
ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง

1 นาย ชวน หลีกภัย สส. พรรคประชาธิปตย

2 รศ.ม.ร.ว. พงษสวัสด์ิ สวัสดิวัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

3 ดร. วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

4 ดร. สถิตย  ลิ่มพงศพันธุ ประธาน สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

5 รศ.ดร. กําพล รุจิวิชชญ รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยรังสิต

6 นาย กริชพล ลีลาชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท กริชพล จํากัด

7 นาง กรุณา ศุภการุณย กรรมการอํานวยการฝายการเงินและบริหาร บริษัท แอโรฟล จํากัด

8 นาย กวีทัศน ศรีสุรพล โรงแรมวีวิช ขอนแกน 043236888 / บ.วีวิชญออโตเชลล จําหนายรถยนต Subaru   043332777

9 นาย กําธร วังอุดม กรรมการผูจัดการบริษัท เค.พี.ซี เอนเตอรไพรส จํากัด

10 นาย กิตติพงษ  จินตวราลักษณ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด

11 นาย กิตติศักด์ิ สพโชคชัย ประธานกรรมการ บริษัท วิชัย เทรดด้ิง(1983) จํากัด

12 นาย โกมล กัมบีร ประธานกรรมการ  บริษัท ยูโรครีเอชั่นส จํากัด

13 นาย คงเดชา ชัยรัตน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

14 นาย คติพจน เกิดม่ันคง รองผูจัดการกองซอมใหญอากาศยานที่ 3

15 นาย คเณศร ชาติธรรมรักษ กรรมการผูจัดการ บริษัท รอซโซ จํากัด

16 นาย จักริน บรรทัดทอง กรรมการหุนสวน  (Principle Partner)บริษัท เบเคอรแอนดแม็คเค็นซ่ี จํากัด

18 นาย ชญานินทร         โพธิวรคุณ ผูจัดการตรวจสอบภายใน บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด(มหาชน)

19 นาย ชัยยันต  เจริญโชคทวี CEO Fleet Global Logistic Co;Ltd

20 นาย ชาญกิจ ไตรรัตนานนท กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเค อินเตอรบิซ จํากัด

21 นาย ชาญชัย อุดมลาภธรรม  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

22 นาย ชาลี    รัตนวชิรินทร กรรมการผูจัดการ บริษัท นํ้าหน่ึง การตลาด จํากัด

23 นาย เชาวรัตน เชาวนชวานิล ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังและสถาบันการเงิน วุฒิสภา

24 นาย โชคชัย บรรลุทางธรรม กรรมการผูจัดการ บริษัท มูฟวิ่งเวิลด จํากัด

25 นาง ดวงพร สุจริตานุวัต กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด(มหาชน)

26 นาง ดารณี วัธนเวคิน เลขาธิการ สมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ

27 ดร. เดช เฉิดสุวรรณรักษ กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงเทพ โอ เอ คอมส จํากัด

28 นาย ทวี ประจวบลาภ อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา

29 นาย ทัศนัย ไกรวัฒนพงษ กรรมการผูจัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แพลนเนอร จํากัด

30 ดร. ทัศนาลักษณ สันติกุล รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานกิจการองคกร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

31 นาง ทัศนีย พงศละไม รองอธิบดี กรมธนารักษ

32 นาย ธนภัทร เอกกุล ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต

33 นาย ธวัช ดําสอาด หุนสวนสํานักงานกฎหมาย บริษัท ติลลิกี แอนด กิบบินส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

34 นาย ธีรภัทร สูตะบุตร กรรมการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน MFC

35 นาย ธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย ประธานกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

36 น.ส. นพวรรณ สุวรรณประทีป  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อายตนะ จํากัด

37 นาง นารี สุขสุดประเสริฐ ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ทาซาอินดัสเทรียล จํากัด

38 รศ. นิพัทธ จิตรประสงค ผูอํานวยการหลักสูตร Executive MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม

39 นาย นิเวศ พันธเจริญวรกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย แชนดเลอรและทองเอก จํากัด

