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ประกาศนียบัตร 

หลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่”  
Agile for Management   

 

ลำดับ รายชี่อ ประกาศนียบัตร 

1 นายก้องเกียรติ  บุญญาอารักษ์  

2 นางสาวสุชาดา อโณทยานนท์  

3 นางสาวหัสญา ตันติพงศ์  

4 นายเบญจพล สุวรรณะ  

5 นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน์  

6 นางนงคราญ  คชรักษา  

7 นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล  

8 นายชาญยุทธ์  คำวรรณ์  

9 นางนภารัตน์ เจริญรัตน์  

10 นางสาวปัทมา อยู่สิน  

11 นางสาวมัลลิกา คุณนิธิโภคา  

https://drive.google.com/file/d/1l88A7uQZGoUMAvt0ORnA8x2cjCdI_uIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qw7h0PpN_h0naQhsEQSba9o3ZwIefzmx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wHtWCfBzdjwhnVsMuQinePqxF8ehMeEd/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1uV39x7Bw0GpNt2VIA1Zts6ZoIfNSfozI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_G6D90dG0wbikkBbRqPx63g1CB7poRZ3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mdEpf1vTANobyVT1yP0ZRTtRePYJCsD1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1li6O_SzvLOBuMUfOGpNKisCJOPwCfLQf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fnVS4yYiVzVJPEGBuKHAz0CmKhFzNMnt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Su1z6pkcElSOwC5vafvME4xuW8yCXx2_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xT9pNu8_vzVOfsSbsweL7fCeRmwUG8WO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wOQx6443ux4nSjUxqTUJdBQ_B1em6Liw/view?usp=share_link
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ลำดับ รายชี่อ ประกาศนียบัตร 

12 ดร.กานต์นะรัตน์ จรามร  

13 นางสาวธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์  

14 นายนันทวุฒิ นุ่นสพ  

15 นายเฉลิม เกตุพงษ์พันธุ ์  

16 นางธัญณิชา มุขขันธ์  

17 นายคเณศร์ จันทร์ขจร  

18 นายธัมมวิชช์ นาคเสวีวงศ์  

19 นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน ์  

20 นายพีรพงษ์ กาญจนมา  

21 นางชญานันทน์  นนท์เต็ม  

22 นายส่งศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว  

23 นายวีระเดช เฉลิมพลประภา  

24 นายจุลพันธ์  สุวรรณ  

25 นายกิตติกุล ปิตะวชิรกุล  

26 นายดลสุข พงษ์นิดร  

27 นางสาวอลิน ชินทรารักษ์  

https://drive.google.com/file/d/1S8p-ugXIgSxLJtTL11pH06fagt-k-uV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h-32PZfQjMrfqcQZ_0Pp5BWEB6Ci2so4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Sv63cvdPZZ483eFDPfUyv3OiaIAvsi-6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10YNCC38PREAPGwpWvSjBIACjUX-Iiypx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13ghiRIKazJwLubDvme5-DnaQSHtVglrW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ivajO7FwkxZtWO4tX2tQz0I45Ff5ydSh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vdB86dDlgjGPyX9LQiW2ipvzbF-Qj1FM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oW-fd73Ej3_l6_8e72oq38J1IVHS2jE9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZlqs0gBeRcWhZkeamXGVCMz_kt0m4mL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zkt8w1uUMjfKcR1ehGeogxdZUJ42CYLv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cMTw6l-hbhO65W5BGpjFHmI0i9AKju6g/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1o3eY1AYAEhSbHz-TIf1y_Fv9LYSenZlE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZRcnUZd7-3Rp_LqoqR_CvZSe0_qzupQM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CjGNNDkc7VFvJTipV2e4pH7YCaPMVvbf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LO5rGKEUlrRUSkOF62AaElAQiNOxNTpe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QYWTHe1r7YjRmYmYucd4fM0zDro6VBLO/view?usp=share_link
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ลำดับ รายชี่อ ประกาศนียบัตร 

