
ล าดบั ต าแหนง่ กจิการ

1 พลเอกวสิษิฐ แจง้ประจักษ์ ทีป่รกึษา บรษัิท วอีารพ์ ีอนิเตอร ์โลจสิตกิส ์จ ากัด

2 นายลอืชัย ศรตีริะกลุ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอสเซลอนิเตอรแ์นชั่นแนล จ ากัด

3 นายขจรศษิฐ์ ส ิง่สรรเสรญิ กรรมการบรหิาร บรษัิท ไซมสิ แอสเสท จ ากัด

4 นางสาวชนิาจณิณ์ จังปีตทัิศน์ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอสทมี บาย ไดรเวอรซ์าวด ์จ ากัด

5 นางสาวเฟ่ืองลดา จริวบิลูย์ ผูอ้ านวยการธรุกจิ ตปท 3 บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

6 นางศวิพร ด ารงเลาหพันธ ์ กรรมการผูจั้ดการ กลุม่ธรุกจิอาหารและนม บรษัิท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) 

7 นายแสงทอง เจนศริพิาณชิย์ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท มเิอะ จ ากัด

8 นายสรุศักดิ์ เกยีรตอินุวตั กรรมการผูจั้ดการ หา้งหุน้สว่นจ ากัด เกยีรตพิลูทรัพย ์เทรดดิง้ 

9 นายทองอยู ่ อรุณนวล ผูจั้ดการท่ัวไป บรษัิท โกลบอล ลงิค ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด

10 นายภักดชีาติ บญุยะพันธ์ กรรมการ บรษัิท สตลี โปลแีมท จ ากัด

11 นายไพฑรูย์ สายแวว กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท สมารท์ เวท จ ากัด

12 นายสมศักดิ์ พชิัยบัณฑติกลุ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท พซีเีคม โซลชูั่น จ ากัด

13 นายเกรยีงศักดิ์ พันธรั์ตนมงคล กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท อมิโก ้ฟู๊ ดแพ็ค จ ากัด

14 นางเรวดี เฮงประเสรฐิ ผูจั้ดการท่ัวไป บรษัิท ขอนแกน่ เซรามคิ จ ากัด

15 นายธบิดี ชณุหเสนีย์ กรรมการบรหิาร บรษัิท มารจ์นิอล จ ากัด

16 นายจรูญพันธุ์ ศริเิวชฎารักษ์ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท บพีเีอส กรุงเทพ จ ากัด

17 นายเอกพล ไววทิยล์ขิติ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เกรยีงไกร อนิเตอรเ์ทรด จ ากัด

18 นายอรรถวทิย์ เพยีรเลศิ เจา้ของธรุกจิ หา้งหุน้สว่นสามัญปทมุทพิย์

19 นายณัฐพงศ์ แกว้ตระกลูพงษ์ ผูจั้ดการเขตการขายอาวโุส บรษัิท ปตท. น ้ามันและการคา้ปลกี จ ากัด (มหาชน) 

20 นายอมรนิทร์ ธนจติตส์วุรรณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษัิท บ.ีกรมิ จอยน์ เว็นเจอร ์โฮลดิง้ จ ากัด

21 นางสาวปารชิาติ สทุธปิระสทิธิ์ หวัหนา้แผนกพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

22 นางสาวขนษิฐา ตระกลูไทย กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอไอบ ีเอ็นจเินียริง่ จ ากดั

23 นายพรีะพล พภิวากร กรรมการ บรษัิท ซดีรากอ้น เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด

24 นางสาวมัลลกิา เลศิฤทธิ์ ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายกลยทุธแ์ละวางแผนธรุกจิ บรษัิท บกีรมิ เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)

25 นายปอง ยวกลุ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอพอีารเ์ทค จ ากัด

26 นายคมชัย กวนิอัครฐติ ิ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ฮัง้หมงฮง จ ากัด

27 นายกฤตนิ ญารุจนนทน์ ผูร้่วมกอ่ตัง้ / ซอีโีอ บรษัิท แพชเชนิ ฟรุ๊ตส ์จ ากัด

28 นางสาววรรณนรี ไตรเนตร กรรมการบรษัิท บรษัิท ว.ีเอ็ม.ท.ีเอ็นจเินียริง่ จ ากดั

29 นางสาวศลินิลักษ์ ตลุยานันต์ ผูจั้ดการท่ัวไป บรษัิท ฟู้ด อคีวปิเมน้ท ์จ ากัด

30 นางสาววรินิทรญ์า เลศิพัฒนกติติ์ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เวรี ่เฟมัส จ ากัด

31 นางสาวจฑุาภรณ์ ลิม่ปิตกิลุ ผูอ้ านวยการ ฝ่ายธรุกจิระหวา่งประเทศ บรษัิท เมอืงไทยประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน)

32 นายเจษฎาภรณ์ เพชรเฟ่ืองฟ้า ผูจั้ดการ บรษัิท หา้งขายทองเมอืงพลอย จ ากัด

33 นายวรีวฒัน์ ครินิทรรั์ตนะ กรรมการบรหิาร อนิเด็กซ ์เฟอรน์เิจอร ์(คลองหนึง่) 

34 นางสาวภคมน วาจาวทุธ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอริท์ดไีซน ์จ ากัด

35 ร.ต.อ.ดร.ปิยะณัฐ รัตนเพยีร ผูช้ว่ยอธกิารบดี มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑติ

36 นางสาวนีรัมพร จารุมณีโรจน์ ผูจ้ด้การฝ่ายพัฒนาธรุกจิและตลาดตา่งประเทศ บรษัิท อโีก ้สปอรต์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด

37 นายพงศธ์ร เลาหะวไิลย กรรมการบรหิาร บรษัิท บ๊อกซเ์ทล จ ากัด

38 นางสาวอลสิา ปาจรยีางกรู ผูบ้รหิารฝ่ายการเงนิ บรษัิท ชัวร ์ท ูทรปิส ์จ ากัด

39 นายธัมมา วรางกรู ผูจั้ดการโครงการ บรษัิท เซน็โทรวชิั่น จ ากัด

40 นายณรศิ ประยรูรัตน์ หวัหนา้ฝ่ายบคุคล/โปรแกรมเมอร์ บรษัิท ดับเบิล้ ไพน ์จ ากัด

ประกาศรายชือ่ผูท้ ีผ่า่นการคดัเลอืกใหเ้ขา้อบรมหลกัสตูร TOISC รุน่ 15

ชือ่ - นามสกลุ

ประกาศมา ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2561

สํานักคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ




