อบรม ครั้งที่ 2 วันที่ 19 – 20 กันยำยน 2562
คำนำหน้ำ

ชื่อ - นำมสกุล

หน่วยงำน

นางสาว

กฤษฎิก์ ัญญา กานต์จิรธันย์

ICDL Thailand

นางสาว

กฤษณี ชื่นกมลัตร์

sme bank

นาย

กฤษดา อารัมภวิโรจน์

บริษัท มิราเคิล อินสไปร์ จากัด และ บริษัท จัมป์ อัพ
จากัด

นางสาว

กสิมา สังวรประเสริฐ

สานักจัดซื้อกลาง บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)

นาย

กัมปนาท พยัคฆพันธ์

Createlcom Co., Ltd.

ดร.

กิตติพงษ์ สาครเสถียร

บริษัท สาครเสถียร วูด๊ แอนด์ เดคคอร์ จากัด

นาย

เกรียงไกร สุทธินราธร

นาย

เกศฏา ขวัญเมือง

A I System Co.,Ltd./mobit synergy
co.,ltd./Eatlab Co.,Ltd.
Thai metrology group co., ltd.

นาย

เกียรติรัตน์ จินดามณี

เถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

นาย

โกศล ดีศลี ธรรม

Industrial Service Provider

นาย

จตุพร วิศษิ ฏ์โชติอังกูร

บริษัท ดิ อัลทิเมท ลีดเดอร์ จากัด

นางสาว

จิตตินันท์ ผานคา

ซอฟท์แวร์โซลูชั่น เซ็นเตอร์

นางสาว

จีรณา น้อยมณี

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.)

นาย

เจษฎา แก้ววิทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

นาย

ชรินทร์ บุญชื่น

บริษัท ซีไอดิสก์ (ประเทศไทย) จากัด

รศ.ดร.

ชลธิศ ดาราวงษ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

นาย

ชาลี ไชยรัตนตรัย

บมจ อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

นางสาว

โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ

สมาพันธ์ SME ไทย

นางสาว

ฐิตพิ ร กระสาทอง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ผศ.ดร.

ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์

University of the Thai Chamber of Commerce

นางสาว

ณิชาภา แสงสง่าตระกูล

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นาง

เดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นาย

ถิรายุ วิไลลักษณ์

บจก ไอเอส ซอฟต์แวร์

นาย

ทีปกร ศิริวรรณ

บจก.คอมพิวเตอร์ซีสเต็มอินทิเกรชั่น

นาย

ธนคม มณีวฒ
ั นา

sme bank

นาย

ธนัทสักก์ จีรวิภาพันธ์

sme bank

นาย

ธนากร อุยพานิชย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นาย

ธเนศ วิยะทัศน์

ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแแก่น

นางสาว

ธัญญาลักษณ์ โชติพฤกษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นาย

ธารงค์ สวนดี

บริษัท ไทยเมโทรโลยี่ กรุ๊ป จากัด

นาย

ธิติ คุณาจิตพิมล

บริษัท ดับเบิ้ลไพน์ จากัด

นางสาว

นริศรา ศรีคานวล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นาง

นันทลักษณ์ อัจจิมารังษี 

รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 

นาง

นันทิดา ตันประเสริฐ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นางสาว

นิภา นิรุตติกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย

นิรันดร์ บันลือรัตน์

SCG

นางสาว

นุชรี วจีนุรักษากุลชัย

บริษัท เอสพี อินเทลลิเจนท์ แอคเคาท์ตงิ้ จากัด

นาย

บวร คาทองวิจิตร

Dolphin group co., ltd

นางสาว

ปนิตา บวรภัคภัทรภร

Principle Consulting Co., Ltd.

นางสาว

ปราณี แสงเพ็ชร

KTB IT Innovation Lab

ผศ.ดร.

ปรารถนา ปุณณกิตเิ กษม

CMMU

นางสาว

ปรีดา รุ่งนิรัตศิ ยั

ไม่มีสังกัด

นาง

ปรียฉัตร บารุง

บริษัท เคพีไอ ประกันภัย จากัด

นางสาว

ปัณพรรธน์ ช่อชูวงศ์

บริษัท ฟิลลัส จากัด

นาย

ปานเทพ ผิวดานิล

บจก. ปิโตรพลัส อินโนเวชั่น่ ทูลส์

ดร.

