รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร Artificial Intelligence (GOCC Expert AI) รุ่นที่ 2
วันที่ 7-9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------------------1 นางสาว รุจิรัตน์ วงษ์จันทร์

กรมการข้าว

2 นาย จักรกฤษณ์ ลีทอง

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

3 นาย สุชาติ กล่าพิมาย

กรมทางหลวง

4 นาย สุวิทย์ บุญมา

กรมทางหลวง

5 นาย วัชระ โพธิ์รุ้ง

กรมที่ดิน

6 นาย ฑีภากรณ์ สาเภา

กรมประชาสัมพันธ์

7 นาย จิรศักดิ์ โตรัตน์

กรมประชาสัมพันธ์

8 นาย มารุต ปัญจพรอุดมลาภ

กรมประมง

9 นาย อรรถชัย อินทรทรัพย์

กรมประมง

10 นาง ไขแสง พุฒชูชื่น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ- สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

11 นาย ภคพงษ์ ปัญญาเรือง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

12 นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

13 นาง สุภา กันทะนะ

กรมสรรพากร

14 นาย มณฑล บัวแก้ว

กรมสุขภาพจิต

15 นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์

กรมสุขภาพจิต

16 นาย ณพรัตน์ ประกอบศรีกุล

กรมหม่อนไหม

17 นางสาว ลลิดา จันทราธนากุล

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

18 นางสาว เกศรา ทับโพชา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

19 นาย ธนกร สาแหรกทอง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

20 นางสาว ทิพย์อาภา เสฐจินตนิน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

21 นางสาว กรกมล พุ่มพวง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

22 นางสาว กนกวรรณ โพธิ์เชย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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23 นางสาว ราชาวดี กาญจนสิงห์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

24 นางสาว สุรัศมี ตันเหิมหงส์

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

25 นาย ชาญณรงค์เวทย์ โสระเวช

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

26 นางสาว นิสานาถ เหมือนสิงห์

ธนาคารออมสิน

27 ผศ.ดร. นัฎฐพันธ์ นาคพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

28 นาย สมเกียรติ โกศลสมบัติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29 นาย สมศักดิ์ ครุฑบุญยงค์

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

30 นาย นนท์ จิตร์จานงค์

ศาลยุติธรรม

31 นาย นรสิงห์ แสงบัวเผื่อน

ศาลรัฐธรรมนูญ

32 นาย ศราวุฒิ ศรีสมชัย

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

33 นาย อธิป ปี่ทอง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)

34 นางสาว วาทินี สิงห์สุขโชติ

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

35 นางสาว วรรณา สาราญใจ

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

36 ร.ต.ต. ธเนศ ทวีโรจน์สุพล

สานักงานตารวจแห่งชาติ

37 ร.ต.ต. ธนาพันธุ์ วิมานมุนี

สานักงานตารวจแห่งชาติ

38 นาย กฤษฎา ถิ่นทับปุด

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

39 นางสาว กฤตกัญญา คชรินทร์

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

40 ดร. สุชาดา อินลักษณะ

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

41 นาย กฤตธัช เหลืองวิวัฒนากุล

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

42 นางสาว กรรณิกา จอมสูงเนิน

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

43 นาย วิศสรุจ ชูเวทย์

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

44 นางสาว มณีกุล ศรีเกลื่อน

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

45 นาย ปกรณ์ ศรแสง

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

46 นาย กฤษณะศักดิ์ พวงจันทร์

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

47 นาย ธนพงศ์ ภักดีเจริญ

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

48 นาย ปิยยุทธ จิตต์จานงค์

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

49 นางสาว หัสยา มูลจิโน

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

50 นางสาว สิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
51 นาย ปุณยวีร์ ตันประเสริฐ

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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52 นางสาว สราญจิต สุวัฒนานันท์

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

53 นาย พิริยะ วิวัฒน์พัฒนกุล

องค์การเภสัชกรรม

54 นาย ธีรภัทร์ พ่อครวงษ์

องค์การเภสัชกรรม
--------------------------------------------------หมายเหตุ : ใบ Certificate จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ผู้อบรมได้ลงทะเบียนไว้
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