
รายช่ือนักเรียน GeniusX รุ่น 2 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง องค์กร 

1 คุณระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ 

เลขาธิการ

ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

2 
คุณวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อน

ไหม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

3 ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ  กสทช. 

4 พันเอกพัฒนา พันธ์ุมงคล ผอ.กองต่างประเทศ กรมข่าว ทหารบก 

5 คุณเสาวคนธ์ มีแสง 

นักวิชาการภาษี

เช่ียวชาญการพิเศษ

(ระดับ9) 

กรมสรรพากร 

6 หม่อมหลวงกัลยกร เกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท นภัส-นภรรณ์ จ ากัด 

7 พลเอก ดร.กิตติศักด์ิ รัฐ

ประเสริฐ 

เลขาธิการ ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ 

8 คุณมัณฑนา หิมะทองค า  กรรมการ บริษัท ดรีมแคส โปรดักชัน จ ากัด 

9 คุณพริมรตา เดชอุดม นักแสดง  

10 คุณกุลเวช เจนวฒันวิทย์ 
กรรมการ

ผู้อ านวยการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

11 คุณคเณตร์ เลิศหิรัญวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิศสถิตย์ จ ากัด 

12 คุณจักรพันธ์ สุจริตฉันท ์
ประธาน

กรรมการบริหาร 
บริษัท บี.บางกอก การส่งด่วน จ ากัด 

13 
คุณดุลยา พวงทอง 

Finance 

Director 
2SPOT Communications Co., Ltd. 

14 
คุณรุ่งทิวา อินต๊ะ 

Medical 

Representative 
Boehringer Ingelheim (Thai) Ltd. 

15 คุณสรรเพ็ชญ ศรีสวัสด์ิ กรรมการผู้จัดการ บจก. ยอชท์ มาสเตอร์ 
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16 คุณกัมปนาท ด่านศิริ 

Business 

Development 

Manager 

บริษัท ไต๋เหลียงเคมีภัณฑ์ จ ากัด 

17 คุณนิจยา อินทรประสงค์ Vice President 
TIDA (Thailand Interior Design 

Association) 

18 คุณภัทรานิษฐ์ จิรรัตนวงศ์ เจ้าของร้านอาหาร Monkey see Monkey do 

19 รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อ านวยการ 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

20 คุณสุพิน ศิริโภค กรรมการ บ.สุพรีม ฮาเว่นเวลธ์ 

21 คุณเสฎฐวุฒิ แซ่ล้ิม 
รองประธาน

กรรมการ 
บจก. ป.พานิชรุ่งเร่ืองปาล์มออยล์ 

22 ดร.เฉลิมพล นิยมสินธ์ุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทีเอส ลีกัล จ ากัด 

23 คุณนพพร วงษ์โชติปิ่นทอง General 

Manager 

บจก.บริลล์จิวเวลร่ี 

24 ดร.อรอุฬาร จิรชัยศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเชอรัล ฟู๊ด  โปรดักส์ จ ากัด 

กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจ (มหาชน) จ ากัด 

25 ดร.อัจจ์นกฤศ (ประยูร) 

ด ารงชิตานนท์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล เรียลเอสเตท พาร์ท

เนอร์ จ ากัด 

26 คุณนภัทร ตติยารัตน์ ผู้บริหาร บริษัท แซปเทค จ ากัด 

27 คุณวชิรา เอกสาตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลานา เอ็นจิเนียร์จ ากัด 

28 คุณจันทรรัตน์ ภาณพุิจารณ ์ Brand Consult  

29 ดร.ชัยณรงค์ ณ ล าพนู ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เนช่ันแนลกรุ๊ป 

จ ากัด 

30 คุณปราโมทย์ เจริญภักดี ผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

CDN Plus Co., Ltd. 
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31 คุณพัชราภรณ์ ประโชติ Director บริษัท ไครอน จ ากัด 

32 คุณฤทธิชัย พูลนิ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเวิลด์โบรกเกอร์ จ ากัด 

33 คุณวิเชียร เอ้ือสงวนกุล ที่ปรึกษา บริษัท สุพรีม วิกตอร์ จ ากัด 

34 คุณนิกร ศิรโรจนานนท ์ นักวิชาการป่าไม้

ช านาญการพิเศษ 

กรมป่าไม ้

35 คุณประมนต์ อธิธนวฒัน ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส.พ.ีพีแอร์โรเท็ค จ ากัด 

36 คุณภัคพงษ์ ธเนศพิพฒั ผู้จัดการทั่วไป ASIA INDUSTRIAL ESTATE CO., 

LTE นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 

37 คุณสืบวงษ์ สุขะมงคล ประธาน PATCO Group 

38 คุณสุภัทรา ดวงงา เจ้าของร้าน ชาบูอินด้ี 

39 คุณอิสรา โกยวาณิชย์ 
รองประธาน

กรรมการ 

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

40 คุณสมยศ เชาวลิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพวิเตอร์ กรุ๊ป 

 


