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ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเลน

Position

กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
กิตติ์ ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
เกตุวลี นภาศัพท
ปุย ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
แดน ประธาน
เกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน
เกียรติ ประธานบริหาร
จเด็จ อินสวาง
เด็ด ที่ปรึกษาประจํากรรมาธิการทองเที่ยววุฒิสภา
จรัญ เกษร
อาง กรรมการผูจัดการ
จํากัด ศิริพูนทรัพย
กรรมการผูจัดการ
จิตราภรณ ลยานันท
ปลา ผูจัดการทั่วไป
จิรยศ เทพพิพิธ
ยศ กรรมการผูจัดการ
จิราภรณ วิริยะพงษากุล
มุย กรรมการผูจัดการ
เฉลิมพล โชติเมธากุล
เตอ ผูจัดการฝายโครงการ
ชนิดา วงษชางหลอ
ไอ กรรมการผูจัดการ/ทนายความ
ชวลิต วองสุวรรณเลิศ
แดง Corporate Affairs Director
ชัยยุทธ อังศุวิทยา
หุนสวนบริหาร (ตรวจสอบบัญชี)
ชาญชัย ชัยประสิทธิ์
แดง หุนสวน
ญดา ถาวร
เอิรท CEO
ณกรณ ตรรกวิรพัท
เอก กรรมการ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ณหทัย ทิวไผงาม
ออ ประธานที่ปรึกษาและผูจัดการ
ดวงหทัย ธรรมาสถิตย
บี ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารกลุมงานบริหารความเสี่ยง
ดุลยวิทย เลาทองดี
เฉียน ประธานเจาหนาที่บริหาร
เตชะ บุณยะชัย
เต กรรมการผูจัดการ
อัญชลี พิพัฒนเสริญ
อัญ รองศาสตราจารยประจําคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ประธานกรรมการ
อนันต สิริแสงทักษิณ
อนันต กรรมการ
ทวีป ชัยสมภพ
หัวหนาศูนยวิจัยเมืองที่มีประสิทธิภาพ
ธนชาต ตรีสุขสกุล
เปรม กรรมการผูจัดการ
ธนพันธ วงศชินศรี
ตน กรรมการผูจัดการ
ธีระ เจียศิริพงษกุล
ระ ผูอํานวยการโครงการ TEP-TEPE
ธีราลักษณ รมยานนท
เล็ก ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการเงิน
วาที่ร.ต. ผศ. ดร. นพพร ลีปรีชานนท
เตี๊ยะ ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นางสาว
นพรัตน เลิศชัยประเสริฐ
หนอย ผูชวยกรรมการผูจัดการ
พลตรี
นพรัตน แปนแกว
เสธแปน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร
นาย
นเรศ โชติพฤกษชูกุล
หมง หุนสวนผูจัดการ
ดร.
นาฬิกอติภัค แสงสนิท
บิ๊ก ผูอาํ นวยการ
ผศ. ดร.
นิธินันท วิศเวศวร
ชมพู รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
นาย
นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นาย
นิพิฐ อริยวงศ
ที่ปรึกษา
นาย
บดินทร แสงอารยะกุล
อารท กรรมการรองผูจัดการใหญ
นาง
บุญญาพร เดชาเศรษฐ
ใหญ รองประธานมูลนิธิแมบานไทยมุสลิม
นาย
บุญเลิศ เกียรติศรีธารา
ออด ประธานกรรมการ
นาย
บุลกิต อํานาจวรประเสริฐ
เกง พิธีกรรายการวิทยุและโทรทัศน, อาจารยพิเศษ
นาง
เบญจวรรณ สิงหสมบุญ
อี๊ด กรรมการบริหาร
นาง
เบญจา หลุยเจริญ
อธิบดีกรมศุลกากร
นาย
ปกรณ คุณสาระ
กรณ อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
นาย
ปฏิกรณ คงพิพิธ
ไก ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา
นาย
ประชา รุงเพ็ชรวิภาวดี
เคี้ยง ประธานกรรมการ
นางสาว
ประภา ปูรณโชติ
เปาะ กรรมการผูจ ัดการ
เภสัชกร
ปราโมทย ตันวัฒนะ
โมทย รองประธานกรรมการ
นาย
ปริญญา นาคฉัตรีย
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
นาย
ปรีชา เอื้ออนันตธนกุล
กรรมการ

