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ประกาศสถาบันวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม 
ที่ 3 / 2561 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้ไดร้ับการคดัเลือกเข้ารับการอบรม 
หลักสตูร “นักบรหิารระดบัสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทนุ” (วธอ.) รุ่นที่ 5 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
     

 ตามท่ีสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม 
หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นท่ี 5  
ตามประกาศสถาบันฯ ท่ี 1 / 2561 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2561 และประกาศขยายเวลารับสมัครฯ 
ตามประกาศสถาบันฯ ท่ี 2 / 2561 จนถึงวันท่ี 25 เมษายน 2561 น้ัน 

 บัดน้ี “คณะกรรมการหลักสูตร วธอ. รุ่นท่ี 5” ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นท่ี 5 
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นท่ี 5 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ตามบัญชีรายช่ือและรายละเอียดในประกาศแนบท้ายน้ี 

 อน่ึง หากตรวจสอบพบหรือปรากฏในภายหลังว่า ผู้เข้ารับการอบรมรายใดมีคุณสมบัติท่ี
ไม่ตรงหลักเกณฑ์หรือตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ หรือใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ
ในการเข้ารับการอบรมทันที 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 

 
 

(นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 



เลขที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน, องค์กร

1 นาง กรภคัร์ มีสิทธติา กรรมการผู้จัดการ บริษทั ฟาสเทคโน จํากัด

2 นาย กฤตพงษ ์พชัรภญิโญพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั พรวไิล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดด้ิง จํากัด

3 นาย เกชา ศักด์ิสมบรูณ์ ที่ปรึกษา หา้งหุ้นส่วนจํากัด น้องเล็กสถาปตัย์

4 น.ส. กษริา เทพเจริญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จํากัด

5 รศ.ดร. ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการรองอธกิารบดี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา

6 นาง กัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทเีคเค คอร์ปอเรชั่น จํากัด

7 นาย เกียรติศักด์ิ เทพผดุงพร กรรมการบริหาร และผู้จัดการโรงงาน บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด

8 ดร. กีรติ ธนศรีวนิชชัย กรรมการผู้จัดการ บริษทั ไทยวฒัน์วศิวการทาง จํากัด

9 นาย คณิต วลัยะเพช็ร์ กรรมการและทนายความหุ้นส่วน บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากัด

10 นาย คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการ บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)

11 นาย จงอนันต์ อนันตศักด์ิ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ผู้อํานวยการลูกค้าธรกจิรายปลีกต่างจงัหวัด ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

12 ดร. จิราภรณ์ วริิยะพงษากุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษทั โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด

13 พ.ท. นพ. โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร รองผู้อํานวยการ โรงพยาบาลหวัใจกรุงเทพ

14 น.ส. โชติกา กําลูนเวสารัช กรรมการผู้จัดการ บริษทั สามารถคอมเทค จํากัด

15 นาย โชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้วา่ราชการจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

16 นาย ชนินทร์ รุ่งแสง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์จํากัด (มหาชน)

17 ดร. ไชยรัตน์ อุดมกิจปญัญา ผู้จัดการทั่วไป บริษทั พรีเซียส ไทม์ เทรดด้ิง จํากัด

18 นาย ชวลิต ชูขจร ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

19 น.ส. ชัญญากานต์ คุ้มดี ประธานบริหาร บริษทั ธงิค์ แอนด์ ดู จํากัด

20 ดร. ชัยณรงค์ มนเทยีรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

21 นาย ชัยทตั แซ่ต้ัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั ไชยกาญจน์ คอนเซาทต้ิ์ง จํากัด

22 นาย ชาญ กุลถาวรากร กรรมการผู้จัดการ บริษทั ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จํากัด

23 ดร. ชาญกฤช เดชวทิกัษ์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก

24 ดร.ภก. ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษทั มิลลิเมด จํากัด

25 นาย ชาติชาย โรจนาวไิลวฒิุ รองกรรมการผู้จัดการ บริษทั หนองคายวศิิษฏ ์จํากัด

26 นาย เชิดศักด์ิ เจนวรากุล ผู้จัดการทั่วไป เดอะริงค์ ไอซ์ อารีน่า

27 ดร. ชูพรรณ โกวานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวโุส บริษทั เมืองไทยประกันภยั จํากัด (มหาชน)

28 ดร. ฐิติพงศ์ นันทาภวิฒัน์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไปรษณีย์ไทย จํากัด

รำยนำมผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรม สถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม ปี พ.ศ. 2561
หลักสูตร “นักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 5

