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รายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Self Service Portal OpenStack  

(GOCC Essential Self Service Portal OpenStack) รุ่นที่ 1 

วันที่ 16 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องแซฟไฟร์ 108-110 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
--------------------------------------------------- 

1 นางสาว บุษกร ธีรนันทน์ กรมการค้าต่างประเทศ 

2 นางสาว วิภาภรณ์ เกิดแสง กรมการค้าต่างประเทศ 

3 นางสาว ธัญญาภรณ์ ทองบุญโฑ กรมการจัดหางาน 

4 นางสาว ธันยาพร กฤษณพันธ์ กรมการจัดหางาน 

5 นาย  ประเสริฐวิทย์ นารินนท์ กรมการจัดหางาน 

6 นางสาว ภัทราภรณ์ โกฏิกุล กรมการจัดหางาน 

7 นาย  ยอดชาย  พรฉัยยา กรมการจัดหางาน 

8 นาย สิทธิศักดิ์ จิตร์สุภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ 

9 นางสาว  ธนินท์ธร วาศพุฒิสิทธิ์ กรมขนส่งทางราง 

10 นาย ณภัทร สารพัฒน์ กรมชลประทาน 

11 นาย พีระพงษ์ อาจสม กรมทางหลวง 

12 นาย สุชาติ กล ่าพิมาย กรมทางหลวง 

13 นาย อิศเรศ สุวัฒน์พิศาลกิจ กรมทางหลวง 

14 นาย จิรวัฒน์ ศรเพ็ชร์ กรมท่ีดิน 

15 นาย ชาติชาตรี แสวง กรมท่ีดิน 

16 นางสาว ภิญญา แซ่แต้ กรมประชาสัมพันธ์ 

17 นาย ไพศาล ผลสง่า กรมประมง 

18 นาย มารุต ปัญจพรอุดมลาภ กรมประมง 

19 นาย เผด็จ เรือนจันทร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

20 นาย ปพน โสตถิโภคา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

21 นาย นนณพัฒน์ ศรีนวลแก้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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22 นาย ขัตติยะ พรหมวาส กรมส่งเสริมการเกษตร 

23 นาย นนทกานต์ ตรันเจริญ กรมส่งเสริมการเกษตร 

24 นาย ปวเรศ ทองลอย กรมส่งเสริมการเกษตร 

25 นาย ภคพงษ์ ปัญญาเรือง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

26 นางสาว ปานฤทัย จ านงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

27 นางสาว ผกามาส ปริปัญญาปราชญ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

28 น.ส. วรางคณา ฤทธิรงค์ กรมสรรพากร 

29 นาย กิตติคุณ คงสมบูรณ์ กรมสรรพากร 

30 นางสาว กานทิพย์ โพธิ์อ่อน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

31 นาย ศุภชาติ ภู่มะณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

32 นาย ธัมมจิต รุจนวงศ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

33 นาย ณพรัตน์ ประกอบศรีกุล กรมหม่อนไหม 

34 นาย กฤดานน แสงสุริยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

35 นางสาว ณัฏฐวรกาญจน์ ประดิษฐ กรมอุตุนิยมวิทยา 

36 นาย ธวัชชัย ศิริกุล กรมอุตุนิยมวิทยา 

37 นาย สิทธิชัย วรโชติกันตพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 

38 ร้อยโท มนตรี อินบุญส่ง กองทัพบก 

39 ร้อยตรี ถิรวุฒิ กาพย์เดโช กองทัพบก 

40 ร้อยเอกหญิง วณิชยา พันธ์ไพโรจน์ กองทัพบก 

41 นาย ธนัท ทองอุทัยศรี กองทัพบก 

42 ส.ท. สัณห์ธวชั เพ็ชร์รักษา กองทัพบก 

43 นาวาอากาศโท วิพุธ อนันทนุพงศ์ กองทัพอากาศ 

44 พันต ารวจตรี ธนกร จันทะเกิด กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 

45 พ.ต.ท.หญิง มนชนก จ ารูญโรจน์ กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

46 พ.ต.ท. ชานนท์ ค านวนศักดิ์ กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

47 นางสาว เกศรา ทับโพชา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

48 นาย นัศรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

49 นาย ธรรมนูญ ตรีบุบผา การประปาส่วนภูมิภาค 

50 นางสาว พิรพร สุภัคเกียรติกุล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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51 นาย ปณต ควรแถลง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

52 นาย ธงชัย จินดาสิทธางกูร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

53 นาย วุฒิชัย แซ่โง้ว บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

54 นาย ดุรงค์กร ไผ่งาม บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส) 