หนวยงาน / บริษัท
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด
สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
บริษัท โนโวล อากรีเทรด (ประเทศไทย) จํากัด
วุฒิสภา
บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด
บริษัท บีเอ็ม.พี.แอสโซซิเอทส จํากัด
บริษัท ยูเนียน อินตา จํากัด
บริษัท เอพลัสสตูดิโอ จํากัด
บริษัท จงหัวเหลียน จํากัด
หางหุนสวนจํากัด สินสงวนเอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท สํานักงานกฎหมายเอไอแอนดแอสโซซิเอส จํากัด
บริษัท เพอรนอต ริคารด (ประเทศไทย) จํากัด
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด
สถานีโทรทัศน ไทยสเตชั่น
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
โรงเรียนทิวไผงาม
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
บริษัท แอลดี เรสเตอรองส จํากัด
บริษัท ไครัส จํากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริษัท แอรโรสเปซ เทค จํากัด
บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริษัท ท็อป-ทิพย แทรเวล จํากัด
บริษัท ทัชพอยท พาวเวอร จํากัด
คณะวิศวกรรมศาสตร / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริษัท แอล.เอส.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร
หางหุนสวนจํากัด บัวตาออยล
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พรรคประชาธิปตย
กรมธนารักษ
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
มูลนิธิสังคมสงเคราะห
บริษัท ออลสวีท จํากัด
บริษัท บางกอกมีเดีย เอเยนซี่ จํากัด
บริษัท แอกเซส แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
กรมศุลกากร
สํานักงานอัยการสูงสุด
ศาลอาญา
บริษัท ซีเอ็นวาย ออโตอิมพอรต จํากัด
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน)
บริษัท อารเอ็กซ จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
บริษัท พนาทัศน จํากัด
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ชื่อ - นามสกุล
ปาริฉัตร เหลาธีระศิริวงศ
ผกายพรรณ ศิริกุลชยาน
พรชัย อรัณยกานนท
พรเทพ ศรีสอาน
พรรณทิพย เต็มเจริญ
พฤฒิพงศ เฉลิมชัยชาญ
พิศิษฐ เสรีวิวัฒนา
เพ็ญศิริ โสวรรณวณิชกุล
ไพบูลย ศิริภาณุเสถียร
ไพรัช มณฑาพันธุ
ไพโรจน เอื้อบุญกุล
ไพโรจน เหลืองเถลิงพงษ
ภคปภา โกษานันตชัย
ภา พลางกูร
มนตรี ฐิรโฆไท
มานิต นพอมรบดี
เมธา เลิศปรีชาภักดี
ยงยุทธ มัยลาภ
ยุพดี ชูประภาวรรณ
ใยอนงค ทิมสุวรรณ
รัตนา ตัณฑกุลนินาท
รุงเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ
วรพจน อํานวยพล
วรภา มนตอารักษ
วรรณี ควรสถาพร
ธีรศานต สหัสสพาศน
วันชัย ศรีหิรัญรัศมี
วินัย วิทยานุกูล
ศรีสอาด ชั้นสามารถ
ศิริพงศ วองวุฒิพรชัย
ปยะภา จงเสถียร
สมเกียรติ ถาวรวิศิษฐพร
สมชาย วิริยะยุทธกร
สมชาย อัศวเศรณี
สมชาย อัศวกิตานนท
สมบูรณ ศิริตระกูลชัย
สมศักดิ์ สุริยมงคล
สรชน บุญสอง
สรสิทธิ์ สุนทรเกศ
สวนิศ วงศดีเลิศสกุล
สัมมา คีตสิน
สามารถ สุวัชรชัย
สายฝน สุเอียนทรเมธี
สิริพงศ อังคสกุลเกียรติ
สุทธิชัย สพโชคชัย
สุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ

สุทธิศักดิ์ โลหสวัสดิ์
สุธรรม อยูในธรรม
สุนันท สิงหสมบุญ
สุเมธ ตั้งประเสริฐ

ชื่อเลน
หมู
ปอม

Position

หนวยงาน / บริษัท

รองกรรมการผูจัดการ ปฏิบัติหนาที่รักษาการกรรมการผูจัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

