ประกาศสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
ที่ 7 / 2563
เรื่อง ประกาศรายชือ่ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 7
ประจาปี พ.ศ. 2564
…………………………………………………………………………
ตามที่ สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม
หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 7 ตามประกาศ
สถาบันฯ ที่ 1 / 2563 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2563 และ ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ ตามประกาศ
สถาบันฯ ที่ 6 / 2563 จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นั้น
บัดนี้ “คณะกรรมการหลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7” ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน ” วธอ. รุ่นที่ 7
เสร็จ สิ้น โดยคณะกรรมการมูล นิธิฯ ได้ใ ห้ค วามเห็น ชอบแล้ว จึง ขอประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่า น
การคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7 ประจาปี พ.ศ. 2564 ตามบัญชีรายชื่อ และ
รายละเอียด ในประกาศแนบท้ายนี้
อนึ่ง หากตรวจสอบพบหรือปรากฏในภายหลังว่า ผู้เข้ารับการอบรมรายใด มีคุณสมบัติที่
ไม่ตรงหลักเกณฑ์ หรือตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรฯ หรือใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ
ในการเข้ารับการอบรมทันที
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
(นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี)
ประธาน
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
โทร. 0-2123-8549, 09-7250-3420 โทรสาร. 0-2123-8548
อีเมล : admin@ibid.in.th

รำยนำมผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรม ปี พ.ศ. 2564
หลักสูตร “นักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 7
ชื่อ - นำมสกุล
เลขที่
ตำแหน่ง
หน่วยงำน, องค์กร
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั นอร์ท (ประเทศไทย) จากัด
1 นาย กมลฤทธิ์ ทาทะวงศ์
กรรมการบริหาร
บริษทั เดอะนิวโฮม เอสเตท จากัด
2 นาย กฤดิพงศ์ ศรีบญุ มา
รองผู้บังคับการ ตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)
3 พ.ต.อ. กฤษณะ พัฒนเจริญ
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษทั ไอ ทริปเปิ้ล อี จากัด
4 นาย กฤษดา ชื่นจิตต์
นาง กัลยา คุรุจิตโกศล
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั โมเดอร์น แอคเค้าติ้ง เซอร์วสิ จากัด
5
กรรมการบริหาร
บริษทั ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จากัด
6 นาย กิ่งเพชร เหมโพธิรัตน์
นายกสมาคม
สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย
7 ว่าที่ร้อยตรี กิตติพนั ธ์ มูลศรีชัย
นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
8
นายกสมาคม
สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง
9 น.ส. กุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์
ผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
10 รศ.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
สาขาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัทรินทร์
บริษทั ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
11 นพ. เขตโสภณ จัตวัฒนกุล
กรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
12 นาย จอมศักดิ์ ภูติรัตน์
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
บริษทั ดับบลิว ซี เอส คาร์เซ็นเตอร์ จากัด
13 ผศ.ดร. จักรีรัตน์ ณ ลาพูน
กรรมการผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ยูนิตี้เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่
14 นาง จันทรรัตน์ เตชะวรบท
ทนายความอาวุโส
บริษทั อีเอส เคาน์เซล จากัด
15 นาย จิรติ สุวรรณวรบุญ
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษทั อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จากัด
16 นาย จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
รองเจ้ากรมเสมียนตรา
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
17 พล.ท. จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
รองปลัดกระทวง
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
18 นาย จุลพงษ์ ทวีศรี
รองกรรมการผู้อานวยการ และกรรมการบริหาร บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
19 นาย เจริญ นัดพบสุข
รองผู้อานวยการ ฝ่ายวางแผนการลงทุน
บริษทั พลังงานบริสุทธ์ จากัด (มหาชน)
20 นาย ฉัตรพล ศรีประทุม
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
21 นาง ชนิตา สินธพพันธุ์
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ
22 นาง ชัญญปัญ โลหะวัชรกุล
ผู้อานวยการอาวุโส
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
23 นาย ชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จากัด
24 นาย ชาย บูรณจิตร์ภริ มย์
สานักงานประสานภารกิจด้านความมัน่ คงกับกองอานวยการรักษา
ผู้อานวยการ
25 พล.ร.ท. เชษฐา ใจเปี่ยม
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.)
กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิ
มูลนิธเิ พื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน (วพย.)
26 ดร. ฐาณิญา พงษ์ศิริ
ผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารงานลูกค้า
บริษทั ซีดี แอนด์ ที ซอฟทาสก์ จากัด
27 น.ส. ณัฐกฤตา กุลสิริธนกร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษทั บีลิงค์ มีเดีย จากัด
28 นาย ธนชัย ถนอมทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั ทรูคอนเน็คท์ จากัด
29 นาย ธนะพัฒน์ เดชเลิศวรพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั ธนวิศพัฒนาที่ดิน จากัด
30 นาย ธานินทร์ แสงวณิช
หน้ำ 1 / 4

รำยนำมผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรม ปี พ.ศ. 2564
หลักสูตร “นักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 7
เลขที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อ - นำมสกุล
นาง ธิดารัตน์ รอดอนันต์
น.ส. ธีรดา ทัพพันธุ์
นาย ธีรภัทร เธียรโกศล

