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คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
รมว.กระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

คุณประวัติ เพียรเจริญ
Vice President, Business Development

บริษัท ซีเมนส์ จํากัด ประเทศไทย

ดร.จิรวัฒน์ ต้ังปณิธานนท์
CEO

บริษัท ควอนตัม เทคโนโลยี ฟาวเดช่ัน
(ประเทศไทย) จำกัด (QFTF)

คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
อดีตรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ุ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด   

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
Co-Founder and CEO, Bitkub.com

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ

สำนักงานณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ดร.การดี เลียวไพโรจน์
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฟิวเจอร์เทลส์แล็บ

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรช่ันจำกัด

คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง
หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา

บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย)

ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์
President – The 1, 

The 1 Central Limited – Central Group

คุณแซม ตันสกุล
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด

คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค
หัวหน้าฝ่ายขับเคล่ือนนวัตกรรม AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.สุพจน์ 

เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักด์ิ รองเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) Mr. Tomer Shpilman, Economic Consul 

and Head of Economic and Trade Mission, Embassy of Israel  คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม (DPAI)  รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และ 

บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)  คุณคมสันต์ ล ี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา Founder - AVA advisory Co.,Ltd. คุณนาถ ลิ่วเจริญ Chief Executive Officer กลุ่มบริษัท CDG 

คุณปกรณ์ ลี้สกุล CEO บริษัท ฟินีม่า จำกัด  คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ที่ปรึกษาและ 

นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณพชร อารยะการกุล CEO บริษัท บลูบิคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ ์ 

ผู้จัดการท่ัวไป True Digital Park  คุณพงษ์ศักด์ิ ย่ิงชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ รพ.เวชธานี  คุณทัชพล ไกรสิงขร CTO & Co-founder, Amity  คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์        

CEO / Founder Claim Di ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA คุณธนพร ฐิตสวัสด์ิ บริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณเพียรไกร อัศวโภคา ผู้ก่อตั้งและ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวลธ ครีเอช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าส่วนงานการตลาดลูกค้าองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คุณนฤมล นวลปลอด 

ผู้จัดการอาวุโส Bosch Southeast ASEAN คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท SCG Cement-Building Materials จำกัด คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ Former Chief Human Resource Officer, Gulf Energy Development PCL  คุณวงศกร ปานเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูช่ัน จํากัด  คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ 

บริษัทหลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC ) ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ 

แมเนจเมนท์ จำกัด  คุณมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค  คุณรัชพล วงศ์สถิตพร Chief Information Officer เซ็นทรัล กรุ๊ป  คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล บมจ. 

กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) คุณทศพร เพ็ชรโปรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ CTO บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต 

จำกัด พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ดร.ด่ังใจถวิล อนันตชัย กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง 

บริษัท สมอลเวิลด์ ฟอร์คิดส์ จำกัด และ กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  คุณราชศักด์ิ อัศวศุภชัย กรรมการสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)  คุณชนิกานต์ โปรณานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จำกัด และ กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  คุณภูกิจ ดิศทรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด  คุณจักร โกศัลยวัตร นายกสมาคมสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ 

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ดร.สิทธินัย จันทรานนท์ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำนวยการ 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (nectec) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  คุณกานต์ กองสวัสด์ิ Head of enterprise sales, ASEAN, Qualtrics  คุณทวีศักด์ิ นิลวัชรมณี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 

คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณฐิติมา รุ่งผาติ Amazon Web Service (Thailand) Co., Ltd. คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรช้ันนำ Microsoft, Huawei 

Thailand, True Digital Park, Future Tales Lab, PWC Consulting, ETIX Bangkok #1 Data Center, AIS 5G NEXTGen Center, SCG Experience CDC, CDG group, Thailand Digital Valley, 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda), บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ รพ.เวชธานี เป็นต้น

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการใหญ่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

