รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GOCC Essential) รุ่นที่ 6
วันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom
อาคารสโมสร ชั้น 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------------------1 นางสาว ไอลดา ชุมแสง
กรมการข้าว
2 นางสาว อริษา จิตรติกรกุล

กรมการข้าว

3 นางสาว พลอยไพลิน ธนิกกุล

กรมการข้าว

4 นางสาว จินตนา ไชยวงค์

กรมการข้าว

5 ดร. พยอม โคเบลลี่

กรมการข้าว

6 นาย เฉลิมวุฒิ ศาสตระวาทิต

กรมการข้าว

7 นางสาว ภัทรนภา สกุณวัฒน์

กรมการข้าว

8 นาย ต่อพงษ์ พูนลาภพันธ์

กรมการข้าว

9 นางสาว นารีรัตน์ จันทร์อร่าม

กรมการข้าว

10 นางสาว สุดารัตน์ ทับยาง

กรมการข้าว

11 นางสาว วิมลลักษณ์ พุ่มพิกุล

กรมการข้าว

12 นางสาว อาษิรญา นิ่มนวล

กรมการข้าว

13 นาย วิทิต บุญมาก

กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

14 นาย สุเมธ สมเงิน

กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

15 นาย ธีระพล ผุดผ่องใส

กรมการปกครอง

16 นางสาว มณฑา เลี้ยงศิริ

กรมการปกครอง

17 นางสาว ดรุณี พจนานุกูลกิจ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

18 นางสาว ธัญญารัตน์ แก้วจินดา

กรมควบคุมมลพิษ

19 นางสาว ณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น

กรมควบคุมมลพิษ

20 นาย นันตศักดิ์ เพลินสุข

กรมควบคุมโรค

21 นาย อิทธิพล พูลเขตร์กิจ

กรมเจ้าท่า
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22 นางสาว ภัทรฐิตา ประเสริฐสุด

กรมชลประทาน

23 นาย กันต์ธีร์ วัฒนปรีดา

กรมชลประทาน

24 นาย ชาคริต ทนเถื่อน

กรมชลประทาน

25 นางสาว อุ่นเรือน พัวสุวรรณ์

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

26 นางสาว เบญจา เวทสรณสุธี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

27 นางสาว ศศิชา มณีฉาย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

28 นาย พัทธมน เต็มยอด

กรมทรัพยากรน้า

29 นาย ธงไชย สุขสาราญ

กรมทรัพยากรน้า

30 นาย ธนจักร ริจิรวนิช

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

31 น.ส. ธิดารัตน์ ทิณวงษ์โพธิ์

กรมทางหลวง

32 นาย ศุติศักดิ์ หมู่โยธา

กรมทางหลวง

33 นาสาว จิรนันท์ สุวรรณพัฒน์

กรมที่ดิน

34 นาย ชัยสิทธิ์ สุขเจริญ

กรมที่ดิน

35 นาย ฐิติพงศ์ สาราญวานิช

กรมที่ดิน

36 นาง ตติยรัตน์ หอมสาอางค์

กรมที่ดิน

37 นาง ตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์

กรมที่ดิน

38 นาย ทชภณ เย็นบารุง

กรมที่ดิน

39 นางสาว ทัศน์วรรณ หมวดไธสง

กรมที่ดิน

40 นาง ทิพย์วารี สุขใย

กรมที่ดิน

41 นาย ธนเสฏฐ์ ภานุไชยอนันต์

กรมที่ดิน

42 นางสาว เบญจวรรณ วรดิษฐ์

กรมที่ดิน

43 นาง ปารดา พรหมประสิทธิ์

กรมที่ดิน

44 นางสาว รติกร กิตติศศิกุลธร

กรมที่ดิน

45 นางสาว วรนุช พงษ์ดี

กรมที่ดิน

46 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์

กรมที่ดิน

47 นาย ศุภวิทย์ พรวุฒิกูล

กรมที่ดิน

48 นางสาว สิรวีร์ ตั่นเล่ง

กรมที่ดิน

49 นางสาว สุขุมาภรณ์ แสงสว่าง

กรมที่ดิน

50 นาง สุริยา สุดลาภา

กรมที่ดิน
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51 มาลินี วินิจสร
52 นาย ภิญโญ สามานิตย์

