
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ ๔ 

 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ
บริหาร หลักสูตร “นักบริหารระดับต้นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล” รุ่นที่ ๔ โดยอบรมวันที่ ๘, ๙, ๑๔, ๑๕ 
และ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๕ วัน (รวม ๓๐ ชั่วโมง) จ านวน ๕๘ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑. นางกชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์ ๒๖. นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ 
๒. นางกนกพร จิตร์พรหม ๒๗. นางสาวพรทิพย์  แท่นอ่อน 
๓. นางสาวกนิษฐา หลักฐาน ๒๘. นายพันธุ์ธัช ปาวงค์สร้อย 
๔. นางกรวิกา สมงาม ๒๙. นางสาวพิชญาวรินย์  อุตส์กัณฐ์ทรา 
๕. นายกฤษดา วิวัฒนานนท์ ๓๐. นางสาวพิริยา เลิศมงคลนาม 
๖. นางสาวกาญจนี ฟูค าใบ ๓๑. นายภัทรพล  มนึกคา 
๗. นางสาวจารุวรรณ ผลพานิช ๓๒. นางรมิดา สัตยากุล 
๘. นางสาวไฉน ผึ่งผาย 
๙. นางสาวชิดชล  ตั้งสุขขีย์ศิริ 
๑๐. นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง 
๑๑. นายณัฐวุฒิ เพริดพราว 

๓๓. นางสาวรุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี 
๓๔. นางเรวดี พงเสนา 
๓๕. นางลัดดา กังวานนวกุล 
๓๖. นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก 

๑๒. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน 
๑๓. นางสาวดาวรุณี มีแสง 
๑๔. นายเทพกาญจน์ เกียรติศิริ 
๑๕. นางธวัลรัตน์ กนกวลัย 
๑๖. นางสาวนงนภัส อ่อนละออ 
๑๗. นางนงลักษณ์ ตั้งจิตอภิชัย 

๓๗. นางวัชรา วิภาคกิจ 
๓๘. นางวิชชุตา หนองหาร 
๓๙. นางสาววิชชุลดา กาญจนประดิษฐ์ 
๔๐. นางวิไลวรรณ วิวัฒนานนท์ 
๔๑. นายวิศนุพงศ์ ถ้ าทอง 
๔๒. นางสาวศิริพร ทองใคร้ 

๑๘. นายนพนเรนทร ชัชวาลย์ 
๑๙. นางสาวนูรมีย์ แลแมแน 
๒๐. นางสาวบุษกร พรหมสรินทร์ 
๒๑. นางสาวปณิดา มงคลสวัสดิ์ 
๒๒. นางสาวประไพพร  บุญโท 
๒๓. นางสาวปรานี ลิ้มในเมือง 
๒๔. นางสาวปัทมนันท์ ธนาพรประดิษฐ์ 
๒๕. นางปาริตา ศุภการก าจร 

๔๓. นางสาวศุภากร ภูลลาพ 
๔๔. นางสาวษมาภรณ์ เขียวนิล 
๔๕. นายสนิท เชื้อสอน 
๔๖. นายสมนึก หงษ์ยิ้ม 
๔๗. ว่าที่ร้อยตรีสัญลักษณ์ ชุมขวัญ 
๔๘. นางสาวสายชล เกียรติกังวาฬไกล 
๔๙. นางสาวสุขศรี แสงนิล 
๕๐. นางสุดารัตน์ ชุมขวัญ 
 

 /๕๑. นางสุนิน... 



 
 

๕๑. นางสุนิน จันทรา ๕๕. นางสาวอรวรรณ ค ามาก 
๕๒. นางสุภาวดี หนูทิม ๕๖. นางอรศรี ผลถาวร 
๕๓. นางสาวสุภิดา ทองแย้ม ๕๗. นางอรษา รัชณาการ 
๕๔. นางอธิพัชร์ นิธิกิตติ์สุขเกษม ๕๘. นางอ าพันธ์ สายสิน 

  หมายเหตุ: รายชื่อเรียงตามล าดับพยัญชนะไทย ก-ฮ  
 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคม
ดิจิทัล รุ่นที่ ๔ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งหนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด และส่งชื่อบัญชี Email Address 
ที่เป็น @hotmail.com เท่านั้น มาที่อีเมล yingyos.c@nida.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้เชิญเข้าร่วมทีม “Digital 4/63” 

๒. เชิญเข้าร่วมทดสอบระบบ Microsoft Teams และชี้แจงหลักสูตร ในวันพุธที่ ๒ กันยายน 
๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๓. สแกนเข้าร่วมไลน์กลุ่ม ชื่อกลุ่ม “Digital 4/63” ผ่าน QR CODE  
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Teams ตามเอกสารแนบ ๑ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
  

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ข้อมูลส าหรบัการติดต่อ 
นายยิ่งยศ จิตต์ธีรภาพ (ไนซ์)   โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๑๓-๗๕๘๑ / อีเมล yingyos.c@nida.ac.th 
น.ส.ศิริลักษณ์ เจริญรัมย์ (แพตตี้)   โทรศัพท์ ๐๙๓-๒๖๒-๙๙๖๔ / อีเมล patty_4620@hotmail.com  
น.ส.จันทราภรณ์ จันทร์ดี   โทรศัพท์ ๐๘๗-๙๒๔-๒๐๐๐       สแกนที่นี่เพื่อเข้าร่วมไลน์กลุ่ม 
 


