
1 
 

               
 

รายช่ือผู้ผ่านการทดสอบ 

หลักสูตร VMware (Virtualization Technology) (GOCC Advanced VMware) รุ่นที ่1 
วันที ่ 9 – 11  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้อง Miracle Grand Ballroom AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

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

1 นาย ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ กรมการข้าว 

2 นาย คณิน ดิษค าเหมาะ กรมการข้าว 

3 นางสาว นภาพร สุวรรณโคตร กรมการท่องเที่ยวกรมพลศึกษา 

4 นาย ณัฐวุฒิ จุ้ยเปี้ยว กรมควบคุมโรค 

5 นาย ชยารพ บุญมัติ กรมทรัพยากรธรณี 

6 นางสาว จุฬาณี โกวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 

7 นาย ชาคริต แนวโสภา กรมป่าไม้ 

8 นาย ยุทธนา ข ากนก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

9 นาย อนวัช ศรีสังข์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

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

11 นาย ด ารงศักดิ์ ธนีบุญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

12 นาย กิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

13 นาย นิรันดร อ่อนน้อมดี กรมส่งเสริมการเกษตร 

14 นาย พรชัย ทุราช กรมส่งเสริมการเกษตร 

15 นาย ธนกฤต จันทร์ข า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

16 นาย สยาม วงศ์ศรีธาตุ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

17 นาย อภิศักดิ์ วัฒนพงษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

18 นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

19 นายพงศ์บัณฑิต ชัยชาญ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

20 นายเอนก สมดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

21 นาย สารชัย ตั้งเสถียร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
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22 ร.ต. ณภัฏ ดิลกสมบัต ิ กองทัพบก 

23 นาย พรภวิษย์ เตจ๊ะ กองทัพอากาศ 

24 จ.ท. ณัชพล ร่วมสมัคร กองทัพอากาศ 

25 จ่าอากาศเอก สุรัตน์ แก้วเขียว กองทัพอากาศ 

26 เรืออากาศเอก มณเฑียร แป้นตุ้ม กองทัพอากาศ 

27 นาวาอากาศเอก วิโรจน์ จวงสนัทัด กองทัพอากาศ 

28 พ.ต.ท. กัมพล พงษ์แสงศรี กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

29 นาย วณัท รุจนันตกุล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

30 นาย พีรวุฒิ ปะวะบุตร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

31 นาย ณัฐพล คุ้มครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

32 นาย วรวรรธน์ สิงขุดร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

33 นาย ธรรมรัตน์ สนธิไชย บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

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

35 นาย วรัญญู กิจเกื้อกูล บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

36 นาย ดุรงค์กร ไผ่งาม บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

37 นาย ภานุพงศ์ ขาวจันทร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

38 นางสาว มาลัย นาคทอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

39 นาย ภากร กุลศุภกร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

40 นาย ฉัตรชัย บวรกิติวงศ์ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

41 นาย ทวีศักดิ์ เอ่ียมไพศาล ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

42 นาย ถนัด สุขศรี ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

43 นาย ธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

44 นาย ธีระยุทธ ธีรประถัมภ์ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

45 นาย พลเวส ธ ารงศรีสกุล ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

46 นางสาว ภัสสร์อร เรืองจันทร์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

47 ส.ต.ต. เชิดชาย โชติชูช่วง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

48 นางสาว หนึ่งฤทัย นันทพานิช ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

49 ว่าที่ ร.ต.ต. หญิง นรมน แจ่มอ้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 



3 
 

50 ส.ต.ท. เอกวิทย์ บุญสถิตย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

51 ร้อยต ารวจโทหญิง จิราภา วงศ์ฤกษ์งาม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

52 น.ท. สิทธิพร ไวยารัตน์ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

53 เรือตรี อรรถพล อมาตยกุล ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

54 นาย มาฆฤกษ์ เกียรติก้อง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

55 นาย ภานุพงษ์ มิ่งข า ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

56 นาย ทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

57 นาย ณัฐกร หน่อแก้ว ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

58 นาย ทองใส ค าบาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

59 นาย ธนิน ธนูธรรมเจริญ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

60 นาย สุระศักดิ์ มานันที ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

61 นางสาว สุปปิยา ยิ่งสกุล ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

62 นาย อดิสร อุดมรัตน์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

64 นางสาว วิลาสินี เทพสุนทร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

65 นาย สาดิศย์ เสถียรไพศาล ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

66 นาย กิตติ พงศ์กิตติวัฒนา ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

67 นางสาว ปนัดดา หารสูงเนิน ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

68 นาย กฤษณะศักดิ์ พวงจันทร์ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

69 นางสาว พัชรนันท์ เสมพืช ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

70 นางสาว อรฉัตร รัตนรัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

71 นาย ทัดชัย หลุยลาภประเสริฐ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

72 นางสาว วศินี คุ้มไพร่ องค์การเภสัชกรรม 

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

หมายเหตุ : ใบ Certificate จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ท่ีผู้อบรมได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน 

 