ชื่อ - นำมสกุล
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รำยนำมผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรม สถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม ปี พ.ศ. 2561
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ชื่อ - นำมสกุล

29 นาย ณรงค์ เลิศกิตศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั โคนาคะ (ประเทศไทย) จํากัด

30 น.ส. ณหทยั เล็กบํารุง เจ้าของลิขสิทธิ์ มิสซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์

31 นาง ดุจดาว ลักษณาววิฒัน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั พลังงานบริสุทธิ ์จํากัด (มหาชน) (EA)

32 นาย ดุสิต พทิยาธคุิณ กรรมการผู้จัดการ บริษทั ชัยภมูิพชืผล จํากัด

33 นาย ตติย อัครวานิชตระกูล ประธาน สมาพนัธเ์อสเอ็มอีไทย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์

34 นาย ทวศัีกด์ิ ธนเดโชพล รองอธบิดีกรมชลประทาน ฝ่ายบํารุงรักษา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

35 นาย ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษทั นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียร่ิง คอนสตรัคชั่น จํากัด

36 ผศ.ดร. ธเนศ วรีะศิริ นายกสมาคม สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์(วสท.)

37 นาย ธนาวฑุ เอื้อละพนัธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั แสงทองสหฟาร์ม จํากัด

38 นาย ธรรมรัชต์ นิรันดร เจ้าของกิจการ โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูวส์ กรุงเทพ

39 นาย ธราภชุ คูหาเปรมกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษทั โกลเบล็ก โฮลด้ิง แมนเนจเมน้ท ์จํากดั (มหาชน)

40 นาง ธรีาลักษณ์ รมยานนท์ ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟงิเกอร์ส ครอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

41 นาย นนธท์ะวฒัน วรยศศรี กรรมการผู้จัดการ บริษทั ลากัวร์เทค จํากัด

42 น.สพ. นันทชัย โรจน์วรรณสินธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ หอการค้าจังหวดัจันทบรีุ

43 นาย บรรเทงิ วอ่งกุศลกิจ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั น้ําตาลมิตรผล จํากัด

44 นาย บรรพต นิธากร ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโกลเด้นทวิลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

45 นาย บณัฑิต สะเพยีรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั บซีีพจีี จํากัด (มหาชน)

46 ร.ต. ปรพล อดิเรกสาร กรรมการบริหาร บริษทั ททีแีอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

47 นาย ประพนัธ ์อนุพงษอ์งอาจ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

48 นาย ประสิทธิ ์ศิริภากรณ์ รองอธบิดีอยัการ สํานักงานทีป่รึกษากฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด

49 นาย ปราโมทย์ เจษฎาวรางกูล ประธานบริษทั บริษทั วงัทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

50 ดร. ปานปรีย์ พหทิธานุกร อดีตประธานกรรมการ บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)

51 นาง ปยิะนุช รังคสิริ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษทั ทดัีบบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

52 นาย ไพทรู ไพศาลสุขวทิยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

53 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา กรรมการ บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จํากัด

54 นาง พรจิตร ศุภบณัฑิต ประธานกรรมการ บริษทั สยามการ์เด้น โฮลด้ิง จํากัด

55 นาย ไพรัช บรูพชัยศรี ประธานกรรมการ บริษทั พณิสยาม จํากัด

56 นาย พศทัศน์ บาร์โธลดี สิริชุติยานุภาพ ประธานบริหาร บริษทั จีแอนด์เอ็น เทเลคอม จํากัด
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57 น.ส. พชัรินทร์ ศิริพฒันนันท์ ผู้อํานวยการ บริษทั ศิริพลัส 41 จํากัด

58 นาย พนัธนะ นุชนารถ ที่ปรึกษา บริษทั หม่อน ไหมไทย จํากัด

59 น.ส. พนันภา รักสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษทั โฮชิ (ไทย) จํากัด

60 นาง พไิลวรรณ กนกทณัฑ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั เอ.เอส.เค. มาร์เก็ต จํากัด

61 นาย พชิัย จิราธวิฒัน์ กรรมการบริหาร บริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด

62 นาย พธิาดา วชัรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบรรษทั ธนาคารทสิโก้ จํากัด (มหาชน)

63 ดร. พพิฒัน์ โกวทิคณิต กรรมการผู้จัดการ บริษทั ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จํากัด

64 นาง พมิพพ์ร ทองสุข ประธานกรรมการผู้จัดการ โรงแรมแฟร์เฮ้าส์กรุ๊ป

65 พลโท ดร. พรีะพงษ ์มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ

สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.)

