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รายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร 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 นาย อภิวัฒน์ อินขัด กรมการกงสุล 

2 นาย ณัฐกฤต ชัยะโสตถิ กรมการข้าว 

3 นาย อรรถสิทธิ์ ขาวผ่อง กรมการข้าว 

4 นางสาว ชยาภรณ์ สายทองค า กรมการจัดหางาน 

5 นาย  ชัยประเสริฐ บางจั่น กรมการจัดหางาน 

6 นางสาว อุดมลักษณ์ มะโน กรมการจัดหางาน 

7 นางสาว ธันยาพร กฤษณพันธ์ กรมการจัดหางาน 

8 นาย วรภาศ เกิดศรี กรมการแพทย์ 

9 นาย ชยานนท์ บัวงามดี กรมการศาสนา 

10 นาย ทวีศักดิ์ นาคม่วง กรมการศาสนา 

11 นาย สิทธิศักดิ์ จิตร์สุภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ 

12 นาย ธนวัฒน์ ศุกรโยธิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

13 นาย นพดล เผือกทองค า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

14 น.ส. กานต์ชนิต ศิริปิ่น กรมทางหลวง 

15 นาย พีระพงษ์ อาจสม กรมทางหลวง 

16 นาย อิศเรศ สุวัฒน์พิศาลกิจ กรมทางหลวง 

17 นาย ศรัญญู เด่นด ารง กรมทางหลวง 

18 นางสาว พัสตราพร สนิทอินทร์ กรมทางหลวง 

19 นาย ชัยสิทธิ์ สุขเจริญ กรมท่ีดิน 

20 นาย ชาติชาตรี แสวง กรมท่ีดิน 

21 นาย โยธิน วรรณทอง กรมท่ีดิน 
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22 นางสาว จุฑารัตน์ คงมี กรมธุรกิจพลังงาน 

23 นาย ถิร เกียรติวิวัฒน์ กรมธุรกิจพลังงาน 

24 นางสาว ภิญญา แซ่แต้ กรมประชาสัมพันธ์ 

25 นาย มารุต ปัญจพรอุดมลาภ กรมประมง 

26 นาย อภิสิทธิ์ ข าศิริ กรมประมง 

27 นาย กิรกนก ยุระชัย กรมปศุสัตว์ 

28 นาย วัชรพงส์ ชื่นพิมลชาญกิจ กรมปศุสัตว์ 

29 นาย พงษ์ศักดิ์ คิดดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

30 นาย ปพน โสตถิโภคา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

31 นางสาว นัยนา บุญนาค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

32 นางสาว ศรุดา ทิพย์แสง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

33 นาย วสพล รุ่งโรจน์วรกุล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

34 นาย วิรัตน์ วิเศษงามวศิน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

35 นางสาว จิตติมา ก่อทรัพย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

36 นางสาว วทันยา ห้าวหาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

37 นาย อรรถกร ลัดเลีย กรมวิทยาศาสตร์บริการ- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

38 นาย ณัฐพงศ์ ผักไห กรมสรรพากร 

39 นาย พิริยะ พรมอยู่ กรมสรรพากร 

40 นาย ศุภชาติ ภู่มะณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

41 นาย พงศ์บัณฑิต ชัยชาญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

42 นาย อเนก สมดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

43 นาง กานทิพย์ โพธิ์อ่อน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

44 นาย ธัมมจิต รุจนวงศ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

45 นาย รัชชา เอมพรหม กรมหม่อนไหม 

46 นาย ปิยวัชร ประมวลรัตน์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

47 นาย โสภณ สมบูรณ์สิน กรมอุตุนิยมวิทยา 

48 นาย สุนทร สว่างแก้ว กรมอุตุนิยมวิทยา 

49 นาย กฤดานน แสงสุริยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

50 นาย สิทธิชัย วรโชติกันตพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 
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51 พันเอก อนิวรรต เหมนิธิ กองทัพบก 

52 นาย ศิริศักดิ์ พรหมสวัสดิ์ กองทัพบก 

53 น.ส. สวุิดา สุขเรือนสุวรรณ กองทัพบก 

54 ส.ท. ทศพล บวชชัยภูม ิ กองทัพบก 

55 ร้อยโท มนตรี อินบุญส่ง กองทัพบก 

56 นาย ธนัท ทองอุทัยศรี กองทัพบก 

57 ร้อยตรี อภิชัย แดงมาดี กองทัพบก 

58 พันตรีหญิง แพว เกิดผล กองทัพบก 

59 พ.อ.อ. สมเจตน์ แสงสุบิน กองทัพอากาศ 

60 พันจ่าอากาศตรี ชนาธิป หนูซื่อตรง กองทัพอากาศ 

61 ร.อ. ธนินทร์ ธรรมรักษ์ กองทัพอากาศ 

62 นาย ชื่น ชื่นงูเหลือม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

63 พันต ารวจตรี ธนกร จันทะเกิด กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 

