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 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เขา้รบัการศึกษาอบรม  

หลกัสูตร Development Administrator in Digital Era - DAD รุน่ที ่7 

 

  หลักสูตร Development Administrator in Digital Era – DAD รุ่นที่ 7 

ได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สมัครเสร็จเรยีบรอ้ยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคดัเลอืกเขา้ศึกษาอบรม 

ดังรายนามต่อไปน้ี 

 

นาย กฤตย์ดิศร กรเกศกมล  Senior Deputy CEO & CFO - Accounting,  
      Finance, Investment, Corporate (SDA)  
      บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

นาย กานต์ ยกเซ็น    กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท เซ็นสตีล จ ากัด 

นาย ขวัญชัย ห้วยลึก   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารช่องทางดิจิทัล  
      ธนาคารออมสิน 

นาย คณานิธิ โสวัณณะ   Executive Digital Transformation  
      บริษัท เตียวฮงสีลม จ ากัด 

นางสาว คนธนันท์ วัฒนชาติวงศ์  ผู้ประกาศข่าว True Inside HD  
      การตลาดและผลิตภัณฑ์ Shopee   
      Siam Innovation Industry Company Limited 
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นาย จักรพันธ์ ประสิทธิ์วรนันท์  กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท ซีโก้ ทราเวล จ ากัด 

นางสาว จารุชา ลือชัยขจรพันธ์  กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้ง จ ากัด 

นางสาว จินต์จุฑา วรวงศากุล  Senior Officer  
      บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

นาวาอากาศโท จิรพงษ์ เทียมเก่า  หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน  
      โรงงานเภสัชกรรมทหาร  
      ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

นางสาว จีรชาตา เอี่ยมรัศมี   หัวหน้าผู้ประกาศข่าว   
      องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ (Thai PBS) 

นางสาว จุฑาทิพย์ ตันติสุข   กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท พี เอ็น เอส วิศวอุตสาหการ จ ากัด 

นางสาว ฉัตร์รวี มงคลรังสิวัชร์  กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท ออล ควอลิตี้ จ ากัด 

นาย ชานน วีระชื่น    กรรมการ  
      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอิร์ธ ซิสเต็ม 

นางสาว ชุลีพร ธนปุณยปรีดา  Business Development Manager  
      บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรชั่น จ ากัด  
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นางสาว ฐิตาภัทร์ จิรัฎฐวิมัติ  เจ้าของกิจการ  
      อิเจ๊แซ่บ  

นาย ณฐวัจน์ เชงประเสริฐ   Vice President Marketing  
      บริษัท ฟลอร่าเวิลด์ เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด 

นาย ณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

นาย ณัฐพงศ์ สุนทรอรุณ   CEO  
      บริษัท เอสเคเอ็น เอสเตท จ ากัด  

นายแพทย์ ณัฐภัทร ศานต์รักษ์  แพทย์ Resident  
      โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

นางสาว ณัฐรดา คิดอ่าน   กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท ไวน์ ยู แวน จ ากัด 

นาย เทพฤทธิ์ ไรวินท์   Senior Marketing Manager   
      Under Armour Thailand  

นาย ธนรัตน์ วิทยเตชะกุล   Director Business Development and Strategic Planning 
      บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน)  

นาง ธนัชชา วงษ์เจริญสิน   Cyber Senior Manager  
      บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
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นางสาว ธนัฎฌาย์ เลิศรัชตะปภัสร์ Senior Consultant   
      บริษัท เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล จ ากัด 

นาย ธัชพันธุ์ เพิ่มพงศ์ไพบูลย์  CEO และ Co-Founder  
      บริษัท อะทอลล์ ล็อก จ ากัด 

