
No. บมจ. ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง

1 กุลธรเคอรบ์ี้ คุณ อลษิา สนนุกจิ เจา้หน้าทีส่่งเสรมิการลงทุน

2 โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ คุณ อจัฉรยิา สารรตันะ พนกังานนกัลงทุนสมัพนัธ์  

3 คอมเซเว่น คุณ อรญิรดา กนันกิา Investor Relations

4 คงิสเ์มน ซ.ีเอม็.ท.ีไอ. คุณ ภทัรนิ หล่อตระกลูงาม เลขานุการบรษิทั

5 เคมแีมน คุณ แพรวทพิย์ ลิม้จริะวฒันา Senior supervisor - Strategic planning

6 เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) คุณ พมิพฟ้์า จนัทประดษิฐ์ Investor Relations Specialist

7 โคลเวอร ์เพาเวอร์ คุณ สุจติรา ขนัธวงศ์ นกัลงทุนสมัพนัธ์

8 เงนิตดิลอ้ คุณ พมิพช์นก พงศก์ลัยกร VP Financial Planning and Analysis

9 จเีอม็เอม็ แกรมมี่ คุณ จติราภรณ์ ยะแกว้ ผูจ้ดัการส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์

10 เจดฟู้ีด คุณ ธรีดา หอสจัจกุล กรรมการบรหิาร

11 ซาบน่ีา คุณ ทศพล พระโพธิ ์ IR

12 ซงิเกอรป์ระเทศไทย คุณ ศุภราภรณ์ พงษ์นุ่มกลู ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั

13 ซ.ีไอ.กรุป๊ คุณ พรพมิล ตราชู เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน

14 ซพี ีออลล์ คุณ ภคนิ มโนสุทธิ เจา้หน้าทีอ่าวุโสวเิคราะหต์ลาดเงนิและตลาดทุน

15 ซวีลิเอนจเีนยีรงิ คุณ พุทธคิุณ เจมิเจรญิ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

16 ไซมสิ แอสเสท คุณ ปฐมพร คฤหบดี Corporate Finance & IR Analyst

17 ดโูฮม คุณ มยุรยี์ สทีา ผูอ้ านวยการฝ่ายก ากบัดแูลกจิการ และเลขานุการบรษิทั และนกัลงทุนสมัพนัธ์

18 เดอะ วนั เอน็เตอรไ์พรส์ คุณ นาศวิว์ศิว ์อนนัตกุล ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์

19 เถา้แก่น้อย ฟู้ดแอนดม์ารเ์กต็ดิ้ง คุณ ชยักร ชยัสวสัดิ ์ IR Specialist

รำยช่ือผูผ้ำ่นกำรคดัเลือกเข้ำร่วมโครงกำรพฒันำวิชำชีพนักลงทุนสมัพนัธ ์2565
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20 ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส์ คุณ ณฐัสทิธิ ์วจิติตนนัท์ Investor Relations

21 ทางยกระดบัดอนเมอืง คุณ จกัรกฤช ทองนาคะ ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารโครงการ/นกัลงทุนสมัพนัธ์

22 ท่าอากาศยานไทย คุณ รฐัพงษ์ พทิกัษ์วศนิ เจา้หน้าทีว่เิคราะห ์4

23 ทซีเีอม็ คอรป์อเรชัน่ คุณ สมภพ วรีวทิยานุกลู Finance Manager

24 ทมีพรซีชิ ัน่ คุณ รตันา วงษ์กระจ่าง ผูจ้ดัการอวุโสแผนกบญัชแีละการเงนิ

25 โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี์ คุณ วภิาดา ชยัอาภรณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์

26 ไทยเพรซเิดนทฟู์ดส์ คุณ วนัวษิา พวงศลิป์ หวัหน้าแผนก

27 ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ คุณ เนโรลี ่เจด โกลดแ์มน Investor Relations Analyst

28 ไทยออพตคิอล กรุป๊ คุณ อมลรตัน์ ประจกัษ์ธรรม Chief Administrative Officer

29 ไทยออยล์ คุณ ปิยธดิา พลอยประดษิฐ์ ASSISTANT MANAGER-INVESTOR RELATIONS

30 ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุป๊ คุณ ศริพิร ไวรุง่เรอืงกุล ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ, นกัลงทุนสมัพนัธ์

