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1. คณุกฤตยา  บณัฑิตานนท ์ 

(เกรซ) 

ผ ูด้ าเนินกิจการ 

บรษิทั คีป ทเูก็ตเตอร ์จ ากดั 

 

 

 

 

  6. ดร.เกรยีงศกัด์ิ  แสงสว่าง 

(โจ)้ 

ผ ูพิ้พากษาสมทบ 

ศาลเยาวชนและครอบครวั

สมทุรสาคร 

 

 

 

2. คณุกญัญกาญจน ์ ซ่ือสตัย ์

(ป)ู 

Director 

Fin @ Infinity 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. คณุเกศนภา หลี้สกลุ (กอ้ย) 

ผ ูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

หา้งห ุน้สว่นจ ากดั เวียงสระมอเตอรเ์ซลส ์

 

 

 

 

3. คณุกญัณฏัฐ ์ กรวิทยธ์นโชติ 

(แป้ง) 

Managing Director 

Xcellent Agency Co.,Ltd. 

 

 
 

  8. คณุขจรศกัด์ิ ประดิษฐาน 

(จอหน์) 

ประธานกรรมการบรหิาร  

บจ. รกัษาความปลอดภยั จอหน์สนั เอเชีย 

 

4. คณุกญัรนิทร ์เจรญิผลคงภทัร ์ 

(ต๋อ) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ  

บรษิทั เดอะโซลชูัน่ โลจิสติกส ์จ ากดั 

 

 

 
 

  9. คณุคมกรชิ  ศิรริตัน ์(เตง้) 

รองกรรมการผ ูจ้ดัการ 

บริษทั บีอีซี เทโร เอ็นเตอรเ์ทนเม็นท ์จ ากดั 

TEL: 081-8226651 

 

 

5. คณุกานต ์ เลิศกงัวาลไกล 

(ใหม่) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

Karnlert Decoration Co.,Ltd.  

 

  10. คณุคมกฤช  จตูะกานนท ์

(ออม) 

ประธาน 

บรษิทั ออมไทย จ ากดั 
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11. คณุจอมพงษ ์ โตมงคล 

(เก๊ียก) 

กรรมการ  

บจ. มิสเตอร.์ดี.ไอ.วาย.เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 

 

   

 

16. ดร.ชลธาร วิศรตุวงศ ์(ป)ู 

ผ ูอ้ านวยการ 

ส านกัมาตรฐานและพฒันาการ

จดัเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต 

 

 
 

12. คณุจารวุรรณ  ดษุฎีธรรม

(เป้ิล) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บจ. แสงทอง เอส.พี.เจ.มอเตอร ์ 

 

  17. คณุชชัวสัส ์ขจรภยั (โตง้) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บจ. ซีเอส.ไซน ์แอนด ์โปรดกัส ์

 

13. คณุจีรพนัธ ์ อศัวะธนกลุ 

(ไก)่ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและ

กรรมการผ ูจ้ดัการใหญ่ 

บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์ 

 

  18. คณุชติุมา เชยช ุ่ม (แบงค)์ 

ประธาน 

บจ. ซีเอช โปรเฟสชัน่แนล คอนซลัแทนท ์ 

 

14. คณุเฉลิมพล ทนัจิตต ์

(อ๋อง) 

รองประธานฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์

สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ ์

 

 

 

  19. คณุณฏัฐชยั จนัทรทิ์พย ์

(แบงค)์ 

Account Executive  

Streich Company 

 

15. คณุชนกมณฐ ์วิรยิะพานิชภกัดี 

(อ ุ)๊ 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บจ. ซคัเซส อิมพอรต์ แอนด ์เอ็กซพ์อรต์ 

 

  20. ดร.เดชณรงค ์ไพบลูยน์นัท

พงศ ์(โก)้ 

ประธานกรรมการบรหิาร 

บจ. บา้นพงศไ์พบลูย ์พรอ็พเพอรต้ี์  
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21. คณุทวีนนัท ์ช่วยนา (เกมส)์ 

รองผ ูอ้ านวยการฝ่ายบรกิารงานท่ี

ปรกึษา 

สถาบนัอาหาร 

 

 

  

   

26. คณุธวชัชยั  ผลสะอาด (บอย) 

หวัหนา้ส านกังาน 

ส านกังานกฎหมายธวชัชยั แอนด ์แอสโซซิ

เอทส ์

 

22. คณุธงชยั  วงศกิ์ตติการ  

(โหน่ง) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั เบนซ ์ราชคร ูจ ากดั  

 

  27. คณุธญัญาภรณ ์โตช านาญวิทย ์ 

(ลกูศร) 

วิศวกร Health Safety & Environment 

บรษิทั ต้ิงเซ่งฮง อตุสาหกรรม จ ากดั 

 

23. คณุธนพร กนกกลุ  (บี) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั อลิส อีทเทอรร์ี ่จ ากดั 

 

 

  28. คณุธญัพงศ ์สวุฒันารกัษ ์

(โบท๊) 

ผ ูช้่วยประธานกรรมการ

Dhammatorn Aesthetic Co.,Ltd. 

