
เลขที่ น ำหน้ำ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง บริษทั/องค์กร

001 นาย ชวน หลีกภยั สส. พรรคประชาธิปตัย์

002 รศ.ม.ร.ว. พงษส์วัสด์ิ สวัสดิวัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม

003 ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม

004 ดร. สถิตย์  ล่ิมพงศ์พนัธุ์ ประธาน สถาบนัวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

005 รศ.ดร. ก าพล รุจิวิชชญ์ รองอธิบดี ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

006 นาย กริชพล ลีลาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษทั กริชพล จ ากัด

007 นาง กรุณา ศุภการุณย์ กรรมการอ านวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทั แอโรฟลิ จ ากัด

008 นาย กวีทศัน์ ศรีสุรพล ประธานกรรมการ โรงพยาบาลเวชประสิทธ์

009 นาย ก าธร วังอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษทั เค.พ.ีซี เอนเตอร์ไพร้ส์ จ ากัด

010 นาย กิตติพงษ ์จินตวราลักษณ์ กรรมการบริหาร บริษทั ไทยประกันชีวิต จ ากัด

011 นาย กิตติศักด์ิ สพโชคชัย ประธานกรรมการ บริษทั วิชัย เทรดด้ิง (1983) จ ากัด

012 นาย โกมล กัมบร์ี ประธานกรรมการ บริษทั ยูโรครีเอชั่นส์ จ ากัด

013 นาย คงเดชา ชัยรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย

014 นาย คติพจน์ เกิดมั่นคง รองผู้จัดการ กองซ่อมใหญ่อากาศยานที่ 3

015 นาย คเณศร์ ชาติธรรมรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั รอซโซ่ จ ากัด

016 นาย จักริน บนัทดัทอง กรรมการหุ้นส่วน บริษทั เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซ่ี จ ากัด

018 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษทั กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน)

019 นาย ชัยยันต์  เจริญโชคทวี CEO Fleet Global Logistic Co;Ltd

020 นาย ชาญกิจ ไตรรัตนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั ซีเค อินเตอร์บซิ จ ากัด

ท ำเนียบรุ่น นมธ. รุ่นที่ 1



021 นาย ชาญชัย อุดมลาภธรรม  ประธานกรรมการบริหาร บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด

022 นาย ชาลี รัตนวชิรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั น้ าหนึ่ง การตลาด จ ากัด

023 นาย เชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังและสถาบนัการเงิน วุฒิสภา

024 นาย โชคชัย บรรลุทางธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษทั มูฟวิง่เวิลด์ จ ากัด

025 นาง ดวงพร สุจริตานุวัต กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)

026 นาง ดารณี วัธนเวคิน เลขาธิการ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

027 ดร. เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั กรุงเทพ โอ เอ คอมส์ จ ากัด

028 นาย ทวี ประจวบลาภ อธิบดี ผู้พพิากษาศาลอาญา

029 นาย ทศันัย ไกรวัฒนพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั โปรเฟสชั่นแนล แพลนเนอร์ จ ากัด

030 ดร. ทศันาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร บริษทั พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)

031 นาง ทศันีย์ พงศ์ละไม รองอธิบดี กรมธนารักษ์

032 นาย ธนภทัร เอกกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต

033 นาย ธวัช ด าสอาด หุ้นส่วนส านักงานกฎหมาย บริษทั ติลลิกี แอนด์ กิบบนิส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

034 นาย ธีร์ภทัร สูตะบตุร กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทนุ MFC

035 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการ บริษทั เสนาดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)

036 นางสาว นพวรรณ สุวรรณประทปี  ประธานกรรมการบริหาร บริษทั อายตนะ จ ากัด

037 นาง นารี สุขสุดประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษทั ทาซ่าอินดัสเทรียล จ ากัด

038 รศ. นิพทัธ์ จิตรประสงค์ ผู้อ านวยการหลักสูตร Executive MBA มหาวิทยาลัยศรีปทมุ

