
 

 

 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล 

 
 
 ตามที่ คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ ๑ บัดนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
        ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๓  
 
 

 
                      (ดร.สมชาย  อัศวเศรณี) 
                                                                             ประธานโครงการ ปฏิบัติราชการแทน 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  รุ่นที่ ๑  
 

ล าดับที่   ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

๑ นาง กชพรรณ นุ่มฤทธิ ์
ท่ีปรึกษาอาวุโส กรรมการบริหาร  

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอรต้ี์ จ ากัด 

๒ นาย กนกศักดิ์  เกริกกวิน 
กรรมการผู้จัดการ   

บริษัท กวินไดนามิค จ ากัด 

๓ นาง กรภัคร์  มีสิทธิตา 
ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ฟาสเทคโน จ ากัด 

๔ พล.ต.ท.ดร. กรีรินทร์  อินทร์แก้ว 
ท่ีปรึกษา ประธานรัฐสภา 

ท่านชวน  หลีกภัย 

๕ นาย กฤษณ์  จันทโนทก 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บริษัท เอ ไอ เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

๖ นาย กอบชัย  สังสิทธิสวัสด์ิ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม 

๗ นาง กัลยา  คุรุจิตโกศล 
กรรมการผู้จัดการ   

บริษัท โมเดอร์น แอคเค้าติ้งเซอร์วิส จ ากัด 

๘ นพ. ก าพล  พลัสสินทร์ 
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

๙ นาย กิตติวุฒิ  ศุภพฤกษ์สกุล 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จ ากัด  

๑๐ นางสาว ขนิษฐา  นิ่มพิศาล 
ท่ีปรึกษากรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกททบ ๕ (TV5HD1) 

๑๑ ดร. จงโปรด คชภูมิ 
ผู้อ านวยการ ส านักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร   
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

๑๒ นางสาว จริยา สวรรยาวัฒน์ 
กรรมการ 

บริษัท ไชลด ฮูด จ ากัด 

๑๓ นาง จันทรรัตน์ เตชะวรบท 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ยูนิต้ีเจมส์ แอนด์จิวเวลรี่ จ ากัด 

๑๔ นาง จิตลดา วงศ์พานิช 
กรรมการ  

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

๑๕ นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ส านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ ากัด 



 

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  รุ่นที่ ๑  
 

ล าดับที่   ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

๑๖ นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

๑๗ นาย จีราวัฒน์  พุทธิไตรสิน 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท โอโซน วิลล่า จ ากัด  

๑๘ นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ 
ท่ีปรึกษา 

บริษัท มอร์ เมดดิคัล จ ากัด 

๑๙ ผศ.ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์ 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๐ นาง ชไมมาศ  ชาติเมธากุล 
ประธานกรรมการ  

บริษัท อาควาบาธ จ ากัด 

๒๑ นาง ชัชชฎา ถิระชัยกุล 
ประธานกรรมการ   

บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

๒๒ น.ส. ชัญญา เต็งอ านวย 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า จ ากดั  

๒๓ ร.อ.ดร. ชาคริต  ศึกษากิจ 
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท เวชธานี จ ากัด (มหาชน) 

๒๔ นาย เชิญพร  เต็งอ านวย 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า จ ากัด 

๒๕ นาย เชิดชัย บุญแดนไพร 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

๒๖ นาย ฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ธัญ–ออริซ่า จ ากัด 

๒๗ พล.ต.อ ณัฐธร เพราะสุนทร 
ท่ีปรึกษาพิเศษ  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๒๘ ผศ.ดร. ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๙ ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย 
กรรมการบริหาร   

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

๓๐ นาง  ทัศนีย์ ทองมี 
รองประธานกรรมการอาวุโส   

บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนก์ อินโนเวชั่น จ ากัด 



 

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  รุ่นที่ ๑  
 

ล าดับที่   ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

๓๑ นาง ทิพจุฑา  อัศกุลโกวิท 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เอซีซีวินโดว์แอนด์ดอร์ จ ากัด  

๓๒ นาง ทิพย์วิมล    กิตติชญาน์ธร 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ชัยพัฒนาการเกษตร จ ากัด 

๓๓ ดร. ทิพย์วรรณ  จักรเพ็ชร 
ประธานบริษัท  

บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จ ากัด 

๓๔ ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 
อุปนายกสมาคม  

สมาคมมิตรภาพไทย-จีน 

๓๕ นาย ธกฤษณ์ จรัสธนกิจ 
กรรมการบรษิัท  

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

๓๖ นาย ธรรม์ เรืองวิทย์ 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซสิเต็ม จ ากัด 

๓๗ นพ. นพดล นพคุณ 
ผู้อ านวยการ  

บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จ ากัด 

๓๘ นาง นพวรรณ  ไววิทย์ลิขิต 
ท่ีปรึกษา  

บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จ ากัด 

๓๙ ดร. นภัสนันท์  พรรณิภา 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด 

๔๐ รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 
อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๔๑ นางสาว นวลหง อภิธนาคุณ 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ไชน่าทาวน์ จ ากัด 

