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รายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรม 

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GOCC Essential) รุ่นที่ 5 

วันอังคารที ่ 1-3  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้อง ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

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

1 นาย คมวุฒิ ประจะเนย์ กรมการกงสุล 

2 นาย อภิวัฒน์ อินขัด กรมการกงสุล 

3 นาย รพิทิวัตถ์ เจริญนิตินนท์ กรมการข้าว 

4 นาย สรายุทธ ทองน้อย กรมการข้าว 

5 นางสาว สุเมณีย์ งามสอาด กรมการข้าว 

6 นางสาว ชยาภรณ์ สายทองค า กรมการจัดหางาน 

7 นาย วิภาค โพธิ์จ าเริญ กรมการจัดหางาน 

8 นาย เจริญศักดิ์ เจริญเลิศ กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

9 นาย พิพัฒน์ โชติช่วง กรมการท่องเที่ยวกรมพลศึกษา 

10 นาย เอกพงษ์ ช่วงไชย กรมการท่องเที่ยวกรมพลศึกษา 

11 นาย ปรเมศวร์ สวงโท กรมการปกครอง 

12 นาย พิสิษฐ์ เชื้อกิตติศักดิ์ กรมการปกครอง 

13 นาย ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ กรมการแพทย์ 

14 นาย วรภาศ เกิดศรี กรมการแพทย์ 

15 นาย ศมน วงษ์พิพัฒน์พงษ์ กรมการแพทย์ 

16 นาย กอบชัย ตงลิ้ม กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

17 นาย วิทวัส ตุลยสุข กรมควบคุมมลพิษ 

18 นางสาว สุธาสินี เสนาะ กรมควบคุมมลพิษ 

19 นาย ธีรพงษ์ สัตตรัตนามัย กรมควบคุมโรค 

20 นาย นภัส สันตพงศ ์ กรมควบคุมโรค 

21 นาย นรากร แซ่ลิ่ว กรมควบคุมโรค 
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22 นางสาว พัชรา แดงวงษ์ กรมเจ้าท่า 

23 ว่าที่ ร.ต. สมพิศ แกว่นธัญกิจ กรมเจ้าท่า 

24 นาย ธวัชชัย ใบโพธิ์ กรมชลประทาน 

25 นาย ธีรภัทร์ ทองเปรม กรมชลประทาน 

26 นาย นิพนธ์ ยุภา กรมชลประทาน 

27 นาย ประจักษ์ เสียงสังข์ กรมชลประทาน 

28 นาย พงษธร คุ้มแพ่ง กรมชลประทาน 

29 นาย พูลศักดิ์ พรมกาวงศ์ กรมชลประทาน 

30 นาย วิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ กรมชลประทาน 

31 นาย ศรัณยพงศ์ โวหารเดช กรมชลประทาน 

32 นาย สุรเชษฐ์ จันทมาศ กรมชลประทาน 

33 นาย อภิชาติ ชาตะวัน กรมชลประทาน 

34 นาย เอนก โฉมยา กรมชลประทาน 

35 นาย ตฤณ อินทรประสงค์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

36 นาย ธีรศักดิ์ ชูปัน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

37 นาย ธนวัฒน์ ศุกรโยธิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

38 นาย นพดล เผือกทองค า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

39 นางสาว จุฬาณี โกวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 

40 นาย ชยารพ บุญมัติ กรมทรัพยากรธรณี 

41 นาย สิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี กรมทรัพยากรธรณี 

42 นาย สุรศักดิ์ แย้มเนตร กรมทรัพยากรธรณี 

43 นาง ตติยากร ฉัตรผ่องศรี กรมทางหลวง 

44 นาย อิศเรศ สุวัฒน์พิศาลกิจ กรมทางหลวง 

45 นางสาว กัญญ์กุลณัช ง่วนทอง กรมท่ีดิน 

46 นาย ขวัญชัย ก้องกังสดาลกุล กรมท่ีดิน 

47 นาย จิรวัฒน์ ศรเพ็ชร์ กรมท่ีดิน 

48 นางสาว เจนพิธีกร สุนทรรัตน์ กรมท่ีดิน 

49 นาย เจษฏา สัมมาวรณ์ กรมท่ีดิน 

50 นาย ชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ กรมท่ีดิน 
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51 นาย ชาติชาตรี แสวง กรมท่ีดิน 

