
ล ำดบั ชื่อ - นำมสกุล หลักสูตรทีเ่ขำ้ร่วมอบรม รุ่น

1 นายเสนัชย์ ชวนะ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

2 นาย จุลวุฒิ หน่อค า ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

3 น.ส.เตชินี อุดมวัจนศักด์ิ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

4 นายนพพล พิเศษพงษา ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

5 นายโชคชัย ลีลาภัทรพันธุ์ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

6 นางสาววรรณิกา ใหม่ธิ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

7 นางสาวชลพร วีระกุล ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

8 นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

9 ว่าที ่ร.ต. เสาวนีย์ สังขมรรทร ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

10 น.ส.สุวรรณา นิมิตสุรชาติ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

11 นางสาว ปณิตา เชาว์เพ็ชร ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

12 นางสาวสุดใจ ช่วยด้วง ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

13 นาย เทพกร ศิริธนะวุฒิชัย ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

14 ดร.เมธินี รัตรสาร ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

15 นางสาวขนิษฐา รอดปรีชา ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

16 คุณเตือนใจ รอดสกุล ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

17 น.ส.ชุติภรณ์ จิรนันท์สุโรจน์ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

18 นายโกศล สงเนียม ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

19 นายกิตติพล พงศ์นพรัตน์ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

20 นายวรพงษ์ สงวนจิตร ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

21 นาง พิชชาภัทร์ สามปรุ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

22 นางสาววันทนีย์ ค าคงศักด์ิ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

23 น.ส.ศิริพร มีตระกูลมั่งค่ัง ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

24 นายอภิสิทธิ ์สุขสาคร ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

25 นางสุภิญญา ตระกูลขจรศักด์ิ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

26 นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

27 นางกิตติมา แก้วประพาฬ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

28 นางสาวจันทิมา ไทยเพชร ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

              รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเขำ้อบรมหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมสู่ระบบดจิิทัลส ำหรับ         
     Thailand 4.0 : เทคโนโลย ี    ควำมมั่นคงปลอดภัย และกฎหมำย

หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงและกลำง  รุ่นที่ 1

*** วันเสำร์ที ่3 มถุินำยน 2560 ลงทะเบียน เวลำ 08.00 น.  ณ ห้อง Fortune 2-4  ชั้น 3



              รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเขำ้อบรมหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมสู่ระบบดจิิทัลส ำหรับ         
     Thailand 4.0 : เทคโนโลย ี    ควำมมั่นคงปลอดภัย และกฎหมำย

หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงและกลำง  รุ่นที่ 1

*** วันเสำร์ที ่3 มถุินำยน 2560 ลงทะเบียน เวลำ 08.00 น.  ณ ห้อง Fortune 2-4  ชั้น 3

29 นายสรยุทธ อังคณานุกิจ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

30 นางดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

31 นางสาวเพ็ญจันทร์ เมตุลา ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

32 นายอนันต์ ศิลปี ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

33 นายภวัต ยุพาภรณ์ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

34 นายเธียรวิชญ์ พิชญวิวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

35 นายอ าพล บุญประภากร ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

36 นางลลิตา สีพนมวัน ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

37 นายกฤษณะ สีพนมวัน ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

38 นายต่อพงศ์ ตันตยาภิวธน์ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

39 นายณัฏฐพงศ์ พงศ์เจริญสุข ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

40 นางสาวอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

41 นาง ศิริมา อริยะชัยพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

42 นาง วรูณทร อ าไพรัตนา ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

43 นายพงศ์วิชช์ พิชวงค์ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

44 นายอรรณพ ด ารงพาณิชกิจ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

45 นางธมนวรรณ์ กุลศิริเรืองยศ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

46 นางสาวพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

47 น.ส. ปราณี วงค์อ านวยกุล ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

48 นาย ธนา ปัญญา ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

49 น.ส.ฉัตรวดี ศิริโภค ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

50 นายสาโรจน์ พินิจกลาง ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

51 นางบุญรอด แสงอังคนาวิน ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

52 นางนันท์ชพร พินิจกลาง ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

53 นายเชิงชาย ถาวรยุธร ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

54 นางสาวชุติมา นิ่มสุวรรณ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

55 นายตรัย สัสตวัฒฯา ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

56 นายพูนชัย สิทธิกรเมธากุล ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

57 นางสาวทัดมณี หนองเรือง ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1
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58 นางสาวน  าฝน มั่งไคร้ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

59 นายอ านวย  ศาลา ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

60 นางสาวภรณี หรูวรรธนะ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

61 นางสาวนับทอง วนวัฒนาวงศ์ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

62 นางสาวรุ่งทิพย์ กิจธนะเสรี ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

63 ร้อยต ารวจโทหญิงจารุวรรณ ศรีเมืองวัฒนา ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

64 Ms Nipa Vanichavat ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1

65 นายชัชวาล บุญแต่ง ผู้บริหารระดับสูงและกลาง รุ่นที ่1