พงศ์ธวัช จันทบูลย์

มหาวิทยาลัยเกริก

นาย

พรเทพ ฤทัยเจริญลาภ

Merlin's Solutions International Co., Ltd.

นาย

พรระพี วงศ์วไิ ล

SCG CBM

นางสาว

พิมพ์ลักษณ์ กลางวิชิต

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน

นางสาว

เพ็ญจิตร ทุรอารยะพงค์

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

นางสาว

ไพที สกุลเอี่ยมไพบูลย์

Boonthavorn ceramic

นาย

ภาณุพงษ์ ยศทวีพรอนันต์

sme bank

นาย

ภาสกร วรอินทร์

Consulto Soft

นาย

มนูศกั ดิ์ คชศิลา

METROPLY GROUP

นาย

เมฆินทร์ วรศาสตร์

Digital Government Development Agency
(Public Organization) (DGA)

นาย

เมธัช อุดมมหันติสุข

Simat Soft Co., Ltd.

นางสาว

ยงพฤทธิ์ เยี่ยงอร่ามกุล

GOT ITZ

นาย

ยะห์รินทร์ มะสกุล

กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์

นาย

รังสรรค์ คชรัตน์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นางสาว

รัชกุล เปรื่องการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางสาว

รัชนี หิรัญวิภาค

บจก.ไอเอส ซอฟต์แวร์

นาย

รัฐพงษ์ นาคาไชย

CP All

นางสาว

รัตนสุดา สามารถ

บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จากัด

นางสาว

รุ่งอรุณ จงแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นาย

วรงค์ บุญเชิดชู

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

นางสาว

วริยาภรณ์ นันทสวัสดิ์

iCONEXT CO., LTD.

นางสาว

วลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล

บริษัท ซีคด็อก จากัด

นาย

วัชราวิชญ์ อึ้งสุวรรณพานิช

บริษัท สร้างสรรสุข จากัด

นาย

วิชิต วรรณชิต

CPF IT Center Co.,Ltd

นางสาว

วิภาวี ธนาเศรษฐ์สกุล

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จากัด

นางสาว

วิไลลักษณ์ สุขวิไล

เค แอนด์พี เวอร์ชั่นพริ้นซ์

นาง

วีรวรรณ นาคะรัตนากร

บ.ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น

นาย

วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

นาง

ศิรประภา มโนมัธย์

ภาควิชาสถิตปิ ระยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ

นาง

ศิรินุช ศรารัชต์

Microsoft

นาย

ศุภกิจ กิตติพงศ์ธร

บจ. ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น

นางสาว

ศุภมาศ สุทธิบุตร

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นาย

ศุภมิตร จันทร์คู่

CAT Telecom

นาย

เศรษฐพงศ์ กตคุณไพศาล

ICM Smart Solutions

นาย

สญชัย ชาติบัญชาชัย

Principle Consulting Co., Ltd.

นาย

สมศักดิ์ เดชธนสมบัติ

บมจ. ทีโอที

นาย

สรร รัตนสัญญา

King Mongkut's University of Technology North
Bangkok (KMUTNB)

นาง

สายสมร วงศาโรจน์

บริษัท Aware Corporation Limited สังกัด
Information System

นาย

สิทธิภรณ์ เมืองกลาง

Innovation Operations Excellence Co,.Ltd.

นาย

สิปปวิชญ์ วรรณสุศรี

Brand Dynamic

นางสาว

สุชาดา เหล่าพูลสุข

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นาย

สุภพล จรูญวณิชกุล

สานักงาน กสทช.

นาย

สุรชัย กรีวชั รินทร์

Service station company

นาย

สุรวุฒิ สารบรรณ

Proudpoint Co.,Ltd.

นางสาว

เหมือนฝัน อุทัยเวียนกุล

กระทรวงพาณิชย์

นาง

อตินุช ธนดิตถ์อาภา

กรุงเทพมหานคร

นางสาว

อนงค์รัตน์ เผือกพันธุม์ ุข

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นาย

อภิรักษ์ เชียงเจริญ

บริษัท ดับเบิลเอ็มเทคโนโลยี่แมเนจเม็นท์จากัด

นาย

อัฐกร พัวมีชัย

AuthorWise Co.,Ltd.

นาย

อาทิตย์ ขันธ์สุวรรณ

sme bank

นาย

Montree Budsabathon

TEAM Consulting Engineering and management

นางสาว

Ummaraporn Pora

The Strategence Co.,Ltd.

นาย

Weeranun masukh

SCG

