
เลขที่ ต าแหน่ง หน่วยงาน, องค์กร
1 นาย กอบชัย สังสิทธิสวัสด์ิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2 ดร. เกียรติศักด์ิ กัลยาสิริวัฒน์ ประธานบริหาร บริษัท โนโวล อากรีเทรด (ประเทศไทย) จ ากัด
3 นาย เข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการสูงสุด
4 ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)
5 น.ส. จุฑาทิพย์ ธัญญาพิทักษ์ Assistant Vice President Swiss Reinsurance Co Ltd.
6 นาย ฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด
7 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานจดัหาวตัถดิุบ บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน)
8 นาย ชวาลา ต้ังอยู่ภูวดล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เบส จ ากัด
9 นาย ชัยยันต์ เจริญโชคทวี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพชรนันตกานต์ จ ากัด
10 นาย ชาญชัย อุดมลาภธรรม ประธานบริหาร บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด
11 พลเอก ฐิติวัจน์ ก าลังเอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กระทรวงกลาโหม
12 นาย เฐาศิริษ ศิวาคม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะซีนิคอล จ ากัด
13 นาย ณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อ านวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
14 พล.ต.ท. ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
15 นาย ณัฐพงษ์ ศีตวรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท รวมบุตร จ ากัด
16 นาย ณัฐพล หงษ์ศรีสุข ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบัติการ เครือบริษัท เจมส์ แกลอร่ี
17 นาย ณัฐสม ตังเดชะหิรัญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สเปคการ์ด จ ากัด
18 นาย ดุสิต เขมะศักด์ิชัย รองผู้อ านวยการ ส านักงบประมาณ
19 นาย แดน เหตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท แอดว๊านซ์ บิลด้ิง คอนเซปส์ จ ากัด
20 พลเอก ทรงบุญ วุฒิวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จ ากัด
21 นาย ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุ่มบริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ กรุ๊ป
22 นาง ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ต้ิง จ ากัด
23 ดร. เทพสิทฐ์ิ ประวาหะนาวิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด
24 นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พราว แอสเซ็ท จ ากัด
25 นาย ธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
26 ทพ. นรันทร์ จิวังกูร ประธานบริหาร บริษัท แพทย์จัดฟัน จ ากัด
27 นาง นฤมล น้อยอ่ า ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน)
28 นาย นิรุฒ มณีพันธ์ ทีป่รึกษากรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)
29 นาย บรรจบ กิจพานิช ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงิน บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)
30 นาย เบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อ านวยการ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
31 นาย ประพันธ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล ผู้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด
32 น.ส. ประภาวดี ธานีรนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ ฝ่ายกจิการองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน)
33 นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา

รายนามนักศึกษาสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2559
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34 ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการ องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

35 น.ส. พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

36 นาง พจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

37 นาง พนิดา เทพกาญจนา กรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
38 นาย พรเทพ ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จ ากัด
39 น.ส. พรพินันท์ พิสุทธิว์ัชระกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
40 นาย พลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ หวัหนา้กองบรรณาธิการ และกรรมการบริหาร บริษัท นวกิจบ้านเมือง จ ากัด
41 น.ส. พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ ประธานฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์
42 นาย พีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
43 นาย พีระศักด์ิ ศรีรุ่งสุขจินดา ประธานกรรมการ บริษัท ศรีรุ่งสุขจินดา กรุ๊ป จ ากัด
44 นาง ภัทธิรา เอื้อชูเกียรติ รองประธาน บริษัท เทิร์นอะราวด์ โฟกัส จ ากัด
45 นาย ภาคภูมิ ศรีช านิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอน็จเีนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน)

46 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด
47 น.ส. ภิญญ์สินี ศิริภาณุพงศา ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวส์ วิสดอม จ ากัด
48 นาง ภิมลภา สันติโชค รองผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธรุกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
49 ดร. ภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์งาม รองผู้อ านวยการ องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