52 นาง ทับทิม ทิพย์พิลา กรมท่ีดิน 

53 นาย พงษ์ศักดิ์ รักษ์งาน กรมท่ีดิน 

54 นางสาว มิตติมา ไชยอุป กรมท่ีดิน 

55 นาย วรวุฒิ เนตรลือชา กรมท่ีดิน 

56 นาย วรุฒ ทับแสง กรมท่ีดิน 

57 นาย วัชระ โพธิ์รุ้ง กรมท่ีดิน 

58 นางสาว ศนิ ไผทรักษาธรรม กรมท่ีดิน 

59 นาย สายันต์ โยธาจันทร์ กรมท่ีดิน 

60 นาย สิโรชา ชิงชัย กรมท่ีดิน 

61 นาย อธิวัชร สังข์จันทราพร กรมท่ีดิน 

62 นาง อารีย์ อุบลน้อย กรมท่ีดิน 

63 นางสาว จุฑารัตน์ คงมี กรมธุรกิจพลังงาน 

64 นาย ถิร เกียรติวิวัฒน์ กรมธุรกิจพลังงาน 

65 นางสาว จุไรรัตน์ รวยดี กรมบัญชีกลาง 

66 นางสาว บัณฑิตา ธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง 

67 นางสาว ศิริพร เกินเกษม กรมบัญชีกลาง 

68 นางสาว กษมา กิติสุนทร กรมประชาสัมพันธ์ 

69 นางสาว ภิญญา แซ่แต้ กรมประชาสัมพันธ์ 

70 นาย รังสรรค์ จันทร์เหล่าหลวง กรมประชาสัมพันธ์ 

71 นาย อนุสรณ์ อัครนิติ กรมประชาสัมพันธ์ 

72 นาย ชาคริต แนวโสภา กรมป่าไม้ 

73 นางสาว ปรียานุช กิจสิทธิโชค กรมป่าไม้ 

74 นาย ชัชฌา ยาส ี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

75 นาย ทิวัตถ์ เปรมทา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

76 นาย ชยุตม์รัฐ สายประดิษฐ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

77 นาย วสพล รุ่งโรจน์วรกุล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

78 นางสาว ศรุดา ทิพย์แสง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

79 นาย อนนท์ ธรรมพรหม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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80 นางสาว กนกรส ทองสุขดี กรมวิชาการเกษตร 

81 นางสาว อัฐภรณ์ พันยา กรมวิชาการเกษตร 

82 นาย ปนิสภ์ วณิชชานนท ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

83 นางสาว ปัทมา อยู่สิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

84 นาย พรพิทักษ์ ศรีจันทร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

85 นางสาว มัลลิกา คุณนิธิโภคา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

86 นาย อาคม สาลี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

87 นาย ทรัพย์ สวนด้วง กรมวิทยาศาสตร์บริการ- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

88 นาย นิธิศพงศ์ ชัยภูมิธนโชค กรมวิทยาศาสตร์บริการ- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

89 นาย พิรุณรักษ์ อาจหาญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

90 นาย พฤกษธรรม ตามประทีป กรมศุลกากร 

91 นาย กฤษฎา ธรรมสิทธิ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

92 นาย กฤษณะ พูลทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

93 นาย กิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

94 นาย นิรันดร อ่อนน้อมดี กรมส่งเสริมการเกษตร 

95 นาย รังสี มุลิ กรมส่งเสริมการเกษตร 

96 นาย รุ่งศิริ ประสงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

97 นางสาว จรรยพร กลิ่นบุบผา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

98 นาย ธนกฤต จันทร์ข า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

99 นางสาว ธันยากร จอดเกาะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

100 นางสาว ประกายแก้ว คู่รัมย์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

