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ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
หลักสูตร “วทิยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่  8 

(Advanced Master of Management Program)  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 ตามที่  หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรวิทยาการการจัดการ
สำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8 นั้น 
 บัดนี้  หลักสูตรฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
1   นาย กฤษฎิ์ คงธนดารากร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) 
2  นาย กฤษณ์ ลิมบานเย็น ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส  

ฝ่ายพาณิชย์ปิโตรเลียม 
บริษัทปตท. สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

3 นางสาว กศมา ปาไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเซฟฮาร์ทการแพทย์ กรุ๊ปส์ 
จำกัด 

4  พลเรือตรี กิตติพงษ์ แดงมาศ หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ 
กระทรวงกลาโหม 

5  นาย กิตติวุฒิ กิตติกุลพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด 
6 นางสาว กุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์ เลขาธิการ สมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ 

(ส.ท.ศ.) 
7 นางสาว กุลรดา โชคธราสิริภัช กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด 
8  นาย เกรียงไกร วงศ์ธีรทรัพย์ รองประธานอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 
9  ดร. ไกรสร โอภาสวงการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

แอสเซท พลัส จำกัด 
10  นาย คฑาภณ กุลภพสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโนเว็ค เอเซีย จำกัด 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
11 นางสาว งารัญชา อันตรเสน ผู้จัดการอาวุโส บริษัทฟิโก ้เทคโนโลยี แอนด์  

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
12  นาย จรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
13 นางสาว จรูญศรี วันเกิดผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ศูนย์บริการงานบัญชี 
บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) 

14 นาย จักษ์รินทร์ มุสิกะสังข์ ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัทบีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส 
จำกัด (มหาชน) 

15 นาง จันทนา สัมฤทธิ์พันธุ์สุข ประธานบริหาร บริษัทเฟิร์ส แชพเตอร์ จำกัด 
16 นางสาว จารุพร ใจชอบดียิ่งสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทฟู่หยวน บิซิเนส จำกัด 
17 นางสาว จารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเอ.แอนด์.มารีน (ไทย) จำกัด 
18  นาย จิรพันธ์ ปั้นประไพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอนโทรลเมติกส์ จำกัด 
19 นาง จุฑามาศ นวลพริ้ง ผู้อำนวยการสายงาน

ตรวจสอบ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

20 นางสาว ใจสคราญ โค้วไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิตี้พาร์คสตีล อิมพอร์ต 
(2002) จำกัด 

21 นางสาว ฉวีวรรณ จิระราชวโร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผน
และบริหารการสำรวจ
ปิโตรเลียม 

บริษัทปตท. สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

22 นางสาว เฉลิมศรี ระดากูล รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) 

23 ดร. ชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 

24  ศาสตราจารย์  
พลตำรวจตรี 

ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ คณบดี คณะตำรวจศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

25  ดร. ชาญ กุลถาวรากร ประธานและ
กรรมการบริหาร 

บริษัทดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์  
คอนซัลทิ่ง จำกัด 

26  ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ ประธานบริหาร บริษัทอีเอส โกลบอล จำกัด 
27  ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
28  พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 
29  นาย ณัฏฐ์วรัชญ์ ครรชิตศิริกุนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสามเสือ ทรานสปอร์ต จำกัด 
30  ดร. ณัฐ อธิวิทวัส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอินโนบิก (เอเซีย) จำกัด 
31  นาย ณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีทีซี โกลบอล จำกัด 
32 นางสาว ดวงพร อุดมทิพย์ ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
33 นาง ดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงาน

กลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) 

34 นาย เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ประธานกรรมการ และ 
ผู้ดำเนินรายการทีวี 

บริษัทไอ.อี.คิว.(ประเทศไทย) จำกัด 

35 นาย ตะวัน ชลออยู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแม็คเคม ซัพพลาย จำกัด 
36 นาย ทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

การตลาดต่างประเทศ 
บริษัทปตท. น้ำมันและการค้าปลีก 
จำกัด (มหาชน) 

37 นางสาว ทิพวรรณ กิตติพลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงิน 

บริษัทไททัน เมทัล จำกัด 

38 นาย ธงชัย โชคถนอมทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บรษิัททีทร ีสโตรก เนอสซิ่งโฮม 
จำกัด  

39 พันตำรวจเอก ธงชัย อยู่เกษ รองผู้บังคับการปราบปราม กองบังคับการปราบปราม 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

40 นาย ธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) 

41 นาย ธเนศร์ เจริญชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สี่พ่ีน้องทรัคแอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จำกัด 

42 นาย ธัชชัย ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอตติจูด พลัส โซลูชั่น จำกัด 
43 นาย ธีรสันต์ กูลมงคลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและ

บำรุงรักษาโรงแยกก๊าซ 
บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) 

