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ประกาศสถาบันวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม 
ที่ 3 / 2560 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้ไดร้ับการคดัเลือกเพือ่เข้ารบัการอบรม 
หลักสตูร “นักบรหิารระดบัสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทนุ” (วธอ.) รุ่นที่ 4 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
     

 ตามท่ีสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม 
หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นท่ี 4  
ตามประกาศสถาบันฯ ท่ี 1 / 2560 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2560 และครบก าหนดการรับสมัคร (มีการ
ขยายเวลารับสมัครฯ ตามประกาศสถาบันฯ ท่ี 2 / 2560) ในวันท่ี 15 เมษายน 2560 ไปแล้วน้ัน 

 บัดน้ี คณะท างานบริหารจัดการหลักสูตร (วธอ.) รุ่นท่ี 4 ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นท่ี 4 
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร (วธอ.) รุ่นท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตามบัญชีรายช่ือและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 อน่ึง หากตรวจสอบพบหรือปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับ       
การอบรมทันที 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 

 
 

(นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 



เลขที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน, องค์กร
1 นาย โกมล วงศ์พรเพญ็ภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั แมคทริค จ ากัด (มหาชน)

2 นาง กชพรรณ นุ่มฤทธิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการด้านพฒันาธุรกจิ บริษทั คิงโฟ กรุ๊ป จ ากัด

3 ศ.ดร. เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ ประธาน สถาบนัอนาคตศึกษาเพื่อการพฒันา

4 นาย กฤตพงศ์ ปานผา ประธานกรรมการบริหาร บริษทั คนรักกอล์ฟ จ ากัด

5 นาย กฤษฎา จีนะวจิารณะ ผู้อ านวยการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (สศค.)

6 นาย เกษมสุข บญุเจริญ รองประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพยแ์ละพลังงาน บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จ ากัด

7 นาย เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ บริษทั บางจากปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน)

8 นาย กุลวฒิุ วรัิตน์มาลี กรรมการผู้จัดการ บริษทั วรัิตน์มาลี จ ากัด

9 นาย คมสัน บพุนิมิตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารช่องทางการตลาด บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน)

10 พล.ต. ดร. เจนวทิย์ ยามะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญประจ าประธานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

11 นาย เจมส์ ดูอัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั เฟรเกรนท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน)

12 ดร. จิตราภรณ์ เตชาชาญ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษทั อีสเทร์ิน เอเนอร์จี้ พลัส จ ากัด

13 นาง จุไรรัตน์ ปนัยารชุน กรรมการ บริษทั จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)

14 นาย ฉัตรชัย ชุ่มศิริ กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2 บริษทั หลักทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)

15 นาย ฉัตรชัย ตรีพพิฒัน์กุล อัยการจังหวดั ประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการสูงสุด

17 ดร. ชัยณรงค์ ณ ล าพนู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ากัด

18 นาย ชาตรี อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล แหง่ประเทศไทย

19 ดร. เชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวชิาการ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

20 น.ส. ณัฐพรรณ เหลืองวริิยะ รองประธาน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอร์ิธเท็ค เอน็ไวรอนเมนต์ จ ากดั / บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากดั (มหาชน)

21 น.ส. ณัฐรินทร์ บณุยรัตน์วาณิช กรรมการผู้จัดการ บริษทั ที.กรุ๊ป ออแกไนเซอร์ จ ากัด

22 นาง ณัฐหทยั หรัิญเชาววิฒัน์ รองประธาน บริษทั แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จ ากัด

23 น.ส. ณิศชาญา ดาระไกรพฒุ รองประธานบริษทั บริษทั พลาสติกเวลิด์ เอ แอนด์ อี (ประเทศไทย) จ ากัด

24 นาย ดนุชา วรีะพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั ตะวนัออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)

25 ผศ.ดร.พญ. ดังใจ สุวรรณกิตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

26 นาย ธงชัย วงศ์กิตติการ กรรมการผู้จัดการ บริษทั เบนซ์ราชครู จ ากัด

27 นาย ธาดา โอฬาริก กรรมการบริหาร บริษทั ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ากัด

28 พล.ต.ท. นเรศ นันทโชติ รองจเรต ารวจแหง่ชาติ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

29 นาย นรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษทั โกลบอลเทคโนโลยีอินทเิกรเทด จ ากัด

