รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร Self Service Portal OpenStack
(GOCC Essential Self Service Portal OpenStack) รุ่นที่ 1
วันที่ 16 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 108-110 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------------------1 นางสาว บุษกร ธีรนันทน์

กรมการค้าต่างประเทศ

2 นางสาว วิภาภรณ์ เกิดแสง

กรมการค้าต่างประเทศ

3 นางสาว ธัญญาภรณ์ ทองบุญโฑ

กรมการจัดหางาน

4 นาย ประเสริฐวิทย์ นารินนท์

กรมการจัดหางาน

5 นางสาว ภัทราภรณ์ โกฏิกุล

กรมการจัดหางาน

6 นาย พีระพงษ์ อาจสม

กรมทางหลวง

7 นาย สุชาติ กล่าพิมาย

กรมทางหลวง

8 นาย มารุต ปัญจพรอุดมลาภ

กรมประมง

9 นาย เผด็จ เรือนจันทร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10 นาย นนณพัฒน์ ศรีนวลแก้ว

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

11 นาย ภคพงษ์ ปัญญาเรือง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

12 นางสาว ปานฤทัย จานงค์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

13 นางสาว ผกามาส ปริปัญญาปราชญ์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

14 น.ส. วรางคณา ฤทธิรงค์

กรมสรรพากร

15 นาย กิตติคุณ คงสมบูรณ์

กรมสรรพากร

16 นางสาว กานทิพย์ โพธิ์อ่อน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

17 นาย ศุภชาติ ภู่มะณี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

18 นาย ธัมมจิต รุจนวงศ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

19 นางสาว ณัฏฐวรกาญจน์ ประดิษฐ

กรมอุตุนิยมวิทยา

20 นาย ธวัชชัย ศิริกุล

กรมอุตุนิยมวิทยา

21 นาย สิทธิชัย วรโชติกันตพัฒน์

กรุงเทพมหานคร
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22 ร้อยโท มนตรี อินบุญส่ง

กองทัพบก

23 ร้อยตรี ถิรวุฒิ กาพย์เดโช

กองทัพบก

24 ร้อยเอกหญิง วณิชยา พันธ์ไพโรจน์

กองทัพบก

25 ส.ท. สัณห์ธวัช เพ็ชร์รักษา

กองทัพบก

26 พันตารวจตรี ธนกร จันทะเกิด

กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง

27 พ.ต.ท.หญิง มนชนก จารูญโรจน์

กองบัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

28 พ.ต.ท. ชานนท์ คานวนศักดิ์

กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

29 นางสาว เกศรา ทับโพชา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

30 นาย นัศรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
31 นางสาว พิรพร สุภัคเกียรติกุล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

32 นาย ปณต ควรแถลง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

33 นาย ธงชัย จินดาสิทธางกูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 นาย ดุรงค์กร ไผ่งาม

บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส)

35 นาย รักษมน จิวประสาท

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

36 นาย ธนัท ทองอุทัยศรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

37 นางสาว มาลัย นาคทอง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

38 นาย กิตติ อัคควัฒนกุล

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

39 นางสาว ละมัย สุวนิชกุลชัย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40 นาย สุประดิษฐ์ รุ่งศรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41 นาย ภุชงค์ คงสุทธิ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)

42 นาย สิทธินัย ตะเภาน้อย

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)

43 นาย กิตติพจน์ คงเกษม

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

44 นาย นพดล เสาร์สุวรรณ์

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

45 ส.ต.ท. ธนัท โรจน์สัตตรัตน์

สานักงานตารวจแห่งชาติ

46 ร.ต.ต. กร วงศ์คา

สานักงานตารวจแห่งชาติ

47 ส.ต.ต. เชิดชาย โชติชูช่วง

สานักงานตารวจแห่งชาติ

48 ส.ต.ท. เอกวิทย์ บุญสถิตย์

สานักงานตารวจแห่งชาติ

49 พ.ต.ต. หนึ่งฤทัย นันทพานิช

สานักงานตารวจแห่งชาติ

50 ร.ต.ท. พิทักษ์ รัตนสุพรรณ

สานักงานตารวจแห่งชาติ
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51 ร.ต.ท.หญิง จิราภา วงศ์ฤกษ์งาม

สานักงานตารวจแห่งชาติ

52 นางสาว ศรินธร หอมสุวรรณ

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

53 นางสาว กัลยาณี ประเสริฐศิริสร

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

54 นาย ทศพล บัวทอง

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

55 นาย มาฆฤกษ์ เกียรติก้อง

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

56 นาย ปรัชญา เพ็ชรแสงศรี

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

57 นาย เพทาย พรหมกมล

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

58 นางสาว สุธาทิพย์ คล้ายเหล็ง

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

59 นาย ทศพล สุรพันธ์วรเวช

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

60 นาย ชิษณุพงศ์ ธนูทอง

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

61 นาย ธีรวัฒน์ จุฑาวิจิตรธรรม

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

62 นางสาว ชัชนันท์ จันทบุรี

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

63 ว่าที่ร้อยตรี ศรัญญู รัตนเตโช

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

64 นาย ธีปกรณ์ รักษาประเสริฐกุล

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

65 นาย เจษฎา สุทธนู

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

66 นาย ณัฐวุฒิ สิงหะตา

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

67 นาย อรรถพล ธนะวงศ์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

68 นาย ปฐพี สิงหะ

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

69 นาง รัชดาภรณ์ ทิพย์ผ่อง

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

70 นางสาว ภัสสชล อ่อนจันทร์

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

71 นางสาว ปนัดดา หารสูงเนิน

สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

72 นาย ณัฐพงษ์ พิณทอง

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

73 นาย ประณิธาน ธรรมเจริญพร

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

74 นาย เอกมนตรี เจียวพ่วง

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

75 นาย ธานินทร์ เร่งรุ่งโรจน์

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

76 นางสาว ศศิกานต์ ทายิดา

องค์การตลาด

77 นาย ธนพล จั่นลา

องค์การตลาด
--------------------------------------------------หมายเหตุ : ใบ Certificate จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ผู้อบรมได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน
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