รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร Self Service Portal VMware
(GOCC Self Service Portal VMWare) รุ่นที่ 1
วันที่ 7-9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 205-206 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------------------1 นางสาว ชยาภรณ์ สายทองคา
กรมการจัดหางาน
2 นาย ชัยประเสริฐ บางจั่น

กรมการจัดหางาน

3 นางสาว อุดมลักษณ์ มะโน

กรมการจัดหางาน

4 นางสาว ธันยาพร กฤษณพันธ์

กรมการจัดหางาน

5 นางสาว ธัญญาภรณ์ ทองบุญโฑ

กรมการจัดหางาน

6 นาย ธนวัฒน์ ศุกรโยธิน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

7 นาย นพดล เผือกทองคา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8 น.ส. กานต์ชนิต ศิริปิ่น

กรมทางหลวง

9 นาย พีระพงษ์ อาจสม

กรมทางหลวง

10 นาย ศรัญญู เด่นดารง

กรมทางหลวง

11 นางสาว พัสตราพร สนิทอินทร์

กรมทางหลวง

12 นาย โยธิน วรรณทอง

กรมที่ดิน

13 นาย พงษ์ศักดิ์ คิดดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

14 นาย วิรัตน์ วิเศษงามวศิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

15 นาย อมรเวช อุปถัมภากุล

กรมโยธาธิการและผังเมือง

16 นางสาว จิตติมา ก่อทรัพย์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

17 นาย อรรถกร ลัดเลีย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ- สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

18 นาย พงศ์บัณฑิต ชัยชาญ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

19 นาย อเนก สมดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

20 นาง กานทิพย์ โพธิ์อ่อน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

21 นาย ธัมมจิต รุจนวงศ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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22 นาย ปิยวัชร ประมวลรัตน์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

23 นาย ธนาคาร ละครแก้ว

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

24 นาย กฤดานน แสงสุริยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

25 นาย สิทธิชัย วรโชติกันตพัฒน์

กรุงเทพมหานคร

26 พันเอก อนิวรรต เหมนิธิ

กองทัพบก

27 นาย ศิริศักดิ์ พรหมสวัสดิ์

กองทัพบก

28 ส.ท. ทศพล บวชชัยภูมิ

กองทัพบก

29 ร้อยโท มนตรี อินบุญส่ง

กองทัพบก

30 ร้อยตรี อภิชัย แดงมาดี

กองทัพบก

31 ร.อ. ธนินทร์ ธรรมรักษ์

กองทัพอากาศ

32 นาย ชื่น ชื่นงูเหลือม
33 พ.ต.ท. กัมพล พงษ์แสงศรี
34 พ.ต.ท. ชานนท์ คานวนศักดิ์

กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองบัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

35 นางสาว พิรพร สุภัคเกียรติกุล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

36 นาย พีรวุฒิ ปะวะบุตร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

37 นางสาว วิชุพร สุวรรณพงศ์

ธนาคารออมสิน

38 นางสาว อจิรวดี ชุมเทพ

ธนาคารออมสิน

39 นางสาว ธนิตา หอมสุวรรณ

ธนาคารออมสิน

40 นาย ดุรงค์กร ไผ่งาม

บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส)

41 นาย ภานุพงศ์ ขาวจันทร์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

42 นาย รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

43 นาย ทศพล ปูหิ้น

ศาลยุติธรรม

44 นาย มนตรี ชุมภู

ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

45 นาย ธนัท ทองอุทัยศรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

46 นางสาว มาลัย นาคทอง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

47 นาย ศุภวัฒน์ ธรรมนิยม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

48 นาย ถนิม ทิพย์ผ่อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49 นาย ภากร กุลศุภกร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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50 นางสาว ดนุลดา อินประดิษฐ

52 นาย นพดล เสาร์สุวรรณ์

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

53 ร.ต.ต. มติชน แสนสิงห์

สานักงานตารวจแห่งชาติ

54 ร.ต.ต. ธนาพันธุ์ วิมานมุนี

สานักงานตารวจแห่งชาติ

55 ส.ต.ท. ณัฐนนท์ สิงห์สถิตย์

สานักงานตารวจแห่งชาติ

56 ส.ต.ต. ภิรนัย จอเอียด

สานักงานตารวจแห่งชาติ

57 นางสาว หนึ่งฤทัย นันทพานิช

สานักงานตารวจแห่งชาติ

58 ร้อยตารวจโทหญิง จิราภา วงศ์ฤกษ์งาม

สานักงานตารวจแห่งชาติ

59 ร.ต.ท.หญิง นรมน แจ่มอ้น

สานักงานตารวจแห่งชาติ

60 ส.ต.ต. วันเฉลิม รอดกสิกรรม

สานักงานตารวจแห่งชาติ

61 นางสาว ปิยาณี สุขจาเริญ

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

62 นาย อนุชิต จรทะผา

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

63 นาย รังสฤษฎ์ เพศยนวิน

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

64 นาย อนุวัฒน์ บัวไสว

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

65 นาย พูนพัฒน์ ขันธาโรจน์

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

66 นาย ทศพล ดีวรัตน์

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

67 นาย ยุทธพล พิชัยณรงค์

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

68 นาย ธีรวัฒน์ จุฑาวิจิตรธรรม

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

69 นาง ณตวัน แจ้งพิมาย

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

70 นาย นิธินาถ สุดปัญญา

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

71 นาย ชนาเทพ สาระไชย

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

72 นาย จิรภัทร ยอดสาย

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

73 นาย อรรถพล จันทาทอง

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

74 นาย ชวลิต รัตนโกสีย์กิจ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

75 นาย เตชิต ศิริโชติ

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

76 นาย สธนัสถ์ ประทุมวัลย์

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

51 นางสาว อนัชชา จันทร์หอม
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77 นาย พิศุทธิ์ เหลาทุม

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

78 นางสาว พัชรนันท์ เสมพืช

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

79 นางสาว อรฉัตร รัตนรัตน์

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

80 นาย ทัดชัย หลุยลาภประเสริฐ

สานักงานสถิติแห่งชาติ

81 นางสาว ภัควรินทร์ ฤทธิวิชัยพัฒน์

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

82 นาย วลัญช์ ครองสัตย์

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

83 นาย จินตวัฒน์ น้าแก้ว

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

84 นาย นัฐพงษ์ ทัดชัง

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

85 นาย เชิดชาย แก้วนรินทร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

86 นาย ศตวรรษ ธีระธนานนท์

องค์การเภสัชกรรม

87 นางสาว วศินี คุ้มไพร่

องค์การเภสัชกรรม
--------------------------------------------------หมายเหตุ : ใบ Certificate จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ผู้อบรมได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน
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