40 นาง นุชนาฏ อุตมาภินันท รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซไทล มิลส จํากัด

41 นาย บุญเลิศ  มหาวิเศษศิลป กรรมการผูจัดการ บริษัท ทัสค อินทีเรีย จํากัด

42 นาย ประภัสร จงสงวน อดีตผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

43 นาย ประสิทธ์ิ จันทรประทีปฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท Sriracha Nakorn General Hospital Public Company Limited

44 นาย ปรีชา  บุณยกิดา กรรมการอิสระ บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ นมธ. รุนที่ 1
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45 นาย ปติพงศ เต็มเจริญ รองเลขานายกรัฐมนตรี

46 น.ส. พรจิต อรัณยกานนท อธิการบดี วิทยาลัยทองสุข

47 นาย พรชัย กิตติปญญางาม กรรมการผูจัดการและผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท บัญชีกิจ จํากัด

48 นาง พรทิวา นาคาศัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท

49 นาย พรนริศ ชวนไชยสิทธ์ิ กรรมการผูจัดการ บริษัท พรไพลิน ดีเวลลอปเมนท จํากัด

50 นาย พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ผูจัดรายการวิทยุ FM 100.5 อสมท.

51 นาย พีรพล กนกวลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท)

52 นาย พีระพล พิภวากร กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีดรากอน เอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด

53 ดร. เพ็ญศรี พัทธวิวัฒนศิริ ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผูแทนราษฎร

54 นาย ไพบูลย นลินทรางกูร ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย ทิสโก จํากัด

55 นาย ไพสิฐ แกนจันทน Principal  Hotel Advisory Services

56 นาง มณฑิรา ลิมปนารมณ ที่ปรึกษาธุรกิจ

57 นาย มานิตย สุธาพร รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทไอ อาร พี ซี จํากัด(มหาชน)

58 รศ.ดร. มาลินี ดิลกวณิช ประธานบริหาร สํานักพิมพธรรมศาสตร

59 นาย ยรรยง อัครจินดานนท ผูอํานวยการศูนยบริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

60 นาย ยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย เมยแบงกกิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

61 น.ส. รัชตวรรณ มหาศรานนท Principal  The Quant Group

63 น.ส. ลายคราม เลิศวิทยาประสิทธ์ิ กรรมการผูจัดการ และบรรณาธิการ ผูพิมพผูโฆษณา บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส จํากัด/ บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอรพับลิชช่ิง จํากัด

64 นาง วงเดือน เกษมทรัพย เกษสุภะ ขาราชการบํานาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูพิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

65 นาย วรพงศ ศิริกุลชยานนท ที่ปรึกษาธุรกิจ

66 นาย วราวิชช สะสมทรัพย กรรมการบริหาร บริษัท กลุม79 จํากัด

67 ดร. วาชิต รัตนเพียร ผูรับใบอนุญาต โรงเรียนมัธยมปญญารัตน

68 นาย วิชัย พูลวรลักษณ ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ พรอพเพอรตี้ จํากัด

69 นาย วิเชียร ชวลติ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

70 นาย วิเชียร เนตรประเสริฐกุล ผูพิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี

71 ดร. วิไลลักษณ สกุลภักดี กรรมการผูจัดการ บริษัท เอส วี พี บุค-คีฟปง จํากัด

72 นาย วิวัฒน เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการกิตติมศักด์ิ บริษัท อารียาพรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)

73 นาง วีณา อรัญญเกษม กรรมการผูจัดการ บริษัท วันคลิก (ไทยแลนด) จํากัด

74 ดร. วีรชัย กูประเสริฐ  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

75 นาย วีรวิทย วิวัฒนวานิช ที่ปรึกษาดาน CSR บริษัท อมตะ จํากัด (มหาชน)

76 นาย วีระวุฒิ ศรีเปารยะ ผูอํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ

77 นาย วีระศักด์ิ จิตศักดานนท กรรมการผูจัดการ บริษัท เวิลด แฟร จํากัด

78 นาง ศรีรัตน  รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  กระทรวงพาณิชย

