
ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล หน่วยงำน

นาย กนิษฐ์ สัญชาตวิรุฬห์ สนง.กสทช.

นางสาว กรกนก คัณฑเขตต์ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม

นางสาว กรณ์นพรรณ หาญบรรณสรณ์ ไทยประกันชีวิต

นาง กัลยา  ใจรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นาย กิตติ  พฤกษ์ธาดาชัย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

นาย กิตติภพ  สังฆกิจ บริษัท นายเน็ต จ ากัด

นาย เก่ง หาญวิริยะพันธ์ุ Aware Corporation Limited

นาย ขวัญชัย ห้วยลึก 1) LeanovationX   2) CIMB Thai Bank PCL.

นาย ขวัญ ด ารงศ์งาม บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน)

นาย คมกริช อารีย์ เค เอ็น มีเดีย

รศ ดร จอมพงศ์ มงคลวนิช มหาวิทยาลัยสยาม

นาย จักรกริช  มูลเมือง บริษัท เฮงศักด์ิ ม่ันคง จ ากัด

นางสาว จุฑามาศ สุพร VSP CLINIC กระทรวงสาธารณสุข

นางสาว เจนจิรา หวังหลี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง

นาย เจษฎา แก้ววิทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

นางสาว ชไมพร เอ่ียวศิริ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ ากัด

นาย ชัยนรินท์ ธีรไชยพัฒน์ หจก. บีทีเอ บิสสิเนส จ ากัด

นาย ชาญชัย พรศิริรุ่ง สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

นาย ชาญณรงค์ บุริสตระกูล
สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นาย ฐกร พฤฒิปูรณี
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน / บจก.ศูนย์นวัตกรรมส่ือ
ศีลธรรมโลก

นางสาว ณคณินฐ์ โชตศิริรัตน์
สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นาย ดนุพล สยามวาลา DHA Siamwalla Ltd.

อบรม คร้ังท่ี 3 วันท่ี 26 – 27 กันยำยน 2562



นาย ดลชยุตม์ อภิเดช Wisesoft 

นาย ทรงชัย ศรีรัตนะ I-3Pro

นาย ทรงพล หนูบ้านเกาะ ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จ ากัด

นางสาว ทวิกานต์  โค้วมณี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นาย ธนพล. ต่อสิทธิเดชกุล บจก. บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์

นางสาว ธัญญธร ศิริโชติรัตน์ sme bank

นางสาว ธัญพร อธิกุลวริน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาว ธิดาพร สุวรรณมานนท์ ไม่มีสังกัด

นาย นนท์ พะวร BERRY B Group.Co.,Ltd.

นางสาว นภาพร โชติกะ Tokiomarine insurance group

นาย นฤเบศ แก้วปัชฌาย์ บริษัท เอด้าซอฟท์ จ ากัด

นาง นวลรัตน์ วัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว นวลศิริ ไวทยานุวัตติ Siam Commercial Bank

นางสาว นันทนา กล่ าสมบัติ องค์การเภสัชกรรม

นางสาว นันทภัค สุทธิเลิศ Samitivej Sriracha Hospital

นาย นิพนธ์ จันทร์ทองใบ บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จ ากัด

นาย นิรัตน์ ต้ังตระกูล sme bank

นางสาว นุชนาถ วินิจ ชีวิต  Kasikorn Bank

นาง ปภัชร์ศรัญ พิมลพรอังกูร บจก. ระยองเฮ็ลธ์แคร์

นาย ประภากร ศรีสว่างวงศ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางสาว ปาริชาตื สัมฤทธ์ิจินดากุล บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)

ผศ.ดร. พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ G.I.Holding Co., Ltd.

