
 
 

                                               
 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” 
(Development Administrator in Digital Era - DAD) รุ่นที่ 4 

 

 หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” (Development Administrator in Digital Era – DAD) 
ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หลักสูตร “นักบริหาร
การพัฒนาในยุคดิจิทัล” (DAD) รุ่นที่ 4 ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
1 นางสาวกชกร สีหะเสน Marketing Executive 

RDT GLOBAL Co., Ltd. 

2 นางสาวกชพร เสรีย์เจริญสถิตย์ Co Founder 
บริษัท The Real App จ ากัด 

3 นางสาวกณิกนันต์ จรูญพรภักดี Account Executive 
Craby-Brandname Shop 

4 นางสาวกมลวรรณ กวีรัตนธนะ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ 
ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กระทรวงแรงงาน 

5 นายกฤษณ์ วณิชเดโชชัย CEO 
Wealth Engineer 

6 นายกฤษณ์ ศศิธรวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จ ากัด 

7 นางสาวกวิยณัฎฐ์ แฮร์มันน์ นักแสดง 
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

8 นายกษิภัท ภัทรบวรวุฒิ เจ้าของกิจการ 
Healthy Drug 

9 นางสาวกันต์กมล เลี่ยวไพรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 

10 นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคพลังประชารัฐ รัฐสภา 

11 นายกิตติศักดิ์ พิทักษ์วงศ์ วิศวกรโยธาช านาญการ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

12 นางสาวกิติยา เหล่าเศรษฐานันท์ Dealer Development 
Audi Thailand 
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13 นางสาวกุลณนันทน์ เอกธรรมชลาลัย กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โซยูสลิม จ ากัด 

14 นางกุลมาศ สารสาส นักร้อง นักแสดง 
Freelance Artist  

15 นางสาวเกสรา กาญจนรัตนภูมิ รองกรรมการผู้จัดการ 
AR & N Associated Co., Ltd. 

16 นางสาวจริยาพร บุณยพรนาถ ผู้จัดการแผนก 
บริษัท ซี.อี.เอส. จ ากัด 

17 นายจอนนี่ แอนโฟเน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เซิร์ช เอ็กซ์ จ ากัด 

18 นางสาวจารุรัตน์ พิพัฒนวัชรนนท์ Assistant Client Leader 
Thai Samsung Electronic 

19 นางสาวจิดาภา แสงรัฐวัฒนะ Financial Manager 
Asia Bangna Co., Ltd. 

20 นางสาวจิตาภา อภิปุญญา กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สยามการ์เด้น โฮลดิ้ง จ ากัด 

21 นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
พรรคอนาคตใหม่ รัฐสภา 

22 นายจิรวัฒน์ อินทนุรังษี กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ จ ากัด 

23 นางสาวจุฑาทิพย์ วุฒิชาติ Air Purser, Training Instructor  
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

24 นายชนาธิป รุ่งเรืองสัตยา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท คอนวูด จ ากัด 

25 นายชยุติ ปุญญธนะศักดิ์ชัย เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร 
บริษัท บุญชัยค้าวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (SCG Home Solution 
นวมินทร์) 

26 นายชัยภัทร เจนเสถียรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ 
Digital Scale & Engineering Co., Ltd. 

27 นายชานนท์ ตามไท กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ซัมติงเบฟเวอเรจ จ ากัด 

28 นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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29 นายณพัชร อัมพุช Director 
Cloud HM Co., Ltd. 

30 นายณภัทร เกียรติกวานกุล Online Marketing/นักแสดงอิสระ 
คลีนิคสุขภัณฑ์ 

31 นาวาอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ วงศ์โรจน์ แพทย์ 
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

32 นายณรงค์ศักดิ์ สุขมา SVP, Head Information Technology Architecture 
Management Department 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด 

33 นางสาวณศิภัสร์ ธีระหิรัณย์กร Managing Director 
Propp Jew Premium Gems 

34 นายณัฐพล พวงเพชร หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 
บริษัท ณภูฬ พลัส จ ากัด 

35 นางสาวณิชารัศม์ ธีระอัมราวงศ์ Manager 
Ummara.co.th 

36 นายต่อชัย สุภัทรณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (SVP) สายงานกลยุทธ์และ
วางแผนธุรกิจ 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

37 พันต ารวจตรี ธงชัย ชูแก้ว สารวัตร 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

38 ดร.ธนกร ติรณะประกิจ ผู้บริหาร 
บริษัท ฟิวเจอร์ ฟอร์เวิร์ด แอคเคาน์ติ้ง จ ากัด 

39 นายธนกฤต ถิฐาพันธ์ Project Director 
บริษัท พีพีพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลายดี จ ากัด 

40 นายธนวัต วิโรจนว์านิช กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อธิพัฒน์-ธนวัต จ ากัด 

41 นายธนศักดิ์ วิวัฒนวานิช นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

42 นายธนานนท์ มัณยารมย์ เจ้าของกิจการ 
บริษัท เคเอส 1689 จ ากัด 

43 นางสาวธนิยา สิริโยธิน Managing Director/Partner 
Dove to Rabbit Asia Co., Ltd. 
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44 นางสาวธันยมัย พรหมดี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

45 อาจารย์ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

46 พันต ารวจตรี ดร.ธีร์ เกสทอง สารวัตร 
กองก ากับการสืบสวนนครบาล 5 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

47 นายธีรชัย ฟูเกียรติสุทธิ์ Managing Director 
Cold Way Refrigeration Co., Ltd. 