44 นางสาว นพัฐห์ ปูคะวนัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไอ ไนน์ จำกัด 
45 นาย นรินทร์ ทิจะยัง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
46 นางสาว นริศรา วงษ์จันทึก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัทเอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด 

(มหาชน) 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
47 นาง นริศรา อมาตยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายวางแผนการลงทุน 
ส่วนบุคคล 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

48 นาย นัทธี อินต๊ะเสน ประธานบริษัท บริษัทพัลซ ไซเอนซ์ จำกัด 
49 ดร. นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยและแพทย์
พ้ืนบ้านไทย  
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข 

50 นาง นันทิยา จาระเวชสาร กรรมการผู้จัดการ บริษัทฮาร์วาดเอเชียคอนซัลติ้ง 
จำกัด 

51 นายแพทย์ นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 

52 นาย นิวัติ ลมุนพันธ์ กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

53 นางสาว นิษฐกานต์ ศรีเจริญสุุขยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรีนไฮโปรดักส์ จำกัด 
54 นาย บริพันธุ์ วรรณขจรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแบคเคอร์ อินดัสทรี จำกัด 
55 นาย บัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายการเงินงบประมาณ 
และบัญชี 

บริษัทยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 

56 ดร. นายแพทย์  บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

57 นาย ปรวีร์ เมาลานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงาน
การลงทุน 

ธนาคารออมสิน 

58 ดร. ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น รองประธาน หอการค้าจังหวัดภูเก็ต 
59 แพทย์หญิง ปวีณา ศรีมโนทิพย์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
บริษัทเวชธานี จำกัด (มหาชน) 
(โรงพยาบาลเวชธานี) 

60 ดร. ปัญจมา สุระสัจจะ กรรมการผู้จัดการ บริษทัจักรราชคอนสตรัคชั่น จำกัด 
61 นางสาว พรรณอวิกา ลิมปะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดอะ ฟิฟธ์ เธอร์สเดย์ จำกัด 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
62 นางสาว พัชญ์สิตา พัชรรุจิพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด 

(สำนักงานใหญ่) 
63 ดร. พัชรี แซ่พุ้น ผู้อำนวยการอาวุโส บริหาร

การขายลูกค้าบุคคลธนกิจ 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด 
(มหาชน) 

64 นางสาว พัสกร ยาชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัทธุรกิจเหล็กดี จำกัด 
 

65 ดร. พิจักษณ์ เพชรสงค์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าว
บันเทิงแห่งประเทศไทย  

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศ
ไทย 

66 นาย พิพัฒน์ รัตนคช รักษาการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัทสามารถคอมเทค จำกัด 

67 นาย พีรพล จินดาศิริโรจน์ รองกรรมการบริหาร บริษัทบิลเทค ออโตโมทีฟ จำกัด 
68 ดร. พีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา เลขานุการประจำ

คณะกรรมาธิการคมนาคม 
สภาผู้แทนราษฎร 

69 นายแพทย์ ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดี  กรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข 

70 นาย ภูวดล สุนทรวภิาต ผู้จัดการใหญ่ บริษัทบีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
71 นาย มนภัทร์ อาษากิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายงานกลยุทธ์องค์กร 
บริษัทเด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

72 นาย ยุคล เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ประจำ
เขต 3  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 

73 ดร. ยุทธพงศ์ ทิพย์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทรักษาความปลอดภัย  
โปรการด์ แม็กซ์ จำกัด 

74 นาย เลอศักดิ์ ทองร่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
75 นาย วรภัทร สุนทรพลิน กรรมการบริษัท บริษัทไมคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

(มหาชน) 
76 นาย วรยศ ทองตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 

จำกัด (มหาชน) 
77 ดร. วรรณวรางค์ วัชรานานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน

พัฒนาธุรกิจ 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด 
(มหาชน) 

78 นาย วรินทร ไชยโรจน์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ 

บริษัทแคนนาบี ไบโอเทค จำกัด 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
79 นาย วิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปา 

ส่วนภูมิภาค เขต 1 
การประปาส่วนภูมิภาค 

80 นาย วินัย สุวรรณขจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีทรงชัยการช่าง จำกัด 
81 นายแพทย์ วิรัตน์ ภิญโญพรพาณิช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
82 นาง วิลาสินี ศานติจารี กรรมการบริหาร บริษัทโบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด 
83 นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
บริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) 

84 นายแพทย์ ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์  
ณ อยุธยา 

ผู้อำนวยการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข  

85 พลตำรวจตรี ศารทูล ประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองตรวจ
ราชการ 2 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

86 ดร. ศิริพงศ์ จารุรันต์มงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัทพงศ์เพชรคลังวัสดุก่อสร้าง 
จำกัด 