 

24. คณุธนานิษฐ ์สิรไิอยราวชัร 

 (อ๋อ)       

Managing Director  

Innovate International Co.,Ltd. 

 

  29. คณุธารากร ธาราธ ารงฤทธ์ิ 

(ต่อ) 

General Manager 

Kudos by Tarakorn 

 

 

 

 

25. คณุธรรมนญู ธีรพงศ์

ปรชัญา 

 (โจ)       

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั มาตา จ ากดั 

 

 

 30. ดร.ธิติมา ไชยมงคล (ป)ู 

Dissertation Coaching 

Reseacher (Thailand) Co.,Ltd. 
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31. คณุนพรตัน ์วามะศิร ิ

(นพ) 

Engineering Director 

บจ. ไมลอทท ์แลบบอราทอรสี ์ 

  

   

36. คณุบญุเลิศ  ทวีกิตติกลุ (ตือ) 

ผ ูจ้ดัการ 

ส านกังานบญัชี บี แอนด ์เอส และบริษทั 

ทวีวฒันก์ารบญัชี จ ากดั 

 

 

 

32. คณุนรพรรษ  เพ็ชรตระกลู  

(นร) 

ผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันา

นโยบายการคลงัทอ้งถ่ิน 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

 

  37. คณุบรุนิทร ์สหสัธารากลุ  

(จอรจ์) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั นีโอ เอสเค จ ากดั 

 

33. คณุนฤมล ร ุง่เรอืง  (อุ)๊ 

ผ ูจ้ดัการเขต สนง.เขต

กรงุเทพ-ตะวนัออก 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

  38. คณุบษุกร  ชมแสงจนัทร ์

(บวั) 

เลขานกุาร 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 

34. คณุบรม สมัฤทธิวณิชชา 

 (บรม)       

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั เด่นไทย สตีล จ ากดั 

 

  39. คณุปฐวี ชยัวฒัน ์(นิค) 

Developing Division Manager 

บรษิทั ชยัวฒัน ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 

 

 

 

 

 

35. คณุบญุเรอืง เลิศวิเศษวิทย ์

 (เลี้ยง)       

ห ุน้สว่นบรษิทั  

บจ. ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  

เอบีเอเอส   

 

  

40. คณุปภาดา ศิรวิรศิธารา 

(ปุ้ ย) 

ผ ูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ ์

บรษิทั ซีพี รเีทลลิงค ์จ ากดั 
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41. คณุประกายมาศ กิรวิฒันศกัด์ิ 

(เชอรี)่ 

 

 

  

   

46. คณุปรติา  ชยัภทัรวงษ ์

(นอรธ์) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั ซิกม่า เอซี จ ากดั 

 

 
 

42. คณุประดินนัท ์ อคัรชิโนเรศ  

(ต ุ่น) 

กรรมการ 

บรษิทั ขา้วกร ุป๊ จ ากดั 

 

  47. ดร.ปรยีนนัท ์ มงคลสรุยิะเดช 

(จอย) 

ประธาน 

บรษิทั เทพประทานโอสถ จ ากดั  

 

43. คณุประภสัสร มหาธนวาณิช  

(ไนน)์ 

รองกรรมการผ ูจ้ดัการ 

บจ. บางกอก เมดิคอล เอ็นจิเนียริง่  

 

  48. คณุเปรมินทร ์ญาณศิร ิ(กบ) 

กรรมการ 

Sister Spring Clinic 

 

44. คณุประสพโชค บญุมี 

 (โชค)       

โฆษก 

อนกุรรมาธิการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

 

  49. คณุโปรดปราน เสรญิวงศส์ตัย ์

(ผิง) 

General Manager / Board of Director 

Foreplay Organizer / Block Network 

 

 

 

 

 

45. คณุปรญิญา เอ่ียมประดิษฐภ์ณั 

 (พงษ)์       

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั อเรย ์คอนสทรคัชัน่ จ ากดั 

 

 

 

 

 

50. คณุพชัระภรณ ์กนกกลุ (ซี) 

