ทำเนียบรุน่ หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศำสตร์ รุน่ ที่ 5
ชือ่ - สกุล

รหัส

ชือ่ เล่น

กลุม่

ตำแหน่ง

สถำนทีท่ ำงำน

กฤต

Masters

ประธานกรรมการบริษทั

บริษทั คนรักกอล์ฟ จากัด

601205001 นาย

กฤตพงศ์

ปานผา

601205002 นาย

กฤช

กุลทรัพย์ไพศาล กฤช

The Open

President and COO

บริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)

601205003 นาย

กฤษฎา

ชีวมงคล

ต่าย

U.S. Open

CEO

บริษทั เนคท์เวฟ (ประเทศไทย) จากัด

601205004 นาย

เกรียงไกร

ศรีอนันต์รักษา

เกรียง PGA Championship

กรรมการผูจ้ ดั การ

บจ. ซอฟต์เทล คอมมูนเิ คชัน่ (ไทยแลนด์)

601205005 นาย

ขจรเกียรติ

โคสิตานนท์

ใหญ่

The Open

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ไพร์ม โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

601205006 นาย

คชรักษ์

บุญคง

ดัม๊ พ์

Masters

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บริษทั ไวทัล สตรอง จากัด

601205007 นาย

เฉกพันธ์

สุนทรส

หนุน

U.S. Open

Deputy Director

True corporation

601205008 นาย

ชาคริต

ดิเรกวัฒนชัย

ตี๋

U.S. Open

หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารสายกิจการองค์กร

บมจ. บีอซี ี เวิลด์

601205009 พลเอก ชาญชัย

ยศสุนทร

กู่

U.S. Open

อุปนายกสมาคม

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย

601205010 นาย

โชดิวตั

ดัน่ ธนสาร

ใหม่

U.S. Open

Executive Vice
President

บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

601205011 นาย

ณันทพงศ์

เชิดชู

ออม

The Open

รองอธิบดี

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

เชียงทอง

เต๊ะ PGA Championship

ทีป่ รึกษา

บริษทั สามารถเทลคอม จากัด (มหาชน)

601205012 พล.ร.ต. ทศนุ
601205013 นาย

ทัชชัย

ธรรมเทีย่ ง

เต้ย

Masters

อุปนายกสมาคม

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรม
ราชูปถัมภ์

601205014 นาย

ทานุ

ปัตตนุกลู

นุ

PGA Championship

กรรมการบริหาร

บริษทั แสงศิริ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

601205015 พล.ต.

ธีระศักดิ์

จุลกัณห์

วาว

The Open

อดีตผูท้ รงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย

601205016 นาย

บุญเลิศ

เปีย่ มทิพย์มนัส

เลิศ PGA Championship

ผูอ้ านวยการ

ไทยเลียว บราเดอร์ส จก.

ทำเนียบรุน่ หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศำสตร์ รุน่ ที่ 5
ชือ่ - สกุล

รหัส

ชือ่ เล่น

กลุม่

ตำแหน่ง

สถำนทีท่ ำงำน

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด

601205017 นาย

ประเวศน์

จันเทพหฤทัย

เวศ PGA Championship

601205018 นาย

ประเสริฐ

บุญชู

เสริฐ

The Open

General Manager

โรงแรม Novotel Bangkok Bangna

601205019 นางสาว ปวีณา

ว่านสุวรรณา

ตุก๊ ตา

U.S. Open

ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสกลนคร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

601205020 นาย

ปิตวิ ตั ติ์

ปัฐน์ฐานันท์

โอ๊ค

Masters

General Manager

Bonanza Golf & Country Club

601205021 นาย

พิทยา

สุนทรประเวศ

หนุม่

The Open

กรรมการผูจ้ ดั การ

601205022 นาย

พีรพงศ์

แพทย์พงศ์

อ้วน PGA Championship

601205023 นาย

ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว

ปัน่

The Open

601205024 นาย

ภัทร

วิสฐิ นรภัทร

ป้อง

U.S. Open

601205025 นาย

ภูริชช์

อักษรทับ

โอม

Masters

กรรมการบริหาร

บริษทั กอล์ฟดิกก์ จากัด

601205026 ดร.

เภา

บุญเยีย่ ม

เภา

The Open

รองประธานสภา กลุม่ อุตสาหกรรมเหล็ก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

601205027 นาย

มนชัย

มณีไพโรจน์

มนชัย

U.S. Open

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เนทเวิร์คส จากัด (มหาชน)

601205028 พล.อ.อ. มานะ

ประสพศรี

มานะ

Masters

-

-

601205029 นาย

มานิธ

มานิธคิ ุณ

หนุย่

The Open

ประธานกรรมการบริหาร

บริษทั ชิเนเต้ เบบีเ้ ฟซ เน็ทเวิรค์ จากัด

601205030 นาย

เมฆ

มนต์เสรีนสุ รณ์

แมค

Masters

Business Development
Associate

บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน)

601205031 นาย

เมธา

โชติอภิสทิ ธิก์ ลุ

อ๋อง

U.S. Open

Assistant Manager Director

บริษทั อินฟราเซท จากัด

601205032 นาย

เมธา

เจนวิทยาโรจน์

ฮอน

U.S. Open

IT Officer

บริษทั โปรเฟสชัน่ แนลเวสต์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

บริษทั นนทพันธ์เทรดดิง้ จากัด

นิตกิ ร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดารานักร้อง/นักแสดง

-

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ จากัด

ทำเนียบรุน่ หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศำสตร์ รุน่ ที่ 5
ชือ่ - สกุล

