
 
  

 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
หลักสูตร “วทิยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่  9 

(Advanced Master of Management Program)  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
               ตามที่หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการการจัดการ
สำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)  รุ่นที่  9 นั้น 
 บัดนี้  หลักสูตรฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางสาว กนกพร อารยะปราการ  กรรมการบริหาร บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จำกัด (มหาชน) 

2 นางสาว กรชนก ชื่นใจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน 

บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) 
จำกัด 

3 นาง  กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4 นาย กิตต ิศิริคุรุรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรศิริ จำกัด 

5 นาย กิตต ิอัจฉริยบุญยงค์ รองกรรมการผู้จัดการสาย
การตลาด 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด 
(มหาชน) 

6 นาย กิตติพงษ ์ พวงมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด 

7 นาย กิตติศักดิ ์ลิ้มอำไพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด 
จำกัด 

8 นาง จตุพร โรจนพานิช อธิบดี กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

9 นาง จรรยา สว่างจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด 
(มหาชน) 
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10 นางสาว จันทร์เพ็ญ  ถาวรเจริญพนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ 
แมเนจเม้นท์ จำกัด 

11 นาง จิราภรณ์  เสริมโสภณ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ 
จำกัด 

12 นาย เจตุบัญชา อำรุงจิตชัย รองโฆษกพรรค พรรคไทยสร้างไทย 

13 นาง ฉัตรกุล สุนทรบุระ หัวหน้างานบริหารภาพลักษณ์
องค์กรและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จำกดั (มหาชน) 

14 นางสาว ชนากานต์ ชัยศรี Miss Thailand World 1990/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้
ก่อตั้ง  

สถาบันสอนทำอาหารและขนม 
Sweet Story by Som 

15 นาย ชลัช รัตนบุญนิธ ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทย 

16 นาย ชวภณ เจริญสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น วี อี เลคทริค จำกัด 
17 นาย ชัยยศ ชุณห์วิจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สินทรัพย์ 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด 
(มหาชน) 

18 นาย ชิษณุพงศ์ ขอมปวน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บี อาร์ เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จำกัด 

19 นาย ไชยา วงศ์ลาภพานิช  รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
บริหาร 

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด 
(มหาชน) 

20 นาย ฐานวัฒน์ พรเศรษฐรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี ซัคเซส โซลูชั่น จำกัด 

21 ร้อยโท ณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจ
สัมพันธ์และกิจการสาธารณะ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จำกัด (มหาชน) 

22 นาย ณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

23 นาย ณัฐพงศ์ ชลออยู่ รองกรรมการผู้จัดการ (สาย
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ) 

บริษัท แม็คเคมซัพพลาย จำกัด 

24 นาย ณัฐวัฒน์   พอใช้ได้ ที่ปรึกษา บริษัท กรงุเทพธนาคม จำกัด 
25 นาย ณัฐวุฒิ หิรัญพันธุ์ทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮบริดโบวล์ จำกัด 

สำนักงานใหญ่ 
26 นาย ณัฐไวภพ ฐณะพงศ์ภักค์ นายกสมาคม สมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ 

27 นาง ดวงฤทัย โชติบูรณ์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม.เอส.บิวตี้ไลน์ จำกัด 
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28 นางสาว ดุษฎี บัณฑิตธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไอ.เอ็ม.ไอ อินดัสตรีส์ จำกัด 
29 นาย เดชา วิริยะเจริญกิจ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการระบบ

จำหน่าย) 
การไฟฟ้านครหลวง 

30 นาย ถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

31 ม.ล.  ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธ ิ กรรมการบริหาร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด 
(มหาชน) 

32 นางสาว ธนิษฐาน์ อัครทวีธราธรณ์ ผู้บริหารฝ่ายขายอาวุโส บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 
จำกัด (มหาชน) 

33 นาย ธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต 

34 นางสาว ธารนันท์ ทั่วด้าว ประธานเจ้าหน้าที่วัฒนธรรม
องค์กร 

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด 
(มหาชน) 

35 นาย ธิติพัทธ์ อัครวงศ์วริส กรรมการบริหาร บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส 
จำกัด 

36 พันเอก ธีรพันธ์ แพเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

37 นาย ธีรวุฒิ เวทะธรรม ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
38 นางสาว นนท์ปิญา ศุกรโยธิน ศิลปินนักประพันธ์เพลง    

39 นาย นวพล ดิษเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารองค์กร 

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

40 นางสาว นิชาภา เหล่าสิริกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น 
เทคโนโลยี จำกัด 

41 นาย นิพนธ์ นาชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด 

42 ดร. นิพัทธ์ รัศมีโกเมน ผู้จัดการทั่วไป โครงการ 
Robotics AI & Intelligent 
Solutions  

บริษัท PTT RAISE ในเครือ บริษัท 
ปตท. จำกัด (มหาชน) 