นางสาว พนิดา สุดตะชา คลินิกเวชสุพร

ว่าท่ี ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ



นาย พัฒน์พงศ์ ปรีเปรม บริษัท โวเน่ จ ากัด

นาย พันกิจ ประทานพรทิพย์ Shell Thailand

นาย พิพัฒน์  บุญฤทธ์ิ ฤทัย กุล  MFC Asset Management 

นาย พิษณุ นันทพันธ์ สมาพันธ์ sme จังหวัดอุดรธานี

นางสาว เพ็ญพักตร์ มโนธรรม บจ.เจ เอส ซี คอนซัลแตนท์

นางสาว เพ็ญอ าไพ กิติทรัพย์กาญจนา sme bank

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมัณฑณา จันทร์นาค Texas instruments

นาย มีลาภ โสขุมา
Metro Systems Corporation Public Company 
Limited

ดร.  ยืนยง  นิล สยาม  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

นาย ยุทธพล พูลสวัสด์ิ Roland Digital Group (Thailand), Ltd

นางสาว ยุวดี แซ่โก่ย บริษัท ไทรแองเก้ิล ซอฟท์ จ ากัด

นางสาว ลภัสรดา สิมเสน บริษัท ไชน่า ซิลด์ โรด (ประเทศไทย) จ ากัด

นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล PricewaterhouseCoopers Abas ltd

นาย วงศกร โชติวิบูลธนวงศ์ 25 November Co., Ltd 

นางสาว วนิดา สุขุมธรรมรัตน์ Icbc (thai) Plc , Ltd.

นาย วรนิต์ิ ลิมปาคม บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

นาย วศิน โรจยารุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

นางสาว วิภาวิน ชลาภักดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาว วิมล  ปัญญาเดชกุล
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

นาย ศราวุฒิ ภวสัจจานันท์ Thales (Thailand)

นาย ศิรินทร์ หล่อวิเชียรรุ่ง TMB BANK

นางสาว ศิฬาณี นุชิตประสิทธ์ิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นาย สมหมาย กรังพานิช PnP Solution Co., Ltd.

นาย สรวิศ ควรชม sme bank



นาย สาธิต จรรยาสวัสด์ิ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี

ดร. สายชล ป่ินมณี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

นาย สิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นาย สืบทัศน์ ล่ิมสายห้ัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

นาง สุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (SME D Bank)

นางสาว สุณิสา แสงอินทร์ อิฐแดง2009

นาย สุเทพ  สมิทธิภาคย์ Built Your Dream Co. Ltd. 

นางสาว สุพรรณษา นันตะบุตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น

นางสาว สุรีย์ เจนโชติสุวรรณ กรุงเทพประกันชีวิต

นาย สุวิชชา  ติณ วัฒ นกิจ  โรงพยาบาล บ ารุง ราษฎร์ 

นางสาว สุุกัญญา ถนอมกล่อม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นาย เสกสรร หอมแพงไว้
Essilor Shared Services Thailand / Essilor 
Manufacturing

นาย หัสชัย เข้าคลอง ธนาคารเกียรตินาคิน

นาย อดิเรก ขาวเวียง ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จ ากัด

นาย อดิศักด์ิ เสือสมิง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน

นาย อภิชาต บัญญัติศุภศิล Intelligent Business Consulting Co., Ltd.

นาย อภิชาติ อุทธา ส านักงานสถิติแห่งชาติ

นาย อภิรักษ์ โรจน์อ าพร Amarin TV 34 HD

นาย อภิสิทธ์ิ  ไชยธนเวศย์ บริษัท พอยท์ ออฟ วิวทราเวล จ ากัด

นางสาว อัจฉรา นครบุรี sme bank

นาย อัชฌุกร ต่อศิริสกุลวงศ์ Thai Aeronautical Center Co.,Ltd

นาย โอฬาร สุนทรภูษิต จูร่ีเบอร์ร่ี จ ากัด

นาย Abhinut Srimasorn Asian Institute of Technology

นาย Anivat Pimda PUUMSOFT



นาย Piyasak Muenvongtum Innova Software and Nissan Motor (Thailand)

นาย Porameth Rungrongtanin Nest 8 Co., Ltd

นาย RAMES GANTANANT PUUMSOFT


