
รายช่ือนักเรียน GeniusX รุ่น 1 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง องค์กร 

1 กษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

2 กัญญา ณัฐชาณรงค์ CEO 
Phonenix salon / บริษัท มหาเสียง 

จ ากัด 

3 

กิตตินันท์ คุณะเพิ่มศิริ 

อดีตผู้อ านวยการ

ฝ่ายการตลาด

ภูมิภาค 

บริษัท บุญรอดบวิเวอร่ี จ ากัด 

4 เกียรติพฬ ค าดี ที่ปรึกษาประจ า กรรมาธิการการเมืองและการปกครอง 

5 จอย โศภิษฐ์พงศธร 
Managing 

Director 

Sriyanee Co Ltd (บ.ศรีญาณี จ ากัด)  

Najakorn Associate Co Ltd (บ.ณ

จกร แอสโซซิเอท จ ากัด) 

6 ชัยชาญ  อริยภิญโญภาส ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร  

บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จ ากัด 

7 เชวง หาญดุลยพันธ์ุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพสเมคเกอร์ อินเตอร์เทรด 

จ ากัด 

8 โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคม

สมาพันธ์กรรมการ

ผู้จัดการ 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือ

แห่งประเทศไทย BOOK TIME Co., 

Ltd. 

9 ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ ์ กรรมการผู้จัดการ 

"บริษัท บ๊อบ 2005 จ ากัด และ 

เจ้าของแบรนด์ ""100N Cordy""   ถ่ัง

เช่าพรีเมี่ยม ถ่ังเช่าพีบ่๊อบ" 

10 ดร.พันศักด์ิ ศรีพยัคฆเศวต 
ที่ปรึกษาประธาน

กรรมการ 
โรงแรมมาริออต สุขุมวิท 57 



ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง องค์กร 

11 ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม Sector Manager ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

12 ดร.มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอ าไพ 
Managing 

Director 

Premium Energy Corporation 

Company limited 

13 ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ บริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จ ากัด 

14 ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อ านวยการ สถาบันการจัดการความรู้เอเซีย 

15 ทัศนีย์ ปัญญาสกุลวงศ์ 
Managing 

Director 
บจก. นิรันดร์ วิลล์ 

16 ธันยพร เดชประทุม ผู้จัดการ บจก.ยูนิคอม อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต 

17 ธันว์ชนก อร่ามรัศมีวาณิชย์ 
Marketing 

Manager 
PHYA JEWELRY CO.,Ltd 

18 
นพปฎล เดชาติวงศ์ ณ 

อยุธยา 
 บจก.อุบลเกตเวย์ 

19 นราพัฒน์ แก้วทอง 
รองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ 
พรรคประชาธิปัตย์ 

20 นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล กรรมการบริหาร 
Sbang Sustainable Energy /บริษัท 

Think Ai จ ากัด 

21 บุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล กรรมการผู้จัดการ 

บ.พี.ซี.แอล.อินเตอร์ จ ากัด / ผลิตภัณฑ์ 

JUST MODERN / กรรมการสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

22 ปณิธิ วสุรัตน ์
กงสุลกิตติมศักด์ิ 

สาธารณรัฐไซปรัส 

เจ้าของร้านอาหารภรณี / สถานกงสุล

ไซปรัสประจ าประเทศไทย 



ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง องค์กร 

23 ปนัดดา รุ่งเร่ืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

24 ประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

25 ปเรตร์ อรรถวิภัชน ์
รองผู้อ านวยการ

ใหญ ่
บริษัท ซิต้ีเรียลต้ี จ ากัด 

26 พญ.กุสุมา คุณาวงษ์กฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
บริษัท บีบีเอช ฮอสปิทอล จ ากัด 

27 พญ.อุษณีย์ ฉัตรโชติกวงศ์ 

แพทย์ผู้เช่ียวชาญ

มะเร็งนรีเวชและ

ผ่าตัดส่องกล้อง 

รพ.จุฬาภรณ ์

28 พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน ์
กรรมการบริหาร

และโฆษก 
พรรคชาติไทยพฒันา 

29 
พลอากาศเอกสุรศักด์ิ อินทร์

จ านงค์ 

รองเสนาธิ

การทหารอากาศ 
กองทัพอากาศ 

30 พิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

31 ภูวดี คุนผลิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยาครุยส์ 

32 เรือโทยุทนา สมสอน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไครอน จ ากัด 

33 
รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญ

สิน 
ผู้อ านวยการ 

ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ (NIDA) 

34 รศ.ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล 

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิของ

กระทรวงการคลัง 

กระทรวงการคลัง 



ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง องค์กร 

35 ราชัน โสตารัตน์ กรรมการ บริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จ ากัด 

36 วิกร ศรีวิกรม ์
รองประธาน

กรรมการ 
President Hotel & Tower Co.,Ltd 

37 วินรัตน์ ศันสนะเกียรติ 

ผู้ด าเนินรายการ

ทางวิทยุโทรทัศน์ 

พิธีกร  

เจ้าของBrand Dotcompany 

38 วุฒิพงศ์ วงษ์โชติปิ่นทอง เจ้าของกิจการ ตาปีกุ้งยักษ์เผา 

39 ศรัณย์ อธิธนวัฒน ์
Managing 

Director 
Cityworld Group Co. Ltd. 

40 ศิริสรา องค์ติลสนนท์ 
รองประธาน

กรรมการ 
บริษัท เก้าอ้ีนวดเรสเตอร์ จ ากัด 

41 ศุภากร พันธศรี 
Managing 

Director 
บริษัท อภิชา ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 

42 สีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา กรรมการผู้จัดการ Bays Engineering Co.,Ltd 

43 สุกัลยา ศุภมงคล 
ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

44 สุทักษ์ จิระรัตนวงศ์ ผู้บริหาร บริษัท คูสสต๊าฟ จ ากัด 

45 สุวัฒน์ สถิตสิงขร 
Managing 

Director 
Ubis all co.,Ltd. 

46 สุวินท์ วรีะศักด์ิศรี 
ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ 
Aquarius Gems Trading Co.,Ltd 



ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง องค์กร 

47 เสกสรรค์ จันทร์ขวาง ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

48 อภิชาต หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิทองพลู หวัง่หลี 

49 อรกานดา อรรถวิภัชน์ 
Chief People 

Officer 

บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน 

(เทสโก้ โลตัส) 

50 อังค์วรา ประสพภทัรรังสี กรรมการผู้จัดการ บจก.แมสโปรดักส์ / บจก.คัสตอม-บ ี

51 เอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 

52 โอวาท พรหมรัตนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ View 2 Views Corp., Ltd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