039 นาย นิเวศ พนัธ์เจริญวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษทั ที่ปรึกษากฎหมาย แชนด์เลอร์และทองเอก จ ากัด

040 นาง นุชนาฏ อุตมาภนิันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษทั ยูไนเต็ด เทก็ซ์ไทล์ มิลส์ จ ากัด

041 นาย บญุเลิศ  มหาวิเศษศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั ทสัค์ อินทเีรีย จ ากัด

042 นาย ประภสัร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รถไฟฟา้แหง่ประเทศไทย

043 นาย ประสิทธิ ์จันทร์ประทปีฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทั Sriracha Nakorn General Hospital Public Company Limited

044 นาย ปรีชา บณุยกิดา กรรมการอิสระ บริษทั อารียา พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน)



045 นาย ปติิพงศ์ เต็มเจริญ รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

046 นางสาว พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี วิทยาลัยทองสุข

047 นาย พรชัย กิตติปญัญางาม กรรมการผู้จัดการและผู้สอบบญัชีรับอนุญาต บริษทั บญัชีกิจ จ ากัด

048 นาง พรทวิา นาคาศัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยนาท

049 นาย พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั พรไพลิน ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด

050 นาย พเิชียร อ านาจวรประเสริฐ ผู้จัดรายการวิทยุ FM 100.5 อสมท.

051 นาย พรีพล กนกวลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท)

052 นาย พรีะพล  พภิวากร กรรมการผู้จัดการ บริษทั ซีดราก้อน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ ากัด

053 ดร. เพญ็ศรี พทัธ์วิวัฒนศิริ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

054 นาย ไพบลูย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั หลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด

055 นาย ไพสิฐ แก่นจันทน์ Principal Hotel Advisory Services

056 นาง มณฑิรา ลิมปนารมณ์ ที่ปรึกษาธุรกิจ

057 นาย มานิตย์ สุธาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทัไอ อาร์ พ ีซี จ ากัด (มหาชน)

058 รศ.ดร. มาลินี ดิลกวณิช ประธาน ศูนย์จีนศึกษา สถาบนัเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

059 นาย ยรรยง อัครจินดานนท์ ผู้อ านวยการ สโมสรฟตุบอลอินทรีเพื่อนต ารวจ

060 นาย ยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

061 นางสาว รัชตวรรณ มหาศรานนท์ Principal The Quant Group

063 นางสาว ลายคราม เลิศวิทยาประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการ ผู้พมิพโ์ฆษณา บริษทั จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จ ากัด/ บริษทั จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์พบัลิชชิ่ง จ ากัด

064 นาง วงเดือน เกษมทรัพย์ เกษสุภะ ข้าราชการบ านาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้พพิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

065 นาย วรพงศ์ ศิริกุลชยานนท์ ที่ปรึกษาธุรกิจ

066 นาย วราวิชช์ สะสมทรัพย์ กรรมการบริหาร บริษทั กลุ่ม79 จ ากัด

067 ดร. วาชิต รัตนเพยีร ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนมัธยมปญัญารัตน์

068 นาย วิชัย พลูวรลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษทั วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด

069 นาย วิเชียร ชวลิต ปลัด กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



070 นาย วิเชียร เนตรประเสริฐกุล ผู้พพิากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบรีุ

071 ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภกัดี กรรมการผู้จัดการ บริษทั เอส วี พ ีบุ๊ค-คีฟปิ้ง จ ากัด

072 นาย วิวัฒน์ เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการกิตติมศักด์ิ บริษทั อารียา พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน)

073 นาง วีณา อรัญญเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษทั วันคลิก (ไทยแลนด์) จ ากัด

074 ดร. วีรชัย กูป้ระเสริฐ  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

075 นาย วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ที่ปรึกษาด้าน CSR บริษทั อมตะ จ ากัด (มหาชน)

076 นาย วีระวุฒิ ศรีเปารยะ ผู้อ านวยการส านักบริหารที่ราชพสัดุ 1 กรมธนารักษ์

077 นาย วีระศักด์ิ จิตศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั เวิลด์ แฟร์ จ ากัด