87 นาย สดใส โรจนวิชัย  
(สดใส รุ่งโพธิ์ทอง)  

ศิลปินนักร้อง และ 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา  
จังหวัดปทุมธานี 

  

88 นาย สถาณุ โตอดิเทพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัทสามารถเทลคอม จำกัด 
(มหาชน) 

89 นาย สถาพร สว่างแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

90 นาย สมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
และรองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) 

91 นาย สมบัติ จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการระบบ
จำหน่าย) 

การไฟฟ้านครหลวง 

92 นาย สมบัติ สุขมะณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด 
93 พลตำรวจโท สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 
94 นาย สมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
95 นาย สมมาตร มณีหยัน รองอธิบดี กรมธนารักษ ์กระทรวงการคลัง 
96 พลตรี สมยศ ฉันทรวรลักษณ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการ

กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 
97 ดร. สรา ชื่นโชคสันต ์ รองผู้อำนวยการ  

ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

98 นาย สราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

99 นายแพทย์ สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

100 นาง สุจิรา จันทรวิสูตร กรรมการบริหาร บริษัทปานวิมาน กรุ๊ป จำกัด 
101 นาย สุชาติ ปั้นทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทปั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด 
102 นางสาว สุธิดา พันไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านการเงิน 
บริษัทออลล์ อนิสไปร์  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

103 นาง สุนัฏฐา สุขไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์และสนับสนุนองค์กร 

บริษัทไทย อีทอกซีเลท จำกัด 

104 นาง สุนันทา จันทรเสรีกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้า กรุงไทย จำกัด 
105 นางสาว สุภารัตน์ ตั้งวัฒนาพรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทไนน์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
106 ดร. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ หัวหน้าส่วนงานการจัดการ

ความรู้ด้านเทคนิค 
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จำกัด (มหาชน) 

107 นาย สุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
ระบบการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ทางการเงิน 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง 

108 นาย สุวรรณ พงษ์สังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบโอแอคทีฟ จำกัด 
109 นายแพทย์ โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัททรัพย์โสภณทวี จำกัด 
110 นางสาว โสภิดา หิรัญโชติพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) 
111 นางสาว โสรัจจา บุญประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปฏิบัติการ 
บริษัทเซนต์เมด จำกัด (มหาชน) 

112 นาย อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ  บริษัทเนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 
(มหาชน)  

113 ดร. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 



8 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
114 นาย อนุสรณ์ เทพจิตรา ผู้จัดการอาวุโส บริษัทปตท. สำรวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
115 นาย อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและ

ธุรกิจท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

116 นายแพทย์ อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข 

117 นาง อภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

118 นาย อมร อึงสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด  
119 นาง อรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

120 นาย อรรถสิทธิ์ ศักดานุวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัท 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ อาร์โก 
(ประเทศไทย) จำกัด 

121 นาย อรุณ ศิริจานุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทยูไนเต็ด โปรเจคต์  
แมเนจเมนท์ จำกัด 

122 นางสาว อัจฉราภรณ์ พรหมชาติ ผู้บริหารประจำภูมิภาค General Electric (GE) 
123 ดร. อัญญรัตน์ บุญนิธิวรกุล ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการ

พาณชิย์ 
บริษัทเอสซีบี อบาคัส จำกัด 

124 นาย อัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) 

125 นาง อิงสาริศา กันตาคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

บริษัทพารากอน เอสเทติก จำกัด 

126 นางสาว อุษา แจ้งบุญ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส 
ฝ่ายลูกค้าธุรกิจ SME  
ขนาดกลาง 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
(มหาชน) 

127 นาย เอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล กรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
ปฏิบัติการ 
 

บริษัทดีโอด ีไบโอเทค จำกัด 
(มหาชน) 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
128 Mr. Chen Zhongping ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทราส พอล จำกัด 

 
129 Mr.  Dalin Thuch เอกอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำ

ประเทศไทย 
  

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่ นที่  8  ชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม จำนวน  79,000 บาท  (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถว้น)  ภายในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 
2565  ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้ 

 1. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีประเภท   
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)"  เลขที่บัญชี   
944-0280494   

2. เช็คสั่งจ่ายในนาม “หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส. )” และนำส่งที่
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10 
 

การปฐมนิเทศและเปิดการอบรม 
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา 

ลีสวัสดิ์-ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และงานเลี้ยงต้อนรับ 

วบส.8 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3  อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

ผู้ที่ ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  และกรณีชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี  

 

     ประกาศ ณ วันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 
                                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์) 
                                  ผู้อำนวยการหลักสูตร 

หมายเหตุ:  ติดต่อเจ้าหน้าทีห่ลักสูตรฯ โทรศัพท์ 0 2727 3911  มือถือ  08 6971 9292, 06 5580 6651   

 