79 นาง ศรีวรรณ ซ่ึงดํารง ผูจัดการ บริษัท เยเนอราล อีเล็คโทรนิกส จํากัด

80 นาย ศุภกร พลกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด

81 ดร. ศุภกร สุนทรกิจ กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเกียรตินาคิน จํากัด

82 นาง ศุภจี  สุธรรมพันธุ ประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

83 นาย สงา  พิชญังกูร ผูอํานวยการบริหารอาวุโส บริษัท  อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

84 นาย สมชาย               พูลสวัสด์ิ อธิบดีกรมศุลกากร

85 นาย สมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็นซี เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน)

86 นาย สมพร เวชพาณิชย หุนสวนอาวุโส บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

87 นาย สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

88 น.ส. สมสุณีย ดวงแข  เลขานุการสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

89 นาย สรร หอพิบูลสุข กรรมการผูจัดการ บริษัท ฮอพบอน จํากัด
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90 นาย สันติภาพ เตชะวณิช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทศภาค จํากัด

91 นาย สามารถ ดวงวิจิตรกุล รองผูจัดการ โครงการสาทรโมเดล

92 นาย สุจินต พฤกษานานนท กรรมการผูจัดการ บริษัท ปนเกลาหินออนและแกรนิต จํากัด

93 นาย สุทธิชัย เลาหวิโรจน ผูอํานวยการอาวุโส  สายนิติการ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

94 นาง สุนีย  ศรไชยธนะสุข กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี เอ็ม ซี จํากัด (มหาชน)

95 นาง สุนีย  ชัยเจนกิจ ขาราชการบํานาญ สังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม/ธุรกิจสวนตัว

96 นาย สุพัฒน ธนะพิงคพงษ กรรมการผูจัดการ บริษัท  ฉะเชิงเทรา ฮอนดาคารส จํากัด

97 นาง สุมาลี  โชคดีอนันต กรรมการผูจัดการ บริษัท แกรนท ธอน ตัน จํากัด

98 นาย สุรชัย   ดนัยตั้งตระกูล กรรมการบริหารธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย

99 นาย สุรพงษ เตรียมชาญชยั กรรมการผูจัดการ บริษัท นิปปอนแพค จํากัด (มหาชน)

100 น.ส. สุวภา เจริญย่ิง กรรมการผูจัดการ บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด(มหาชน)

101 นาง สุวิมล แกวคูณ หัวหนา คณะผูบริหารดานการบริการลูกคา บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน)

102 นาย เสริมศักด์ิ พงษพานิช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย / อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

103 น.ส. เสาวณิต มหาศรี ผูอํานวยการฝายบริหารลูกคา บริษัท พอพพิวลาสต คอมมูนิเคชั่น จํากัด

104 ดร. หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานการพัฒนาสังคม สภาการศึกษา บริษัท พริม เซอรวิสมายด เอเซีย จํากัด

105 นาย อชิตศักด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง กรรมการผูจัดการ บริษัท สํานักกฎหมาย ธีรคุปต จํากัด

106 นาย อดิศักด์ิ ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการผูอํานวยการ  บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรเปอรเรชั่น จํากัด(มหาชน)

107 นาย อนุสรณ ทองสําราญ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารอาคารสงเคระห

108 ดร. อภิชัย บุญธีรวร รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนยกลุมธุรกิจประกันและการเงิน

109 นาย อรรถวิชช สุวรรณภักดี สส. พรรคประชาธิปตย (กรุงเทพฯ:จตุจักร)

110 นาง อังคณา  ปลันธนโอวาท ไชยมนัส รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห

111 นาย อานุภาพ ธีรณิศรานนท ผูจัดการสาขาอาวุโส ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

112 รศ.ดร. อุรุยา วีสกุล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

113 นาง เอมอร เอาฬาร ผูอํานวยการอาวุโส  บริษัท Floraville Group จํากัด


