ทำเนียบรุ่น หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศำสตร์ รุ่น ที่ 7
ID

ชือ่ -สกุล

ชือ่ เล่น

วันเกิด

ทีม

ตำแหน่ง

สถำนที่ทำงำน/บริษัท

กานต์

27 ตุลาคม

PGA

ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน

บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จากัด

611207002 นายกฤษดา สุภาพกุล

ยุ่น

24 กุมภาพันธ์

PGA

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท บุญเศรษฐี 99 จากัด

611207003 นายก้องภพ สังข์สุข

ก้อง

13 มีนาคม

The Open

Manging Director

บริษัท ดี.ดี. เซ็นเตอร์ จากัด

611207004 นายกิตติพันธ์ อัคราวรรธน์

บอย 10 พฤศจิกายน U.S. OPEN

Director

PIMSIRI REAL ESIATE Co.,th

611207005 ดร.เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง

ตุ้ย

อดีตสมาชิกวุฒิสภา ,นายกเทศมนตรี

เทศบาลตาบลยางตลาด

611207006 นายเกรียงศักดิ์ พินิจสุวรรณ

อูม

Manging Director

บริษัท ดี.ดี. เซ็นเตอร์ จากัด

ผู้จดั การทั่วไป

บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จากัด

ผู้จดั การฝ่ายขาย

นาโชคมาร์เก็ตติ้ง จากัด

U.S. OPEN

President

บริษัท แนทกรุ๊ป เอ็กซ์พอร์ท จากัด

611207001 นางสาวกานต์วิศุทธิ์ สุขพิศาล

611207007 นายเกียรติศักดิ์ เกตุศิริ

5 เมษายน

Masters

10 พฤษภาคม U.S. OPEN

เกียรติ 28 กรกฎาคม The Open

611207008 นายเกียรติศักดิ์ วังตระกูล

ต้น

20 พฤศจิกายน U.S. OPEN

611207009 นายจีรภัทร ไตรโยธี

โจ๊ก

611207010 นายเจษฎา อัครเมธาธิติ

Link 22 พฤษภาคม

Masters

CEO

GOLFFDD

611207011 นายชาญ เลิศประเสริฐภากร

ชาญ 24 พฤศจิกายน

PGA

ประธานบริษัท

โตโยต้า ที บี เอ็น จากัด

611207012 นายชาญชัย ใจเก่งกิจ

เขียว

15 เมษายน

Masters

ผู้จดั การฝ่ายขาย

บริษัท ไอยรา วิศวกรรม จากัด

611207013 นายฌอน อี คาร์เตอร์

ฌอน

-

U.S. OPEN

SVP-Major Maintenance, Asia

EthosEnergy

611207014 นางฐิตาพร มัฆมาน

พอลลี่

2 มีนาคม

The Open

Director

บริษัท R T SUPPLY CO.,LTD

24 พฤศจิกายน The Open

Preident

TAITO INDUSTRADE CO.,LTD.

15 สิงหาคม

611207015 นายณัฐวุฒิ สันติศานติ์

วุฒิ

611207016 นายธนภค ธนพีรศุ

บ๊อบ

21 มิถนุ ายน

PGA

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท ที คอสโม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

611207017 พลเรือตรีธนันท์ชัย บุณยรัตน์กญ
ั ริน โต้ง

1 มิถนุ ายน

The Open

ผู้บัญชาการกองทุ่นระเบิด

กองทัพเรือ

611207018 นายธนิต เหลืองวิไล

แป๊ก

13 มกราคม

U.S. OPEN

กรรมการผู้จดั การ

888 ไออ้อน จากัด

611207019 นายธรัตน์ พฤกษ์สถาพร

ธรัตน์ 26 กุมภาพันธ์

Masters

ประธานกรรมการ

กรุงเทพออโตไวร์ แอนด์ เคเบิล้ จากัด

611207020 นางสาวธัญลักษณ์ นิพิฐนรเศรษฐ

ลักษณ์

Masters

Executive Director

หจก. ไทยอินเตอร์ อะโรเมดิกส์

1 มีนาคม

ทำเนียบรุ่น หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศำสตร์ รุ่น ที่ 7
ID

ชือ่ -สกุล

ชือ่ เล่น

วันเกิด

ทีม

ตำแหน่ง

สถำนที่ทำงำน/บริษัท

PGA

Managing Director

611207021 นางสาวธันย์พร วีระพงศ์

ไนท์ 15 พฤศจิกายน

611207022 ดร.นิสิต อินทมาโน

นิสิต

11 มิถนุ ายน

The Open

ผู้อานวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

บริษัท Nice Service And Consultant จากัด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

611207023 นายบุญชัย อัตตารักษ์

แดง

9 พฤษภาคม

U.S. OPEN

ผู้อานวยการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่

โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จากัด

611207024 นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์

แหม่ม

16 สิงหาคม

Masters

อนุกรรมการการเงิน

สานักงานกองทุนสนับสนันการสร้างเสริมสุขภาพ

-

20 สิงหาคม

U.S. OPEN

นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

กระทรวงการต่างประเทศ

611207026 ดร.ประวิช รัตนเพียร

ใหญ่

11 ม.ย.

