


ล ำดบั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง
1 นำง กงไกร ภำกรธนสำร กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั กงไกร สตีล จ ำกดั

2 ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์นพ. กรกฤษณ์ ชยัเจนกิจ

ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์คณบดี ศลัยกรรมกระดูก ศลัยแพทย ์เวชศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลยัศำสตร์ และ
เทคโนโลย ีกำรกีฬำ มหำลยัมหิดล

3 นำย กนัตพ์งษ์ เธียรพิทยำมำศ กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั ส ำนกังำนกฏหมำย ธรรมณัฐ แอนด ์พำร์ทเนอร์ จ  ำกดั

4 นำงสำว กนัยดำ รัถกำรโกวิท Assistant Managing Director  บริษทั สกำยคอมเมอเช่ียล จ ำกดั

5 นำงสำว กลัญฐิ์ตำ วรกฤติกร กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั จนัธรำ อินเตอร์เนชัน่นอล คอมเมิร์ซ จ  ำกดั

6 นำย ก ำธร กิตติอิสรำนนท์ กรรมกำรบริษทั/ กรรมกำรบริหำร/ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั วินต ์เอนเนอร์ยี ่โฮสด้ิง จ  ำกดั

7 ดร. เกรียงศกัด์ิ แสงสว่ำง กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั เจ เค ซพัพลำย แอนด ์แมชชีนเนอร่ี จ  ำกดั

8 นำย เกษมสนัต์ ยศรุ่งโรจน์ กรรมกำรผูจ้ดักำร โรงแรม น ้ำเพียงดิน

9 พลเรือเอก โกมินทร์ โกมุทำนนท์ ขำ้รำชกำรบ ำนำญ อำจำรยพิ์เศษ วิทยำลยักองทพัเรือ

10 นำงสำว จริยำ ยอมิน ผูอ้  ำนวยกำร/ ผูจ้ดักำร  บริษทั เจอำร์ไอเดีย จ  ำกดั

11 นำง จิณณ์ณิชำ นุชบุษบำ นกัตรวจสอบภำษีช ำนำญกำร กรมสรรพำกร

12 นำย จิรัฐเทพ พูลสุวรรณ ผูจ้ดักำรเขตนนทบุรี บริษทั บุญรอด เทรดด้ิง จ  ำกดั

13 นำย เฉลิมภล จีนสมบุญ รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยลูกคำ้สมัพนัธ์ ส่วนบริกำรลูกคำ้บุคคล ธนำคำรออมสิน

14 ดร. ชญำณ์นนัท์ แดงพำณิชยก์ุล กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เมย ์แซงจูร่ีสปำ จ ำกดั

รำยช่ือผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกเขำ้รับกำรอบรมหลกัสูตรกำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมมัน่คงขั้นสูง รุ่นท่ี 14
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ล ำดบั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง
15 นำย ชโณทยั เผือกศรี อดีตขำ้รำชกำรบ ำนำญ

16 นำย ชำคริต ดุษฎีอิสริยกุล กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั เซิร์ช อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั

17 พลเรือเอก ชำญชยั เจริญสุวรรณ นำยกสภำกำรแพทยแ์ผนไทย (สภำกำรแพทยแ์ผนไทย)

18 นำย เชำวรินทร์ ชำญสำยชล ผูบ้ริหำร บริษทั วูด้เทค อลู-กลำ้ส จ ำกดั

19 นำย ญำณกร อภิรำชกมล กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ครีเอท อินเทลลิเจน้ซ์ จ  ำกดั

20 นำย ฐิตะคม ลีตะนนัท์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ไทย ทำซำ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ำกดั

21 นำย ฐิติพล เหลือรัก Manager บริษทั 168 ทูบีดีไซน์ จ  ำกดั

22 นำงสำว ณฐำพทัธ์ อรุณพิชญพฒัน์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด บริษทั เอสเอฟพี กรุ๊ป จ ำกดั

23 นำงสำว ณัฐกมลธชัสร กำนตไ์กรศรี Managin Director  บริษทั Bingo Bkk

24 นำย ณัฐชยั ประดิษฐ์วงศก์ูล กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั สแกน ไอซีที จ  ำกดั

25 นำย ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั คล๊ิกฟอร์เคลฟเวอร์ จ  ำกดั

26 นำงสำว ดวงกมล ตำทอง กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั มีตงัค ์มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั

27 นำย ไตรภพ วงศไ์ตรรัตน์ หวัหน้ำผูต้รวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย  (กระทรวงมหำดไทย)

28 นำย ทวีศกัด์ิ บุญธรรม กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั ส ำนกังำนกฏหมำย ธนำ เบญจำทิกุล จ  ำกดั

29 ดร. ทบัทิมสยำมพลอย สิงหเสนี ประธำนบริหำร  บริษทั เดอะ คลำส แบงคอ็ก จ ำกดั
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ล ำดบั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง
30 นำย ธนกฤต พินิตกำญจนพนัธุ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั วิน คำซ่ำ แอนด ์เดคอร์ จ  ำกดั

31 นำย ธนชำติ ยงัประภำกร ท่ีปรึกษำประธำนกรรมำธิกำรท่องเท่ียวสภำผูแ้ทนรำษฎร

32 อำจำรย์ ธนชัพรรณ เพช็รรัตน์ อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรวิทยำศำสตร์และนวตักรรมขอ้มูล มหำลยัธรรมศำสตร์

33 นำย ธเนศ องัคสกุลเกียรติ กรรมกำรผูจ้ดักำร ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดัไทยเจริญศรีษะเกษ

34 นำย ธรรมนูญ บูรณสจัจะ เจำ้ของกิจกำร  บริษทั สยำมไ์พพไ์ลน์ซีสเท็ม จ  ำกดั

35 นำวำอำกำศเอก ธชัพงษ์ นิลอุบล รองผูอ้  ำนวยกำรศูนยซ์อฟตแ์วร์ (ศูนยป์ฏิบติักำรซอฟตแ์วร์ กองทพัอำกำศ)

36 นำย เธียรวิชญ์ วิเศษสงัข์ ท่ีปรึกษำ บริษทั ทีที วอเตอร์เทค จ ำกดั

37 ดร. นงนุช เฟ่ืองวงศ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน)

38 นำย นนทศกัด์ิ ประยรูเธียร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั กิบไทย จ ำกดั

39 นำย นฐัยทุธ ภู่สุวรรณ กรรมกำรบริหำร  บริษทั ส.บุญเรือง กรุ๊ป จ ำกดั

40 นำย นิติพฒัน์ ตั้งประภำชยักุล กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั เดกคอร์ สตูดิโอ จ ำกดั

41 นำย นิธำน ชยัเนตร ผูจ้ดักำรฝ่ำยอำวุโส บริษทั ดีสโตน คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั

42 พนัต ำรวจเอก นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รองผูบ้งัคบักำรต ำรวจภูธรจงัหวดัปทุมธำนี  สถำนีต ำรวจภูธรจงัหวดัปทุมธำนี

43 นำย บณัฑิต โชติวรรณพร กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั นีท เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั

44 นำงสำว บณัฑิตำ นกนคร กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั ทรีบี พลำสติก จ ำกดั
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ล ำดบั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง
45 นำย ปกรณ์สินธ์ ทิพยจนัทร์ กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั เวลธ์เทรด 1982 จ ำกดั

46 นำย ปฐมพงศ์ เทพพรหม ประธำนกรรมกำร  ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั พรหม พฤกษำ

47 นำย ปฐวี ชยัวฒัน์ Devloping Division Manager   บริษทั ชยัวฒัน์ คอนตรัคชัน่ จ  ำกดั

48 นำย ปภำวิน นิธิเมธำวิน กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั เฟลิซ เฮลทแ์คร์ จ  ำกดั

49 นำย ประวิทย์ ชินประเสริฐ กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั บนัเลือง ชินอินเตอร์ จ  ำกดั