คุณธีรนันท์ ศรีหงส์
ประธานกรรมการกำกับ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
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“เปนหลักสูตรท่ีทันสมัยและทันการณ 
ท่ี CEO และผูท่ีจะเปนผูนําองคกร
ตองเรียนรูเพ่ือเสริมเสรางศักยภาพ
ของตนเองและองคกรเพ่ือกาวสูโลกแหง
Digital Economy เพ่ือนําดิจิทัลมาใชงาน”

ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บมจ.หลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย (TSFC)

เกศรา มัญชุศรี

Digital CEO#1“เครือขายผูนำและความรูท่ีไดจากหลักสูตรน้ี
นำไปประยุกตใชรับมือชวงโควิด และการปรับตัว
กับ new normal ท่ีจะเกิดข้ึน มาใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล ถาผูนำภาครัฐและเอกชนไดเขามาศึกษา
ในหลักสูตรนี้ ก็จะเปนประโยชนกับหนวยงาน
และประเทศชาติอยางย่ิง”

นายกเทศมนตรีนครยะลา
พงษศักด์ิ ย่ิงชนมเจริญ
Digital CEO#2

“การอบรมหลักสูตรน้ี ทำใหไดรับความรู มุมมองใหมๆ
และประสบการณท่ีหลากหลายเก่ียวกับเทคโนโลยี มาใช
ในการทำงาน จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ จากการดูงาน
ในหนวยงาน รวมถึงการแลกเปล่ียนประสบการณของ
ผูเขารับการอบรมดวยกันเอง ทำไดเรียนรูวิธีคิดในการนำ
เทคโนโลยีมาใชปรับปรุงในหนวยงานของรัฐไดเปนอยางดีี”

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
สมคิด จันทมฤก

Digital CEO#3

“เศรษฐกิจดิจิทัล เปนปจจัยสำคัญของการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนและเปนอนาคตของเรา

การไดมาเรียนหลักสูตรน้ี นอกจากจะเปน
โอกาสท่ีย่ิงใหญแลว ยังเปนคุณประโยชน
อยางมาก ชวยใหเกิด “คุณภาพสังคมท่ีดี”

ตลอดไป”

ไกรศร วิศิษฎวงศ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Digital CEO#3

“มีการแชรอินไซดในเชิงลึก
และไดรับประโยชนเยอะมาก”

ดร.ธรรม จิราธิวัฒน
President

The 1 Central Group
Digital CEO#1

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลสัตวทองหลอ

สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล

Digital CEO#3

“ประโยชนของหลักสูตรน้ี ชวยขยายวิสัยทัศน
และ update สถานการณ ไมเฉพาะดาน digital
แตไดเรียนรูการบริหารงานสมัยใหม สามารถ
เอามาปรับใชไดจริง ที่สำคัญ เพ่ือนๆ ดีมากคะ”

“เปนหลักสูตรท่ีชวยใหผูบริหารองคกรมองเห็น
ฉากทัศน และกาวทันเทคโนโลยีใหมๆ  ในโลก
อนาคต เปนประโยชนในการวางแผนและการจัด

การองคกรทุกประเภท เชน กลุมเฮลทแคร
การศึกษาชวยใหผูบริหารสามารถปรับองคกร

ไดทันตอ VUCA world ในปจจุบัน”

รศ.นพ.พฤหัส ตออุดม

Digital CEO#3

ผูอำนวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

“ไดรับความรู โดยเฉพาะเร่ือง
Digital Technology & Digital Transformation
และเย่ียมหนวยงานตางๆ ที่ปกติเขาดูไดยาก
สำคัญท่ีสุดคือ ไดรูจักพี่ๆ นองๆ เพื่อติดตอกัน
ทางธุรกิจในอนาคตดวย”

Managing Director
บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส แมเนจเมนท จำกัด