กรรมการ 

บรษิทั ไจแอนท ์คิง จ ากดั 
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51. คณุพิชยั  จาวลา 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั บีท ูโฮเทล จ ากดั 

  

  56. คณุภคัวรนิทร ์ มนสัวชัรพงศ ์

(น ุ่น) 

ท่ีปรกึษาการเงินอาวโุส 

บรษิทั เวลธ ์เมเนีย จ ากดั 

 

 
 

52. คณุพิไลวรรณ  กนกทณัฑ ์ 

(ทราย) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั ฟินโนเวชัน่ 989 จ ากดั 

 

  57. ดร.ภสัรฉตัร ์ นนทะวชัรศิรโิชติ 

(เจ๊ียบ) 

อดีตผ ูช่้วยรฐัมนตร ี

ประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี

 

53. คณุไพบลูย ์อ่าวสถาพร  

(บลูย)์ 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั วิสตา้ทราโฟ จ ากดั 

 

  58. คณุภานิชา มากคลา้ย (นิฌา) 

Financial Advisor 

บรษิทั เอไอเอ จ ากดั 

 

54. คณุไพสิน ปัญญามโน 

 (สิน)       

กรรมการผ ูจ้ดัการใหญ่ 

หจก.สินชยัการสรุา 

 

  59. คณุมนวิภา  จภิูบาล (ต๊ิก) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารการส่ือสาร 

บรษิทั วีอารท์วินส ์จ ากดั 

 

 

 

 
 

 

55. ดร.ฟ้าใส  สามารถ 

 (เก่ง)       

รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลรตันโกสินทร ์

 

 

 

 

60. คณุรกัชาติ กิรวิฒันศกัด์ิ 

(ด ุ่ย) 

ประธานสภา 

สภาวฒันธรรมอ าเภอสงูเนิน 
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61. คณุฤดีรนิทร ์ กิจทวีปวฒันา 

(อุ)๊ 

Managing Director  

Trulyhill 

 

 

  66. คณุวรรณวิภา  อรรณพ ณ อยธุยา  

(เดียร)์ 

Sales Director  

Cisco Systems (Thailand) Ltd. 

 

 

 

 

62. คณุลกัษณาวลัย ์ เหมอปุถมัภ ์ 

(ปุ้ ย) 

ประธานกรรมการบรหิาร

บรษิทั เรเกนวาลดเ์ทรด จ ากดั  

 

  67. ม.ร.ว.วรรณาภรณ ์ ศขุเนตร 

(หญิง) 

รองประธานกรรมการ 

บรษิทั ดลุภากรอินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

 

63. ว่าท่ีรต.หญิงลดัดา ค าลือ  

(ออ้ย) 

Administration Director  

Mega Planet Co.,Ltd. 

 

  68. คณุวิวรรธน ์วงศว์านศรสีขุ 

(วรรธน)์ 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั เอดบับลิวจี จ ากดั 

 

64. พล.ต.ต.วรณฏัฐ ์ผนัผอ่น 

 (เป็ด)       

ผ ูบ้งัคบัการ 

กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล  

  69. คณุวีรพล  ย้ิมสินสมบรูณ ์

(บอย) 

 

 

 

 
 

 

 

65. คณุวรณนั  สาคร (กก)       

เจา้ของกิจการ 

พีเฮา้ส ์อพารท์เมน้ต ์

 

 

 

 

 

70. คณุวทุธิพฒัน ์วิศาลศกัด์ิ

(อารต์) 

เจา้ของกิจการ 

บจ. คิวบิก ฟู้ ดส ์แอนด ์แคทเทอริง่  
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71. ดร.ศรภีมิู  ศขุเนตร  

กงสลุใหญ่กิตติมศกัด์ิ 

สถานกงศลุราชรฐัโมนาโก 

 

 

  76. คณุสมชาย  เอกรชัดากร 

(ป้อม) 

เจา้ของธรุกิจ 

บรษิทั แพลน๊เน็ทสกรีน จ ากดั  

 

 

 

72. คณุศิญารตัน ์ จารวิุศาลวฒัน ์ 

(หน ุ่ย) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั สหพรมัน่คง จ ากดั   

 

  77. คณุสมชาย  กิติภรณ ์(โม่) 

President 

KP Solution Co.,Ltd. 