50 นำงสำว ปรัชญำภรณ์ ลีโอว CEO บริษทั ทำเลนท ์1969 (ประเทศไทย) จ ำกดั

51 นำงสำว ปริญ อิสริยำพร กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ไฮเทค อินซินีเรชัน่ จ  ำกดั

52 นำย ปรีชำชยั พิพรรธน์ธนำดุล กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั พิฆเณศ ทนำยควำม จ ำกดั 

53 นำงสำว ปวริศำ อุดมผล กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั สยำมลกัซูเรียนท ์จ  ำกดั

54 นำงสำว ปวินททิ์ตำ อุดมผล กรรมกำรผูจ้ดักำร  The Ivory Thai Massage & Spa From Australia

55 นำงสำว ปัญณวีย์ วงศน์รำรัชกิจ Marketing and Purchasing Manager บริษทั ธำดำพงศ ์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั

56 นำง ปิยะภำ จงเสถียร กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เอส 14 แอดไวเชอร่ี จ  ำกดั

57 นำง ปุณยวีร์ ฐิติกุลเจริญกิจ Executive Vice President  บริษทั หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

58 ดร. พงศป์ณต พสัระ กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ซิโอเอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั

59 นำงสำว พรรณวดี ทวีพร General Manager  บริษทั ซีนิธ เดค-คอน จ ำกดั
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ล ำดบั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง
60 นำงสำว พรรณวิภำ ศุภธนพฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั อำรดำดีไซส์ จ  ำกดั

61 นำย พรหมมินทร์ กรีพลฤกษ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ส ำรำญเพลส จ ำกดั

62 นำง พฤกษำ วงศต์รี กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ซี.อี.เมค.เอ็นจิเนียร่ิง จ  ำกดั

63 นำงสำว พชัรนนัท์ นิธิพรพิมนต์ กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั 168 ทูบีดีไซน์ จ  ำกดั

64 นำงสำว พชัระภรณ์ กนกกุล กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั  ไจแอนทคิ์ง จ  ำกดั

65 นำย พิเศษศกัด์ิ ภกัดีเทวำ กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั พรูฟเว่น อลัเทอร์เนทีฟ จ ำกดั

66 นำงสำว โพยมรำษี ฤกษส์ ำรำญ ผูช้  ำนำญกำรประจ ำตวัสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฏร ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ทนรำษฏร

67 นำย ภกัดี ภกัด์ินรำ กรรมกำรผูจ้ดักำร/ทนำยควำมหุน้ส่วน บริษทั ส ำนกังำนกฏหมำย แคปปิตอล จ ำกดั

68 นำย ภกัดีชำติ บุญยะพนัธ์ ประธำน บริษทั เอ็มเอฟซี สตีลคอน จ ำกดั / บริษทั แมทฟอร์คอนส์ จ  ำกดั / บริษทั สตีล โปลีแมท จ ำกดั

69 นำงสำว ภทัธนีวรรณ วิญญรัตน์ Founder Director  บริษทั ไลทเ์ฮำ้ โปรดกัส์ จ  ำกดั

70 นำย ภทัรศกัด์ิ ใหม่พระเนตร กรรมกำรผูจ้ดักำร  INFINI TRADING CO.,LTD

71 นำย ภำณุวฒัน์ อฐัฐะประภำส Managing Director  ( Gis Group Co.,Ltd.)

72 นำงสำว ภำนิชำ มำกคลำ้ย กรรมกำรผูจ้ดักำร PNC INTER GROUP Company Limited

73 นำย ภำนุรุจ วิรเวณุธม์ กรรมกำรบริษทั  บริษทั คอบร้ำ จ  ำกดั

74 นำย มณฑล อยูเ่ป็นสุข Director   บริษทั คอม เทรดด้ิง จ  ำกดั
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ล ำดบั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง
75 นำย มนตรี เชำวลิต รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ กลุ่มงำนวิศวกรรมปฏิบติักำร บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จ  ำกดั (มหำชน)