กรมที่ดิน
กรมธุรกิจพลังงาน

53 นางสาว เสาวณี จันทร์รอด

กรมธุรกิจพลังงาน

54 นาย อดินันท์ ดิษฐเกษร

กรมธุรกิจพลังงาน

55 นาย กฤติน สุขสด

กรมบังคับคดี

56 นางสาว ปภาสินี คลอวุฒิเสถียร

กรมบัญชีกลาง

57 นาย ชาคริต แนวโสภา

กรมป่าไม้

58 นางสาว ณัฏฐิณี ปิ่นเนียม

กรมป่าไม้

59 นาย ทนงศักดิ์ มนตรี

กรมป่าไม้

60 นางสาว นรนันท์ อภิชนาพงศ์

กรมป่าไม้

61 นางสาว นภาพร สุวรรณโคตร

กรมพลศึกษา

62 นาย ยุทธนา ขากนก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

63 นาย จิตรพล อินกุณา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

64 นาย ประดับ วาหมงคล

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

65 นางสาว อุชุกร โยคี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

66 นาย พลากร เลิศมงคลนาม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

67 นาย อดิศักดิ์ แก้วสุกแท้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

68 นางสาว กัญญาภัค สุรพันธุ์สกุล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

69 นาย กีรเดช โรจน์กิจอนันต์

กรมส่งเสริมการเกษตร

70 นาย พรชัย ทุราช

กรมส่งเสริมการเกษตร

71 นาย ปารเมศ จันทมาศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

72 นางสาว ฐิติมา สุจินพรัหม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

73 นางสาว เกศิรี ชาญพิทยกิจ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

74 นางสาว ชุติมา สุวรรณประเสริฐ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

75 นางสาว พินทุสร อึ้งสุวรรณ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

76 นางสาว รัชนันท์ จันทร์วิไล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

77 ว่าที่ร.ต.หญิง ชนิสรา ผาคา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

78 นางสาว ปิยาภรณ์ นับถือเนตร

กรมสรรพสามิต

79 นางสาว กานทิพย์ โพธิ์อ่อน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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80 นาย ธัมมจิต รุจนวงศ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

81 นาย ปัญญา ว่องไว

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

82 นาย พงศ์บัณฑิต ชัยชาญ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

83 นาย อเนก สมดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

84 นางสาว พัชรินทร์ วงทนชัย

กรมสุขภาพจิต

85 นาย มาฆพล เครืออนันต์

กรมสุขภาพจิต

86 นาย ชลพัฒน์ เหล่าบุศณ์อนันต์

กรมหม่อนไหม

87 นาย สารชัย ตั้งเสถียร

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

88 นางสาว ขวัญจิต ประทุมภักดื์

กรมอุตุนิยมวิทยา

89 นาย ชาญวิทย์ ใจทิศ

กรุงเทพมหานคร

90 นาย จักร์กฤช โทธานี

กรุงเทพมหานคร

91 นาย รังสี ยนตรดิษฐถาวร

กรุงเทพมหานคร

92 นาย สิทธิชัย วรโชติกันตพัฒน์

กรุงเทพมหานคร

93 นาย อัครนันท์ นารี

กรุงเทพมหานคร

94 พันเอก นันทชัย แป้นเจริญ

กองทัพบก

95 พ.อ. สมเจตน์ ทองปลี

กองทัพบก

96 ร.ต. ธีรวัฒน์ แจ้งประจักษ์

กองทัพบก

97 พ.อ. อธิกร เอกชัยฤดี

กองทัพบก

98 เรืออากาศโท เชิดชัย โรจน์วิสทุ ธินันท์

กองทัพอากาศ

99 นาย พรภวิษย์ เตจ๊ะ

กองทัพอากาศ

100 จ่าอากาศเอกหญิง สุรีวรรณ พระอัมพร กองทัพอากาศ
101 จ.อ.หญิง ปัญญาพร พรหมทอง

กองทัพอากาศ

102 จ่าอากาศเอก สุรัตน์ แก้วเขียว

กองทัพอากาศ

103 พ.ต.อ. อัมรินทร์ อัมพรมหา

กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว

104 นาย นฤดล วัชรโชติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

105 นาย บุญฤทธิ์ บุญลือ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

106 ชัชญา ด่านอุดมกิจ
107 นาย วณัท รุจนันตกุล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

108 นางสาว ชุติภัณฑ์ แสงจันทร์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
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109 นางสาว สุดารักษ์ ฉลาดธัญญกิจ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

110 นางสาว สุจารี โรจน์รุ่ง
111 นาย สิทธิศักดิ์ เจริญเสียง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

112 นางสาว วิลาสินี คาเพ็ง

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

113 นาย พูลศักดิ์ มิดชิด

บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส)

114 นาย รักษมน จิวประสาท

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

115 ผศ.ดร. ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

116 นาย อนุรักษ์ ออมสิน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

117 นางสาว ชุติกาญจน์ แนบเนื้อ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

118 นางสาว ธัญญ์นรี จาปาทอง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

119 นาย พัทธดนย์ ตันติภัณฑรักษ์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