ไพฑูรย จิรานันตรัตน

Digital CEO#3

“เนนการใหความรู ความเขาใจ
คนท่ีเปนผูบริหารท้ังภาครัฐและ
เอกชน เขาใจและสามารถเขามา
แกไขปญหาของคนในองคกร”

สุรพล โอภาสเสถียร
CEO
บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
Digital CEO#2

พ.ญ.ลลิตยา กองคำ
รองเลขาธิการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Digital CEO#5

“เปนหลักสูตรท่ีเต็มไปดวยเน้ือหาท่ีทันสมัย
และมีรูปธรรมท่ีนำไปประยุกตใชได อีกท้ังยังได
เรียนรูรวมกันท้ังภาครัฐและเอกชนหลากหลาย

แขนงวิชาชีพ เปดโอกาสใหแลกเปล่ียน
ประสบการณการนำเทคโนโลยีดิจิตัลไป

ปรับเปล่ียนองคกรใหทันตอการเปล่ียนแปลง”

 

 

“เปน หลัก สูตร ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับ ผู บริหารระดับสูง
ท้ังภาค รัฐ และ เอกชน ท่ี ตอง การเขาใจ เทคโนโลยี  Digital 
และ เย่ียม ชมกิจการท่ี ประสบความสำเร็จ ในการประยุกต ใช
เทคโนโลยี  Digital และ วิทยากร  บริษัทช้ัน นำของประเทศ
 และ สากล ซ่ึง หาโอกาส ยากมากท่ีได รับ ฟง นอกจากน้ียัง 
ได มีโอกาส รู จัก เพ่ือน ใหม ๆ  ใน วงการ  Digital  ดวย 
และช่ืนชมการ จัดการ หลักสูตร ท่ีทำได สมบูรณ ทุก มิติ ครับ ”

กรัณยพล อัศวสุวรรณ

Digital CEO#4

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน)

ดร.จิราพร ศิริคำ 

Digital CEO#2

รองผูวาการ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

“เปนหลักสูตรท่ีดีมาก ไดเรียนรูส่ิงใหมๆ
ไดแลกเปล่ียนความรูและขอคิดเห็นในยุคดิจิทัล 
อีกท้ังไดสรางเครือขายผูนำในธุรกิจตางๆ ซ่ึง
ผูนำองคกรควรมาเรียนรูเพ่ือเสริมศักยภาพ
ของตนเองและองคกรคะ”

ดร.กรินทร บุญเลิศวณิชย

Digital CEO#5

รองกรรมการผูจัดการ
ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน)

“เปนโครงการท่ีจัดข้ึนมาดวยสวนผสมท่ีลงตัว
ต้ังแตการเลือกผูเขารวมโครงการท่ีหลากหลายจาก
ภาครัฐและเอกชน มีเน้ือหาท่ีเขมขนจากผูเช่ียวชาญ
ดานดิจิทัลในทุกแงมุม รวมถึงมีการจัดดูงานองคกรช้ันนำ
ในสถานท่ีจริงหลายแหง แนะนำเลยครับ”

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
Digital CEO#1

“ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่อยากรู
เขาใจถึงเทคโนโลยีใหมๆ
การนําดิจิทัลมาใชงาน”

“หลักสูตรน้ีมีการบูรณาการระหวางภาครัฐ
เอกชน และประชาชน ชวยการทำงาน และลด
ความเล่ีอมล้ำโดยการนำทักษะดานดิจิทัลไปสูชุมชน
โดยหวังวา ผูท่ีเขาอบรมจะเปนเคร่ือขายท่ีจะชวย
ในการนำดิจิทัลมาชวยพัฒนาดานเศรษฐกิจ ซ่ึงเปน
หน่ึงในแผนยุทธศาสตรของประเทศท่ีต้ังเปาไว”

ภุชพงค โนดไธสง
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
Digital CEO#4