๔๒ ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์ 
รองผู้จัดการกองทุน สสส.  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๔๓ นางสาว ปาณนุษา บุญศร ี
กรรมการบริหาร  

บริษัท เจริญทรัพย์ก าลัง ๓ (จ ากัด) 

๔๔ นางสาว ปรารถนา  กวินวุฒิกุล 
กรรมการบริหาร  

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดด้ิง จ ากัด  

๔๕ นางสาว ปรินดา ต้ังพิรุฬห์ธรรม 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ฉมา แอ๊สเซ็ท จ ากัด 



 

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  รุ่นที่ ๑  
 

ล าดับที่   ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

๔๖ นางสาว ปิยวรรณ ศรีเจริญ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

๔๗ นางสาว ปิยะวดี จตุพรเจริญ 
กรรมการ  

บริษัท อิชิ แอสเสท จ ากัด 

๔๘ นาง พรรณี  เลี่ยวไพรัตน์ 
กรรมการบริหาร  

บริษัท ไทยฟ้าพาวเวอร์ จ ากัด 

๔๙ นางสาว พัชรีรัตน์ ดิฐพงศ์ เจ้าของกิจการ เจ.พี. เรสซิเดนซ์ 

๕๐ ดร. พันนภา รักสนิท 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท โฮชิ (ไทย) จ ากัด 

๕๑ นาง พาณิภัค วัฒโนดม 
กรรมการบริหาร  

บริษัท ดี เบอรี่ จ ากัด 

๕๒ นาย พิชิต อรุณพัลลภ 
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ริชชี่ เฮาส์ จ ากัด 

๕๓ นางสาว พิมปภา  นาควิเชียร 
ท่ีปรึกษา 

บริษัท วรปณิธาน จ ากัด  

๕๔ นาย พิสิษฐ์ เหล่าศริิรัตน์ 
ประธานบริหาร  

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 

๕๕ นาง พูนพรรณ ไชยกุล 
ประธานบริษัท  

บริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 

๕๖ นาย ไพรัช บูรพชัยศร ี
ประธานกรรมการ  

บริษัท พิณสยาม จ ากัด 

๕๗ นางสาว ภค รัชตะทรัพย์ 
กรรมการบริหาร  

บริษัท ตั้งธนสิน จ ากัด 

๕๘ ดร. ภัทร์ฐิตา ทุมเกิด 
กรรมการผู้จัดการ 

กลุ่ม บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จ ากัด 

๕๙ ดร. ภัทรินทร์ ลือกาญจนวนิช 
กรรมการบริหาร  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๖๐ นาย มนัส  ปิยะตรึงส์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 



 

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  รุ่นที่ ๑  
 

ล าดับที่   ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

๖๑ นางสาว มัลลิกา เเสนภักดี 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ซีเอช ดี ทัวร์ แอนด์ อีเว้นท์ จ ากัด  

๖๒ นางสาว มณทิพย์ เทพวารินทรามาศ 
ประธานกรรมการ  

บริษัท ร าไทยเพรส จ ากัด 

๖๓ นาย เมทนี  บรุณศิริ พิธีกร นักแสดง 

๖๔ นางสาว  เยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง 
กรรมการและเหรัญญิก  

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

๖๕ นาย โยธิน ด าเนินชาญวนิชย์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่   

บริษัท ดับเบ้ิล เอ (๑๙๙๑) จ ากัด (มหาชน) 

๖๖ นาย รัฐพล  ภักดีภูม ิ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท เจเนอรลั อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วสิเซส จ ากัด 

๖๗ นาง รัตนา รุ่งนิรันดร 
กรรมการบริหาร  

บริษัท อบาคัส ซี จ ากัด 

๖๘ นาย รามินเดอร์ซิงห์ สัจญาณศรีสกลุ 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท รามิน จ ากัด 

๖๙ ดร. ฤทธิรงค์ อินทรจินดา 
ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชน  

และครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  ศาลยุติธรรม 

๗๐ ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี 
ประธานกรรมการ  

บริษัท ชาโต เดอ แบงคอค จ ากัด 

๗๑ นาง ลาวัลย์  สถาพร 
กรรมการบริหาร   

บริษัท อบาคัส ซี จ ากัด 

๗๒ นาย วงศ์ศรัณย์  ตัณวัฒนะ 
ประธานบริษัท  

บริษัท เบสเทนนิส จ ากัด 

๗๓ นาง วนิดา เลาหพงศ์ชนะ 
รองประธานกรรมการ  

บริษัท เอ็น.เอ็ม.เร้นท์ อะคาร์ จ ากัด 

๗๔ นาง วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ 
กรรมการบรษิัท  

บริษัท ดนุสิริก าพลการโยธา จ ากัด 

๗๕ พล.ต.ท. วราวุธ ทวีชัยการ 
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร  

ส านักนายกรัฐมนตรี 



 

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  รุ่นที่ ๑  
 

ล าดับที่   ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

๗๖ นาง วรินภร  จันทรโรจน์วานิช 
กรรมการผู้จัดการ   

บริษัท เทรดิชั่น วิลล่า จ ากัด 

๗๗ นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย 
ประธานท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร  