101 นาย ปวิช สนั่นเมือง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

102 นาย สยาม วงศ์ศรีธาตุ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

103 นางสาว สุพรรณี สุวรรณชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

104 นาย อภิศักดิ์ วัฒนพงษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

105 นาย กิตติธัช ตระกูลแสง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

106 นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

107 นางสาว กฤษณี ช่อสะอึก กรมสรรพสามิต 

108 นางสาว ดวงกมล สุดทุ่ม กรมสรรพสามิต 
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109 นางสาว อนุสรา เจียมตน กรมสรรพสามิต 

110 นางสาว จารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต กรมหม่อนไหม 

111 นางสาว นิศารัตน์ เจนติกุล กรมหม่อนไหม 

112 นาย รัชชา เอมพรหม กรมหม่อนไหม 

113 นางสาว ภรณ์วรัตน์ สุวชิาชนนัทร์ กรมอาเซียน 

114 นาง ทัศนีย์ เจิมประสาทสิทธิ์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

115 นาย ศุภจักร บุตรี กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

116 นาย สุธีรัฐ อาชาพานิช กรมอุตุนิยมวิทยา 

117 นาย ก้องศักดิ์ จินต์วิริยะ กระทรวงการคลัง 

118 จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ เทพพา กองทัพบก 

119 ส.อ. ภาณุวัฒน์ พันพรม กองทัพบก 

120 พันเอก วุฒิชัย คนึงกิจก้อง กองทัพบก 

121 พันเอก อนิวรรต เหมนิธิ กองทัพบก 

122 เรืออากาศโท คงเดช โคตรหลง กองทัพอากาศ 

123 น.ต. โฆษิต เอ่ียมวรานันท์ กองทัพอากาศ 

124 จ.ท. ชัยพร อินทร์ประสิทธิ์ กองทัพอากาศ 

125 เรืออากาศโท เชิดชัย โรจน์วิสทุธินันท์ กองทัพอากาศ 

126 จ.ท. ณัชพล ร่วมสมัคร กองทัพอากาศ 

127 พันจ่าอากาศเอก ณัฐพล ศรีษะโม กองทัพอากาศ 

128 พันจ่าอากาศตรี ปิยดา กลิ่นถือศีล กองทัพอากาศ 

129 เรืออากาศเอก มณเฑียร แป้นตุ้ม กองทัพอากาศ 

130 นาวาอากาศเอก วิโรจน์ จวงสนัทัด กองทัพอากาศ 

131 นาวาอากาศเอก สรศักดิ์ ชาสมบัติ กองทัพอากาศ 

132 เรืออากาศโท ส าลี ยัญญะจันทร์ กองทัพอากาศ 

133 พ.ต.ท.หญิง นัชฎาพร ธนัญชยั กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 

134 ร.ต.ท. สถาพร เทศบรรทัด กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 
135 พ.ต.ท. กัมพล พงษ์แสงศรี กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

136 จ.ส.ต. ปิยวัฒน์ ทองสว่าง กองบัญชาการทหารสูงสุด 
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137 นางสาว กนกวรรณ โพธิ์เชย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

138 นางสาว กรกมล พุ่มพวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

139 นางสาว ชญานี จารุพัฒนะสิริกุล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

140 นาย ประเสริฐ วิชชุโอภาส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

141 นาย วิทยา ด ายัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

142 นาย ศรัณย์ อิงคะสุวรรณ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

143 นางสาว กฤติกา ปัญญาโรจน์สุข คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

144 นาย กุลกฤษ งามเกิดเกียรติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

145 นางสาว สุพร พสุนธาวิโรจน์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

146 นาง สุพรรณี ชาติสุข คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

147 นาย พีรวุฒิ ปะวะบุตร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

148 นาย ชานน สกาว์วัฒนานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

149 นาย ชูศักดิ์ คงมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

150 นาย ธงชัย จินดาสิทธางกูร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

151 นางสาว ธณิกานต ์กอบกาญจนสินธ ุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