นางสาว ธันย์ชนก อุณหชาติ  Co-Founder  
      บริษัท ดีจีเอส ดิจิตอล จ ากัด 

เภสัชกรหญิง นงราม จันทเวช  เจ้าของกิจการ  
      ร้านขายยารุ่งเรืองเภสัช 

นางสาว นภัสสร วรรณเพียร  กรรมการ  
      บริษัท วอเรกซ์ บาร์โคด (ประเทศไทย) จ ากัด 

นางสาว นวรัตน์ สิงห์โตทอง  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
      บริษัท 42 โกลบอลเฮลท์ จ ากัด 

นางสาว นุศรา ต้อมค า   นักกีฬาอาชีพ 

นางสาว นิลปัทม์ โชติอนันต์กาล  กรรมการ 
      บริษัท เฮลท์แอนด์เวลตี้ จ ากัด 

ดร. บริดตา อินรัญ    กรรมการผู้จัดการ  
      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บีพี อาร์คิเทคเจอร์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น 

นาย บัณฑิต ซื่อพิทยากุล   General Manager  
      Elite Petrochemical Company Limited 
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นางสาว บุญญาลักษณ์ โชติเทวัญ Executive Director  
      บริษัท สหฟาร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

นาย ประนนท์ เลาหะพันธุ์    Managing Director  
      บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมธโธดอลโลจี จ ากัด 

นางสาว ปรัญญา ปิยะธาราทิพย์  Sales Manager  
      DKSH Performance Material (Thailand) Limited 

นาง ปุณณัฐฐา  อัศวปภาวัฒน์  กรรมการ 
      บริษัท คอสเมติก แลบ จ ากัด 

นายแพทย์ พณิชพงศ์ วัฒนแพทย์ แพทย์ Phu Clinic By Dr.Winnie  
      กรรมการบริหาร  
      บริษัท ภู แอนด์ สลิล จ ากัด  

นางสาว พรธิพา วิเศษถิรโภคิน  เจ้าของกิจการ  
      บริษัท เฮ้าส์ ออฟ ลอว์ บีเคเค จ ากัด 

ดร. พิชญา ชูเอกวงศ์   รองกรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท วัลย์ ดี พาณิชย์ อุตสาหกรรม จ ากัด 

นางสาว พิชญาภรณ์ สถาพรวจนา Product Specialist  
      บริษัท เรนแบ๊กซ่ี ประเทศไทย จ ากัด 

นางสาว พิมพ์ประพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Head of Business, Organizational and  
      Technology Development  
      Siam Premier International Law Office 
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พันโท พิศาล อินทนนท์   ผู้บังคับกองพัน  
      กองบัญชาการกองทัพไทย 

นางสาว เพชรรัตน์ สพร่ังผล  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าส านักประธานศาลฎีกา 
      ส านักงานศาลฎีกา 

นางสาว ไพลิน รัตนแสงเสถียร  CEO 
      บริษัท เบบี้แลชเชส จ ากัด 

นาย ฟาร์ม ชาญด้วยวิทย์   Head of Commerce  
      True Digital Group 

นางสาว ภณิดา แซ่จึง   ผู้บริหาร 
      Udon Paper Recycle Company Limited 

นาย ภัทรพงษ์ นูมหันต์   Unit Manager 
      บริษัท เอไอเอ จ ากัด 

นาย ภารวีย์ ศรีวิริยาภรณ์   Director- Finance Planning and Funding  
      บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

นางสาว มนัสสวี กฤตตานุกูล  CEO  
      บริษัท ครีเอชั่น ริช จ ากัด 

นาย รักพงศ์ เจริญพงศ์   Senior Financial Analyst  
      บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

นางสาว ลลิต์ภัทร จิตรวรรณภา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท เทียนน าเคมีเคิล อินดัสเทรียลเทรด จ ากัด 
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แพทย์หญิง วนัสริน ไมตรีมิตร  แพทย์   
      โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
 

นาย วนิชพงษ์ ชาญวนิชัยนันท์  ผู้จัดการโครงการ  
      บริษัท ดรีม พลัส 8 จ ากัด 

นางสาว วนิดา จิรไพศาลกุล  Regional Finance Manager  
      International Real Estate Consulting Firm  
      CBRE Thailand 