บริษัท ช.ทวี จ ากัด 

๗๘ พล.ต.ต. วิชัย  สังข์ประไพ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

๗๙ ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนท่ี ๒๔ 

๘๐ นาย วิทยา  จิระเสวกดิลก 
 ผู้บริหารร่วม 

 บริษัท ดีวานา สปา จ ากัด 

๘๑ นาย วิรัช ฉัตรนิธิกุล 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เซ้นท์คอทเทจ จ ากัด 

๘๒ นาย วุฒิศักดิ์  ถาวรทวีวงษ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท อุตสาหกรรม ทวีวงษ์ จ ากัด 

๘๓ นาย ศักด์ิดา  ยอดวานิช 
ประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด 

๘๔ พล.อ. ศักดา  แสงสนิท  
ท่ีปรึกษา  

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 

๘๕ ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๘๖ นาย ศิลปชัย ไพโรจน์กิจจา 
ประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท ไพโรจน์กิจจา จ ากัด 

๘๗ นาย ศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนท่ี ๒ 

๘๘ ศ.ดร. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 
ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๘๙ นาย สมพันธ์ จารุมิลินท 
รองประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 

๙๐ นพ.ดร. สมยศ ดีรัศมี 
ประธานมูลนิธิ 

มูลนิธิกาญจนบารมี 



 

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  รุ่นที่ ๑  
 

ล าดับที่   ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

๙๑ นาง สมรวล  วิทูรปกรณ์  
กรรมการบริหาร 

บริษัท ไอพีพี (ไทยแลนด์) จ ากัด  

๙๒ นาย สมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ 
ประธานกรรมการ  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรัตนพัฒการทอ 

๙๓ นาง สังเขต ติชะวาณิชย์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ติชะวาณิชย์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด 

๙๔ นาย สากล  สกุณาไพบูลย์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บริษัท พีโอ เอฟ แปซฟิิค จ ากดั 

๙๕ นางสาว สาคร ลาภอุไรเลิศ 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ทวินสูท จ ากัด 

๙๖ นาย สาธิต รังคสิริ อดีตข้าราชการกระทรวงการคลัง 

๙๗ ดร. สาโรจน์  วสุวานิช 
กรรมการบรษิัท และกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด 

๙๘ นาง สาวิตรี  รมยะรูป 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จ ากัด 

๙๙ นาย ส าคัญ ชูศร ี
กรรมการบรษิัท  

บริษัท โกลเบิล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมิร์ส จ ากัด 

๑๐๐ นาง สีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เบยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

๑๐๑ นาย สุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา 
ประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด 

๑๐๒ ดร. สุชญา ศรีส าอางค์ 
ประธานแม่บ้าน 

กองบังคับการ กฎหมายและคดี ต ารวจภูธรภาค ๑ 

๑๐๓ นพ. สุชัย หยองอนุกูล 
ประธานกรรมการบริหาร 

 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 

๑๐๔ นาย สุชาติ  เอกวิริยะกิจ 
ผู้จัดการ  

บริษัท เอกวิริยะกิจ จ ากัด 

๑๐๕ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ 
เลขาธิการ  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 



 

รายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล  รุ่นที่ ๑  
 

ล าดับที่   ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

๑๐๖ นาย สุธานินทร์ หิรัญเชาวิวัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ยูนิว ไทยแลนด์ จ ากัด 

๑๐๗ นาง สุนทรี จรรโลงบุตร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 

๑๐๘ นางสาว สุนิตา พวงจันทร์ 
ประธาน  

บริษัท อารียาเมตายา วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 

๑๐๙ นางสาว สุนีย์ รุ่งเรืองไพฑูรย์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บริษัท ยูโรเซียฟู้ดส์ เทรดด้ิง แอนด์ เอเย็นซีส์ จ ากัด 

๑๑๐ นางสาว สุภาภรณ์ ภักดีจรัส 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ซี เอ็ม ซี จ ากัด 

๑๑๑ นาย สุรสิทธ์ิ  วงศ์วิทยานันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๑๑๒ นาย สุรพัศ ประภาพร 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท อ านาจ ๒๐๑๗  (ไทยแลนด์) จ ากัด 

๑๑๓ นาย สุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ 
ประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท ดิเอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จ ากัด 

๑๑๔ นาง สุรางค์ ชัชวาลา 
นายกสโมสร 

สโมสรไลออนซ์ วาสุกรี กรุงเทพมหานคร 

๑๑๕ นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 
อธิบดีกรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสุข 

๑๑๖ นาย สุวัฒน์ ไววิทย์ลิขิต 
ประธานกรรมการ  

บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จ ากัด 

๑๑๗ นาย อภิชัย บุญธีรวร 
กรรมการบริหาร  

บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์และอาคเนย์ จ ากัด 

๑๑๘ นาย ออมสิน ชีวะพฤกษ์ อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

๑๑๙ นางสาว  อังคณา เฮงสิ 
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เมดิคอล คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

๑๒๐ นาย อัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

 