64 สิบต ารวจโท วรายุทธ กุลชาติ กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

65 พ.ต.ต. จรัญญู เครือแวงมนต์ กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
66 พ.ต.ท. กัมพล พงษ์แสงศรี กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

67 ร.ท. ประเสริฐศักดิ์ นิลวิมุติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 

68 พ.ต.ท. ชานนท์ ค านวนศักดิ์ กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

69 นางสาว พิรพร สุภัคเกียรติกุล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

70 นางสาว ทิพย์อาภา เสฐจินตนิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

71 นาย จิรายุทธ จิตรังษี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย 

72 นาย พีรวุฒิ ปะวะบุตร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

73 นางสาว วิชุพร สุวรรณพงศ์ ธนาคารออมสิน 

74 นางสาว อจิรวดี ชุมเทพ ธนาคารออมสิน 

75 นางสาว ธนิตา  หอมสุวรรณ ธนาคารออมสิน 

76 นาย ดุรงค์กร ไผ่งาม บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

77 นาย ภานุพงศ์ ขาวจันทร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

78 นาย รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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79 นาย สมศักดิ์ ครุฑบุญยงค์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

80 นาย กัมพล มณีวรรณ์ ศาลยุติธรรม 

81 นาย ทศพล ปูหิ้น ศาลยุติธรรม 

82 นาย ทศพล เอ่ียมเยี่ยม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

83 นาย มนตรี ชุมภู ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

84 นาย พงศ์คณิน จิรขจรชัย สถาบันการบินพลเรือน 

85 นาย กฤษณ์ บัวสิงห์ สถาบันการบินพลเรือน 

86 นาย ไชยพร เจียรสกุลสุข สถาบันการบินพลเรือน 

87 ผศ. เสกสรร ไชยจิตต์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

88 นาย ธงชัย กลิ่นหรั่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

89 นางสาว มาลัย นาคทอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

90 นาย ศุภวัฒน์ ธรรมนิยม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

91 นางสาว เกศสุดา นามแดง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

92 นาย วิษณุ เรืองวิทยานนท์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

93 นาย ถนิม ทิพย์ผ่อง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

94 นาย ฉัตรชัย บวรกิติวงศ์ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

95 นาย ทวีศักดิ์ เอ่ียมไพศาล ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

96 นาย จิรวัฒน์ ใจอารีย์ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

97 นาย ถนัด สุขศรี ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

98 นาย ธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

99 นาย กฤษณ์ โกวิทพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

100 นางสาว เกศินี ทองชูศักดิ์ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

101 นางสาว นฤมล พันธุ์มาดี ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

102 น.ส. อัญมณี ชื่นอารมย์ ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

103 นาย สธนัสถ์ ประทุมวัลย์ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

104 นาย พลเวส ธ ารงศรีสกุล ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

105 นาย กิตติพจน์ คงเกษม ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

106 นางสาว ชมพัณ โสณมัย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

107 นาย ณัฐพงษ์ จัตุรเขษม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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108 นางสาว ดนุลดา อินประดิษฐ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค) 

109 นางสาว อนัชชา จันทร์หอม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค) 

110 นางสาว สุณา เชาว์ช่าง ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

111 นาย นพดล เสาร์สุวรรณ์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

112 ว่าที่ ร.ต.ต. ภาวีร์ วีรวิทยาเศรษฐ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

113 ว่าที่ ร.ต.ต. ธวัชชัย แก้วนัน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

114 สิบต ารวจโทหญิง  ปานวาด นาฬิเกร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

115 ร.ต.ต. กร วงศ์ค า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

116 ร.ต.ต. มติชน แสนสิงห์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

117 ส.ต.ท. ธวัชชัย เจ๊ะสาและ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

118 ว่าที่ ร.ต.ต. อนิรุทธ์ เรืองรัตน์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

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

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

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

122 ส.ต.ต. ภิรนัย จอเอียด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

123 นางสาว หนึ่งฤทัย นันทพานิช ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

124 ร้อยต ารวจโทหญิง จิราภา วงศ์ฤกษ์งาม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

125 พ.ต.ต. ธนากร เดชธนาวงค์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

126 ร.ต.ท.หญิง นรมน แจ่มอ้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

127 นาย นรงฤทธิ์ งามยิ่ง ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

128 นางสาว ปิยาณี สุขจ าเริญ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

