
ล ำดับที่ หน่วยงำน ต ำแหน่ง

1 นาย กรพล ชินพัฒน์ บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพัฒนาธรุกิจ 1

2 นางสาว กฤตยาพร ทัพภะทัต การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้วา่การ

3 นาย กฤษฎา ศังขมณี การประปาส่วนภูมิภาค ผู้ช่วยผู้วา่การ

4 นาง กุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข กรมพัฒนาทีดิ่น รองอธบิดีกรมพัฒนาทีดิ่น

5 นาง เกสรา ล้ิมมีโชคชัย
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
ปตท.สผ.

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความ
เส่ียง ควบคุมภายในและประกันภัย

6 นาย ขจรศักด์ิ    สิงหเสนี บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและร่วม
การงาน

7 ดร. ครรชิต  สิงห์สุวรรณ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รองกรรมการผู้จัดการ 

8 นาย ฉัตรชัย ศิริไล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รองกรรมการผู้จัดการ(สินเชือ่)

9 นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่แนล กรรมการผู้จัดการประจ าประเทศไทย

10 นาย ชโยดม กาญจโนมัย การประปาส่วนภูมิภาค ผู้อ านวยการประปา เขต 2

11 นาง ชวนิดา หาญรัตนกูล 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงานกองทุน
อสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนส่วนบุคคล

12 นาย เทอดชัย เพ่งไพฑูรย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย รองผู้วา่การรถไฟแห่งประเทศไทย

13 นาย นพปฎล มงคลสินธุ์ บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่

14 นาย นพรัตน์ อุน่จัตตุรพร บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชยจ์ ากัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

15 พันโท นราวทิย์ เปาอินทร์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย รองผู้อ านวยการ

16 นาง นิภาพรรณ ร้ีพลกุล บริษัท บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ทีป่รึกษา ฝ่ายการตลาด

17 พ.ต.อ. บุญส่ง   จันทรีศรี ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รองผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

18 นาย บุญสน เจนชัยมหกุล ธนาคารออมสิน รองผู้อ านวยการธนาคารออมสิน

19 นาย ปณิธาน จินดาภู กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

20 นาย ปาณฑพ มาลากุล ณ อยธุยา การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

21 นาย ปิติพงษ์ ชีรานนท์ บริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิต้ีส์ จ ากัด รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)

22 นาย พงษ์ศักด์ิ อัชชะกุลวสุิทธิ์ PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. หุน้ส่วนอาวโุส

23 นาย พรชัย ปฏิภาณปรีชาวฒิุ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน รองเลขาธกิาร

24 นาง พรรณวลิาส แพพ่วง ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด

25 นาย พฤหัส วงศ์ธเนศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผู้อ านวยการฝ่าย

26 นาย พิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์ การไฟฟ้านครหลวง รองผู้วา่การบริหารระบบจ าหน่าย

27 นาย พิทักษ์  จรรยพงษ์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายบริหารและควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ

28 นาย ไพศาล คัจฉสุวรรณมณี บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

29 นาย ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยการส านักการโยธา

30 นาง ภา พลางกูร บริษัท ตาล จ ากัด รองประธาน

ขอ้มูลผู้เขำ้รับกำรอบรม หลกัสตูร “ก้ำวสู ่CEO” รุ่นที่ 1  Leadership Succession Program (LSP) 

ชือ่-นำมสกุล
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31 นาย ภานพ  อังศุสิงห์ ธนาคารกสิกรไทย ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ

32 นาย ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุง์าม องค์การสะพานปลา รักษาการแทนผู้อ านวยการ

33 เรืออากาศเอก มนตรี จ าเรียง บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายช่าง

34 นาย มรกต ทวศีรี บริษัท พันธวณิช จ ากัด ผู้อ านวยการ

35 นาย มรกต พิธรัตน์ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ช่วยผู้จัดการ

36 นาย รักษ์ศักด์ิ โชติชัยสถิตย์ ส านักงานประกันสังคม ผู้ตรวจราชการประกันสังคม

37 นาย ราเมศ พรหมเยน็ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ผู้อ านวยการ

38 ดร. ลักษมี ปล่ังแสงมาศ
สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย

รองผู้วา่การบริการอุตสาหกรรม

39 นาง ลาวณัย์  ฉัตรรุ่งชีวนั การประปานครหลวง ผู้อ านวยการ

40 นาง วราภรณ์  อนันบุญทริก โรงงานยาสูบ ผู้ช านาญการใบยา

41 นาง วชัรา มณีปกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวง ตปท. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

42 นาย วตัสัน ถิรภัทรพงศ์ บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการ

43 นาย วลัลภ    เตชะไพบูลย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
รองผู้จัดการทัว่ไปสายงานสนับสนุนรักษาการ
ผู้จัดการทัว่ไป

44 นาย วศิิษฎ์ วงศาโรจน์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

45 ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ รองเลขาธกิาร

46 คุณ ศลีพร   เนตรพุกกะนะ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมการปฏิบัติหน้าทีร่องกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง

47 นาย ศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด หัวหน้าคณะฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายมือถือ

48 นาง ศุภวรรณ ธรรมวชิราพร บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ส านักบัญชีและการเงิน

49 นาง สาริณี แสงประสิทธิ์ วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากัด รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่

50 คุณ สุชาดา พุทธรักษา บริษัทไปรษณียไ์ทย จ ากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านตลาดและพัฒนา
ธรุกิจ)

51 เรือเอก สุทธนิันท์ หัตถวงษ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้อ านวยการท่าเรือแหลมฉบัง

52 นาย สุรชัย ก าพลานนท์วฒัน์
ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก)์

รองกรรมการผู้จัดการ

53 นาย สุวชิญ โรจนวานิช ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ รองผู้อ านวยการ

54 นาย อดิศร์ หะริณสุต AEC Advisory Managing Partner

55 นาย อนุสรณ์ ทองส าราญ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

56 นาย อภิรมย์ สุขประเสริฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ช่วยผู้จัดการ

57 ดร. อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส านักกลยทุธ์

58 นาง อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ บริษัทกรุงไทยธรุกิจบริการ จ ากัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวโุส

59 ดร. อลิษา กุญชรยาคง บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

60 นาง อุไรวรรณ โชติกก าธร กรมธนารักษ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง


