
 

ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการพิจารณาเข้าอบรม 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคนวัยทำงานให้มีทักษะ 

ในการคิดวิเคราะห์และมีความรู้หลักเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
หลักสูตรที่ ๑ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอัจฉริยะภายใต้เศรษฐกิจไร้พรมแดน 

(รอบที่ ๒) 
อบรมวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
บัดน ี ้  การเป ิดร ับลงทะเบ ียนเข ้าอบรมของคณะพัฒนาการเศรษฐก ิจ สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒน - 

บริหารศาสตร์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู ้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าอบรมเรียง
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คุณ เบญจพร สุรารักษ์ ๒๑. คุณ ภัทรดนัย ชัยงาม 
๒. คุณ อรสา คำมันตรี ๒๒. ว่าที่ร้อยตรี เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณ 
๓. คุณ แพรวา มั่นพลศรี ๒๓. คุณ สุภานฤดี ศรีจันทึก 
๔. คุณ ธนัชธ์พร แก้วฉีด ๒๔. คุณ ปรัชญส ดรพระศรี 
๕. คุณ อังศุชวาลนันท์ จำปานาค ๒๕. คุณ อรทัย บุญค้ำ 
๖. คุณ รัชตพงศ์ ผิวนวลผ่อง ๒๖. คุณ นธี เหมมันต์ 
๗. คุณ สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ ๒๗. คุณ กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ 
๘. คุณ วีรวุฒิ ชวีกุลประสิทธิ์ ๒๘. คุณ นนทพัทธ์ ธนกรดิษฐ์ 
๙. คุณ สิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ ๒๙. คุณ สินนภา ประสิทธิ์รัฐสินธุ ์
๑๐. คุณ เบญญาณรินทร์ จิรทีปต์ธนชาติ ๓๐. คุณ ทีปวิช ศิริสมบูรณ์เวช 
๑๑. คุณ วุฒิพงศ์ เต็มจิรเศรณี ๓๑. คุณ วันทิตา เนตรสูงเนิน 
๑๒. คุณ ปริษาณ์ พืชไพศาล ๓๒. คุณ ปิติภัทร ศรีคำภา 
๑๓.   คุณ  Chidapa Phettakhu ๓๓. คุณ วรินรำไพ เอื้อชินกุล 
๑๔. คุณ ทิตาวีร์ เทศะปุรณะ ๓๔. คุณ พลอยภัสสรณ์ เปลี่ยนปาน 
๑๕. คุณ ภัทรดร เส็งเจริญ ๓๕. คุณ พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ 
๑๖. คุณ เพชรมงคล มายูร ๓๖. คุณ ศิวกร โอภาส 
๑๗. คุณ จันทร์กานต ์จันทร์หอม ๓๗. คุณ สันติวงศ์ สัจจากุล 
๑๘. คุณ พิเชษฐ์ บึงมุม ๓๘. คุณ พงษ์ศักดิ์ ตระกูลเอ่ียม 
๑๙. คุณ ณัฐพล โตอนันต์ ๓๙. คุณ ธนกร นุกูลโรจน์ 
๒๐. คุณ เมธินี จันทร์ดี ๔๐. คุณ อิมรอน สามะ 

 



 

ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการพิจารณาเข้าอบรม 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคนวัยทำงานให้มีทักษะ 

ในการคิดวิเคราะห์และมีความรู้หลักเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
หลักสูตรที่ ๒ เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอลและบทบาทภาครัฐ 

(รอบที่ ๒) 
อบรมวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
บัดน ี ้  การเป ิดร ับลงทะเบ ียนเข ้าอบรมของคณะพัฒนาการเศรษฐก ิจ สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒน - 

บริหารศาสตร์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู ้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าอบรมเรียง
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คุณ ชลันธร ศรีประสาร ๒๑. คุณ เมธินี จันทร์ดี 
๒. คุณ วทัญญู นวลปาน ๒๒. คุณ ภัทรดนัย ชัยงาม 
๓. คุณ วรชาติ โชครัศมีดาว ๒๓. คุณ ฐานพัฒน์ พิมายกลาง 
๔. คุณ ธิสุดา มงคลโภชน์ ๒๔. คุณ สุภานฤดี ศรีจันทึก 
๕. คุณ อรสา คำมันตรี ๒๕. คุณ โชคลาภ มั่นคง 
๖. คุณ อรรถพล ขวัญศรี ๒๖. คุณ อรทัย บุญค้ำ 
๗. คุณ ธนัชธ์พร แก้วฉีด ๒๗. คุณ นธี เหมมันต์ 
๘. คุณ อังศุชวาลนันท์ จำปานาค ๒๘. คุณ อนันต์ ติ๊บกันเงิน 
๙. คุณ คารม เตชะธรารักษ์ ๒๙. คุณ ฐิติพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
๑๐. คุณ สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ ๓๐. คุณ วิชชา เนตรหัสนัยน์ 
๑๑. คุณ สิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ ๓๑. คุณ เกวลิน ไชยจันดี 
๑๒. คุณ เบญญาณรินทร์ จิรทีปต์ธนชาติ ๓๒. คุณ กิตติคม สุขคำมี 
๑๓. คุณ วุฒิพงศ์ เต็มจิรเศรณี ๓๓. คุณ สุพรรณี ชีนะเภท 
๑๔. คุณ ชนิกานต์ แซ่เล้า ๓๔. คุณ นนทพัทธ์ ธนกรดิษฐ์ 
๑๕. คุณ กาญจนศิริ มาละอินทร์ ๓๕. คุณ ลูกสัเอราดัส โครนีเวล 
๑๖. คุณ ลลิตา แสงแก้ว ๓๖. คุณ อารี อยู่ภู่ 
๑๗. คุณ ปริษาณ์ พืชไพศาล ๓๗. คุณ ซันวา สุดตา 
๑๘. คุณ Chidapa Phettakhu ๓๘. คุณ วันทิตา เนตรสูงเนิน 
๑๙. คุณ ฌาคริณ วดีอินทวงศ์ ๓๙. คุณ อิทธิ นวลใหม่ 
๒๐. คุณ ณัฐพล โตอนันต์ ๔๐. คุณ อัซน่าห์ หลงสะ 

 



 

ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการพิจารณาเข้าอบรม 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคนวัยทำงานให้มีทักษะ 

ในการคิดวิเคราะห์และมีความรู้หลักเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
หลักสูตรที่ ๓ การวิเคราะห์และการบริหารโครงการสำหรับภาครัฐและเอกชน 

(รอบที่ ๒) 
อบรมวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
บัดน ี ้  การเป ิดร ับลงทะเบ ียนเข ้าอบรมของคณะพัฒนาการเศรษฐก ิจ สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒน - 