078 นาง ศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

079 นาง ศรีวรรณ ซ่ึงด ารง ผู้จัดการ บริษทั เยเนอร่าล อีเล็คโทรนิกส์ จ ากัด

080 นาย ศุภกร พลกุล กรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงไทย กฎหมาย จ ากัด

081 ดร. ศุภกร สุนทรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ เกียรตินาคิน จ ากัด

082 นาง ศุภจี สุธรรมพนัธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั ไทยคม จ ากัด (มหาชน)

083 นาย สง่า  พชิญังกูร ผู้อ านวยการบริหารอาวุโส บริษทั  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)

084 นาย สมชาย พลูสวัสด์ิ              อธิบดี กรมสรรพสามิต

085 นาย สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)

086 นาย สมพร เวชพาณิชย์ หุ้นส่วนอาวุโส บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

087 นาย สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

088 นางสาว สมสุณีย์ ดวงแข  เลขานุการ สถาบนัวิจัยและใหค้ าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

089 นาย สรร หอพบิลูสุข กรรมการผู้จัดการ บริษทั ฮอพบอน จ ากัด

090 นาย สันติภาพ เตชะวณิช รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทศภาค จ ากัด

091 นาย สามารถ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อ านวยการ ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ : สทอภ. / GISTDA

092 นาย สุจินต์ พฤกษานานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั ปิ่นเกล้าหนิอ่อนและแกรนิต จ ากัด

093 นาย สุทธิชัย เลาหวิโรจน์ ผู้อ านวยการอาวุโส สายนิติการ บริษทั บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)



094 นาง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการตรวจสอบ บริษทั อี เอ็ม ซี จ ากัด (มหาชน)

095 นาง สุนีย์  ชัยเจนกิจ ข้าราชการบ านาญ สังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม/ธุรกิจส่วนตัว

096 นาย สุพฒัน์ ธนะพงิค์พงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั  ฉะเชิงเทรา ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด

097 นาง สุมาลี โชคดีอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั แกรนท ์ธอน ตัน จ ากัด

098 นาย สุรชัย  ดนัยต้ังตระกูล กรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย

099 นาย สุรพงษ ์เตรียมชาญชัย กรรมการผู้จัดการ บริษทั นิปปอนแพค จ ากัด (มหาชน)

100 นางสาว สุวภา เจริญยิง่ กรรมการผู้จัดการ บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)

101 นาง สุวิมล แก้วคูณ หวัหน้า คณะบริหารด้านการบริการลูกค้า บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน)

102 นาย เสริมศักด์ิ พงษพ์านิช รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

103 นางสาว เสาวณิต มหาศรี ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารลูกค้า บริษทั พอ๊พพวิลาสต์ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด

104 ดร. หญิงฤดี ภมูิศิริรัตนาวดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพฒันาสังคม สภาการศึกษา



บริษทั พริม เซอร์วิสมายด์ เอเซีย จ ากัด

105 นาย อชิตศักด์ิ บรรจงโพธิก์ลาง กรรมการผู้จัดการ บริษทั ส านักกฎหมาย ธีรคุปต์ จ ากัด

106 นาย อดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพฒันกิจ กรรมการผู้อ านวยการ บริษทั เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปเปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)

107 นาย อนุสรณ์ ทองส าราญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคระห์

108 ดร. อภชิัย บญุธีรวร รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

109 นาย อรรถวิชช์ สุวรรณภกัดี สส. พรรคประชาธิปตัย์ (กรุงเทพฯ:จตุจักร)

110 นาง อังคณา ปลัินธน์โอวาท ไชยมนัส รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

111 นาย อานุภาพ ธีรณิศรานนท ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

112 รศ.ดร. อุรุยา วีสกุล ผู้อ านวยการ สถาบนัวิจัยและใหค้ าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

113 นาง เอมอร เอาฬาร ผู้อ านวยการอาวุโส บริษทั Floraville Group จ ากัด