152 นาย ธนพล น้อยตั้้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

153 นาย ธนากร เนียมเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

154 นางสาว นิธิกานต์ ปภรภัฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

155 นาย บุญฤทธิ์ ชีวันไพโรจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

156 นาย วรวรรธน์ สิงขุดร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

157 นาย จรัล ผาสุขขี บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

158 นางสาว ดวงใจ เทพปราณี บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

159 นาย ดุรงค์กร ไผ่งาม บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

160 นาย ธรรมรัตน์ สนธิไชย บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

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

162 นางสาว มาลินี สดมะณี บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

163 นาย วรัญญู กิจเกื้อกูล บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

164 นางสาว ปพิชญา กริสแก้ว บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

165 นาย รัฐวุฒิ เดชจบ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
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166 นาย อนุชิต วรรณวิชิต บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

167 ว่าที่รต รุ่งโรจน์ ยินดีทิพย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

168 นางสาว ชัญญานุช ดวงมณี มหาลัยนวมินทราธิราช 

169 นาย กฤษกร ค ามาเครือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

170 นาย สมศักดิ์ ครุฑบุญยงค์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

171 นาย กัมพล มณีวรรณ์ ศาลยุติธรรม 

172 นาย ทศพล ปูหิ้น ศาลยุติธรรม 

173 นาย นนท์ จิตร์จ านงค์ ศาลยุติธรรม 

174 นาย นรสิงห์ แสงบัวเผื่อน ศาลรัฐธรรมนูญ 

175 นาย ประทีป ส่งเสริม ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

176 นาย มนตรี ชุมภู ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

177 นาย ขนิษฐ์ ขาวส าอางค์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

178 นาย ศุภวัฒน์ ธรรมนิยม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

179 นางสาว เกศสุดา นามแดง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

180 นาย แทนวงศ ์ แดงสุภา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

181 นาย พีรพัฒน์ ผิวผา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

182 นาย ภากร กุลศุภกร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

183 นาย รชต ทรงอยู่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

184 นางสาว ละมัย สุวนิชกุลชัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

185 นางสาว อภิวรรณ เรืองสมบัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

186 นาย กฤษณ์ โกวิทพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

187 นางสาว จันทิมา กันทาสัก ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

188 นางสาว ฉัตรเพชร วัฒนสนธ ิ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

189 นาย ถนัด สุขศรี ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

190 นาย ทวีศักดิ์ เอ่ียมไพศาล ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

191 นาย ธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

192 นาง สุวิชา บุญช่วยรอด ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

193 นาย เสฏฐนันท์ ช่อฟ้า ส านักงาน ป.ป.ช. 

194 นาย คมปกร วนิชชากร ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
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195 นาย จิตพงษ์ ตินานพ ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

196 นาย ประเทือง นรินทรางกูลณอยุธยา ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

197 นาย ประพฤทธิ์ ปิยะกาญจน์ ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

198 นางสาว ศิรินทรา ก้ออิสละ ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

199 นางสาว สลิลลาภัส ทนดี ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

200 นาย สิทธิชัย ล้อตระกูล ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

201 นางสาว อัญมณี ชื่นอารมย์ ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

202 นาย พลเวส ธ ารงศรีสกุล ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

203 นาย ธนพล เอี่ยมสกุล ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

204 นาย สิทธา อาภาศิริกุล ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

205 นาย กิตติพจน์ คงเกษม ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

206 นางสาว เพ็ญศิริ รัตนไกรศรี ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

207 นางสาว โอปอล วัยวัฒน์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
208 นาย สหชาติ รองชวน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

(สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี) 
209 นาย อธิป ควินรัมย์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

(สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี) 

210 นางสาว กาญจนา พรมเทพ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

211 ว่าที่ ร.ต.  ณัฐวุฒ ิเกิดสมจิตร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
212 นาย พิศาล ศรีตัมภวา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

213 นาย ธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

214 นาย นิธิทัศน์ ชาญสมร ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

215 นาย ปรีชา ลาบุ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

216 นางสาว ปิยะพร ใจมั่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
217 นาย อิทธิพล ยมสุขขี ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค) 

