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รายช่ือผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร Docker (GOCC Advanced Docker) รุ่นที่ 1 

วันที่  2 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องแซฟไฟร์ 108-110 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

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

1 นาย ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ กรมการข้าว 

2 นาย คณิน ดิษค าเหมาะ กรมการข้าว 

3 นาย พีระไทย พิศาลธรรมนนท์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

4 นาย ศิวดล นนฤาชา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5 นาย ธนจักร ริจิรวนิช กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

6 น.ส. ธิดารัตน์ ทิณวงษ์โพธิ์ กรมทางหลวง 

7 นาย สุชาติ กล ่าพิมาย กรมทางหลวง 

8 นาย อิศเรศ สุวัฒน์พิศาลกิจ กรมทางหลวง 

9 นาย สิโรชา ชิงชัย กรมท่ีดิน 

10 นาย จิรวัฒน์ ศรเพ็ชร์ กรมท่ีดิน 

11 นาย ชาติชาตรี แสวง กรมท่ีดิน 

12 นาย วรวุฒิ เนตรลือชา กรมท่ีดิน 

13 นาย วัชระ โพธิ์รุ้ง กรมท่ีดิน 

14 นางสาว เสาวคนธ์ เลาวะยานนท์ กรมธุรกิจพลังงาน 

15 นางสาว เสาวณี จันทร์รอด กรมธุรกิจพลังงาน 

16 นาย ภูวดล แสงทอง กรมพัฒนาที่ดิน 

17 นาย วสพล รุ่งโรจน์วรกุล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

18 นาย อดิศักดิ์ แก้วสุกแท้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

19 นาย รุ่งศิริ ประสงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

20 นาย นิรันดร อ่อนน้อมดี กรมส่งเสริมการเกษตร 

21 นาย พรชัย ทุราช กรมส่งเสริมการเกษตร 

22 นางสาว กานทิพย์ โพธิ์อ่อน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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23 นาย ศุภชาติ ภู่มะณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

24 นาย ธัมมจิต รุจนวงศ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

25 นางสาว พัชรินทร์ วงทนชัย กรมสุขภาพจิต 

26 นาย รัชชา เอมพรหม กรมหม่อนไหม 

27 นาย กฤดานน แสงสุริยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

28 นาง ศศิธร กฤติยาภิชาตกุล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

29 ส.อ. ภาณุวัฒน์ พันพรม กองทัพบก 

30 นาย บุญฤทธิ์ บุญลือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

31 นาย ณัฐพล คุ้มครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

32 นาย วรวรรธน์ สิงขุดร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

33 นาย ดุรงค์กร ไผ่งาม บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

34 ผศ. เสกสรร ไชยจิตต์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

35 นาย รชต ทรงอยู่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

36 นาย ถนิม ทิพย์ผ่อง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

37 นาย ศิรวุฒิ ตั้งเจริญชัย ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

38 นาย ธเนศ ปาลาศ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

39 นาย สุทธิจิตต์ เวชโสภณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

40 นาย ณัฐพงษ์ จัตุรเขษม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

41 ร.ต.ต. ธนาพันธุ์ วิมานมุนี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

42 นาย มาฆฤกษ์ เกียรติก้อง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

43 นาย เกรียงศักดิ์ บุญวงศ์ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

44 นาย ณัฐพล วิจิตรจันทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

45 นาง ประคอง โพ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

46 นาย ชวลิต รัตนโกสีย์กิจ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

47 นาย ราชิ ปาลือชา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

48 นาย ภูวเนตร ช่วยเลื่อม ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

49 นาย ศิริวัฒน์ บัวรอด ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

50 นาย สุทธิพงษ์ แก่นจันทร์ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

51 นาย สันติภาพ วงศ์วรจินดา ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) 
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52 นางสาว มณีกุล  ศรีเกลื่อน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

53 นาย ขันธ์ศิริ อาทร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

54 นาย สาดิศย์ เสถียรไพศาล ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

55 นาย กฤษณะศักดิ์ พวงจันทร์ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

56 นาย ธนพงศ์ ภักดีเจริญ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

57 นาย ปิยยุทธ จิตต์จ านงค์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

58 นาย ณัฏชา ตาเที่ยง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

59 นาย อิทธิพล สอดส่องกฤษ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

60 นาย ไกรฤกษ์ ใจซือ่กุล ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

61 นางสาว กัลยาณี ประเสริฐศิริสร ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 

62 นาย ธนา สังขนันท์ องค์การเภสัชกรรม 

63 นาย พิริยะ วิวัฒน์พัฒนกุล องค์การเภสัชกรรม 

64 นาย ธีรภัทร์ พ่อครวงษ์ องค์การเภสัชกรรม 
--------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : ใบ Certificate จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ท่ีผู้อบรมได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน 

 