TEL: 095-5906622 

 

73. คณุศภุชยั คลงัทอง  (ต่าย) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั ฟอรท์าร ์จ ากดั  

 

  78. คณุสมบติั   โรจนสถาพรกิจ

(โจ)้ 

 

 

 

74. คณุสมชนก ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา 

 (เป้ิด)       

ผ ูอ้ านวยการ ส านกักรรมการผ ูจ้ดัการ

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

  

  
79. คณุสมยศ เก็จโกวิท (ตู)่  

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บจ. เอกโกวิท บิสซิเนส กร ุป๊ 

 

 

 

 

 

75. คณุสมชาย  ศภุสญัญา 

(หมิง)       

ประธาน 

บจ. จินหมิง กร ุป๊ (ประเทศไทย) 

 

 

 

  

80. คณุสายเอก อไุรไพรวนั  

(สายเอก) 

ผ ูช้่วยกรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั พี.เอ็น.วี. คลงัสินคา้ จ ากดั 

 

 

 

 



 

รายชือ่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

หลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม” (นมธ.) รุ่นที่ 16     

 

81. คณุสขุมุา  สาระหงษ ์ (ชมพู่)  

ผ ูอ้ านวยการฝ่ายสง่เสรมิ

ประสิทธิภาพองคก์ร 

ส านกังานความรว่มมือพฒันา

เศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

 

  86. พ.ต.ท.สรุศกัด์ิ  กนกวิลาศ 

(ต้ี) 

รองผ ูก้ ากบัการป้องกนัปราบปราม

สถานีต ารวจนครบาลโชคชยั 

 

 

 

 

82. คณุสชุญัญา มิสาร ิ(ป้อม) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั มิสารกิารบญัชี จ ากดั 

 

  87. คณุสรุยีพ์ร เพ่ิมพนูพิพฒัน ์

(เอ)๋ 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บจ. พี แอนด ์พี สตีล (ไทยแลนด)์,  

บจ. โฟร ์พี อินเตอรเ์ทรด แอนด ์ซพัพลาย  

 

83. คณุสภุรณภ์ทัร ์แสงอรา่ม 

 (หน่ึง)       

ผ ูอ้ านวยการภาคกลางและใตต้อนบน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

  88. คณุเสรมิ  กลัยารตัน ์(เสรมิ) 

ผ ูอ้ านวยการกองกิจการนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

84. คณุสเุมธ บญุบรรดารสขุ 

(เมธ)       

ประธานกรรมการ 

บจ. วฒันาสขุ อินเตอรเ์นชัน่แนล 

  

  89. คณุอดิศร ใจชอบช่ืน (ศร) 

ประธานกรรมการ 

บรษิทั แนสคอมพ ์เอ็ดดเูคท จ ากดั 

 

 

 
 

 

 

85. ดร.สรุชยั  วฒันจนัทร ์

(ชยั)       

ผ ูอ้ านวยการสถานฝึกอบรม 

สถานฝึกอบรมหลกัสตูรรกัษา

ความปลอดภยั เจเอสซี 

 

 

 

  

90. คณุอธิตานนัท ์ อภิธนทวีพฒัน ์

 

 

 

 

 

 



 

รายชือ่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

หลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม” (นมธ.) รุ่นที่ 16     

 

91. คณุอนนัต ์ กาลวิรยิะเลิศ

(นนั) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั โมเดอราโต ้จ ากดั 

 

 

 

  96. คณุบณุยนชุ  จงวาณิช (นอ้ย) 

 

 

 

92. คณุอภิชา  งามแสงธรรม 

(อาทิตย)์ 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั เอ ฟลายอ้ิง เวิลด ์จ ากดั 

 

  97. คณุสขุสนัต ์ นกน่วม 

(ต๊ิก) 

เจา้ของกิจการ 

บรษิทั พฒันร์พีและนกัสืบ จ ากดั 

 

93. คณุอภินนัท ์ สมพรพฒันา 

(เอ) 

รองผ ูอ้ านวยการ 

ฝ่ายบรกิารงานท่ีปรกึษา 

สถาบนัอาหาร 

 

  98. คณุสชิุน  เมฆะสวุรรณโรจน ์

(ชิน) 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

บรษิทั ลายพาดกรณ ์จ ากดั 

 

94. ดร.อาทิตย ์ เพ็ชรรตัน ์

(เปรม) 

ท่ีปรกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

  99. คณุอคัรวดี  ลิมจิตติ (หน ุ่ย) 

ผ ูบ้รหิาร 

บรษิทั รชิมอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล 

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

 

95. พ.ต.ท.อิทธิพล  สงัขป์ระไพ 

(ติว) 

รอง ผกก. (ปฏิบติังาน กอ.รมน) สกพ. 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

 

  100. คณุภชัพิชชา  ปภาธนินกานต ์

(โจ) 

 

 

 

 

 