50 ดร. มณฑาทิพย์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม แคปปิตอล โฮลด้ิง จ ากัด
51 ดร. ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
52 ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด
53 นาย รวิ กูรมะโรหิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
54 นาย รวิวัฒน์ พนาสันติภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จ ากัด
55 น.ส. รัชนี ตรีพิพัฒน์กุล กรรมการบริหาร บริษัท พ.ีโอเวอร์ซีส์ สตีล จ ากัด (มหาชน)
56 นาย ราม สุภา กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จ ากัด
57 นาย วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอยัการ ส านกังานคดีปราบปรามการทจุริต ส านักงานอัยการสูงสุด
58 พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองผู้อ านวยการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
59 นาย วรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)
60 ดร. วรสุดา สุขารมณ์ ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายวทิยาเขตกาญจนบรีุ มหาวิทยาลัยมหิดล
61 น.ส. วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเมริเทค กรุ๊ป จ ากัด
62 นาง วัลยา วงศาริยวานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีสโตน จ ากัด
63 นาย วิทยา ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ บริษัท จดัการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

64 ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล ประธาน มลูนิธิบ ารุงขวัญ ทหาร ต ารวจ อาสาสมคัรชายแดน ในพระบรมราชินูปถมัภ์

65 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)
66 พลตรี วิศิษฐ์ โชตะมังสะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก
67 พลเอก วิสิษฐ แจ้งประจักษ์ กรรมการ บริหารหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่คงชัน้สูง สมาคมวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร ในพระบรมราชูปถัมป์ (วปอ.)

68 น.ส. วีณา ไชยวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ว.ีวรรณ แอสเสท จ ากัด
69 นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าธุรกจิรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
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70 น.ส. ศุกลกานต์ ธรรมชวนวริิยะ กรรมการบริหาร บริษทั มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จ ากัด

71 นาย ศุภชัย ต้ังวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)
72 ดร. ศุภชัย สุขะนินทร์ ประธานกรรมการ บริษัท รวมศุภกิจ จ ากัด
73 นาย สมเกียรติ ศิริพัฒนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จักรคณินธร์ จ ากัด
74 น.ส. สมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการ (สายงานบริการและส่ิงแวดล้อม) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
75 นาย สมชัย เตชะวณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)
76 นาย สมชัย ลีสวัสด์ิตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านส่ือสารราชการ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)
77 นาย สมชาย อัศวเศรณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ เบสท์ ฟูด้ จ ากัด
78 นาย สมศักด์ิ พันธ์เกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์ม 36,38 จ ากัด
79 ดร. สมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา ประธานบริหาร บริษัท เอเชี่ยน พารากอน จ ากัด
80 นาย สรสิทธิ ์สุนทรเกศ ผู้อ านวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ส.ค.ฝ.)
81 นาย สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร และบรรณาธิการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด
82 นาย สุทธิ สุขบุญทิพย์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท สุขบุญทิพย์ จ ากัด
83 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)

84 พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา ทีป่รึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
85 นาง สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวโุส ฝ่ายองค์กรสัมพันธแ์ละภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
86 นาย สุรพล มีเสถียร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท นทลิน จ ากัด
87 นาย สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด
88 นาย สุวรรณ กนกไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กนกไพบูลย์ อินเตอร์ กลาสเทค จ ากัด
89 นาย เสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
90 น.ส. เสาวนีย์ จิระวุฒิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดไทย จ ากัด
91 นาย หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานหอการค้า หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
92 นพ. อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ บริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน)
93 ดร. อดุลย์ เลาหพล กรรมการบริษัท บริษัท ไอเดียล่ี จ ากัด
94 ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

95 น.ส. อภิศราวรรณ วัชรินทร์พร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด
96 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ ์จ ากัด (มหาชน) (EA)
97 ดร. อรวรรณ รัตนไตรภพ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ไพโอเนียร์
98 นาย อัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด
99 นาง อัจฉรา อัมพุช รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด
100 นาย อัชดา เกษรศุกร์ ทีป่รึกษา บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากัด
101 นาย อารีศักด์ิ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
102 นาย อุดมศักด์ิ โรจน์วิบูลย์ชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
103 นาง อุไรวรรณ หาญอุดมสุข รองประธานบริหาร บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด
104 น.ส. เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)


