
ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล หน่วยงำน

นางสาว กฤดาภัทร สีหารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นาย กฤษณะ  ขุนทอง  TalkaTalka Digital Media 

นาย กลยุทธ สุขประเสริฐ Vertasoft

นาย กษิภัท สูนย์สาทร บริษัท แอส เวล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

นาย กิตติทัต ปานคง บจก.เอเชีย โปรดัก ซัพพลาย

นาย คณพล วงศ์พิชญวิศาล บจก.พิชญโซลูช่ัน

นาย จตุพล สุคนธานนท์ Walgreen Boots Alliance

นาย จตุรงค์ ศรีสว่างวงศ์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

นาย จตุรภัทร อ่ิมวุฒิ CAT Telecom

ผศ.ดร. จิราพร ระโหฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

นาย ฉัตรชัย หลิมประเสริฐศิริ เน็กเวฟเวอร์ดอตเนทจ ากัด 

นาย ชยาศิส เธียรปรีชา YA Sales & Services

นางสาว ชลดรงค์ วัฒนมงคลลาภ FlashWork Team Consulting Co.,Ltd.

นาย ชัชลิต ชูนาค Greenspot Co., Ltd.

นาย ชัชวาล  บุญแก้ว บริษัท ซีบีเอส โปรเซสเซอร์ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด

นาย ชาญวิทย์ บุญช่วย บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

นาย ชาญ แสงวิโรจน์กุล Boonmee Lab

นาย ฐสิฐญ์ ศรีปรางค์ Extra Solution Engineering

นางสาว ณัฐนันท์ จันทราสกาววงศ์ บริษัท ฟีนิกซ์ โทเท่ิล โซลูช่ัน จ ากัด

นางสาว ณิชารีย์ สิทธิวิรัชธรรม Major Cineplex Group

นางสาว ดวงใจ จิตคงช่ืน
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นาย เถกิง ด าข า
บริษัท เค แอนด์ เอ็ม เมดิคอล อินสตรูเมนท์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

อบรม คร้ังท่ี  1 วันท่ี 12 – 13 กันยำยน 2562



ดร. ธนัชธ์พร   แก้วฉีด อิสระ

นาย ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล บริษัท โนเบล โซลูช่ัน 2011 จ ากัด

นาย ธนัท ทองอุทัยศรี สวทช.

นาย ธนาพัฒน์ ล้ิมสายพรหม สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์

นาย ธิติ วัชรสินธพชัย
TEAM Consulting Engineering and Management 
PLC

ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท บริษัท quality now จ ากัด

นาย นพปฎล โรจพิมาน BG Digital Solution

นาย นพพร ชนเจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง

นาง นภัทร วัชราภรณ์ IUDC

นางสาว นฤมล แสงดวงแข
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นาย บุญชม  สุดจิตต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์      มท
ร.ตะวันออก

ดร. บุญย่ิง คงอาชาภัทร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว บุษกร จ๋ิวแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาว เบ็ญจวรรณ สุขภารังษี Media Intelligence

นาย ประวิทย์ จันวะดี บริษัท วีเดฟ ซอฟท์ จ ากัด

นาย ประวีร์ หิรัญลิขิตกุล ไม่มีสังกัด

นาย ปราชญ์ ปุณณศุภารมย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร. ปริยากร อุปพงษ์ Consoult

นางสาว ปาณิตา ธูสรานนท์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางสาว ฝนทิพย์ วัชราภรณ์ Mahidol University

นาย พงศกร ริยะมงคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นาย พงษ์ศักด์ิ โฆวัชรกุล PMG Corporation

นาย พชร แก้วนุกูล  บริษัทไทยมิตซูวา จ ากัด (มหาชน)



นาย พรชัย จงภักดี
Pacific Telecommunication 
&Telephone,.co.ltdltd

นาย พรชัย  จันทรศุภแสง ARIP

นาย พรสิน คารวุตม์ Bank of Ayudha (Krungsri)

นาง พัฒนา ลิมปเสนีย์ NandO 

ดร. พันธิการ์ วัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นาง พิณทิพย์ กอมณี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาว พุทธพร  ช่ืนใจ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

นาย ภคธรรศ ศรีชัย iCar Asia (Thailand) Limited.