120 นางสาว มาลัย นาคทอง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

121 นาย ศราวุฒิ ศรีสมชัย

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

122 นาย กฤตภาส นธกิจไพศาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

123 นาย กิตติ อัคควัฒนกุล

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

124 นางสาว ภัณฑิลา แก้วสอาด

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

125 นางสาว ชญาภา ศรีวิลาศ

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

126 นาย ณัฐเดช ณัฐเดชฤทธิ์ชัย

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

127 นาง พรชนก ฐิติเวศน์

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

128 นางสาว วันดี แบ้กระโทก

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

129 นางสาว วัลยา แชมี

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

130 นาย กิตติภัต เทียมทินกฤต

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

131 นางสาว จรัสศรี พลรัฐธนาสิทธิ์

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

132 นางสาว ณัฐนรี ศรีไชย

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

133 นาย รณกร ถ้อยสุนทร

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

134 นาย สุรเชษฐ์ พอสม

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

135 นาย ทศสุพล โพธิ์ขาว

สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

136 นางสาว ภัทรวดี เจริญอัศวนนท์

สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

137 นางสาว จุฬาวลัย แสนเขื่อน

สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
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138 นาย อาทิตย์ เจริญสุข
139 นาย คทาวุธ อินทรทัต

สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานกิจการยุติธรรม

140 นางสาว น้าทิพย์ ฉิมสุด

สานักงานกิจการยุติธรรม

141 นาย วรวุฒิ เนื้อทอง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

142 นาย จิรัต ทิพย์ประเสริฐ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

143 นาย อรรฆพร คึ้มยะราช

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

144 นางสาว ภัสสร์อร เรืองจันทร์

สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

145 นาย นพพร จันทรจนา

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

146 นาย ภคิน แสนพิพิธ

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

147 นางสาว กันตินันท์ อินทร์ทอง

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

148 นางสาว ชนนี ขันวงษ์

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

149 นางสาว อนงค์นุช วะรังษี

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

150 นาย พฤกษ์ อยู่ถาวร

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

151 นาย ณัฐศักดิ์ ศรีญาณลักษณ์
152 นาย จีรวัฒน์ หริกจันทร์

156 นาง ศุภวีรินท์ หอทอง

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

157 ว่าที่ ร.ต.ต. หญิง นรมน แจ่มอ้น

สานักงานตารวจแห่งชาติ

158 สิบตารวจโท พัฒนะ นิราราช

สานักงานตารวจแห่งชาติ

159 ส.ต.ท. วรภต ภูมิสุราษฎร์

สานักงานตารวจแห่งชาติ

160 ส.ต.ต. เชิดชาย โชติชูช่วง

สานักงานตารวจแห่งชาติ

161 ส.ต.ท. เอกวิทย์ บุญสถิตย์

สานักงานตารวจแห่งชาติ

162 นางสาว กรรณิการ์ สรกล

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

163 นางสาว นฤมล อินทรักษ์

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

153 นาย พนาไพร อากาศเย็น
154 นาย อธิวัฒน์ พูลคล้าย
155 นาย กฤษฏิพงษ์ สร้างสุขดี
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164 นางสาว พิมพ์วลัญช์ สุวรรณคีรี

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

165 นางสาว ศุทธินี จริงจิตร

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

166 น.ส. บุบผา คุณาไท

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

167 นาย กีรติ กล่อมมิตร

สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

168 ส.อ. กฤษณรินทร์ พรรณรัตน์

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

169 ร.ต. สิรภพ กนกฉันท์

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

170 นาย ประทีป สร้อยนาค

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

171 นาย เอกสิทธิ์ นาทอง

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

172 นาย จิรวัฒน์ อิ่มนุกูลกิจ

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

173 นาย พงศกร เถาว์หิรัญ

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

174 นาย ชวลิต ชุปวา

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

175 นาย ไวทิน พุทธรักษา

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

176 นาย อธิภู มงคลขจิต

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

177 นาย ธีระวัฒน์ จันทอง

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

178 นาย อิสระ วัฒนโชติภิญโญ

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

179 นาย เกียรติคุณ จิรกาลวสาน

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

180 นาย ชนพล ชาญเชิงค้า

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

181 นางสาว ปนัดตา ลิมปดาพันธ์

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

182 นาง ลัดดาวัลย์ ทรงแสง

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

183 นางสาว อมรรัตน์ ปิติ

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

184 นาย ธนบดี ภักดีสังข์

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

185 นางสาว รัตนพร กิจโป้

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

186 นางสาว วเรวรรณ รอดราวี

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

187 นางสาว เหมวรรณ ไกรนุกูล

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

188 นาย ปิยะนพ อินแพง

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

189 นาย อกนิษฐ์ จันทร์ศิริ

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

190 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา พิยะ

สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

191 นาง นัทธินี ธีรพรวงษ์งามดี

สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

192 นางสาว สุปราณี ลาภโภคาชัย

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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193 นางสาว ปรียากรณ์ พรสิงห์ปรีชา