28 นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ  

29 นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง  

30 นายกฤษฎา  ศริิชัยสิทธิ ์  

31 นางเบญญาภา  นนทมาลย์  

32 นายวัลลพ กรรณิการ์  

33 พันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์ ชะเอมทอง  

34 พญ.ศศินี  อภิชนกิจ  

35 นายสิโรตม์ มียศ  

36 นายธานินทร์  กิจนันทคุณ  

37 นางสาวอุไร เล็กน้อย  

38 นางสาวกุนที สวัสดิชีวิน  

39 นางอภิญญา ชมภูมาศ  

40 นางสาวกฤติยา แก้วมหากาฬ  

41 นางจอมขวัญ สักกามาตย์  

42 นางสาววราภรณ์ เอ่ียมวิจารณ์  

43 นายวรกร คุรุวงศ์วัฒนา  

https://drive.google.com/file/d/14moPn-mTccEt9B3vZ2Vf_DO-sgpQjqjB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/110DGVDe5m85xCdAwzUNRfpTEAiV8owR3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13TlKmn3LVUlxsh7EO8yMN0ch6dnkbLLR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FM1Z0yYyP0_rDnGlOSyVL5J-rdxMkR-y/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16LEcFpo_sNtnja6G-VQyceKwyXu1B1N9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nXrMpYsZrH1aVGJcZ95s7ErJ6eaF1wmi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-GTxDstQiwNh5i61Ts7oIzUAEat-w6pq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1j1zSPSrK-kHD92zBjq_LSGEkc6HngYey/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1E4s2v308uiWc6yzwUku3guZjhL1KjHsK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1J7hEiSEESKVLAoeEAdybRKvL07XJWxwY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VD29lVScFc6jcKWR1C7cppQWdrg0L2D6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SP52BDhV4WoqdhQAesN2x32AkLgqsrtI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1co8dirsb08_9taKVhAGU9BYZESgVyD5o/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1z2TzYYzwNqAmESquOTPEyeUw72ilO9Q5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14oOrd4IMqkV6hZA6hMVncxuTUxfXTAfA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1UW1VWjV4W0CcXM52oOA3jzr4EY2cC0RE/view?usp=share_link
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44 นางบุษกร อักษรพาลี  

45 นางกฤษณา  บำรุงศรี  

46 นางสุทิษา  รังคเสนี  

47 นางสาวจิรวรรณ สำราญสุข  

48 นาวาเอกกำพล   ศรีโพธิ์ทอง  

49 นายอตินาท ศรีรัตน์  

50 นางสาวพัชรี  เขื่อนแปด  

51 นายคณิต สวัสดี  

52 นางสาวกรกมล จึงสำราญ  

53 นางสาวณันธริฎานน  อนุกูล  

54 นางปิยะนันท์ โพธิชัย  

55 นายทนง  ลีลาวัฒนสุข  

56 นางไพวรรณ ปะเมโท  

57 นางจรัสศรี  ธนิทธิพันธ์  

58 นายดิเรก อกิญจนานนท์  

59 นางนิตยา  กุลกุศล  

https://drive.google.com/file/d/1pbB7PJiwnm1onnHJw3yiCUnnI2zGsG4f/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eaPGObWetBQF6QTMHGosfmhdSyoqCigt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1UPPfVu3RYBU6rjtKOz9npoBEVsp1Ig-3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16jh704G6vZPCmiLyq6EX-TWLy01UaTB1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NpLon4XzRIADZ9_zHiwHhAHdYyqLH9KB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18P6qFoYUFYws_Ly2f82UkCiKbEJZ9cb8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1V-1Pe-RGAIXlaplqe1Ac251KXsRpySGW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/156ejGSWLu53RVc4Bw7wWtNyFG4jgeS6F/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Z_RI0CSfvtoNH_Hvg3dEIrLkB2mReTgt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1b5DRZPm8CBzhUeKtBWZ_0L4JHS77qaj4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Rm-8NnFBWoewiiMcx_Kh1r-4DB9aBscG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1csUrvKXcDy8beszDs-EhskporsxVjQIK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oRSXzrmciDFqnc9hTi_72jpst1_N8dqX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1U1Mk5fKtoNzKcBAh5VQMnGYJFtv5ZinW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PdFDDEqloCAsMyZMJODaTDBX5nUhrnD4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CHQlfNu3VCQhDFqBR30J9ZgPhyPVGMTM/view?usp=share_link
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ลำดับ รายชี่อ ประกาศนียบัตร 

60 นายเจษฎาลักษณ์ สุวรรณโณ  

61 นางสาวสุวิมล อิ่มศรี  

62 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ  

63 นางสาวพิชามญชุ์ โรจนกุลสุวรรณ์  

64 นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง  

65 นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว  

66 นางสาวธารารัตน์ มูลิกา  

67 นายขจรศักดิ์   จิตอารีเสถียร  

68 นางสาวกนกรัตน์ กองทอง  
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1N2Hb_aOK2P8o7RRgZe0GoB6T4j_YS0C1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12zIfwWE0_kEOptI_yPvZhDVnMs3Q6JCH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12bVBGQxW4ELxIKNPOH-JxzmoWVaOdwRi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OQAD2gH30mADcV-W4_s2bhy7tNevEDgI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HtXPmXDJmxmMNrxgmS_i5nxqf9YNmZu_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YtGHvx1ysHS0fgYgEri7hCkX-K3fcy_p/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mnec4A4rOBjVau4DrcG4GqV28LUtbb3I/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16OdaoTExEm4Q2SrkmlhSgAsW-6OdkRPp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gL_rS8psmuCAeoWvP8amhBAbe3p9VkDN/view?usp=share_link

