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รายช่ือผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร Windows Server 2019 Administration 

(GOCC Advanced Windows Server) รุ่นที ่1 

วันที ่ 23 - 25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้อง Miracle Grand Ballroom C ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

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

1 น.ส. จุลวดี มณีศิลป์ กรมควบคุมมลพิษ 

2 นาย ธนจักร ริจิรวนิช กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

3 นาย พีระพงษ์ อาจสม กรมทางหลวง 

4 นาย ชาติชาตรี แสวง กรมท่ีดิน 

5 นาย วัชระ โพธิ์รุ้ง กรมท่ีดิน 

6 นาย ภิญโญ สามานิตย์ กรมธุรกิจพลังงาน 

7 นาย รุ่งศิริ ประสงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

8 นาย สยาม วงศ์ศรีธาตุ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

9 นาย อภิศักดิ์ วัฒนพงษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

10 นาย ธนกฤต จันทร์ข า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

11 นาย ศุภชาติ ภู่มะณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

12 นาย ชลพัฒน์ เหล่าบุศณ์อนันต์ กรมหม่อนไหม 

13 นาย รัชชา เอมพรหม กรมหม่อนไหม 

14 นาย กฤดานน แสงสุริยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

15 จ.ท. ณัชพล ร่วมสมัคร กองทัพอากาศ 

16 พ.ต.ท. กัมพล พงษ์แสงศรี กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

17 นาย วินยไชย ใหม่โสภา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

18 ส.อ. พสธร ปิยะประภาพันธ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

19 นาย สิทธิศักดิ์ เจริญเสียง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

20 นาย ณัฐพล คุ้มครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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21 นาย วรวรรธน์ สิงขุดร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

22 นาย ธรรมรัตน์ สนธิไชย บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

23 นาย ธีรพันธ์ ก าเนิดว ้า บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

24 นาย วรัญญู กิจเกื้อกูล บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

25 นาย ดุรงค์กร ไผ่งาม บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

26 นาย ชินบัญชา แก้วคง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

27 นางสาว มาลัย นาคทอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

28 นาย ศุภวัฒน์ ธรรมนิยม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

29 นาย กฤตภาส นธกิจไพศาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

30 นาย แทนวงศ์ แดงสุภา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

31 นาย ทวีศักดิ์ เอ่ียมไพศาล ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

32 นางสาว อนงค์นุช วะรังษี ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

33 นาย ถนัด สุขศรี ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

34 นาย ธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

35 ว่าที่ร้อยเอก จักรกฤช ชุติมาโชติ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

36 นาย จิรัต ทิพย์ประเสริฐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

37 นาย อรรฆพร คึ้มยะราช ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

38 นาย วรวุฒิ เนื้อทอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

39 นางสาว ภัสสร์อร เรืองจันทร์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

40 นาย ณัฐพงษ์ จัตุรเขษม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

41 นาย ไตรยุทธ ศุขใหญ่ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 

42 นาย สุวิน ชัยวัง ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 

43 ว่าที่ ร.ต.ต. พิทักษ์ รัตนสุพรรณ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

44 ส.ต.ท. ณัฐนนท์ สิงห์สถิตย ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

45 นางสาว หนึ่งฤทัย นันทพานิช ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

46 ร้อยต ารวจโทหญิง จิราภา วงศ์ฤกษ์งาม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

47 นาย พลเวส ธ ารงศรีสกุล ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

48 นาย ประทีป สร้อยนาค ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

49 นาย จิรวัฒน์ อ่ิมนุกูลกิจ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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50 นาย ทศพล ร่องวารี ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

51 นาย สุขสันต์ โสภักดี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

52 นาย ชวลิต รัตนโกสีย์กิจ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

53 นางสาว กรรณิกา จอมสูงเนิน ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

54 นาย ธนวัตต์ ทองสกุล ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

55 นาย พชฏ ศริพันธุ์ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

56 นาย สาดิศย์ เสถียรไพศาล ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

57 นาย ธนพงศ์ ภักดีเจริญ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

58 นางสาว พัชรนันท์ เสมพืช ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

59 นางสาว อรฉัตร รัตนรัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

60 นาย ณัฏชา ตาเที่ยง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

61 นาย ทัดชัย หลุยลาภประเสริฐ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

62 นาย ไกรฤกษ์ ใจซือ่กุล ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

63 นาย ธนพล จั่นลา องค์การตลาด 

64 นางสาว ศศิกานต์ ทายิดา องค์การตลาด 

65 นาย อภิชาติ ค าบ ารุง อุตสาหกรรมพัฒนา 

--------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : ใบ Certificate จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ท่ีผู้อบรมได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน 

 