30 นาย นราพฒัน์ แก้วทอง ที่ปรึกษา บริษทั อี.จ.ี คอนสตรัคชั่น จ ากัด

31 นาย นริศ ข านุรักษ์ ที่ปรึกษา บริษทั พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

32 พญ. นลินี ไพบลูย์ ประธานกรรมการ บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิต้ี จ ากัด

33 นาง นันทพร ด ารงพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั SWT (ประเทศไทย) จ ากัด

รำยนำมนักศึกษำสถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม ปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร “นักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 4

ชื่อ - นำมสกุล
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รำยนำมนักศึกษำสถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม ปี พ.ศ. 2560
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ชื่อ - นำมสกุล

34 น.ส. นิรมาณ ไหลสาธติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

35 น.ส. นุสรินทร์ ศิลปสุวรรณชัย ผู้ส่ือข่าวอาวโุส บริษทั วชัรพล จ ากัด (นสพ.ไทยรัฐ)

36 นาง ประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อ านวยการ องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

37 ดร. ประชุม ทองมี กรรมการ / เจ้าของส านักงาน ส านักงานกฎหมาย บริษทั ทองมี กรุ๊ปส์ จ ากัด

38 นาย ปริญญา ช้างเสวก บรรณาธกิารบริหาร บริษทั หนังสือพมิพแ์นวหน้า จ ากัด

39พลเอก รศ.นพ. ปริญญา ทวชีัยการ ประธาน ราชวทิยาลัยศัลยแพทย์แหง่ประเทศไทย

40 นาย ปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษทั พนาทศัน์ จ ากัด

41 นาย ปยิะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษทั ซีวลิ เอนจีเนียริง จ ากัด

42 ดร. พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม

43 นาย พงษส์กร ด าเนิน รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพัฒนาธุรกจิและวางแผนกลยทุธ์ บริษทั กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)

44 นาย พรชัย ปานศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษทั พี.ซี. ทนู่า จ ากัด

45 นาย พรชัย พรศิริโกศล กรรมการผู้จัดการ Thai Sky Travel Group

46 นาย พรชัย มงคลวนิช อธกิารบดี มหาวทิยาลัยสยาม

47 นาง พกิุล ศรีมหนัต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้า SME

และผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธรุกจิขนาดยอ่ม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)

48 พล.อ.อ. พธิพร กล่ินเฟื่อง ประธาน มูลนิธพิระเจนดุริยางค์

49 นาย พรีเดช พฒันจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ส านักกฎหมาย กลุ่มบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด

50 นาย พทุธพิงศ์ เอกภธูร ประธานบริษทั บริษทั ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จ ากัด

52 นาย ภาณุทดั แนวจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั โฮมบลิเดอร์ จ ากัด

53 นาย ภวูฤทธิ ์สวสัเดชะ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ณัฐพรรษ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด

54 นาย มณฑล สุดประเสริฐ อธบิดี กรมโยธาธกิารและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

55 น.ส. มณีพร ดวงมณี รองประธานกรรมการ บริษทั ดิ เอเจนซ่ี จ ากัด

56 น.ส. ยุพาพนิ วงัววิฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจา้หน้าที่สายการเงิน บริษทั กัลฟ ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด

57 น.ส. ยุวลักษณ์ คณะเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษทั ลิฟวิง่ แอสเซ็ท จ ากัด

58 นาย เรวตั สุนทรวภิาต กรรมการผู้จัดการ บริษทั เอส.ท.ีพ.ีเอ็นจิเนียร่ิง โปรเจค จ ากัด

59 นาย รัชธนเดช สรวยจิรวฒัน์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั ธรรมโชติรัตน์ จ ากัด

60 ดร. รัฐไกร เอกเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั อี.จ.ี คอนสตรัคชั่น จ ากัด

61 นาย วรรัตย์ จรูญสมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อต้ังบริษทั Kool Agency Co.,Ltd.