The Open

อธิการบดีกติ ติคุณ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

611207027 นายพงษ์กฤษฏ์ จิตต์ไพโรจน์

โต้ง

บริษัท Dio Development Group Co.,Ltd
บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จากัด

611207025 นายประจวบ ไชยสาส์น

611207028 นายพงษ์พิศุทธิ์ สุขพิศาล

กอล์ฟ

1 ธันวาคม

The Open

กรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

611207029 นายพลพิพัตน์ ศรีสุวรรณ

น่อง

17 กรกฎาคม

Masters

กรรมการผู้จดั การ

ทริปเปิล้ พี (1965) จากัด

611207030 นางสาวพัณณ์ชิตา พิทักษ์รักสันติ

อีฟ

5 ตุลาคม

PGA

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท แสงสันติ (1994) จากัด

611207031 นายพิชัย เอื้อกิจขจร

แป๊ะ

6 สิงหาคม

Masters

กรรมการผู้จดั การ

ไทคูณแทรคเตอร์ จากัด

611207032 นายมนัส รักซื่อ

ไมค์

22 มีนาคม

The Open

กรรมการผู้จดั การ

เอ็ม.ไอ.ที.พรีซิชั่น จากัด

เหมียว 4 กรกฎาคม

The Open

รองประธานกรรมการบริหาร

บจก. ซี.เอ.เอส.แอสเซท

611207033 นางสาวภัทรินทร์ ลือกาญจนวนิช

3 พฤศจิกายน U.S. OPEN

611207034 นายยศพงศ์ เตชะพรสิน

ก้อง

15 มิถนุ ายน

Masters

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท อินซิส เทคโนโลยี

611207035 นายโรทัส มัฆมาน

โป้ง

11 มีนาคม

U.S. OPEN

Director

บริษัท R T SUPPLY CO.,LTD

611207036 นางสาวฤทัยภัทร มีชัย

เฟิร์น

29 ตุลาคม

PGA

ตาแหน่งที่ปรึกษาการเงินและการประกันภัย

บริษัท เอ ไอ เอ จากัด

611207037 นายลุ๋ยส์ สุนายนตร์

หลุยส์ 11 พฤศจิกายน

PGA

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

611207038 นายวรา ยังนิธิชโลธร

ติ๋

21 ธันวาคม

U.S. OPEN

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท พี.พี. แอ็บบราซีฟ อินดัสทรี จากัด

611207039 นายวิเชียร วณิชย์คูพลังกูร

เอ็ม

12 กุมภาพันธ์

Masters

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท ทริปเพิลไฟว์ โพลีวู้ด จากัด

611207040 นายวินสันต์ กองยศสืบ

เก่ง

4 กรกฎาคม

The Open

กรรมการบริหาร

Pukaa Riverside Co., Ltd.

ทำเนียบรุ่น หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศำสตร์ รุ่น ที่ 7
ID

ชือ่ -สกุล

ชือ่ เล่น

วันเกิด

ทีม

ตำแหน่ง

สถำนที่ทำงำน/บริษัท

611207041 นายวิเศษ สุทธิสว่าง

วิเศษ 10 กุมภาพันธ์ U.S. OPEN

กรรมการผู้จดั การ

ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ์ จก.

611207042 นางสาวศิริณี กันทา

เจี๊ยบ

22 ธันวาคม

U.S. OPEN

รองประธานบริษัท

บริษัท เอลโมเทค จากัด

611207043 นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

อ๊อด

4 กรกฎาคม

U.S. OPEN ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัทแอ็ดวานซ์อนิ ฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

611207044 นายศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม

โชติ 23 พฤศจิกายน

611207045 นายสมชาย พัฒนแสง

ตุ๊ก

611207046 นางสาวสิริรัตน์ ราวินิจ

PGA

รองประธานกรรมการบริหาร

ซีวิคฟู๊ด อินดัสตรี จากัด

12 สิงหาคม

Masters

Managing Director

บริษัท เกรทแอดวานซ์เทค จากัด

เอ๋

2 กันยายน

Masters

เลขาธิการสมาคม

สมาคมสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าว

611207047 นายสุพพัต อ่องแสงคุณ

ชับบี้

8 กันยายน

U.S. OPEN

ผู้ตรวจราชการ หน่วยงานราชการ

กระทรวงพาณิชย์

611207048 นายสุรชัย กาหลง

แป๊ะ

17 สิงหาคม

PGA

เจ้าของกิจการ

โรมแรม โบรา โบร่า วิลล่า ภูเก็ต

611207049 นายเสรี สุวรรณภานนท์

เสรี

24 กุมภาพันธ์

PGA

ประธานกรรมการ

ศูนย์รวมกฎหมายกรุงเทพ จากัด

611207050 นายอภัย จันทนจุลกะ

อภัย

24 ธันวาคม

PGA

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

-

611207051 นายอมร กิจเชวงกุล

ตุ๊

14 กุมภาพันธ์

PGA

ประธานบริหาร

บริษัท ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ จากัด

611207052 นายอานาจ ไตรโยธี

แจ๊ก

2 มิถนุ ายน

The Open

ประธานบริหาร

บริษัท ไตรโยธี คอนสตรัคชั่น จากัด

611207053 นายอุกฤษฎ์ เพชรผดุง

เหน่ง

19 มิถนุ ายน

The Open

กรรมการผู้จดั การ

สตาร์ดัสท์ ดีไซน์ จากัด