66 นาย ภาณุ โชคอภรัิตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั ฟร้อนทไ์ลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

67 น.ส. มณีรัตน์ วงศ์เขษมศักด์ิ กรรมการผู้จัดการ บริษทั พบัลิควชิั่น จํากัด

68 นาย มนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวดักําแพงเพชร

69 น.ส. มัลลิกา แสนภกัดี กรรมการผู้จัดการ บริษทั ลัคโปร จํากัด

70 นาย มานิต เกียรติสุขอุดม ผู้อํานวยการ ฝ่ายวางแผนองค์การ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

71 น.ส. มาริสา แผ่ความดี รองกรรมการผู้จัดการ บริษทั หลักทรัพย์ ฟลิลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

72 พลเอก รุจ กสิวฒิุ ทีป่รึกษาพเิศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

73 น.ส. รุจนาฏก์ วมิลสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากัด

74 นาง ฤยาพร ยนตรรักษ์ รองประธานบริษทั บริษัท ผ้ึง-หวาน รีสอร์ท จํากัด / บริษัท ผ้ึง-หวาน โฮเต็ล จํากัด

75 พล.ต.ต. วรเศรษฐ วทิยกุล ประจํา (สบ.6) สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแหง่ชาติ

76 นาย วรวทิย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

77 นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน)

78 นาย วสันต์ อิทธโิรจนกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)

79 นาย วลัลภ วฒุาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร

80 น.ส. วไิล ตันตินันทธ์นา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษสีรรพสามิต กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

81 น.ส. วลิาวลัย์ วรีะกุล ผู้อํานวยการ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ ์กระทรวงการคลัง

82 พลเอก วลิาศ เย็นบํารุง ประธานบริษทั บริษทั มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด

83 นาย วรีทศ สิมะพชิัยเชษฐ กรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากัด

84 น.ส. ศรมน อิงคตานุวฒัน์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
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เลขที่ ต ำแหน่ง หน่วยงำน, องค์กร

รำยนำมผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรม สถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม ปี พ.ศ. 2561
หลักสูตร “นักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 5

ชื่อ - นำมสกุล

85 นาย ศรัณย์ ผโลประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวโุส บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด

86 นาย ศักด์ิชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.)

87 นาย สกล สุพรรณบรรจง รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวดัลําปาง

88 นาย สงวน แสงวงศ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษทั สหกิจแกลง จํากัด

89 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทพัน้อยที่ 2 กองบญัชาการกองทพัน้อยที่ 2

90 นพ. สมโภช นิปกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อต้ัง อีลิท ไลฟ ์อินทเิกรทเตท เมดิคอล เซ็นเตอร์

91 นาย สมบรูณ์ ศิริตระกูลชัย ประธานกรรมการบริหารบริษทั บริษทั เบสทพ์าเลซ จํากัด

92 นาย สมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธรุกิจศูนย์การค้า บริษทั เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน)

93 นาย สรภสั สุตเธยีรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั ดอยคําผลิตภณัฑ์อาหาร จํากัด

94 นาย เสริมพงษ ์สิมะโชคดี เจ้าของกิจการ บริษทั ซีนิธ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

95 ดร. สัตยะพล สัจจเดชะ นายกสมาคม สมาคมทรัพย์สินทางปญัญาแหง่ประเทศไทย

96 นาย สาธติ อุไรเวโรจนากร กรรมการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั ซีลิงค์ ชิปปิ้ง แอนด์ ชาร์เตอร่ิง จํากัด

97 นาง สาวนั ตัน ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวดักระบี่

98 ดร. สิฐิภมูิ์ ธนฤทธพิร กรรมการบริหาร บริษทั คริสตัล เรียลต้ี จํากัด

99 นาย สิทธชิัย โควสุรัตน์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

100 นาย สุรชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษทั อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จํากัด

101 นาย เอกวเิชียร สุทธกิลัด หวัหน้าฝ่ายการลงทนุและบริหารเงิน บริษทั เกษร โฮลด้ิง จํากัด

102 นาย เอกวทิย์ ภญิโญธรรมโนทยั ประธาน สภาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวจังหวดักระบี่

103 นาย อภจิิต เจริญเวชชการ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ดีไลท ์พลัส จํากัด

104 ดร. อภชิาติ สระมูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด

105 นาย โอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธบิดี กรมโยธาธกิารและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

106 น.ส. อัครวรรณ เจริญผล กรรมการ และผู้อํานวยการ ฝ่ายธรุกจิสัมพันธแ์ละที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด

107 นาย อังกูร ศรีกัลยาณบตุร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

108 พล.อ.ต. นพ. อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธกิาร แพทยสภา
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