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ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๖ 

-------------------------------------------------- 

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ มกราคม – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้บริหารระดับผู้นำองค์กร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยเน้นการส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน
หลายมิติ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงาน ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

๑.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๖ ตามแนบ
ท้ายประกาศ 

๒.ให้ยกเลิกประกาศรายชื ่อผ ู ้ เข ้าร ่วมอบรมหลักสูตรผู ้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจ ิทัล  
รุ่นที่ ๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 
 
 
 

 (นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
  

 

๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
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๑. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด 
๒. นางกิ่งโพธิ์เงิน ภูมิมศักดิ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIF Group  
๓. นางสาวกีรตยา สมบัติปัน   กรรมการ บริษัท วิส มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด 
๔. นางสาวกุลณภัทร ยอดวิเศษ  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แวนเซลส์ แอพพลิเคชั่น จำกัด 
๕. นางกุลปรียา พุทธฤดีสุข   ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด 
๖. นายเกรียงศักดิ์ สมนิมิตร   ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและงานขาย 

บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด 
๗. นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด/ควบคุม 

คุณภาพ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 
๘. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์  รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร เซาเทิร์นกรุ๊ป  

กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ  
บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด 

๙. นายคงพันธ์ ฉมารัตน์   ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด 

๑๐. นายครองชัย ตรีสัตย์   ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่ 
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 

๑๑. นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง   ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

๑๒. นายจิรพล ตังทัตสวัสดิ์   หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง   
(ประเทศไทย) จำกัด 

๑๓. นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย 
     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๑๔. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
๑๕. นางสาวเจตต์ปรียา ประภาเพ็ญสุข  กรรมการบริหาร บริษัท แม็กซ์ เวิลด์ โลจิสติกส์ จำกัด 
๑๖. นางสาวชญานันท์ ศรีสกุลเตียว  กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด 
๑๗. นางสาวชมนาถ พรสมผล   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ดิจิทัลและสารสนเทศ)  

การประปาส่วนภูมิภาค 
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๑๘. ดร.ชวลิต นิ่มละออ   ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่  
บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด 

๑๙. นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) 
๒๐. นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์ แอนด์ กราวนด์ จำกัด 
๒๑. นางชุติลักษณ์ พานิชชีวะ   ผู้บริหาร บริษัท บิซเนส รีสอร์ท จำกัด 
๒๒. นายเชษฐา ศุภวราสุวัฒน์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
๒๓. นายฐิตกร อุษยาพร   ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) 
๒๔. นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล   รองผู้จัดการ  

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๒๕. ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล  หัวหน้าส่วนงานกลยุทธ์และการลงทุน  

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
๒๖. นายณัฐ เหลืองนฤมิตชัย   ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
๒๗. นางสาวณัฐฐินี แก้วสอาด   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 
๒๘. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร   หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ 

กรุงเทพมหานคร  
๒๙. นายณัฐพล สืบอ่ำ   รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 
๓๐. นายดอน เกษมธนโชติ   ประธานกรรมการ  

บริษัท ไบรท์ อินทิเกรชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
๓๑. นายทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี   ผู้จัดการทั่วไป  

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
๓๒. นางสาวทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล  ผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
๓๓. นายธนพงษ์ จิรธนาคุณ   รองประธานอาวุโส บริษัท จีไอเอส จำกัด 
๓๔. นายธนพล กองบุญมา   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด 
๓๕. นายธนศักดิ์ รัตนหิรัญภรณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด 
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๓๖. นายแพทย์ธวัชชัย ใจคำวัง   ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  
จังหวัดเชียงราย 

๓๗. นายธวัชชัย ศรีทอง   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
๓๘. นายธวัชชัย เสรีวัฒนพงษ์   ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 
๓๙. นายธานินทร์ พานิชชีวะ   กรรมการ บริษัท เว้ง โฮลดิ้ง จำกัด 
๔๐. นายธานี ศรีกุญชร   หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม กรุงศรีคอนซูเมอร์ 
๔๑. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร   รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 
๔๒. นายธีรัส บุญ-หลง   ประธานบริหาร บริษัท บุญ เวนเจอร์ส จำกัด 
๔๓. นางสาวนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ  

       บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด 
๔๔. นางสาวนารีมาลย์ เจียงประดิษฐ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
๔๕. นายนิติ เมฆหมอก   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด 
๔๖. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส  กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

     บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 
๔๗. นางบัณจง ธนะแพสย์   ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 
๔๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.บุญชัย หวังศุภดิลก รองคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๔๙. นางบุปผา กวินวศิน   ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
๕๐. ดร.ปณิตา ชินวัตร    รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๕๑. นายประเทือง เผ่าดิษฐ   ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๕๒. นายปริสุทธิ์ ชินอมรพงษ์   ผู้อำนวยการ สำนักกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
๕๓. นายพงษ์ชัย วงศ์ชัยชินศรี   ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  