บริหารศาสตร์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู ้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าอบรมเรียง
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คุณ ศราวุธ มาเฉลิม ๒๑. คุณ สัณฐิติ โฆษิตพนิตกุล 
๒. คุณ โพชฌงค์ จันทรศิริ ๒๒. คุณ ธนัชธ์พร แก้วฉีด 
๓. คุณ เชี่ยวชาญ ศรีชัยยา ๒๓. คุณ อังศุชวาลนันท์ จำปานาค 
๔. คุณ อัจฉริยะ ฉิมพลี ๒๔. คุณ จิรภาส หิรัญวัชรพฤกษ์ 
๕. คุณ ธิสุดา มงคลโภชน์ ๒๕. คุณ เวธกา วัชราคุณาธร 
๖. คุณ จิราพร เหลืองนฤทัย ๒๖. คุณ ปุณยาพร เรืองสงฆ์ 
๗. คุณ ณมณ ศรหิร์ญ ๒๗. คุณ นายศิรสิทธิ์ แสงพุฒิสรรค์ 
๘. คุณ หทัยรัตน์ เกษศิริ ๒๘. คุณ ศิรนาถ สรศักดิ์ 
๙. คุณ มาเลิศ ด่านกุล ๒๙. คุณ รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล 
๑๐. คุณ พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์ ๓๐. คุณ มูฮำหมัดมาฮเดร์ซันชีโร่ อิซุมิ 
๑๑. คุณ เบญจพร สุรารักษ์ ๓๑. คุณ สุกฤษฏิ์ชัย ธีระเริงฤทธิ์ 
๑๒. คุณ อรสา คำมันตรี ๓๒. คุณ เถลิงศักดิ์ ริมทอง 
๑๓. คุณ สรายุทธ เพชรพรรณ ๓๓. คุณ บัณฑิต สุนทริวิกรานต์ 
๑๔. คุณ สุรีย์พร ทองแก้ว ๓๔. คุณ เกรียงไกร  ทองลิ่ม 
๑๕. คุณ ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ ๓๕. คุณ จุฑามาศ หริกุล 
๑๖. คุณ ฉัตรชัย   ชาภูม ี ๓๖. คุณ พิชชา ชีวะสถาพร 
๑๗. คุณ ลัลน์ชยา จิตรชัยธีร์กุล ๓๗. คุณ ทิวา คำภีระ 
๑๘. คุณ อรรถพล ขวัญศรี ๓๘. คุณ ฐานพัฒน์ พิมายกลาง 
๑๙. คุณ ภาธร สันติวงษ ์ ๓๙. คุณ ณัฐพล อิ่มเอิบธรรม 
๒๐. คุณ วัชรพล ยงวณิชย์ ๔๐. คุณ อนวรรต สุภวัฒน ์

 



 

ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการพิจารณาเข้าอบรม 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคนวัยทำงานให้มีทักษะ 

ในการคิดวิเคราะห์และมีความรู้หลักเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
หลักสูตรที่ ๔ การบริหารการเงินเพื่อความมั่งคั่ง 

(รอบที่ ๒) 
อบรมวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓, ๖ กันยายน ๒๕๖๓ และ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
บัดน ี ้  การเป ิดร ับลงทะเบ ียนเข ้าอบรมของคณะพัฒนาการเศรษฐก ิจ สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒน - 

บริหารศาสตร์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู ้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าอบรมเรียง
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คุณ ชลันธร ศรีประสาร ๒๑. คุณ วีรวุฒิ ชวีกุลประสิทธิ์ 
๒. คุณ ศราวุธ มาเฉลิม ๒๒. คุณ สิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ 
๓. คุณ คณิตตา ใฝ่กระโทก ๒๓. คุณ จิรภาส หิรัญวัชรพฤกษ์ 
๔. คุณ โพชฌงค์ จันทรศิริ ๒๔. คุณ เบญญาณรินทร์ จิรทีปต์ธนชาติ 
๕. คุณ วทัญญู นวลปาน ๒๕. คุณ เวธกา วัชราคุณาธร 
๖. คุณ วรรณรัตน์ การุณยวนิช ๒๖. คุณ ปุณยาพร เรืองสงฆ์ 
๗. คุณ รัตนพร โพธิ์ย้อย ๒๗. คุณ วุฒิพงศ์ เต็มจิรเศรณี 
๘. คุณ ปรัชญา เข็มนาค ๒๘. คุณ พิมพ์วิไล พรหมงาม 
๙. คุณ ไพรวัลย์ ปานดำ ๒๙. คุณ ศิรนาถ สรศักดิ์ 
๑๐. คุณ อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล ๓๐. คุณ นันท์ธนัษฐ์ ฝอยเพ็ชร 
๑๑. คุณ ธนวรรณ สังข์ทอง ๓๑. คุณ กวินท์รัศมิ์ ฝอยเพ็ชร 
๑๒. คุณ เบญจพร สุรารักษ์ ๓๒. คุณ กัลยา นารีจันทร์ 
๑๓. คุณ สรายุทธ เพชรพรรณ ๓๓. คุณ สุดารัตน์ อ่อนเกตุพล 
๑๔. คุณ ฉัตรชัย ชาภูมี ๓๔. คุณ อภิสิทธิ์ เจริญไวย์ 
๑๕. คุณ ลัลน์ชยา จิตรชัยธีร์กุล ๓๕. คุณ นิตยา แก้วใจ 
๑๖. คุณ อรรถพล ขวัญศรี ๓๖. คุณ เขมปภัสร์ เจริญบุญยนันท์ 
๑๗. คุณ แพรวา มั่นพลศรี ๓๗. คุณ สุรเดช โกมุทธพงษ์ 
๑๘. คุณ ฐิติ สัตนาวุฒ ิ ๓๘. คุณ วิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์ 
๑๙. คุณ คารม เตชะธรารักษ์ ๓๙. คุณ สุรางคนา อภิสิทธิมรรค 
๒๐. คุณ สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ ๔๐. คุณ ศิวกร รัตติโชติ 

