ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๕
--------------------------------------------------ตามที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผู้บริหารระดับผู้นำองค์กร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยเน้นการส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ใน
หลายมิติ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงาน ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม
บัดนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตร
กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๕ ตามแนบท้ายประกาศ และให้ผู้ได้รับการประกาศ
รายชื่อยืนยันเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และรายงานตัวในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๕
๑. นายกรกฎ เตติรานนท์

ประธานอาวุโสหอการค้า จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ดร.กรรณิการ์ เฉิน
รองผู้อํานวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๓. ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
๔. นายกวิน โตวงศ์ศรีเจริญ
กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท ศรีชลธร จำกัด
๕. ศาสตราจารย์นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ผูู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ
ศาสตราจารย์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๖. นายคงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
ประธานกรรมการ บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
๗. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
๘. ดร.คณพศ นิจสิริภัช
ประธานบริหารกลุ่มบริษัท บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๙. นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๑๐. แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ ๑
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
๑๑. นางสาวฆฤณี ศรีวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๑๒. ดร.จรวยพรภัทร ลีสมสิริ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท คูโบต้า อนันตภัณฑ์นครราชสีมา จํากัด
๑๓. นายจารุนพ รุจิรกาโมทย์
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลจิคัล ฮับ จำกัด
๑๔. นางจิตมณี ทัพภะสุต
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๑๕. นางสาวเจตต์ปรียา ประภาเพ็ญสุข
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แม๊กซ์ เวิลด์ โลจิสติกส์ จำกัด
/๑๖. นายเฉลิม

๑๖. นายเฉลิม อังกาทิพย์
๑๗. นางสาวชโลธร บุญเหลือ
๑๘. นายชัชพล ประสพโชค
๑๙. นายชาญ กุลถาวรากร
๒๐. ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม

๒๑. นายชินภัทร จาดเจริญ
๒๒. นายชุตินันท์ สิริสุวัตร
๒๓. นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์
๒๔. นายโชคชััย เอี่ยมฤทธิไกร
๒๕. นายไชยวุธ จาตุรงคกุล
๒๖. นางสาวฐิติรัตน์ เฮงสกุล
๒๗. นางฐิติรัตน์ พละสรร
๒๘. นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์
๒๙. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
๓๐. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

หัวหน้าด้านการค้าดิจิทัล
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส สำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ประธานและกรรมการบริหาร
บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ งาน Digital Banking
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามราชธานี จํากัด(มหาชน)
B2B Business Director
บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานบริษัท
บริษัท ทวิน แพลนเน็ต จำกัด
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ธนาคารเพื่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประธานกรรมการและประธาน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และ กรรมการ
บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
/๓๑. นายตรีวิทย์

๓๑. นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ
๓๒. นางสาวทรรฐวิลี วิวชั ร์ธนคุณ
๓๓. นายทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์
๓๔. นายทศพร เพ็ชรโปรี
๓๕. นายทองพล อุลปาทร
๓๖. ดร.ธณภณ โตวัฒนา
๓๗. ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ
๓๘. นางสาวธนียา นัยพินิจ
๓๙. นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๔๐. นายแพทย์ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล
๔๑. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
๔๒. นายเธียรชัย สิทธินันทน์
๔๓. นายนพเดช กรรณสูต
๔๔. นายแพทย์นพพร อนุกูลการกุศล
๔๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
๔๖. นายนวชัย เกียรติก่อเกื้อ

๔๗. ดร.นุชนาถ วสุรัตน์

ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์
สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานที่ปรึกษา บริษัท อนุรธุ ธะ จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รองผู้จัดการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัย
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
รองคณบดี และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Head of Enterprise Marketing Management and
SME Business Section
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประธานบริหาร
บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
/๔๘. ดร.บัณฑิต