นาย ภลลกร พิมพ์ สุวรรณ Bearcon  corporation 

นางสาว ภาสิน จันทรโมลี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นาย มโนภัทร นารถศิลป์ VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาว รุ่งทิพย์ ถ่ินไทรงาม TmaxSoft Thailand

นาง รุจิวรรณ พวงมาลัย Retina Jai Jai

นาย วณิชชา สุมานัส บริษัท ไลฟ์ มีเดีย แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

นาย วรพงศ์ บ ารุงศรี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด

นาย วรภัทร ไพรีเกรง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นาง วรรณวิสา อุทรานันท์ Blue Ball Co., Ltd.

นาย วรรธนสกล รักปทุม บริษัท มี เทรดด้ิง คอร์ปอร์เรช่ัน จ ากัด

นาย วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

นางสาว วรินทร สุตวงษ์ บริษัท ไชน่ิง คอนซัลท์ จ ากัด

นาย วิชัย  วรธานีวงศ์ บมจ.อสมท

นาย วิเลิศ อรวรรณวงศ์ geekconvalley

นายแพทย์ วีรชาติ เพชรพิสิฐ
BridgeAsia Healthcare Ventures, BridgeAsia 
International Co. Ltd.



ดร. วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ NS Values

นาย วุฒิภัทร ดวงสินธ์ บริษัท ไอเวิร์ค อินเตอร์แอ็คทีฟ จ ากัด

ว่าท่ีร้อยตรี ศักด์ิชัย งามประเสริฐ ไม่มีสังกัด

นาย ศักด์ิพัฒน์ วิทยศักด์ิ บริษัท โซลดิฟ จ ากัด

นาย ศิรณัฏฐ์ อัศวหาญฤทธ์ิ บริษัท ม่ังมี ศรีสุข อินเตอร์เทรด จ ากัด

นาย ศิริชัย บูรสิทธิกูล Flashwork Team consulting

นางสาว ศิรินทร เป็งศิริ Extra Solution Engineering Co.,Ltd.

นาย ศุภกฤต สมสาย Mango Consultant Co.,Ltd.

นาย ศุภณัฐ กิจเจริญศักด์ิกุล Q.Point Software Services Limited

นางสาว ศุภรดา ธารารมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาว ศุภสิริ  ไพรศุภา
หัวหน้าโครงการด้านนวัตกรรม สมาคมโปรแกรมเมอร์
ไทย ,  บ.ลีน อินโนเวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด       และ
 บ.ใช้หัวคิดส์ จ ากัด

นาย สมเกียรติ เลขะวรรณ ระหว่างขอข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษาอิสระ

นาย สมสกุล ทองทับ บจก.เคเจเอซี

นางสาว สุกัญญา ประคองวิทยา True Corporation

พันโทหญิง สุชาวดี สุปิยะ กองทัพบก

นางสาว สุณิตา อรุณแสงโรจน์ Microsoft Thailand Limited

นาย สุทธิพงษ์ คุรุหงษา Digital Dialogue

นางสาว อมรรัตน์ เย็นเชย Greenspot Company

นาย อัครินทร์ ภูทองกลม บจก.ดิอินฟินิท ลีดเดอร์ 

นางสาว อัจฉรีย์ ลิมปมนต์ Sukhothai Thammathirat Open University

นาย อิทธิพล ศรีอิทยาจิต บริษัท ซีนิธซอฟต์ จ ากัด

นาย อิทธิพัทธ์ อัครเลิศรัฐกร บริษัท ไอทีซัน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

นาย เอกกมล เอ่ียมศรี บริษัท อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอร่ี จ ากัด

นาย เอกศักด์ิ พิบูลกิจ SCG Chemicals