รหัส

ชือ่ เล่น

กลุม่

ตำแหน่ง

สถำนทีท่ ำงำน

รัชกร

นรนาถตระกูล

กร

Masters

Acting Managing Director /ประธานบริหาร

บริษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จากัด ,บริษทั อนันดาเทคโนโลยี จากัด

รุจ

กสิวฒ
ุ ิ

รุจ

The Open

หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาปลัด กระทรวงกลาโหม

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

601205035 นาย

เรืองศิลป์

จันทร์หนุ่

เรือง PGA Championship

เจ้าของกิจการ

กุง้ นาง ฟาร์ม

601205036 นาย

ฤทธิณรงค์

กุลประสูตร

ต๊อก

กรรมการทีป่ รึกษา

บริษทั Worldex G.E.C. จากัด

601205037 นาย

วงศ์ศักดิ์

จงไพศาลสกุล

เล็ก PGA Championship

รองผูอ้ านวยการฝ่าย

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

601205038 พล.ร.ต. วศิน

บุญเนือง

ตัว้

PGA Championship

ผูท้ รงคุณวุฒิกองทัพเรือ/อุปนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมถ์

กองทัพเรือ

601205039 นางสาว วสิตา

เกษมโชคนิชกุล

แอร์

Masters

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ไฮกุ จากัด

601205040 นางสาว วาริณี

อยูค่ ง

ตุก๊ ตา PGA Championship

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ที. เอ. เมดิค จากัด
(นาเข้าเครื่องมือแพทย์)

601205041 นาย

วิจกั ขณ์

ศุกลรัตน์

จัก

The Open

Manager

บริษทั ธาร์ณัส จากัด

601205042 นาย

วิเชียร

สิทธินกุ ลู ชัย

แดง

Masters

601205043 นาย

วิศศรุตษ์

สกุลบุญพาณิชย์

รุต

U.S. Open

กรรมการ

บจก. วีแอนด์ดบั บลิว อินเตอร์กรุ๊ป

601205044 นาย

เวคิน

ดารงรัตน์

คิน

The Open

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั : เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วสิ เน็ทเวิร์ค จากัด

601205045 นาย

เวโรจน์

ปินตา

เอ้ดดี้

U.S. Open

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด

ศิริภทั รโสภณ

ศักดิด์ า

The Open

ยุน่

Masters

เจ้าของกิจการ

สกีนา

The Open

กรรมการผูจ้ ดั การ

601205033 นาย
601205034

พล.อ.
ดร.

601205046 รศ.ดร. ศักดิด์ า
601205047 นาย

ศิวพจน์

601205048 นางสาว สกีนา

รัตนธาราเกียรติ
วงศ์อานาจ

Masters

กรรมการผูจ้ ดั การ

นายกสมาคม

OPULENCE ENGINEERING จากัด

สมาคมนักวิจยั แห่งประเทศไทย
หจก. กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์
เอชทูโอ โปรเจค บจก.

ทำเนียบรุน่ หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศำสตร์ รุน่ ที่ 5
ชือ่ - สกุล

รหัส

ชือ่ เล่น

กลุม่

ตำแหน่ง

สถำนทีท่ ำงำน

601205049 นาย

สมถวิล

ตอพฤกษา

ตุม้

Masters

ช่างภาพข่าวสังคม

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

601205050 ดร.

สมบัติ

ชนะสิทธิ์

สมบัติ

Masters

รองประธานคณะทางาน

สภาทนายความแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

601205051 นาง

สายฝน

เขียวเกิด

ฝน

Masters

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั กรีนบอร์น 88 จากัด

601205052 นาย

สิทธิกรณ์

อารีวานิช

เอีย่ ม

The Open

ประธานกรรมการ

บริษทั รอยส์ เซอร์วสิ จากัด

601205053 นาย

สุชาติ

ชวางกูร

ต้น

Masters

ดารานักร้อง/นักแสดง/MD.

21st Oct Records Inc (Thailand) Ltd

601205054 นาย

สุทนิ

ดรุณโยธิน

เล็ก

U.S. Open

นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

601205055 นาย

สุนทร

จิตต์สนั ติสขุ

หมู PGA Championship

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

บริษทั เดอะวินเทจคลับ จากัด

601205056 นาย

สุวรรณ

ศรีทราชัยกุล

เม้ง

Masters

ธุรกิจส่วนตัว

-

601205057 นาย

สุวทิ ย์

จตุจนิ ดา

วิทย์

Masters

ผูบ้ ริหาร

หจก สีเล้ง

601205058 นาย

อนุชยั

สายเกือ้ กูล

หมู PGA Championship

กรรมการบริษทั

บริษทั จี. อี. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

601205059 นาย

อภิลกั ขณ์

บิวเซอร์ มาสกุล

ปู

CEO

บริษทั กุลนารถ แกรนด์ จากัด

601205060 นาย

อลงกรณ์

อิว้ สวัสดิ์

กรณ์ PGA Championship

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั สยามแกรนด์รับเบอร์ จากัด

601205061 นาย

อาทิตย์

เมฆอากาศ

ซีเกมส์ PGA Championship

มิสเตอร์เนชัน่ แนลไทยแลนด์2016

บริษทั ซิกเนเจอร์คลับ 2016 (ไทยแลนด์)

U.S. Open