๔๘. ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
๔๙. นางบุษกร ปราบณศักดิ์
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
๕๐. ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี
รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
๕๑. ดร.ปนัสนันท์ ปารมีถาวรวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินคอร์ป คอร์เปอเรชั่น จำกัด
๕๒. นางประกายดาว ดำรงพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
๕๓. นายปริพรรห์ พิณสุรงค์
ผู้ช่วยผูู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจทิ ัล) การประปานครหลวง
๕๔. นางสาวปัณณ์นิตรา ธัญญ์ธนาวิทย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไบรท์ อินทิเกรชั่น เทคโนโลยี จํากัด
๕๕. นางปารณีย์ อำนวยรักษ์สกุล
ประธานบริหาร บริษัท ปิยสยาม กรุ๊ป (๒๐๐๑) จำกัด
๕๖. นางสาวพนา สุภาวกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๕๗. นางพรพิไล บุญเอนก
รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
๕๘. นายแพทย์พลลภัตม์ เสถียร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลลานสกา
๕๙. นางสาวพัชราภรณ์ โพธิสิทธิ์
Senior Application & Technology Manager
บริษัท จีไอเอส จำกัด
๖๐. นางพิมรา ศรีสุกใส
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นจิเนียร์พลาสติกโปรดักส์ จำกัด
๖๑. นายพีร สุคนธรักษ์
Chief Financial Officer
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด
๖๒. นายไพโรจน์ อนันต์กิจตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
๖๓. ดร.ภมรพล ชินะจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
บริษัท ไอเจ็น จำกัด
๖๔. นางสาวภัสสร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด

/๖๕.นายภาคย์

๖๕. นายภาคย์ บุญยุบล

๖๖. นายภูกิจ ดิศธรานนท์
๖๗. นายภูธาดล ธีรอธิยุต
๖๘. เรือโทภูมิ แสงคำ
๖๙. นายมารวย ตั้งมิตรประชา
๗๐. นายเมธี ศรีสุพรรณดิฐ
๗๑. นายแพทย์รชตะ ปาระดี
๗๒. นายราชิต ไชยรัตน์
๗๓. แพทย์หญิงลลิตยา กองคำ
๗๔. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
๗๕. นางสาววัลภา สถิรชวาล
๗๖. นางวิจิตรา สุทธิกิจพิศาล
๗๗. นายวิชิต เครือสุข
๗๘. นายวิศิษฏ์ เตชาวัฒนากูล
๗๙. นางสาววีณา เลิศนิมิตร
๘๐. นายวีรสิทธิ์ โพธิปักขิย์
๘๑. นางสาวศศกร แผ่ดิลกกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
ส่วนงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการดาวเทียม
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด
รองผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
นักบริหาร ๑๖ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่าย บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อีเกิลส แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์จํากัด
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและปฏิบัติการ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
/๘๒. นายศักดิ์ชัย

๘๒. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบัญชี - การเงิน/ บริหารทั่วไป
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
๘๓. ดร.ศิพัฒน์ ไตรอุโฆษ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูอาย จํากัด
๘๔. นายสกล สุพรรณบรรจง
ประธานกรรมการหอการค้า จ.ลำปาง
หอการค้าจังหวัดลําปาง
๘๕. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)
๘๖. นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา
รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร)
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
๘๗. นายสาธิต ทิมขำ
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๘๘. นางสาวสาธิมา โล่ห์วัชรสันติ
Head of Business Development
บริษัท Sea ประเทศไทย
๘๙. นายสุขสันต์ มงคลจุฑา
รองผู้อำนวยการอาวุโส สายธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์โซลูชั่น
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
๙๐. นางสุพรศรี นาคธนสุกาญจน์
กรรมการผู้จัดการ SCG Experience Co.,Ltd.
๙๑. นายสุรเดช สร้อยรุ่งเรือง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอลดี มันนี จำกัด
๙๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยบูรพา
๙๓. นายแพทย์อดิศร วิตตางกูร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๙๔. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๙๕. นายอนุชิต กาญจนานุชิต
รองนายกเทศมนตรีนครยะลา
๙๖. นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท เทคซอส มีเดีย จํากัด
๙๗. นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
๙๘. นางสาวอสมา กาณจนญาณิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
/๙๙. นางสาวอังคณา

๙๙. นางสาวอังคณา เจิมพิพัฒน์
๑๐๐. นางสาวอังคณา บัณฑรเศรษฐ์
๑๐๑. นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
๑๐๒. นายแพทย์อิศรา อนงค์จรรยา
๑๐๓. นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์
๑๐๔. นายอุดมการ อุดมทรัพย์
๑๐๕. นางสาวอโรชา นันทมนตรี
๑๐๖. นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี
๑๐๗. ดร.เอื้อมพร ปัญญาใส

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮอฟเฟ็น เอเซีย จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนศูนย์บริการประชาชน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโรงพยาบาลเวชธานี
กรรมการผูู้จัดการ
บริษัท ออล แอดวานซ์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีพี ออริจิน จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่นที่ ๕ ทุกท่านจะต้อง
ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตรฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
และรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศหลักสูตรฯ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