55 นาย รักษมน จิวประสาท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

56 นาย สมเกียรติ โกศลสมบัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

57 นาย ทศพล เอ่ียมเยี่ยม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

58 นางสาว มาลัย นาคทอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

59 นาย ศุภวัฒน์ ธรรมนิยม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

60 นาย กิตติ อัคควัฒนกุล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

61 นางสาว เกศสุดา นามแดง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

62 นางสาว ละมัย สุวนิชกุลชัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

63 นาย สุประดิษฐ์ รุ่งศรี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

64 นางสาว ปัทมา แสงหมี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) 

65 นาย ภุชงค์ คงสุทธิ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) 

66 นาย สิทธินัย ตะเภาน้อย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) 

67 นางสาว เกศินี ทองชูศักดิ์ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

68 นาย เพชรณเธียร จุลเลศ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

69 นางสาว ศิริรัตน์ เมืองรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

70 นาย กิตติพจน์ คงเกษม ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

71 นาย ภคิน แสนพิพิธ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

72 สิบต ารวจโทหญิง  ปานวาด นาฬิเกร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

73 ส.ต.ท. ธนัท โรจน์สัตตรัตน ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

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

75 ส.ต.ต. เชิดชาย โชติชูช่วง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

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

77 พ.ต.ต. หนึ่งฤทัย นันทพานิช ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

78 ร.ต.ท. พิทักษ์ รัตนสุพรรณ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

79 ร.ต.ท.หญิง จิราภา วงศ์ฤกษ์งาม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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80 นางสาว ศรินธร หอมสุวรรณ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

81 นางสาว กัลยาณี ประเสริฐศิริสร ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

82 นาย ทศพล บัวทอง ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

83 นาย อนุวัฒน์ บัวไสว ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

84 นาย มนตรพล ลาชะเกตุ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

85 นาย มาฆฤกษ์ เกียรติก้อง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

86 นาย ปรัชญา เพ็ชรแสงศรี ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

87 นางสาว ธราทิพย์ สงวนถ้อย ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

88 นาย เพทาย พรหมกมล ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

89 นางสาว สุธาทิพย์ คล้ายเหล็ง ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

90 นาย ทศพล สุรพันธ์วรเวช ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

91 นาย ชนพล ชาญเชิงค้า ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

92 นาย ชิษณุพงศ์ ธนูทอง ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

93 นาย ปฏิวัติ สิงห์ทองลา ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

94 นาง ลัดดาวัลย์ ทรงแสง ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

95 นาย สายชล ศรีสุข ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

96 นาย ยุทธพล  พิชัยณรงค์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

97 นาย ธีรวัฒน์ จุฑาวิจิตรธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

98 นางสาว ฐิติญาภรณ์ วีระพงษ์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

99 นาย ธวัชชชั สุขสาย ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

100 นางสาว ชัชนันท์ จันทบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

101 ว่าที่ร้อยตรี ศรัญญู รัตนเตโช ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

102 นาย สมชาย เจริญพร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

103 นาย ณรงค์กรณ์ สารภา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

104 นาย ธีปกรณ์ รักษาประเสริฐกุล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

105 นาย วัชรพงษ์ วัชรินทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

106 นาย เจษฎา สุทธนู ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

107 นาย ณัฐวุฒิ สิงหะตา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

108 นาย อรรถพล ธนะวงศ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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109 นาย ปฐพี สิงหะ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

110 นาง รัชดาภรณ์ ทิพย์ผ่อง ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

111 นาย อารักษ์ ตัณฑะผลิน ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

112 นางสาว ภัสสชล อ่อนจันทร์ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

113 นางสาว ปนัดดา หารสูงเนิน ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

114 นาย ธนพงศ์ ภักดีเจริญ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

115 นาย ณัฐพงษ์ พิณทอง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

116 นาย ประณิธาน ธรรมเจริญพร ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

117 นาย เอกมนตรี เจียวพ่วง ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

118 นาย ธเนศร์ ด ารงคงวิทยานุกูล ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

119 นาย ธานินทร์ เร่งรุ่งโรจน์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

120 นางสาว ศศิกานต์ ทายิดา องค์การตลาด 

121 นาย ธนพล จั่นลา องค์การตลาด 

122 นาย กิตติ ปฏิพัทธ์ก่อกุล องค์การเภสัชกรรม 

123 นาย ยงยุทธ เกตุส าเภา องค์การเภสัชกรรม 

124 นางสาว ชัชญา ด่านอุดมกิจ อ่ืนๆ 
--------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเข้าร่วมอบรม เนื่องจากมีการส ารองท่ีนั่งส าหรับผู้อบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
หากไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมได้ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอ่ืน ๆ ต่อไป 

           2. ในหลักสูตรนี้จ าเป็นต้องใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ในการอบรม ขอให้ผู้อบรมน าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มาใช้
ประกอบในการอบรมด้วย 