218 นาย ไตรยุทธ ศุขใหญ่ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 

219 นาย สุวิน ชัยวัง ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 

220 นางสาว อศัลยา รอดจีรา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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221 นางสาว เฉลิมศรี บุญอุทิศ ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

222 นางสาว โอบบุญ อินทรักษ์ ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

223 พ.ต.ต. กิตตินันต์ ศรีกฤษณ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

224 ร้อยต ารวจโทหญิง จิราภา วงศ์ฤกษ์งาม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

225 ส.ต.ต. ชัชวาลย ์จับใจนาย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

226 นางสาว ฐิติพร คุปตานนท์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

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

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

229 ร.ต.ต. ธเนศ ทวีโรจน์สุพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

230 พันต ารวจเอก ปัทมาภรณ์ อุตรมาตย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

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

232 ส.ต.ต. ภิรนัย จอเอียด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

233 ส.ต.ต. ภูวไนย บุญสิทธิ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

234 นางสาว หนึ่งฤทัย นันทพานิช ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

235 นางสาว จินดารัตน์ ไทพาณิชย์ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

236 นางสาว ศิริรัตน์ หมัดโนต ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

237 นาง สุกัญญา ทองมา ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

238 ส.อ. ธิติพงศ์ อุตสานอก ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

239 เรือโท ประเสริฐ ฉินสวัสดิ์พันธุ์ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

240 น.ท. สิทธิพร ไวยารัตน์ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

241 เรือตรี อรรถพล อมาตยกุล ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

242 นางสาว กัลยาณี ประเสริฐศิริสร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

243 นาย คชาเชษฐ์ เหล่าลิ้ม ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

244 นาย มนตรพล ลาชะเกตุ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

245 นางสาว วริศรา เสาธงชัย ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

246 นางสาว สุกัญญา มีสงฆ์ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

247 นางสาว กาญจนา ปานะบุตร ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

248 นาย บัญชา ธิโกศรี ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

249 นางสาว ทัศวรรณ จันทร์อ่อน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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250 นาย ภูวดล เกตุดี ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

251 นางสาว กมลชนก สกุลเจริญ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

252 นาย ณัฐกร หน่อแก้ว ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

253 นางสาว บุษกร อ าไพพัสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

254 นาย อนาวิล อมรเดชากุล ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

255 นาย ศรัณยู สวัสดิ์มงคล ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

256 นาย ชิษณุพงศ์ ธนูทอง ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

257 นาย ทศพล สุรพันธ์วรเวช ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

258 นางสาว ธาราธร เสมียนรัมย์ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

259 นาย ปฏิวัติ สิงห์ทองลา ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

260 ดร. สุชาดา อินลักษณะ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

261 นางสาว เทพสุดา ดีแจ้ง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

262 นาง ประคอง โพ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

263 นาย สรวิศ เศรษฐบุบผา ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

264 นาย เสกสรร ถนัดกิจหิรัญ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

265 นาย กิจจา ชาญธัญกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

266 นางสาว ชวิศา ยิสารคุณ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

267 นาย ชัชพล พิพิธภราดร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

268 นางสาว ณัฐชยา ป่าพฤกษา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

269 ว่าที่ร.ต. ไตรวุฒิ ดวงวงษา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

270 นาย ท านุ ร้อยกรอง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

271 นาย ธนวัฒน์ วฏัฏานนท์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

272 นาย ธิติกาญจน์ หมู่ดี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

273 นาย ธีรศักดิ์ นันทกิจจามร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

274 นาย นพรัตน์ พันสมบัติ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

275 นาย นราศักดิ์ เขียวประเสริฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

276 นางสาว บุษราคัม ปิ่นนาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

277 นางสาว ปนัดดา ฉ ่าเลิศวัฒน์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

278 นาย พัชรพล ศาลิคุปต ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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279 นางสาว พิณทิพย์ ที่รัก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

280 นางสาว เพชรรัตน์ จั่นบรรจง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