อรนุช ศรีนนท

Digital CEO#4
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

“ดวยความท่ีไมใชมนุษยไอทีแตตองทำงานดานน้ี เลยต้ังใจมา
อบรมหลักสูตรน้ี เพ่ือพัฒนาองคกรสูยุคดิจิทัล และเห็น
การทำงาน Depa และจากพ่ีรุนท่ี 1 มาอบรมแลวชอบมาก
สมองสวางมากข้ึนในหลากหลายองคความรู และประสบการณตรง
สูการปฏิบัติดานดิจิทัลในทุกภาคสวน และตางประเทศ ท้ังภาพ
macro และ micro สูแนวคิดท่ีไปพัฒนาตอยอด ท่ีเลือกหยิบใช
จากเครือขายสัมพันธท่ีอบรม เพ่ือสรางสังคมดิจิทัลไทยใหแข็งแรง”

“เปนหลักสูตรท่ีจัดไดดีมากๆ ไดความรู
ท่ีทันสมัย ไดขอคิดดีๆ นำกลับไปพัฒนา
องคกร ขอช่ืนชมและขอขอบคุณครับ”

Digital CEO#4

ประธานเจาหนาท่ีบริกหารกลุม
และกรรมการผูจัดการใหญ
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

วิน วิริยประไพกิจ
ดร.คณพศ นิจสิริภัช

Digital CEO#5
“ยอมรับวาทุกวันน้ีเปนโลกของดิจิทัล ผมคนรุนเกาจึงตองปรับตัว

เพ่ือทันยุคโลกดิจิทัล ท่ีมาเรียนมีประโยชนมากๆ ไดรับความรู
จากหนวยงานองคกรท่ีมีช่ือเสียงตางๆ มากมาย หลักสูตรน้ี
เปนตัวช้ีนำท่ีดีมาก เน้ือหาแนน ประโยชนเต็มๆ แมจะเปน

ชวงเวลาส้ันๆ แตดีมาก ท้ังยังมีสายสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนๆ ดวย 
และขอบอกรุนตอไปวา หลักสูตรน้ีจะเปนแนวทางท่ีดีมากครับ”

ประธานบริหารกลุมบริษัท 
บริษัท ไบรท บลู วอเตอร อินเตอรเนช่ันแนล 

คอรปอเรช่ัน จำกัด

อโรชา นันทมนตรี
รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
Digital CEO#5
“หลักสูตรน้ีมีประโยชนมาก ไดความรูและประสบการณ
ไดไปดูงานท้ังในและตางประเทศ มีความทันสมัยเปนดิจิทัล 
และนำมาปรับใชกับองคกร การบริหารจัดการ การทำงาน
ซ่ึงจังหวัดเรามีแผนท่ีจะทำสมารทซิต้ีดวย หลักสูตรน้ีทำใหเรา
เขาใจในความเปนดิจิทัลมากข้ึน ซ่ึงราชการใหความสำคัญ
เร่ืองน้ีอยางมาก”

“ไดมาแลกเปล่ียนขอคิดเห็น
และท่ีสําคัญไดความรูในเร่ืองของอนาคต
ในยุคดิจิทัลทุกอยางครบถวน”

หัวหนาคณะท่ีปรึกษาฟวเจอรเทลส แล็บ
บริษัทแมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเมนต
คอรปอเรช่ัน จำกัด

ดร.การดี เลียวไพโรจน

Digital CEO#2

ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม

Digital CEO#5

รองผูจัดการใหญอาวุโส, 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมงาน Digital Banking

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

“หลักสูตรน้ีมีประโยชนมาก เปนการรวมตัวของนักบริหารช้ันนำ
ในวงการตางๆ เขามาทำการศึกษาหัวขอท่ีเก่ียวของกับดาน 

AI และ ดิจิตอลเทคโนโลยีท่ีสำคัญๆ ในโลก ผูเขารวมทุกทาน
ลวนแตมี ประสบการณที่นาสนใจและมีคุณวุฒิในสายงาน

ท่ีหลากหลาย และสนิทสนมเปนมิตรมากๆ ครับ”

shorturl.at/aeuVY
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