รายชือ่ ผู้ยืนยันเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อ
นาไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic based Knowledge
Management Tools) รุ่นที่ 4
วันที่ 2-3 กันยายน 2556 ณ.ห้อง 113 Auditorium ชั้น 1 อาคารสานักงานกลาง สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
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คุณ กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง
คุณ กิตติพงศ์ ชมบุญ
คุณ กีระชาต สุขสุทธิ์
คุณ โกณจนาท จันทวงศ์
คุณ คเณศ เจ๊ะแล
คุณ จักริน วีแก้ว
คุณ จักรินทร์ ทวีจินดา
คุณ จินตนา เข็มประสิทธิ์
คุณ จุฑามาส แนวบรรทัด
คุณ เจษฎา สิงห์ทองชัย
คุณ ชนาภา ศิลาวงษ์
ดร. ชุรี เตชะวุฒิ
ดร. ฐากูร ฐิติเศรษฐ์
คุณ ณพงศ์ วาณิชยพงศ์
คุณ ณัฐริกา สนศิริ
คุณ ดวงพร เจียมอัมพร
คุณ ดุลยวัต ชุณหขจร
คุณ ทนุวงศ์ จักษุพา
คุณ ทวีป จันทร์เจริญ
คุณ ทศพล จันทร์พวง
คุณ ทิพย์เทพ หมั่นพลศรี
คุณ ธนชาติ เกาะประเสริฐ
คุณ ธนวิทย์ ขันตี

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

คุณ ธเนศ บุญญเศรษฐกุล
คุณ ธัญญาภรณ์ บุญยัง
คุณ นริศรา นาคเมธี
คุณ นันทวุฒิ คะอังกุ
คุณ นาพล เพชรผดุง
คุณ นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์
คุณ นีลวัสน์ อินทรักษา
คุณ บุญศิริ มะสัน
คุณ เบญจพร มณีแสง
คุณ เบญจภรณ์ วรรณคา
คุณ ปกรณ์ จันทร์อินทร์
คุณ ปกรณ์ สันตกิจ
คุณ ปนัดดา ภาระกิจ
คุณ ประยุทธ์ ลิขิตการไพบูลย์
คุณ ประโยชน์ บุญขัยสุข
คุณ ปริศนา สุขศิริ
คุณ ปองหทัย กาญจนภาชน์
คุณ ปัฐมา กระต่ายทอง
คุณ ปาสิตา บุตรพันธุ์
คุณ พรพรรณ โพธิ์ศรีแก้ว
คุณ พรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล
คุณ พัสกร สิงห์โต
คุณ พิเนศ บุตรเต
คุณ พิมพ์ปวีณ์ สงจุน
คุณ เพ็ญศิริ ลี้ตระกูล
คุณ ไพชยนต์ คงไชย
ดร. ภาคภูมิ หมีเงิน
คุณ ภานุพงศ์ ดีแก้ว
คุณ ภาสพิชญ์ ชูใจ
คุณ ภูมิศักดิ์ ชุมศรี
คุณ มนธีรา ยอดวัลลภ
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คุณ รัตนทิพย์ รัตนชัย
คุณ ราชการ สังขวดี
คุณ วรวุฒิ อ่อนเอี่ยม
คุณ วัชชิรา บูรณสิงห์
คุณ วัชร ฟุ้งวัชรากร
คุณ วันชนะ จูบรรจง
คุณ วาทินี นุ้ยเพียร
คุณ ศิวพร สุวรรณศรี
คุณ ศุภชัย จันฝาก
คุณ ศุภณัฐ พิพัฒน์บุณยารัตน์
คุณ เศรษฐชัย ใจฮึก
คุณ สรินธร วงศ์หยกสุริยา
คุณ สลิลทิพย์ สมพันธ์แพ
คุณ สวรรยา เติมทองไชย
คุณ สุชาดา สายสิทธิ์
คุณ สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์
คุณ สุธิณีย์ ไทยภักดี
คุณ สุภัคษา งามภักตร์
คุณ สุรัตน์ สิงห์ทอง
คุณ อนงค์พร ไศลวรากุล
ดร. อรจิรา สิทธิศักดิ์
คุณ อัครวุฒิ ปรมะปุญญา
ดร. อาทิตยา นิตย์โชติ
คุณ อาทิตย์ บูรณสิงห์
คุณ อิสรา ชื่นตา
คุณ เอกชัย แน่นอุดร

หมายเหตุ
- ท่านที่ต้องการหนังสือเชิญ ทางเนคเทคจะส่งให้ท่านทางอีเมล์ในภายหลัง
- หากชื่อ-สกุลของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เอกสารอ้างอิงและรับรอง
ต่างๆ ที่ทางเราทาให้กับท่านมีความถูกต้อง

ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านที่มีรายชื่อดังกล่าว ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการอบรมฯ กรุณาแจ้งให้ทางเรา
ทราบที่อีเมล์ marut.bur@nectec.or.th โดยเร็วที่สุด เพือ่ เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจท่านอื่นๆ ที่
ไม่มีสทิ ธ์เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้รับสิทธิ์ของท่านแทน
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ. ที่นี้