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

194 นางสาว อธิปประภา โพธิ์ระย้า

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

195 นาย วีระชัย บุญขา

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

196 นาย ณัฐพงศ์ พยัคฆศิลป์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

197 นาย สุพจน์ สุดสี

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

198 นาย สุรชัย ศรีอาราม

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

199 นาย ศรัณย์ ธีรโพธิพันธ์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

200 นาย นนท์ธวัช แสวงหา

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

201 นาย สาราญ อาจคงหาญ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

202 นาย ประเมษฐ์ อุปวรรณ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

203 นาย ณัฐกิตติ์ ปรุกระโทก

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

204 นาย ทศพร ระมัด

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

205 นาย คมสัน ดุษฎี

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

206 นาย ประวีร์ ธีราไชยนันท์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

207 นาย พชร เพ็ชรยิ้ม

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

208 นาย วรวิทย์ อิ้มพัฒน์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

209 นางสาว กนกลดา อ่วมประเสริฐ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

210 นาย ธีรภัทร กลิ่นเขียว

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

211 นาย ปรัชญา ปัญญาถม

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

212 นาย บุญลักษณ์ มงคลลักษมี

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

213 นาย ทองใส คาบาง

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

214 นาย เอกภักดิ์ ก่อเกียรติสาขา

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

215 นาย มินทาดา ศิริโสภณ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

216 นาย ยุพราช พันแสน

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

217 นาย ไมตรี กลิ่นสังข์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

218 นาย เจษฎา สุทธนู

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

219 นาย ณัฐวุฒิ สิงหะตา

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

220 นาย ถิรวุฒิ แต้สกุล

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

221 นาย อรรถพล ธนะวงศ์

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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222 นางสาว กรรณิกา จอมสูงเนิน

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

223 นาย กีรติ คคนัมพร

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

224 นาย วิชัย ผิวเงิน

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

225 นาย ภานุวัฒน์ อนันตกูล

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

226 นาย ภูวเนตร ช่วยเลื่อม

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

227 นาย วิศว์รุจ ชูเวทย์

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

228 นาย รชฏ เพิ่มพูล

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

229 นางสาว สตรีรัตน์ จันทร์ศรี

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

230 นาย พงศธร ศุภนรากุล

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

231 นางสาว วิลาสินี เทพสุนทร

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

232 นางสาว ปนัดดา หารสูงเนิน

สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

233 นาย ธรรมรัตน์ ชูเถื่อน

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

234 นาย วุฒิพงศ์ ฐานะสุวรรณ์

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

235 นาย กฤษณะศักดิ์ พวงจันทร์

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

236 นาย ไพฑูรย์ ระมาตทอง

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

237 นาย กิตติศักดิ์ สะอาดเอี่ยม
238 นาย ยุทธพงษ์ ไพคานาม
239 นาย คมเดช ภูวเกษมกุลนาท

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

240 นางสาว เมธินี ปานเขียน

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

241 นาย ธราดล บุญเพิ่ม

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

242 นางสาว ฟ้าสาง ประยูรพันธ์

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

243 นางสาว ชลิตตา อุณยเกียรติ

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

244 นาย ธนะวัฒน์ พรหมทอง

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

245 นาย วรุฒ เฟื่องถิ่น

สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

246 นางสาว กฤตยา เรืองฤทธิ์

สานักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

247 นาย พลกริช ฉายารักษ์

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

248 นาย ทินกร พลเยี่ยม

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

249 นางสาว ณัชชา ชยาฐิตาวัตร

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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250 นาย วัชชพล พลพิบูลย์

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

251 นาย สุกฤษฎิ์ สรหงษ์

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

252 นาย เอกมณฑล งามมีศรี

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

253 นาย อรงณ์กฎ เพชรคา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

254 นาง สุพร คงคาวิทูร

องค์การเภสัชกรรม

255 นางสาว อัญชัญ คาด้วง

องค์การเภสัชกรรม

256 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาทิตยา ศรีพิมพ์

องค์การเภสัชกรรม

257 นางสาว วไลพร คงทอง

องค์การเภสัชกรรม

258 นาย ปิยะ คงคาวิทูร

องค์การเภสัชกรรม

259 นาง นิษฐา อุดมศักดิ์ไพบูลย์

องค์การเภสัชกรรม

260 นาย พิริยะ วิวัฒน์พัฒนกุล

องค์การเภสัชกรรม

261 นาย ธีรภัทร์ พ่อครวงษ์

องค์การเภสัชกรรม

262 นาง วานุลักษ์ วุฒิเนตร

องค์การเภสัชกรรม

263 นาย นิติพัฒน์ จันทร์คา

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูถัมภ์

264 นาย บพิธ ภูพิชญ์พงษ์

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูถัมภ์
---------------------------------------------------
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