62 นาย วรวทิย์ หงวนศิริ ประธานบริหาร บริษทั นวมินทร์ ฮอนด้า ออโตโมบลิ จ ากัด

63 นาย วนัชัย ผโลทยัถเกิง กรรมการบริษทั บริษทั อุตสาหกรรมการบนิ จ ากัด

64 นาย วทิวสั ชัยภาคภมูิ รองเลขาธกิาร สถาบนัพระปกเกล้า

65 นาย วนิ ปิ่นศิโรดม ผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาธรุกจิ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริษทั เปป๊ซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากัด

66 นาย วนิท ์ภกัดีจิตต์ กรรมการและทนายความหุ้นส่วน บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากัด
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รำยนำมนักศึกษำสถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม ปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร “นักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 4

ชื่อ - นำมสกุล

67 นาย วนิท ์สุธรีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด

68 น.ส. วภิาดา เลิศสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษทั เนเจอร์ เบสท ์ฟู้ด จ ากัด

69 นาย วรัิช จันทรา รองผู้วา่การบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

70 นาย วรัิตน์ ผาตินาวนิ ประธาน บริษทั ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จ ากัด

71 นาย วรีะ ศิริโรจน์จรัส ผู้อ านวยการฝ่ายลงทนุและกลยุทธ์ บริษทั พราว เรียลเอสเตท จ ากัด

72 นาง ศิริรัตน์ ต้ังสมบติัวสิิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั หยั่น หวอ่ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด

73 นาย ศิตชัย จีระธญัญาสกุล ที่ปรึกษาบริหาร บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด

74 นาง ศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส บริษทั ณุศาศิริ จ ากัด (มหาชน)

75 นาย ศิวะ แสงมณี ประธานกรรมการ บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด

76 นาย สมชาย บ ารุงทรัพย์ รองผู้วา่ราชการจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

77 นาย สรรเสริญ เงารังษี ที่ปรึกษาอาวโุส บริษทั เดอะซีนิคอล จ ากัด

78 นาย เสริญ สัมปชัญญะ กรรมการ บริษทั เดอะ ควอนท ์กรุ๊ป จ ากัด

79 ดร. สันติภาพ เตชะวณิช ที่ปรึกษา บริษัท ทศภาค จ ากดั ในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)

80 นาย สิทธภิทั ธนะโสภณ รองประธาน สโมสรฟตุบอลนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี

81 นาย สุเทพ รัตนสุวงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษทั สุวงศ์ชัย จ ากัด

82 นาย สุขุมา ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั เทพธานีกรีฑา จ ากัด (มหาชน)

83 นาย สุรสิทธิ ์วงศ์วทิยานันท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. เล็กเจริญก่อสร้าง

84 นาย สุวรรธนะ สีบญุเรือง ผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารการตลาดและสร้างตราผลิตภัณฑ์ บริษทั การบนิไทย จ ากัด (มหาชน)

85 นาย สุวชิา วงศาริยวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษทั ดีสโตน จ ากัด

86 นาย เอกชัย โชติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั อาณาจักรสุโขทยัหนิอ่อนและแกรนิต จ ากัด

87 นาย เอกวฒัน์ พริิยะวรสกุล กรรมการ บริษทั อีเอส เคาน์เซล จ ากัด

88 นาย อดิศักด์ิ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาพเิศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

89 น.ส. อนุตตมา อมรววิฒัน์ ที่ปรึกษา บริษทั สิรีน พร๊อพเพอร์ต้ี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด

90 นาย อภชิาติ สายะสิญจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษทั อาเซียนโปแตชชัยภมูิ จ ากัด (มหาชน)

91 นาย แอลสิทธิ ์เวอร์การา กรรมการผู้จัดการ บริษทั ซีวซีี เอเชีย แปซิฟกิ (สิงคโปร์) จ ากัด

92 ผศ. ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการผู้จัดการ บริษทั ลีนแมเนจเมนท ์จ ากัด

93 นาย อ านาจ โชติชัย อธบิดีอัยการ ส านักงานต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด

94 นาย อ าพล รัตนสุวงศ์ชัย ประธานกรรมการ บริษทั สยาม-เทค กรุ๊ป จ ากัด

95 นาย อุดมศิลป ์เลิศวรปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษทั แสงอุดมไลทต้ิ์ง เซ็นเตอร์ จ ากัด

96 น.ส. อุบลรัตน์ บญุประสาทสุข กรรมการผู้จัดการ / รองประธาน บริษัท ประสาทสุข จ ากัด / สภาอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา
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