แพทย์หญิง วรรษมน พงศ์ภัณฑารักษ์ แพทย์ฉุกเฉิน แพทย์ล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ  
      โรงพยาบาลเวชธานี 

นางสาว วรารัตน์ ผมงาม   ผู้จัดการฝ่ายพิจารณารับประกัน  
      บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

เภสัชกรหญิง วริศรา  โอศิริพันธุ์  เภสัชกร 
      โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 

นาย วสวัตติ์ จิโรจน์กุล   Marketing Director  
      Classcare Medical, Sky9 Clinic, YD Wellness Center 

นาย วัชรินทร์ ธัญญพงศ์พานิช  กรรมการ 
      บริษัท อีสท์-เวสท์ โลจิสติกส์ จ ากัด 

นาย วิชชนน สิรธรรมกูล   กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท วิน เว็ลธ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
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นาย วิทวัส สมบัติเจริญสุข   กรรมการ  
      บริษัท พิพัฒน์โลหะภัณฑ์ จ ากัด 

นางสาว วีนัสรินทร์ ศิริผล   นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  
      โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  
      ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

นาย วีระ ชาติจันทึก    ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบดิจิทัล  
      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

นาย วุฒิภัทร บุญญะถาวรชัย  ประธานกรรมการ  
      บริษัท อินโนวาเฮลท์ จ ากัด 

นาย ศิวกร รัฐศุภชัยกุล   Sales Manager   
      Netmarks (Thailand) Company Limited 

นางสาว ศุภจุฑา สุนทรีรัตน์  เจ้าหน้าที่อาวุโส  
      ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
      (องค์การมหาชน) 
 
นางสาว สรส สันติวงศ์เดชา   พนักงานสื่อสารองค์กรอาวุโส  
      บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

นาย สามารถ อ่อนสองชั้น   ปศุสัตว์จังหวัด 
      ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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เรืออากาศโท สุขธัช โชคคณาพิทักษ์ รองประธานกรรมการเครือโรงแรมลาวิด้า สมุย  
      ฝ่ายกฎหมายและการตลาด 
      La Vida Samui Hospitality Group 

นาย สุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช  CEO 
      บริษัท เจ.เอส. เอ็นจเินียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จ ากดั 

นายแพทย์ สุทธวีร์ ปังคานนท์  แพทย์ 
      โรงพยาบาลราชทัณฑ์ 

นางสาว สุธิดา ศิรินคราภรณ์  เทรดหุ้นและน าบริษัทเข้าตลาดหุ้น   
      Super Trader Republic Investment Academy 

นาย สุธีร์ เฉลิมกาญจนา   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
      บริษัท เบสท์คอนกรีต จ ากัด 

นางสาว สุปรีย์ชญา อนันต์พงศา  Brand and Business Development   
      PCCW Media Group 

นางสาว สุพัตรา สุขมา   กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท ณัฐศินี 2019 จ ากัด     

นางสาว สุพิชญ์กรณ์ ธนศรีวนิชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จ ากัด 

นางสาว สุภัทรา กุลทัศน์   เจ้าของกิจการ  
      บริษัท คลาสแคร์เมดิคอลกรุ๊ป จ ากัด 
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นางสาว อนัญญาลัลน์ วัฒนะนุพงษ์ อาจารย์ประจ า  
      วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

นาย อนันตชัย ประมวลโชค   Managing Director   
      Maximus International Company Limited 

นาย อรรณพ ตรึกตรอง   ผู้อ านวยการส่วน  
      ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
      กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
 

นางสาว อิศย์พริยา พัชรพิมลชัย  Senior Strategic Key Account Manager 
      LAZADA 

นาย เอกสิทธิ์ จุฑานุกาล   Executive Director  
      บริษัท เคฟลาร์ จ ากัด 

นางสาว เอื้อการย์ เจริญชัย  Manager   
      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก)  

ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 