ตำแหน่ง

หน่วยงำน, องค์กร

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด

ผู้อานวยการห้องค้าเงินและหลักทรัพย์

ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขาประเทศไทย

รองผู้อานวยการ สายงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

นาง นริศรา รวมศิริวฒ
ั นกุล

กรรมการ

มูลนิธนิ ิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

รองเลขาธิการ

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

น.ส. นฤมล อภิชัยวัฒนวิบลู

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษทั ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จากัด

น.ส. นลินี กาญจนามัย

ผู้อานวยการสานักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

น.ส. นฬาพร ไชยนิน

ผู้อานวยการฝ่ายธุรกิจสื่อโฆษณา

บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จากัด

นาง นันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษทั เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จากัด

นาย นันท์วสิ ิทธิ์ ตั้งแสงประทีป

บรรณาธิการบริหารข่าว

เว็บไซต์กระปุกดอทคอม

ประธานกรรมการ

บริษทั รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

น.ส. เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

Co-Founder

บริษทั มันนี่ แชท จากัด

ดร. บุษรา วงศ์รักศักดิ์

ประธานบริหาร

บริษทั เดอะบอส แคร์ เซ็นเตอร์ จากัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด

อาจารย์

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ประธานที่ปรึกษาอาวุโส

บริษทั ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบตั ิการ

บริษทั มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จากัด

ผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

บริษทั ไบโอเอ็นเนอยี่พลัส 2 จากัด

นาย พิสุทธิ์ สันติโชค

กรรมการบริษทั

บริษทั สมาร์ทเพลส แอนด์ เฮลท์ตี้ลิฟวิง่ จากัด

นพ. พีรวรรธน์ ศรีสุคนธ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั ด็อกเตอร์แลบ จากัด

นาย ไพศาล อิทธิธรรม

กรรมการบริหาร

บริษทั ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จากัด

นาย ไพศิลป์ ลิมป์ทองทิพย์

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั เอเซีย แปซิฟคิ ปิโตรเคมิคอล จากัด

นาย ภาคภูมิ ศิริขันธ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั แมกซ์เอนส์ จากัด

นาย ภานุพงศ์ ปรีชากาศ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

น.ส. ภารดี วรเกริกกุลชัย

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั โอเวอร์ซีส์ คาร์บอนไรเซอร์ จากัด

ผู้ตรวจราชการ

สานักนายกรัฐมนตรี (นร.)

น.ส. มนวรา เพชรพลากร

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด

นาย มีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษทั ไลฟ แอนด์ ลีฟวิง่ จากัด

น.ส. มุทติ า โพธิสารัตนะ

รองผู้อานวยการ สานักกรรมการ

บริษทั ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน)

ประธานบริหาร

บริษทั พาลาดิน เวิร์คแวร์ จากัด

ดร. นุชนาถ วสุรัตน์

นาย ประพันธ์ จันทร์วฒ
ั นพงษ์
น.อ. ศ.ดร.

ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

น.ส. ปริษา เตชะกรเมธากุล
นาย ปิยะเทพ ศิวากาศ
ดร. ปุนภพ ปุณณกิติเกษม

นาย มงคลชัย สมอุดร

นาย ยุทธนา ศิลป์สรรค์วชิ ช์
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เลขที่
61 นาง รวิภทั ร ประภานัน
62 น.ส. รสริน ประกอบธัญ
63 น.ส. รัตนา ตรีพพิ ฒั น์กุล
64 ดร. รัตนาภรณ์ มั่นศรีจันทร์
65 น.ส. ไรวินทร์ อิทธิพชิ ิตพงษ์
66 นาง ลัดดา กิตติพบิ ลู ย์
67 น.ส. วจี กลมเกลี้ยง
68 ดร. วรทิน พิศาลพงศ์
69 นาง วราภรณ์ ศรีธญั ญาภรณ์
70 น.ส. วรุณี เศรษฐีวรรณ
71 นาง วลัยพร ศรีประยูรสกุล
72 นาย วสวัต ตันติประภา
73 นาย วันเฉลิม สิริพนั ธุ์
74 นาง วัลย์ณี ทวีแสงศิริ
75 นาง วิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์
76 นาย ศจิษฐ์ เย็นบารุง
77 นาย ศาศวัต ตัณมานะศิริ
78 น.ส. ศิตา ปฐมภัทรชาติ
79 ดร. สมชัย ว่องอรุณ
80 นาย สมยศ ชาญจึงถาวร
81 นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช
82 ดร. สาโรจน์ วสุวานิช
83 นาย สิทธิพล ภู่สมบุญ
84 นาย สุจิตร์ ปั้นวงศ์ไพบูลย์
85 นาง สุจินตนา ทับวงศ์สิน
86 ผศ.ดร. สุดาใจ โล่หว์ นิชชัย
87 ผศ.ดร. สุดาวรรณ สมใจ
88 นาย สุทธิภคั จิราธิวฒั น์
89 ดร. สุนทรา พลไตร
90 น.ส. สุพร นภาโชติศิริ