กรรมการผูจัดการ
บริษัท ไอ บี อาร กรุป (ประเทศไทย) จํากัด
นายกสภา วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยทองสุข
เบิ้ม กรรมการผูอํานวยการ
บริษัท พีวายไอ คอนซัลติ้ง จํากัด
โอ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เมี้ยง กรรมการผูจัดการ
บริษัท เฉลิมชัยชาญ จํากัด
ศิษฐ รองผูอํานวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุมลงทุนและบริหารการเงิน ธนาคารออมสิน
หนู ผูชวยผูอํานวยการฝาย
บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)
โจ กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด(มหาชน)
เอี๊ยด กรรมการผูอํานวยการ
บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท สํานักงานสอบบัญชีไพโรจนพัฒนา จํากัด
โรจน ประธานเจาหนาที่บริหาร
หลักทรัพยไอรา จํากัด (มหาชน)
ออย กรรมการผูจัดการ
บริษัท อาร เอ ซี ออยล (ประเทศไทย) จํากัด
หนิง รองประธานบริษัท
บริษัท ตาล จํากัด
ตอย ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิด อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
จั้ว ประธานกรรมการ
บริษัท ซาฮะเซง 1976 จํากัด
ดาว ผูอํานวยการฝายการตลาดตางประเทศและผูอํานวยการศูนยการแพทยตางประเทศ โรงพยาบาลพญาไท 2
แอร กรรมการผูจัดการ
บริษัท กําลังสอง จํากัด
อู กรรมการผูจัดการ
บริษัท เลยโซลาร ซัพพลาย จํากัด
เล็ก ประธานกรรมการ
บริษัท เอกเซลเลนท กราฟฟค จํากัด
รุง กรรมการบริหาร
โรงแรม เอส15, เอส 31
บอย กรรมการผูจัดการ
บริษัท มาลาคี จํากัด
ภา กรรมการผูจัดการ
บริษัท กรีนคอตตอน (ประเทศไทย) จํากัด
จุง รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จํากัด
ไอซ กรรมการผูจัดการ
บริษัท ไทยทําน้ําผลไม เพชรบุรี จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท วินเท็กซ รับเบอร อินดัสตรี้ จํากัด
ออย รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ศรี กรรมการผูจัดการ
บริษัท เอส.พี. แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เกน กรรมการผูจัดการฝายบริหาร
บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)
กุก ผูอํานวยการ
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด
หก (6) รองกรรมการผูจัดการ ดานวางแผนกลยุทธทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
บรรณาธิการวารสารเทคนิคการแพทย
สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย
จี๊ ประธานกรรมการ
บริษัท เนเจอร เบสทฟูด จํากัด
ชาย กรรมการผูจัดการ
บริษัท ไทยเจริญ อินเตอรเทค จํากัด
บูรณ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบสทพาเลซ จํากัด
แท รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชน ทนายความหุนสวนและกรรมการบริษัท
บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
ผูอํานวยการสถาบันคุมครองเงินฝาก
สถาบันคุมครองเงินฝาก
ฮวง ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท เลิศศยามสตีล จํากัด
Sam ผูอํานวยการ
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
สามารถ Director of Sales & Marketing
บริษัท ไรท พร็อพเปอรตี้ส จํากัด
ฝน ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยลําปาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
โตง ประธานหอการคาจังหวัดศรีสะเกษ
หอการคาจังหวัดศรีสะเกษ
โอ เจาของ ผูจัดการ
หสน. วิชัยพานิช
เบิรท กรรมการผูจัดการ
บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)
ตอย ประธานบริหาร
บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดิเวลลอปเมนท จํากัด
ทั่ม คณบดีคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
นันท สมาชิกวุฒิสภา
วุฒิสภา
เมธ กรรมการผูจัดการ
บริษัท เด็พธเฟรส ท จํากัด
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ชื่อ - นามสกุล
สุรพิชย พรหมสิทธิ์
สุรสิทธิ์ อัศดามงคล
สุวัชชัย เอกชัยศิริ
สุวัฒน ธํารงศรีสกุล
เสมอกัน เที่ยงธรรม
ไสลเกษ วัฒนพันธ
อนันต เกตุพิทยา
อมร โตจิรกุล
อมรัตน กัมบีร
อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
อรพรรณ คงมาลัย
อรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน
อัคคพันธ ลีวุฒินันท
อัครพงศ นิธยานนท
อาทิตย ธํารงธัญวงศ
อํานวย ศรีพูนสุข
อิงสาริศา กันตาคม
อิศรา ดิสรเตติวัฒน
อุทัย กวินเดชาธร
อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม

ชื่อเลน
หนึ่ง
โต

Position

หนวยงาน / บริษัท

ประธานกรรมการ
บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ประธานกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลบางมด
ประธานกรรมการ
บริษัท เอกศิริชัย กรุป และ บริษัท อี.เอส.ซี.แอสเซท จํากัด
หนุย ที่ปรึกษาอาวุโสดานกฎหมายและหุนสวน
บริษทั โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จํากัด
ปอบ กรรมการผูจัดการ
บริษัท ซอยเลส เว็จ จํากัด
ประธานศาลอุทธรณภาค 8
ศาลยุติธรรม
อา ประธานกรรมการ
บริษัทจัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จํากัด
มอน กรรมการผูจัดการ
บริษัท เอสพีวีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ตุก รองประธานบริหาร
บริษัท ยูโรครีเอชั่นส จํากัด
นุช ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมทิสโก
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)
ตุย อาจารยประจํา
วิทยาลัยนวัตกรรม / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ติ๊ก ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท พี พี ดี คอนสตรัคชั่น จํากัด
มู กรรมการผูจัดการ
บริษัท คอฟฟ บีนเนอรี่ จํากัด
พงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท กะรัต ฟอเซท จํากัด
บอมบ กรรมการผูจัดการ
บริษัท เน็ตทรี จํากัด
นานวย ที่ปรึกษาดานกิจการพิเศษ และรักษาการผูอํานวยการฝายกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห
พิม กรรมการผูจัดการ
บริษัท พารากอน เอสเทติก จํากัด
ตุก กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ
บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร กรุป จํากัด
ทัย ผูกํากับการฝายอํานวยการ กองบังคับการสืบสวนตํารวจนครบาล (ผกก.ฝอ.บก.สส.บช.น.) กองบังคับการสืบสวนตํารวจนครบาล (บก.สส.บช.น.)
ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย กรมสงเสริมสหกรณ