48 นายนพพล อ้ึงอัมพร Sales and Account Manager 
Engineering Plastic Co., Ltd. 

49 นางสาวนภัสสร เงินกิตติ นักข่าวออนไลน์ 
PostToday 

50 นางสาวนวรัตน์ สมัยพานิช Business Development Manager - Southeast Asia 
Swarovski Thailand 

51 นายนัทพล จงจรูญเกียรติ CIO - Central Retail Vietnam 
Central Group 

52 พันต ารวจโท น าชัย ล้วนปิยะกุล สารวัตร 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

53 นายนิติพล คุณากรรังสิมันต์ Managing Director 
Lean Advisory 

54 ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม นักวิจัยและพัฒนาช านาญการพิเศษ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

55 นายบวร พฤกษาวัฒนชัย Marketing Manager & Project Engineer 
บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จ ากัด 

56 นายบุรินทร์ ชิ้นเจริญชัย กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ยูบีที เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

57 นางสาวบุษฎี ธนาพรสังสุทธิ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

58 อาจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม อาจารย์ประจ า 
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

59 นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 
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60 นางสาวปริยาภัทร เล็กประยูร Manager - Corporate Financial Reporting 
Thai Life Insurance 

61 นางสาวปวันรัตน์ พสวงศ์ Field Team Lead, Sales Operations and Strategy  
บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

62 นายปอง โศภิษฐ์ประภา กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ปฐพรสตีล จ ากัด 

63 นายปารินทร์ โพธิ์ปริสุทธิ์ Managing Director 
บริษัท ศรีพรชัย เรียลเอสเตท จ ากัด  

64 นางสาวปิยวดี อภิรักษ์นภานนท์ Account Executive  
บริษัท แอสดิก จ ากัด  

65 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ศาลปกครองสูงสุด 

66 นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย นักส่งเสริมนวัตกรรมฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

67 นายเปรมชัย จีนาพันธ์ วิศวกรระดับ 10 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

68 นายพงษ์ธนิต ชมภู ผู้อ านวยการฝ่ายผลิต 
บริษัท ซุยกะแมน จ ากัด 

69 นายพงษ์ไพชยนต์ ทองเจือ Director 
Baksters Co,. Ltd.  

70 นายพรเทพ ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ Manager, Purchasing Department 
Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) 
Co.,Ltd. 

71 นางสาวพรศิริ ปัญญะธารา กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ธนะโรจน์ จ ากัด 

72 ทันตแพทย์หญิง พราวชมพู พวงมะลิต ทันตแพทย์ และ Managing Director 
คลินิกทันตแพทย์สว่าง (SWC) 

73 ดร.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
พรรคพลังประชารัฐ รัฐสภา 

74 นางสาวพัชรินทร์ รวิท์ธันย์ Management Director 
Tara Thai 

75 นายพัฒนา ปิยะกาญจน์ สถาปนิก เจ้าของกิจการ 
บริษัท โรม1980 จ ากัด 
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76 นางสาวพิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ Brand Ambassador 
TV Direct  

77 นางสาวพิมพ์พัชรา สุมาวงศ์ Business Strategy & Transformation 
Siam City Cement PLC 

78 นางสาวพิไลพรรณ รอดเนียม กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท แปดสิบเจ็ด (2545) จ ากัด 

79 นายพุทธิคุณ เจิมเจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายนโบายบัญชี 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

80 นางเพ็ญศิริ ปันยารชุน ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ และ
รกัษาการในต าแหน่งผู้จัดการสายงานยุทธศาสตร์ 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

81 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฟ้าลั่น กระสังข์ อาจารย์ประจ า 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

82 นางสาวภรณ์ทิพย์ เตชะเลิศมณี Living Solution Specialist 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

83 นางสาวภัณฑิลา ฟูกลิ่น กรรมการผู้จัดการ/นักแสดง 
บริษัท บิลเลี่ยนแอร์ จ ากัด 

84 นางสาวภัทรสุดา สมบัติทวี วิศวกรปิโตรเลียม 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

85 นางสาวภัทริน จารุทิกร พนักงานวิเคราะห์ 9 งานบริการ CCM ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

86 นายภากร กัทชลี กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท แมงโก้ กรุ๊ป มีเดีย จ ากัด 

87 นางสาวภาริกา เครือองอาจนุกูล Assistant Director 
Ascend Money 

88 นางสาวมนรดา ฐิตะรัตน์ Business Owner 
Sahaporntool  

89 นางสาวมัลลิกา เลิศฤทธิ์ Assistant Vice President 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