31 ธนาคารกสกิรไทย คุณ ปวติร แซ่เอง็ ผูช้่วยหวัหน้าส่วน

32 ธนาคารทหารไทยธนชาต คุณ พลอย จติตจ์นะ Investor relations specialist

33 น ้าตาลบุรรีมัย์ คุณ ชยพทัธ์ โพธิเ์มอืง ผูช้่วยผูจ้ดัการดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์

34 น ้ามนัพชืไทย คุณ สุทธณิ ีมาพนัธุ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนื

35 เนาวรตัน์พฒันาการ คุณ วรีะยุทธ บุญยะวดั ผูจ้ดัการส่วนงานสือ่สารองคก์ร

36 บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรงุเทพ คุณ พศิพงศ ์จนัทรานนท์ ผูจ้ดัการแผนกลงทุนสมัพนัธ์

37 บรทิาเนยี คุณ วณชิญา หอมสุวรรณ Senior Investor Relations Officer

38 บรหิารสนิทรพัย์กรงุเทพพาณชิย์ คุณ กรชิ คหูศ์รวีนิจิ เจา้หน้าที ่5
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39 บตัรกรงุไทย คุณ ทพิย์นาร ีชยัศรโีชติ Senior Officer

40 บางกอก เชน ฮอสปิทอล คุณ อภชิาต ิกุลเสฏฐวุฒิ นกัหน้าทีอ่าวุโสนกัลงทุนสมัพนัธ์

41 บา้นป ูเพาเวอร์ คุณ ศานตฤ์ทยั อนุวงศนุ์เคราะห์ Investor Relations Manager

42 บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าส คุณ จารวุรรณ ยอดศลิป นกัลงทุนสมัพนัธ์

43 บอีซี ีเวลิด์ คุณ เมธนิ ีอโศกเวชกุล Investor Relations Officer

44 เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี คุณ ปารษิา สนัสุวรรณ นกัลงทุนสมัพนัธ์

45 ปตท. คุณ อาภากร ชอุ่มทอง ผูจ้ดัการส่วนจดัหาเงนิและบรหิารโครงสรา้งเงนิทุนบรษิทัในเครอื

46 ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลกี คุณ ภทัรนนัท ์ภทัรกายะ นกัลงทุนสมัพนัธ์

47 ปนูซเิมนตไ์ทย คุณ ภาวนิ ีโอภาสชยัทตัต์ Associate Director - Strategic Planning and Investor Relations

48 พรเีชยีส ชพิป้ิง คุณ สุขฤทยั เชดิชธูรรม Assistant Manager

49 พลสั เทค อนิโนเวชัน่ คุณ อนุภทัร ศรสีุวรรณชยั เลขานุการบรษิทัและนกัลงทุนสมัพนัธ์

50 พทีจี ีเอน็เนอยี คุณ นพสร หวงั Investor Relations Specialist

51 พทีที ีโกลบอล เคมคิอล คุณ พนติ แยม้ประเสรฐิ Investor Relations analyst

52 เพาเวอร ์โซลชู ัน่ เทคโนโลยี คุณ ยุวพร พุม่ประเสรฐิ CFO

53 ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ คุณ รุง่รว ีบางกุล เลขานุการบรษิทั

54 ฟินนัเซยี ไซรสั คุณ รงัสมิา กลบัทวี นกัลงทุนสมัพนัธ์

55 เมอืงไทย แคปปิตอล คุณ ญาณภคัสนิ ีสหีะอ าไพ Investor Relations and Corporate Finance

56 ไมโครลสิซิง่ คุณ ธนภร แววสุวรรณ์ เจา้หน้าที่

57 โรงพยาบาลจุฬารตัน์ คุณ พญิญกสฐิ ภสุชชา Investor Relations
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58 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ คุณ ธนฏัฐา อุดมเวช ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

59 โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา คุณ กรกนก ละเอยีดรชตะกจิ Assistant Corporate Finance Manager

60 โรจูคสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล คุณ ภาสกร แซ่ตัง้ Chief Investment Officer

61 โรแยล พลสั คุณ อุทราภรณ์ คงประเสรฐิ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ

