทองสกุล

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

60 นาย ธนิน ธนูธรรมเจริญ

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

61 นาย สุระศักดิ์ มานันที

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

62 นาย กรัณย์ รักวิชา

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

63 นาย ภานุวัฒน์ อนันตกูล

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

64 นาย ดนัย สุพรมงคลเลิศ

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

65 นาย ณัฐภัทร์ พิรพัฒน์

สานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

66 นางสาว พัชรนันท์ เสมพืช

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

67 นางสาว อรฉัตร รัตนรัตน์

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

68 นาย วสุพล โพธิเวชกุล

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

69 นาย อภิชาติ คาบารุง

อุตสาหกรรมพัฒนา
--------------------------------------------------หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเข้าร่วมอบรม เนื่องจากมีการสารองที่นั่งสาหรับผู้อบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป
2. ในหลักสูตรนี้จาเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในการอบรม ขอให้ผู้อบรมนาโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มาใช้
ประกอบในการอบรมด้วย
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HW: Spec ขั้นต่า
CPU support Virtualization (VT)
Running Virtual machine
RAM 4 GB
Disk space 100 GB
Notebook ต้องมี port LAN (RJ 45) สาหรับต่อสาย LAN
SW: VMware workstation 14 up
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