76 นำงสำว ยคุลฉตัร จนัทรคร เจำ้ของสถำบนัควำมงำมครบวงจร The beauty Arts

77 ดร. รังสิพล เปล่ียนพนัธุ์ เลขำธิกำรสงัฆมณฑลนครสวรรค์

78 นำย รัชต์ โสดสถิตย์ กรรมกำรบริหำร  บริษทั หลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จ  ำกดั

79 ดร. รัตนำภรณ์ มัน่ศรีจนัทร์ กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั เอสพีพี ทรำนสปอร์ต จ ำกดั

80 ดร. รุจชรินทร์ ทองใหญ่ กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั นิติกำร อินเตอร์เนชัน่แนล ลอว ์จ  ำกดั

81 พลอำกำศโท เรืองวิทย์ ศรีนวลนดั ผูท้รงคุณวุฒิพิเศษ กองทพัอำกำศ

82 ดร. ฤทธี กิจพิพิธ ประธำนเจำ้ท่ีบริหำร (CEO)  บริษทั สแกน อินเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน)

83 พลตรี ดร. วรวุฒิ แสงทอง รองผูอ้  ำนวยกำรศูนยป์ระสำนกำรปฏิบติัท่ี 1 กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร

84 ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร. วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและพฒันำ คณะนิเทศศำสตร์และนวตักรรมกำรจดักำร NIDA

85 นำง วรำภรณ์ ทรัพยส์มบูรณ์ ผูอ้  ำนวยกำร โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน 

86 นำงสำว วริษฐำ เอกริศฐำกิจ Purchasing Manager  บริษทั พีเทคไลน์ จ  ำกดั

87 พนัต ำรวจเอกหญิง วิรญำ พรหมำยน รองผูบ้งัคบักำรกองบงัคบักำรตรวจคนเขำ้เมือง 2  ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง

88 นำย วิวรรธน์ วงศว์ำนศรีสุข กรรมกำรบริษทั  บริษทั เอดบับลิวจี จ  ำกดั 

89 นำย วีรพล ยิม้สินสมบูรณ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร  Brilliant POWER Co.,Ltd.
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ล ำดบั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง

90 ดร.นพ. วุฒิพงษ์ ฐิรโฆไท นำยแพทยเ์ช่ียวชำญ  กลุ่มงำนประสำทศลัยศำสตร์ สถำบนัประสำทวิทยำ

91 นำงสำว สกุลทิพย์ กีรติพนัธวงศ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั ไนส์คอร์ป เอส.อี.จ ำกดั

92 นำย สมศกัด์ิ เธียรศรียกุต์ กรรมกำรบริหำร  บริษทั ลีพฒันำผลิตภณัฑ ์จ ำกดั (มหำชน)

93 นำงสำว สิริโสฬสย์ ศิริพิน Business Development Manager BBV SYSTEMS

94 พนัต ำรวจเอกหญิง สุเจตนำ โสตถิพนัธุ์
นกัวิทยำศำสตร์ (สบ 5) สถำบนัฝึกอบรมและวิจยักำรพิสูจน์หลกัฐำน  ส ำนกังำนพิสูจน์หลกัฐำนต ำรวจ
 ส ำนกังำนต ำรจวแห่งชำติ

95 นำย แสงชยั โสตถีวรกุล ประธำนกรรมกำร บริษทั เอลีท ครำฟท ์เปเปอร์ จ  ำกดั

96 นำย อชิรกฤษฏ์ วำเสฏฐิรังษี กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั อมตะ ไลฟ์ พลสั จ  ำกดั

97 นำย อรรถวุฒิ รัตนสุวรรณ กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั สหวฒันำพลำสติก จ ำกดั

98 นำย องัคำร เลิศหิรัญกิจ Cluster Manager Security & Market Safety  บริษทั ฟิลลิป คอร์ริส เทรดด้ิง (ประเทษไทย) จ ำกดั

99 นำย อิทธิกร เล่นวำรี นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลปำกท่อ

100 MRS DAW THAN THAN ประธำนท่ีปรึกษำ  บริษทั จดัหำงำน ยเูอเอ็น สตรอง จ ำกดั
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