บริษัท เกรซ เมดิคัล โปรดักส์ จำกัด 
๕๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร วริุฬห์รักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จำกัด 
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๕๕. นายพีรพงศ์ กรินชัย   รองกรรมการผู้จัดการบริหาร  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

๕๖. นางภัทรพร มิลินทสูต   กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด 

๕๗. นางสาวภัทรา สุวรรณเดช   ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง 
๕๘. นายมณฑล นุ่นละออง   ประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท แวนเซลส์ แอพพลิเคชั่น จำกัด 
๕๙. ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์   Head of Public Sector, Thailand & Indochina  

Google (Thailand) Co.,Ltd. 
๖๐. นายมนยศ วรรธนะภูติ   รองเลขาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
๖๑. นายมนินทร์ อินทร์พรหม   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 
๖๒. นางมรกต ยิบอินซอย   กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

     บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 
๖๓. นางมาลินี ภาวิไล     ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
๖๔. นายยศกร ฟอลเล็ต   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด 
๖๕. นางยอดฤดี สันตติกุล   กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
๖๖. นายรังสรรค์ พวงปราง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 
๖๗. นายรัชฏ จิรโชติกำจร   รองกรรมการบริษัท และหัวหน้าสำนักพัฒนาธุรกิจ 

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

๖๘. นางสาวรัศมี ตรีพรเจริญ   ผู้บริหารสายงานการตลาดและขาย  
บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด 

๖๙. นางสาวรุ้งเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์  กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท จำกัด 
๗๐. ดร.ฤทธิกร ภูมิมศักดิ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท ไปรษณีย์ลาว จำกัด 
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๗๑. นางสาวลักษณ์ชฎา หวังพนาวงศ์  กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด 

๗๒. ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล  
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

๗๓. นายวรการ จงพิพัฒนสุข   กรรมการบริหาร กลุ่มวัฒนาพานิช กรุ๊ป 
๗๔. นายวรเศรษฐ์ องค์สรานนท์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชฎา โฮลดิ้ง จำกัด 
๗๕. นางสาววราภรณ์ ชมกลิ่น   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
๗๖. นางวริชยา ตำนานจิตร   ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุม  

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
๗๗. นายแพทย์วริศ วิมลเฉลา   รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 
๗๘. นายวศวัต ชวลิตธำรง    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  

สายงานตรวจสอบภายใน 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

๗๙. นายวิชัย สุขในใบบุญ   หุ้นส่วน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  
สอบบัญชี จำกัด 

๘๐. นายศานิตย์ ภู่บุบผา   กรรมการผู้จัดการ Nexter Digital and Solution  
บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด 

๘๑. นางสาวศิราณี ธนาวัฒนวิภาค  ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  
บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

๘๒. ดร.ศิรินทร์ นิติเนาวรัตน์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารวิทยาศาสตร์  
บริษัท ทรูอาย จำกัด 

๘๓. นายศิริพงค์ สิทธิ์บูรณะ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำรวจวิศว อินเตอร์เทค จำกัด 
๘๔. นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพ   รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
๘๕. นายศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์   ที่ปรึกษาคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ 
๘๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
๘๗. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
๘๘. นายสมชาย ตรีรัตนนุกูล   รองกรรมการผู้อำนวยการ  

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด 
๘๙. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ  

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) 
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๙๐. พันเอกสรวิศ ปานเจริญ   รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร  
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 

๙๑. นายสิทธิชัย เทพไพฑูรย์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด 
๙๒. นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์  กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
๙๓. นางสาวสิริน  ธนศรีวนิชชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   

บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด 
๙๔. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์   ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

     บริษัท ราส พอล จำกัด 
๙๕. นางสาวสุปริญญา เทียนกิ่งแก้ว  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค  

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

๙๖. ภญ.สุนทรี ตันติทวีวัฒน์   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม 
๙๗. นายสุเมธ สุรบถโสภณ   รองประธานบริหารอาวุโส  

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 
๙๘. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 
๙๙. นายเสน่ห์ ตรีขันธ์   ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ  

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
     ๑๐๐.ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล ช็อตคัต จำกัด 
     ๑๐๑.นางอติพร ประทีปมงคล   กรรมการผู้จัดการ 
       บริษัท ซัคเซส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 
     ๑๐๒.นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  
       กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
     ๑๐๓.นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ   รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
     ๑๐๔.นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน  
       บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
     ๑๐๕.พันเอกอรรถวุฒิ จันทร์ศุภฤกษ์  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 
     ๑๐๖.นางสาวอรอุมา มั่นศิลป์   ผู้บริหารการตลาด บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด 
     ๑๐๗.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นพ. อาทิตย์ บุญยรางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ 
        โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
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     ๑๐๘.นายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  
       บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด 
     ๑๐๙.นางสาวเอษรา วิมลเฉลา   รองกรรมการผู้จัดการ  
       บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 
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