90 นางสาวรณิดา เชาวน์สังเกตุ Managing Director 
Ranida Madame Thai Co.,Ltd 

91 นางสาวรัชณีวรรณ ชาวนา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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92 นายวรการ ทิพย์ประภา Managing Director, Founder 
บริษัท เท็นบายเท็นดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด  

93 นายวรภาส โพธิวรคุณ Vice President 
บริษัท เค. วาย. เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอยี จ ากัด 

94 นางสาววรินทร์ทิพย์ อาคมวิชิตชัย Owner Chef 
Little Bite Cafe & Cooking Studio 

95 นายวโรตม์ คงเพ่ิมโกศล Assistant to Managing Director 
บริษัท ไทยครัวมีเนียม จ ากัด 

96 ดร.วัชรพันธ์ ผาสุข Business Insight Manager 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

97 นางสาววันทิตา สุนพิชัย เจ้าของกิจการ 
Simplest.style 

98 นายวิชย ล้ าเลิศปัญญา Business Development Manager 
บริษัท เอ็มวาย คอมเมิร์ซ จ ากัด 

99 นางสาววิภารัตน์ รักษ์รัตนพงศ์ Owner/Marketing Consultant 
Varela Group/Queen Closet 

100 นางสาววีร์ธิดา  ภู่กัน Specialist, Key Account Management 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 

101 นายวุฒิพงศ์ งามเมฆฉาย รองประธาน 
บริษัท ชลิตเทรดดิ้ง จ ากัด 

102 อาจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

103 นายศักดิ์ดรงค์ ภู่สงวนสิทธิ์ Manager Director 
บริษัท วันวันดี (ประเทศไทย) จ ากัด 

104 นายศุภกาญจน์ วงศ์สัมฤทธิ์ Founder 
บริษัท เอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เทรดดิ้ง จ ากัด 

105 นายษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล CEO & Founder 
บริษัท จ ัสท์คาร ์จ ากัด 

106 นายสกล พงศ์มั่นจิต Distribution Specialist 
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

107 นางสาวสนาภา ตั้งโสภณ Key Account Manager (CVS & Export) 
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด  
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108 นายสมชัย ลีรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ลีโก้โคเงียว จ ากัด 

109 นางสาวสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ FVP-Venture Capital 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

110 นางสาวสฤกพรรณ มารควัฒน์ Founder/Managing Director 
Apple Chips Consulting & Research 

111 ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุร ี
พรรคพลังประชารัฐ รัฐสภา 

112 นางสาวสาธิตา ธูปทอง Managing Director 
บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จ ากัด Wealthy Creation 

113 นายสาริษฐ์ ชวลิตธ ารง กรรมการ 
บริษัท ดิษยา จ ากัด 

114 นางสาวสิริรัตน เรืองศรี ผู้ร่วมก่อตั้ง  
บริษัท สิริน สเปซ จ ากัด 

115 นายสุกิจ เจริญธินิยุญญา Managing Director 
CMT Network Solutions Co., Ltd. 

116 พันเอก สุธี อินทรชาติ แพทย์ 
ส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

117 นางสาวสุมลมาลย์ หิรัญวัฒนะ Sale & Marketing Manager 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  

118 นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ทูลมอโร จ ากัด 

119 นางสาวสุวภรณ์ พิทักษ์วงษ์ดีงาม Key Account Manager 
บริษัท มอนเดลีช อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

120 นางสาวเสาวรีย์ แสงเดือน IT Manager 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด 
(มหาชน) 

121 นายอคิรณัฐ สุทธิพงษ์เกษตร Country Manager 
FOREO (Thailand) Co., Ltd. 

122 นางสาวอนัญญา อัตชู นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
กรมกิจการผู้สูงอายุ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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123 นางสาวอภิษฐา ขัณฑ์ชลา COO 
TC Ocean Liner Trading Co., Ltd. 

124 นางสาวอรชญา เกาะเพชร Consulting Manager 
บริษัท ฟลายอ้ิงคอมม่า จ ากัด 

125 นางสาวอรทัย สิงหอุดมชัย SVP, Business Platform 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

126 นางสาวอรพิมล รักศรีอักษร Category Manager - E-Commerce 
KING POWER CLICK Co., Ltd. 

127 นางสาวอรวรางค์ จุลล์จักรวงศา Online Marketing Director 
บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จ ากัด 

128 แพทย์หญิง อัจฉดา ชัยประเสริฐ เจ้าของกิจการ 
อัจฉดาคลินิก 

129 นางสาวอัญภัทร ภูธนโสภณเมธา กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอนเนอร์จี เซฟวิ่ง อินโนเวชั่น จ ากัด 

130 Mr.Phoutthasone Inthapanya Managing Director  
Phonkheng Village, Saysetha Village, Lao PDR. 

 
                                                           
           ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

       
                                                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก) 
                                      ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 