129 นาย อนุชิต จรทะผา ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

130 นาย รังสฤษฎ์ เพศยนวิน ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

131 นาย อนุวัฒน์ บัวไสว ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

132 นาย นที เกตุรัตน์ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

133 นางสาวอรวรร เสนาะกรรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

134 นางสาว ทัศวรรณ จันทร์อ่อน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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135 นาย ภูวดล เกตุดี ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

136 จ่าสิบเอก ฤทธิเดช แสงแจ่ม ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

137 นาย ณัฐกร หน่อแก้ว ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

138 นาย ทศพล ดีวรัตน์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

139 นาย สุเมธ วนาลีสุขสันต ์ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

140 นาย ชนพล ชาญเชิงค้า ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

141 นาย ชิษณุพงศ์ ธนูทอง ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

142 นาย ปฏิวัติ สิงห์ทองลา ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

143 นาง ลัดดาวัลย์ ทรงแสง ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

144 นาย ยุทธพล  พิชัยณรงค์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

145 นาย ธีรวัฒน์ จุฑาวิจิตรธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

146 นาง ณตวัน แจ้งพิมาย ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

147 นาย นิธินาถ สุดปัญญา ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

148 นาย วุฒิไกร พรหมเรือง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

149 นาย ชนาเทพ สาระไชย ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

150 ว่าที่ร้อยตรี ศรัญญู รัตนเตโช ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

151 นาย สมชาย เจริญพร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

152 นางสาว ผ่องพรรณ ขันนารัตน์ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

153 นาย อรัญ บุญโม๊ะ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

154 น.ส. สภุารัตน์ ค าสุวรรณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

155 นาย จิรภัทร ยอดสาย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

156 นาย อภิรักษ์ ไชยฤทธิ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

157 นาย กนิษฐ์ สุขะ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

158 นางสาว เกษมศรี สาคเรศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

159 นาย อรรถพล จันทาทอง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

160 นาย ชวลิต รัตนโกสีย์กิจ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

161 นางสาว สุธาทิพย์ พันสด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

162 นาย เตชิต ศิริโชติ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

163 นางสาว สุปปิยา ยิ่งสกุล ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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164 นาย อดิสร อุดมรัตน์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

165 ส.ต.ต. วันเฉลิม รอดกสิกรรม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

166 นางสาว ปศิญา เชื้อดี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

167 นาย สุระศักดิ์ มานันที ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

168 นาย พชฏ ศริพันธุ์ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

169 นาย วรวิทย์ น้อยเกิด ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

170 นาย พิศุทธิ์ เหลาทุม ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

171 นาย วรฉัตร  กวีวรศาสตร์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

172 นาย สาดิศย์ เสถียรไพศาล ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

173 นางสาว สุภาพร หลักค า ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

174 นาย ปภู ธรรมวงศา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

175 นางสาว พัชรนันท์ เสมพืช ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

176 นางสาว อรฉัตร รัตนรัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

177 นาย ณธกร ไชยกาล ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

178 นาย ทัดชัย หลุยลาภประเสริฐ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
179 นาย วิษณุ เหลากุล ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

180 นางสาว ภัควรินทร์ ฤทธิวิชัยพัฒน์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

181 นาย วลัญช์ ครองสัตย์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

182 นาย จินตวัฒน์ น ้าแก้ว ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

183 นาย นัฐพงษ์ ทัดชัง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

184 นาย เชิดชาย แก้วนรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

185 นาย ศตวรรษ ธีระธนานนท์ องค์การเภสัชกรรม 

186 นางสาว วศินี คุ้มไพร่ องค์การเภสัชกรรม 

187 นาย ยุทธพงษ์ พุกอาษา อ่ืนๆ 

188 นาย พูนพัฒน์ ขันธาโรจน์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

189 นาย ธนาคาร ละครแก้ว กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

190 นาย อมรเวช อุปถัมภากุล กรมโยธาธิการและผังเมือง 

191 นาย ภากร กุลศุภกร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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192 นางสาว ธัญญาภรณ์ มองบุญโฑ กรมการจัดหางาน 

193 นาย พลการณ์ พูลเพิ่ม กรมการกงสุล 

194 นาย วณัท รุจนันตกุล ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

195 นาย นพดล คงสมฤทธิ์ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
--------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเข้าร่วมอบรม เนื่องจากมีการส ารองท่ีนั่งส าหรับผู้อบรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว หากไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอ่ืน ๆ ต่อไป 

  2. ในหลักสูตรนี้จ าเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในการอบรม ขอใหผู้้อบรมน าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์
มาใช้ประกอบในการอบรมด้วย 