43 นางสาว นุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

44 นาย บัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส รักษาการกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำกดั 
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45 นาย บุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ
ดาวเทียม 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) 

46 นาย บุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.แอล.อินเตอร์ จำกัด 

47 นาย ปฐม ยงวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีวายไอ แคปปติอล จำกดั 

48 พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือน
ทหาร 

กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 

49 นาย ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการ  สำนักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 

50 นาง ปริญดา มาอ่ิมใจ รองประธานอาวุโส บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จำกดั (มหาชน) 

51 นางสาว ปัญณวีย์ วงศ์ฯรารัชชกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธาดาพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป 

52 พลอากาศเอก ปัณณพัฒน์ โพธิ์น้อย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริษัท บี.อาร์.เอ็น. เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จำกัด 

53 นาย พงศกร ลัชชาภิรมย์ หัวหน้าเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ บริษัท พิโซน่า ทัวร์ จำกัด 
54 นายแพทย์ พงศ์เกษม ไข่มุกต์ รองปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

55 นาย พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระ
จอมเกล้า 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

56 นาย พงษ์ศักดิ์  จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

57 นาง พนิตาวดี ปราชญ์นคร รองอธิบดี กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 
58 นางสาว พรเพชร หรูจิตรวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท สหกฤษแวร์เฮาส์ จำกัด 

59 นาง พรรณพร ศาสนนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์
การเงินองค์กร 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

60 นางสาว พร้อมรัก ลิ้มสดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีส์นีส์ จำกัด 

61 นาย พฤทธิ์ ลี้วิไลกุลรัตน์ รองผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) 
62 นาย พลฤทธิ์ พนานุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็ม ซี เอส ออโตเมชั่น 

เทคโนโลยี จำกัด 
63 แพทย์หญิง พัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณ ผู้อำนวยการ ร.พ.จักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ

มหาชน) 
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64 นาง พันพร โตวิริยะเวช  ผู้อำนวยการ 
สำนักงานผู้อำนวยการ 

สำนักงบประมาณ 

65 นาย พัสกร เจียตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเวอร์โกลว์ ซัพพลาย เทรด
ดิ้ง จำกัด 

66 พลอากาศโท พิบูลย์ วรวรรณปรีชา รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 

67 นาย พิภู สุโชคชัยกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิพันธุ์ เนเจอร์ 
ฮิล วิลเลจ 

68 นางสาว พิมพ์ภัทรา วนันท์หิรัญกุล ประธานเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายการตลาด 

บริษัท คอนโทรลเมติกส์ จํากัด 

69 นาง พิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา รองประธานสายงานการเงิน
และบัญชีบริษัท 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด 
(มหาชน) 

70 ดร. พิรุฬห ์เหมมณฑารพ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด 
(มหาชน) 

71 นาย พิสิฏฐ์ สีกาก ี ประธานสภาทนายความ สภาทนายความจงัหวัดตราด 

72 นาย ภณ ทัพพินท์กร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทัพพินทกร กรุ๊ป จำกัด  
73 นางสาว ภัคจิรา รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด 

74 พลเอก ภัทรพล ภัทรพัลลภ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

75 นางสาว ภัทริน ศรีดุลยกุลย์ รองประธาน บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด 

76 นาย ภานุวัฒน์ รุ่งเรืองอารี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

77 นาย ภาสกร สุวรรณรุจ ิ ผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนา
ธุรกิจ 2 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

78 นางสาว ภิญญ์สินี ศิริภาณุพงศา ประธานกรรมการ บริษัท อัพเปอร์พลัส จำกัด 
79 นาย มงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด 

80 นาย มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 

81 นาย มนตรี ศิลปอาชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท . จำกัด (มหาชน) 
82 นาย มนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ  บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
83 นาย มานพ จันทร์ชอุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

84 นาย เมธ์ ปุ่มเป้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด  
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85 นางสาว รจนา ซื่อเจริญกิจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส.ซี.เค. ผ้าใบ จำกัด 
86 นาย รัชพล ศิลาวิเศษฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท วายอีเอส คอร์ปอเรชั่น 

จำกัด 
87 นาง ลดาวัลย์ โชติมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

การเงนิและบริหารพัสดุที่ 3 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

88 นาย วรยุทธ กิตติอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รุ่งกิจ เรียลเอสเตท จำกัด 
89 นางสาว วรรณวิจิต อินทรัญ ผู้อำนวยการภาคธุรกิจ SME  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

(มหาชน) 
90 นาย วรศักดิ์ บุรณศิริ หัวหน้าฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

91 นาย วัชรกฤษณ์ โชติบูรณ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.เอส. ยูเนียน เอ็นเตอร์
ไพร์ส จํากัด 

92 นางสาว วิจิตรเลขา มารมย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยงภาพรวม 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  

93 นาง วิภา จันทรกูล ศิลปินนักร้อง   

94 ร.อ.  วีระเชษฐ์ ขันเงิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
นวัตกรรม 