62 ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ คุณ ณฐัพงษ์ บุญยะศรี ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั

63 ลอ็กซเล่ย์ คุณ สุภาพร กุศลสตัย์ ผูอ้ านวยการฝ่าย

64 โลหะกจิ เมท็ทอล คุณ วรางคณา จติรวรีะนนัรงัษี นกัลงทุนสมัพนัธ์

65 เวลิดเ์ฟลก็ซ์ คุณ สุภาภรณ์ ดว้งพบิลูย์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ

66 ศุภาลยั คุณ ตวนันา เตมิวฒันากร IR

67 สโตนเฮน้จ์ อนิเตอร์ คุณ ภาพตะวนั กุลสุวรรณ ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกบญัชี

68 สโตนเฮน้จ์ อนิเตอร์ คุณ ภาพตะวนั กุลสุวรรณ ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกบญัชี

69 สหพฒันพบิลู คุณ ศศวิมิล เทศะภู ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั

70 สายการบนินกแอร์ คุณ ศรินินัท ์ลลีาพรีะพนัธ์ เลขานุการบรษิทั

71 สุธากญัจน์ คุณ บุญญวาสน์ ธนะสมบรูณ์ Financial controller and analyst

72 อลคูอน คุณ ธารทพิย์ โชคธรรมสถติย์ ผูจ้ดัการแผนกบญัชี

73 ออรจิิ้น พรอ็พเพอรต์ี้ คุณ เกวลนิ เมธาพริฬุหโ์ชค IR officer

74 อิก๊ดราซลิ กรุป๊ คุณ ศริกาญจน์ สุทธเิกยีรติ Head of Finance and Accounting

75 อนิฟราเซท คุณ พมิวรนิทร ์ล าภา นกัลงทุนสมัพนัธ์

76 อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) คุณ อมรเทพ ศรวีรพพิฒัน์ นกัลงทุนสมัพนัธ์
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77 เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ คุณ ชวนนิทร ์ตรถีาวรยนืยง Accounting & Finance Director

78 เอน็.ซ.ีเฮา้สซ์ิง่ คุณ ภาณุมาศ ยาวรีะ นกัลงทุนสมัพนัธ์อาวุโส

79 เอน็ซแีอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล โลจสิตกิส์ คุณ เตชนิ ีตัง้สวสัดริตัน์ Investor Relations 

80 เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ คุณ จรยิา มสุกิไชย นกัลงทุนสมัพนัธ์

81 เอสซจี ีเซรามกิส์ คุณ วงศน์รนิทร ์แกว้ชยัเจรญิกจิ Investor Relations

82 เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง คุณ นภิาพรรณ โกสยี์เจรญิ Investor Relations Manager

83 เอสโซ่ (ประเทศไทย) คุณ ปาจรยี์ ค าพอ Investor relation analyst

84 เอสไอเอสบี คุณ สุนนัทา ลลีาแสงสาย CFO

85 เอริธ์ เทค็ เอนไวรอนเมนท์ คุณ อนัฑกิา เกษวฒันากุล Investor Relations Manager

86 แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ คุณ นภสนิธุ์ สานตวิตัร Senior invstor relations officer

87 แอพพลแิคด คุณ กนัยารตัน์ ก าแพงแกว้ IR

88 โอสถสภา คุณ นฤภร อนนัตพ์งษ์สุข head of investor relations

89 ไออารพ์ซีี คุณ มนทกานติ ์นาราช เจา้หน้าทีอ่าวุโส

90 เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล คุณ พชิติ วงคอ์นุกลู นกัลงทุนสมัพนัธ์

91 โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ คุณ วรนิทร ตัง้จติกอบบุญ Investor Relations Division Manager

หมายเหตุ: บรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างการรออนุมตัแิละจะแจง้ใหท้่านทราบต่อไป
1 บมจ.ไทยอสีเทริน์ กรุป๊ โฮลดิ้งส์
2 บมจ.พ.ีเอส.พ.ีสเปเชยีลตี้ส์
3 บมจ.มลิเลนเนยีม กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี)
4 บมจ. เอสซจี ีเคมคิอลส์
5 บมจ. แอดวานซ ์เวบ็ เซอรว์สิ 5