281 นาย ไพรรัตน์ สุขแจ่ม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

282 นาย แวอาลี แวสะแม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

283 นาย ศักดิ์ชัย เพ็ชรบัว ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

284 นาย สถาพร อ่อนวัน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

285 นาย สมนึก สุวรรณวร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

286 นาย สรานุวัฒน์ มัททรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

287 นางสาว สโรชา นาคะเสโน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

288 นาย สิรภพ ไพจิตต์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

289 นาย สุวิทย์ อิสโร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

290 นาย เอกพงศ์ ทิงาเครือ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

291 นาย ธนวัตต์ ทองสกุล ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

292 นางสาว ฆฤณี ศรีวรรณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

293 นางสาว จันธิรา กิติบุตร ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

294 นางสาว ปศิญา เชื้อดี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

295 นาย รพี เถาะสุวรรณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

296 นางสาว วรรณา ตรีมหาโชค ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

297 ส.ต.ต. วันเฉลิม รอดกสิกรรม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

298 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองทา ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

299 นาย กรัณย์ รักวิชา ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

300 นาย ศิริวัฒน์ บัวรอด ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

301 นาย สันติภาพ วงศ์วรจินดา ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) 

302 นาย ดนัย สุพรมงคลเลิศ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

303 นาย พิสุทธิรักษ์ รัตนธนนน์ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

304 นาย วรฉัตร  กวีวรศาสตร์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

305 นาย ขันธ์ศิริ อาทร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

306 นางสาว สุภาพร หลักค า ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

307 นาย ปภู ธรรมวงศา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
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308 นาย ณัฏชา ตาเที่ยง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

309 นาย ปิยยุทธ จิตต์จ านงค์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

310 นางสาว พัชรนันท์ เสมพืช ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

311 นางสาว อรฉัตร รัตนรัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

312 นาย กฤตภาส วิเศษสิงห์ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

313 นาย ประณิธาน ธรรมเจริญพร ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

314 นาย วริศ หลิ่มโตประเสริฐ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

315 นาย ทัดชัย หลุยลาภประเสริฐ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

316 นาย พูนชนะ วารีชัย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

317 นางสาว กนกอร แสงประภา ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

318 นางสาว ปาจรีย์ แจ่มจักษ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

319 นาง เกศกัญญา วัฒนาสุนทรชัย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

320 นาย จักรกฤช พรพิทักษ์ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

321 นางสาว จุฑามาศ อนรรฆกุล ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

322 นางสาว นัยนา จ าปาทอง ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

323 นางสาว พรธีรา โอสถธนากร ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

324 นาย ภาณุพงศ์ ลีล้อม ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

325 นาง รัตนา สามารถ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

326 นางสาว วรรณวิมล สิทธิเดช ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

327 นางสาว วรรณี นุ่มนวล ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

328 นางสาว ศรีสุภางค์  แจ้งสว่าง ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

329 นาย ปิยะสิทธิ์ พูลสุข องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) 

330 นาย ธนา สังขนันท์ องค์การเภสัชกรรม 

331 นางสาว พจนีย์ เสนาลอย องค์การเภสัชกรรม 

332 นาง มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ องค์การเภสัชกรรม 

333 นาย ฤทธิรงค์ ศรีสมานุวัตร องค์การเภสัชกรรม 

334 นางสาว วศินี คุ้มไพร่ องค์การเภสัชกรรม 

335 นาย ณัฐพล สาครนาวิน องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูถัมภ์ 

336 นางสาว เปี่ยมสุข ศิลานิล องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูถัมภ์ 
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337 นาย อภิชาติ ค าบ ารุง อุตสาหกรรมพัฒนา 

338 นาย สิงหเดช ช านาญนาค IT 

339 นางสาว จุฬาลักษณ์ ชาญวานิชบริการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 

340 นาย ชัยชนะ ไทยยิ่ง โรงพยาบาลบ้านค่าย 

341 นาย ปริวรัต บุญรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

342 นาย พงศกร อุทารจิตต์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

343 นางสาว มัลลิกา โยวิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

344 นางสาว สุธาสินี บุญแจ้ง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

345 สาวกานต์ชนิต ศิริปิ่น กรมทางหลวง  
--------------------------------------------------- 

 


