คุณชัยยันต์ เจริญโชคทวี
ตาแหน่งงานปัจจุบนั
พ.ศ.2535-ปัจจุบัน

พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2529-2531
พ.ศ. 2532-2533
พ.ศ. 2534-2535
พ.ศ. 2546-2552
พ.ศ. 2547-2551

ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer)
1. บริษัท โมโนคอน จากัด (MNC)
ดาเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเช่า
2. บริษัท เพชรนันตกานต์ จากัด (PNK)
ดาเนินธุรกิจก่อสร้าง และบริหารงานก่อสร้าง
3. บริษัท Fleet Global Logistics จากัด (Flego)
ดาเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และตัวแทนสายเดินเรือ
คณะกรรมการ สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ตาแหน่ง กรรมการ และเหรัญญิก
สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
ตาแหน่ง กรรมการบริหาร และรองผู้อานวยการ
สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่
ตาแหน่ง กรรมการบริหาร และรองประธานสถาบันฯ
มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
ตาแหน่ง กรรมการบริหาร และเหรัญญิก
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่ง นายกสมาคม
สภาองค์กรนายจ้างธุรกิจไทย
ตาแหน่ง กรรมการ และเลขาธิการ
สมาคมนายจ้างนักบริหารงานธุรกิจก่อสร้าง
ตาแหน่ง เลขาธิการ
สมาคมนายจ้างธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ตาแหน่ง นายกสมาคม
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กระทรวงแรงงาน
ตาแหน่ง กรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการค้าไทย-จีนตอนใต้
ตาแหน่ง รองเลขาธิการ
บริษัท แม็คแคน อิริคสัน จากัด
ทางานด้าน Business Research
บริษัท วงศ์สากล จากัด
ทางานด้าน Site Survey & Design
บริษัท อินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด
ทางานตาแหน่งEngineering Trainee
บริษัท Thai Konoike Construction จากัด
ตาแหน่ง Site Engineer
บริษัท Thai Konoike Construction จากัด
ตาแหน่ง Chief Engineer
บริษัท Thai Konoike Construction จากัด
ตาแหน่ง Project Manager
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ตาแหน่ง กรรมการและเลขาธิการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาแหน่ง กรรมการ

พ.ศ. 2551-2556
พ.ศ. 2552-2556
พ.ศ. 2552-2560
พ.ศ. 2553-2554
พ.ศ. 2542-2543
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2553-2555
พ.ศ. 2555-2559
ประวัติการศึกษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4-5
ปริญญาตรี
(ปี พ.ศ. 2529)
ปริญญาโท
(ปี พ.ศ. 2542)
ประกาศนียบัตร
(ปี พ.ศ. 2549)
ประกาศนียบัตร
(ปี พ.ศ. 2555)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
(ปี พ.ศ. 2558)
วุฒิบัตร
(ปี พ.ศ. 2558)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
(ปี พ.ศ. 2559)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
(ปี พ.ศ. 2559)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
(ปี พ.ศ. 2560)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
(ปี พ.ศ. 2560)

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่ง นายกสมาคม
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตาแหน่ง กรรมการ
ชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่ง กรรมการ
คณะกรรมการกากับดูลการปรับปรุงอาคารสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตาแหน่ง รองประธาน
ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟนวัตกรรมการกุศล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1-2
เพื่อนารายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คณะกรรมการ และประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการ และประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
สมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
โรงเรียนภารตวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ((รุ่นที่ 22-24 (96)) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 25) (การบริหารงานก่อสร้าง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี (รุ่นที่ 1) (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (วตท 3)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 1 (นมธ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6 (บยป 6)
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สานักงานศาลปกครอง
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ขั้นสูง รุ่นที่ 7 (สวปอ มส 7)
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
รุ่นที่ 3 (วธอ 3) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (วปส. 6)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCot 10)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.รุ่นที่ 8)
สถาบันพระปกเกล้า

งานด้านสังคม
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟนวัตกรรมการกุศล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1
เพื่อนารายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟนวัตกรรมการกุศล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2
เพื่อนารายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คณะกรรมการ และประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการ และประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
คณะกรรมการ และประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ และประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการ และที่ปรึกษาประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
สมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เพื่อสมทบทุนโครงการแก้วตา-ดวงใจ
คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ในจังหวัดภูเก็ต
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานด้านเกียรติประวัติ
พ.ศ. 2535
รับมอบโล่พนักงานดีเด่น บริษัท Thai Konoike Construction จากัด
พ.ศ. 2537
รับมอบรางวัลเกียรติยศ “นักบริหารมือทองแห่งปี” ด้านคุณภาพผลงานดีเด่น
“Golden Hand” Award for Honorary Executive 1994
พ.ศ. 2542
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากการเป็นประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนวัตกรรม
จาก รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร (อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พ.ศ. 2546
รับมอบโล่ห์ “ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย”
ปีครบรอบการสถาปนา ปีที่ 69 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2554
รับมอบโล่ “ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทาคุณประโยชน์"
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558
รับมอบโล่ห์ “ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย”
ปีครบรอบการสถาปนา ปีที่ 81 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2559
รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน “เพชรกนก” สาขายุติธรรม
สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง กรมประชาสัมพันธ์