ตำแหน่ง

หน่วยงำน, องค์กร

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั เอเจ แอนด์ เจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด

ผู้ประกาศข่าว

บริษทั ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จากัด

กรรมการบริหาร

บริษทั พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั สหภัณฑ์พฒ
ั นา โปรดักส์ จากัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั ไรวินทร์ กรุ๊ป จากัด

กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษทั ต.สยามคอมเมอร์เชียล จากัด

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพันธมิตรสัมพันธ์

บริษทั พราวด์ ฮอสพิทอลิตี้ จากัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษทั สหธาราวัฒน์ จากัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั มุกไมตรีการพิมพ์ จากัด

กรรมการบริหาร

บริษทั ไทยฟ้า (2511) จากัด

อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด

สานักงานอัยการสูงสุด

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน

บริษทั มาร์ซัน จากัด (มหาชน)

หุ้นส่วนบริหาร

บริษทั แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จากัด

รองประธานกรรมการบริหาร

บริษทั ซิตี้ ลิสซิ่ง จากัด

ประธานบริษทั และกรรมการบริษทั

บริษทั ซีเวลท์ โฟร์เซ่น ฟู้ด จากัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั เอสวีพี ออโต้เซล จากัด

รองประธานกรรมการ และประธานบริหาร

บริษทั ที.เอส.แอล.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ผู้จัดการอาวุโส

บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น อินกรีเดียนส์ (ที) จากัด

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อานวยการ

บริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จากัด

ประธานกรรมการ

บริษทั พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จากัด

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)

กรรมการบริษทั และกรรมการผู้จัดการ

บริษทั ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั อารีย์อภิรักษ์ จากัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

บริษทั โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จากัด

กรรมการบริษทั อาวุโส

บริษทั พลิค คอร์ปอเรชั่น จากัด

รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประธานบริหาร

บริษทั ยูโรเซีย 2003 (ประเทศไทย) จากัด

กรรมการบริหาร

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั เดคคอราม่า จากัด
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รำยนำมผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรม ปี พ.ศ. 2564
หลักสูตร “นักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 7
ชื่อ - นำมสกุล
เลขที่
91 นาง สุภา ศรีโพธิเ์ จริญ
92 น.ส. สุภาพร โภครักษ์
93 นาย สุรชัย สุทธิวรชัย
94 พล.ร.อ. สุรศักดิ์ เมธยาภา
95 นาย สุรินทร์ สิริชยานนท์
96 นาย สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
97 น.ส. สุวรรณี ลีลาประชากุล
98 นาย สุวชิ า แย้มสุข
99 รศ.ดร. เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิช์ ัย
100 นาง หทัยชนก บุษรากุล
101 นาย หยั่นเฟง หยาง
102 นาย อนันต์ เอกวงศ์วริ ิยะ
103 นาย อนุพงษ์ มาคา
104 นาย อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
105 นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์
106 น.ส. อภิสรา นิ่มนวลกุล
107 นาย อรัญ พันธุมจินดา
108 นาย อัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์
109 นาย อัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์
110 นาย อาคม สุวฒั นนนท์
111 นาง อารีวรรณ เฉลิมแดน
112 นาย อิศระ ตะวันชุลี
113 น.ส. อุชษณีย์ ชิดชอบ
114 น.ส. อุสา วงศ์ศิริกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงำน, องค์กร

ประธานกรรมการ

บริษทั สุภาออร์คิดส์ อินเตอร์แลบ จากัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั รัชฐิพร ดิเวลลอปเมนท์ จากัด

ประธานกรรมการบริหาร

บริษทั ฟรีเวย์เฮ้าส์ซิ่ง แอนด์ ลิซซิ่ง จากัด

ที่ปรึกษา

บริษทั แม๊กซ์ เพาเวอร์ จากัด

ประธานผู้บริหาร

บริษทั โอเค พรีคลาสท์ จากัด

ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั ลีแอนด์สตีล จากัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั คอนเวอร์เจนท์ อินเตอร์เฟรท จากัด

อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้จัดการ สานักประธานกรรมการ

บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด

ประธานกรรมการ

บริษทั เอช ไอ พี โกลบอล จากัด

หัวหน้าฝ่ายวางแผนระบบเครือข่ายและบริการ

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั บลู สกาย แชนแนล จากัด

รองผู้วา่ การด้านดิจิทลั วิจัย และพัฒนา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

เจ้าของกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เมโทร ประเก็น (2011)

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั คาซ่า อัสรา จากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษทั ตรีนิติ ลอว์ จากัด

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายงานจัดซื้อ

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจากัด สุรัตนพัฒการทอ

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั พรอรุณทรานสปอร์ต จากัด

กรรมการบริษทั

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบตั ิการ

บริษทั บีซีพจี ี จากัด (มหาชน)

กรรมการจัดหาทุน

มูลนิธพิ ระดาบส

กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษทั เจริญพัฒนาภัณฑ์ จากัด
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