 



 

ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการพิจารณาเข้าอบรม 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคนวัยทำงานให้มีทักษะ 

ในการคิดวิเคราะห์และมีความรู้หลักเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
หลักสูตรที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

(รอบที่ ๒) 
อบรมวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
บัดน ี ้  การเป ิดร ับลงทะเบ ียนเข ้าอบรมของคณะพัฒนาการเศรษฐก ิจ สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒน - 

บริหารศาสตร์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู ้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าอบรมเรียง
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คุณ ชลันธร ศรีประสาร ๒๑. คุณ ณมณ ศรหิร์ญ 
๒. คุณ ชุมพล เสือเทศ ๒๒. คุณ จิรายุทธ์ คงรอด 
๓. คุณ ศราวุธ มาเฉลิม ๒๓. คุณ อาวีพร ปานทอง 
๔. ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์ ๒๔. คุณ ยุภาวดี สำราญฤทธิ์ 
๕. คุณ คณิตตา ใฝ่กระโทก ๒๕. คุณ จักรรัตน์ สันติธรรมเมธี 
๖. คุณ โพชฌงค์ จันทรศิริ ๒๖. คุณ เกรียงไกร ทองลิ่ม 
๗. คุณ วทัญญู นวลปาน ๒๗. คุณ พิชชา ชีวะสถาพร 
๘. คุณ วรรณรัตน์ การุณยวนิช ๒๘. คุณ นิตยา แก้วใจ 
๙. คุณ รัตนพร โพธิ์ย้อย ๒๙. คุณ ศิวกร รัตติโชติ 
๑๐. คุณ ยุทธพงษ์ ห้องแซง ๓๐. คุณ ธิติมา ศิริลักษณ์ 
๑๑. คุณ ธันย์ชนก พงศ์พุฒินันท์ ๓๑. คุณ ปิยนุช เสนสุวรรณ 
๑๒. คุณ วรชาติ โชครัศมีดาว ๓๒. คุณ ทิวา คำภีระ 
๑๓. คุณ เชี่ยวชาญ ศรีชัยยา ๓๓. คุณ ภัทรดนัย ชัยงาม 
๑๔. คุณ นรินทร์ สิทธิวิไล ๓๔. ว่าที่ร้อยตรี เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณ 
๑๕. คุณ สารภี ไชยสกุล ๓๕. คุณ ฐานพัฒน์ พิมายกลาง 
๑๖. คุณ อัจฉริยะ ฉิมพลี ๓๖. คุณ เสาวลักษณ์ สั้ววงษ์ 
๑๗. คุณ ไพรวัลย์ ปานดำ ๓๗. คุณ สุภานฤดี ศรีจันทึก 
๑๘. คุณ ศักดิ์ศิริ เสาโกมุท ๓๘. คุณ โชคลาภ มั่นคง 
๑๙. คุณ ธิสุดา มงคลโภชน์ ๓๙. คุณ ณัฐพล อิ่มเอิบธรรม 
๒๐. คุณ จิราพร เหลืองนฤทัย ๔๐. คุณ ปรัชญา ดรพระศรี 

 


