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รายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร OpenStack (OpenSource Technology)  

(GOCC Advanced OpenStack) รุ่นที่ 2  

วันที่  16 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ ์3 ชั้น 4 
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

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

1 นาย บัณฑิต บุญนิธิ กรมการกงสุล 

2 นาย ธีรวุฒิ มงคลสหกุล กรมการกงสุล 

3 นาย ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ กรมการข้าว 

4 นาย คณิน ดิษค าเหมาะ กรมการข้าว 

5 นาย ณภัทร สารพัฒน์ กรมชลประทาน 

6 นาย ชาคริต ทนเถื่อน กรมชลประทาน 

7 นาย พีระพงษ์ อาจสม กรมทางหลวง 

8 นาย อิศเรศ สุวัฒน์พิศาลกิจ กรมทางหลวง 

9 นาย จิรวัฒน์ ศรเพ็ชร์ กรมท่ีดิน 

10 นาย วรวุฒิ เนตรลือชา กรมท่ีดิน 

11 นาย วัชระ โพธิ์รุ้ง กรมท่ีดิน 

12 นาย อดินันท์ ดิษฐเกษร กรมธุรกิจพลังงาน 

13 นาย พลี อุดมพรมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ 

14 นาย ศรายุทธ บัวบุญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

15 นางสาว อุชุกร โยคี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

16 นาย ศุภชาติ ภู่มะณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

17 เรืออากาศโท ส าลี ยัญญะจันทร์ กองทัพอากาศ 
18 พ.ต.ท. กัมพล พงษ์แสงศรี กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

19 นาย อนุชา ชาญวุฒินันท์ ธนาคารออมสิน 

20 นาย ธีรพันธ์ ก าเนิดว ้า บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 
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21 นาย ดุรงค์กร ไผ่งาม บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

22 ผศ. เสกสรร ไชยจิตต์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

23 นางสาว มาลัย นาคทอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

24 นาย ศุภวัฒน์ ธรรมนิยม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

25 นาย กิตติ อัคควัฒนกุล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

26 นาย ทวีศักดิ์ เอ่ียมไพศาล ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

27 นาย ณัฐเดช ณัฐเดชฤทธิ์ชัย ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

28 นาย ธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

29 นาย ธเนศ ปาลาศ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

30 นางสาว ศิริรัตน์ เมืองรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

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

33 นางสาว หนึ่งฤทัย นันทพานิช ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

34 ร้อยต ารวจโทหญิง จิราภา วงศ์ฤกษ์งาม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

35 พ.ต.ต. ธนากร เดชธนาวงค ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

36 นาย เดชาวุฒิ ธดากุล ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

37 นาย อภินันทน์ เสริมศรี ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

38 นาย พงษ์พัฒน์ ศรัณยานุรักษ์ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

39 นาย ราชิ ปาลือชา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

40 นาย สาดิศย์ เสถียรไพศาล ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

41 นาย ธนพงศ์ ภักดีเจริญ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

42 นาย ไพฑูรย์ ระมาตทอง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

43 นาย เอกมนตรี เจียวพ่วง ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

44 ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์ ประภานวรัตน์ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

45 นาย เฉลิมชัย บุญเลี้ยง องค์การตลาด 

46 นางสาว วศินี คุ้มไพร่ องค์การเภสัชกรรม 

47 นางสาว ชัชญา ด่านอุดมกิจ อ่ืนๆ 
--------------------------------------------------- 

 