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) 

95 นาย วุฒิชัย ชนป์ยางกูร ผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ 
จำกัด  

96 ดร.  วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ 
จำกดั (มหาชน) 

97 นาย เวคิน  ตั้งกุลวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
พัฒนาธุรกิจ 

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด 
(มหาชน)  

98 นาย ศุภเดช อัศวดำรงเดช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย
งานอำนวยการ  

บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เท
นเมนท์ จำกัด (มหาชน) 

99 นาย  สกายเบ็น สอิ้งทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์ เคิร์ฟ 

100 เรืออากาศเอก 
นายแพทย์ 

สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

101 นาย สรพงษ ์อุดมศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด 

102 นาย สรรเสริญ เอกประทีป กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคร์ ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น 
จำกัด 
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103 นาย สัจจา พุกสุขสกุล  โยธาธิการและผังเมือง
มุกดาหาร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

104 นาย สัญชัย กรุงกาญจนา อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและ
หารือ 1 

สำนักงานอัยการสูงสุด 

105 นาย สันติ ชมชื้น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพ็ค แอนด์ แพ็ค จำกัด 

106 พลตำรวจโท สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

107 นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ Partner บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จำกัด  

108 นาย  สิรวิชณ์ ภู่ทอง ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี โกล์ 
เซอร์วิส 

109 นางสาว สิรินยา ลิม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

110 ดร. สิริยากร สัตตบุศย์กุลวรา ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสเอสโกลบอล จำกัด 

111 นางสาว สุญาณิกา นุ่มอินทร์ รองประธานและกรรมการ
บริษัท  

บริษัท ไทย ฟูรูคาวา ยูนิคอม เอ็นจิ
เนียริ่ง จำกัด  

112 นาย สุทัศน์ นุชปาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค 

113 นาย สุเทพ ธาระวาส รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด 
(มหาชน) 

114 นางสาว สุนันท์ ทองสอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด 
115 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ดร.  

สุพัตรา แผนวิชิต  กรรมการบริหารหลักสูตร 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

116 นาย สุรจิตร บัวทอง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จำกัด (มหาชน) 

117 นาย สุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

118 นาย สุรินทร์ กาลศิริศิลป์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง 
จำกัด 

119 นางสาว สุริสา ศรีกุลทรัพย์ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 
จำกัด (มหาชน) 
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120 นางสาว สุรียส โควสุรัตน ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล 
จำกัด (มหาชน) 

121 นางสาว สุหัทยา จิระนันทิพร ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

122 นาย โสพัส สังขกรมานิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง 

123 พลตร ี อดิศร จรัส นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจำ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

กองบัญชาการกองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม 

124 ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

125 นางสาว อนุชิดา บุญรุ่งโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) 
126 นาย อลันณ ์พิชิตวงศ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส / หัวหน้าฝ่าย

ข่าวและภาพ  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
(บริษัท วัชรพล จำกัด) 

127 นาย อัครวัฒน์ ฉันทแดนสุวรรณ กรรมการบริษัท บริษัท ริชเชส ซัพพลาย จำกัด 

128 นาย อัครวิชย์ เทพาสัต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาค
ตะวันออก 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

129 นางสาว อัจจิมา ศรีรัตนประภาส กรรมการบริหาร บริษัท บีอาจี กรุ๊ป  

130 นาง  อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการประกันคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม 
131 นางสาว อายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

132 นาย อารยะ ควะชาติ ประธานกรรมการ บริษัท เอส ที แลนด์ คอมพลีท 
จำกัด 

133 นาย อิทธิพงศ ์ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

134 นาย อิทธิโรจน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการฝ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

135 นาย เอกรัตน์ ชโนวรรณะ รองผู้ว่าการด้านการตลาด การยาสูบแห่งประเทศไทย 
136 พลเรือตรี เอกสิทธิ์ วุฒิเผ่า หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธ

ศึกษาทหารเรือ 
กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

137 Ms. Fengrong Ye กรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ 
 

บริษัท บิลเลียนควินน์ จำกัด 
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138 Mr. Samphors Chum Labour Attache สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
กัมพูชาประจำประเทศไทย 

139 H.E. Heng Nan Secretary of State The Ministry of Industry , 
Science, Technology , 
& Innovation                
KINGDOM OF CAMBODIA 

 
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่  9  ชำระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม จำนวน 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 
พฤศจิกายน 2565  ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้ 

 1. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีประเภท       
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" เลขที่บัญชี  944-
028049-4     

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

 
 การปฐมนิเทศและเปิดการอบรม 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565  เวลา 11.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลี
สวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และรับประทานอาหารเย็น 
เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3  อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์   
 

ผู้ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และกรณีชำระเงินค่าธรรมเนียม
แล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี  
 
     ประกาศ ณ วันที่  14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
                                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์) 
                                     ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ 
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