
1 นาง กิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร กิตต์ิ ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)

2 นาง เกตุวลี  นภาศัพท ปุย ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด

3 ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ แดน ประธาน สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

4 นาย เกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน เกียรติ ประธานบริหาร บริษัท โนโวล อากรีเทรด (ประเทศไทย) จํากัด

5 นาย จเด็จ อินสวาง เด็ด ท่ีปรึกษาประจํากรรมาธิการทองเท่ียววุฒิสภา วุฒิสภา

6 นาย จรัญ เกษร อาง กรรมการผูจัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอรต้ี มาเนจเมนท จํากัด

7 นาย จํากัด ศิริพูนทรัพย กรรมการผูจัดการ บริษัท บีเอ็ม.พี.แอสโซซิเอทส จํากัด

8 นางสาว จิตราภรณ ลยานันท ปลา ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ยูเนียน อินตา จํากัด

9 นาย จิรยศ เทพพิพิธ ยศ กรรมการผูจัดการ บริษัท เอพลัสสตูดิโอ จํากัด

10 นาง จิราภรณ วิริยะพงษากุล มุย กรรมการผูจัดการ บริษัท จงหัวเหลียน จํากัด

11 นาย เฉลิมพล โชติเมธากุล เตอ ผูจัดการฝายโครงการ หางหุนสวนจํากัด สินสงวนเอ็นจิเนียร่ิง

12 นาง ชนิดา  วงษชางหลอ ไอ กรรมการผูจัดการ/ทนายความ บริษัท สํานักงานกฎหมายเอไอแอนดแอสโซซิเอส จํากัด

13 นาย ชวลิต วองสุวรรณเลิศ แดง Corporate Affairs Director บริษัท เพอรนอต ริคารด (ประเทศไทย) จํากัด

14 นาย ชัยยุทธ  อังศุวิทยา หุนสวนบริหาร (ตรวจสอบบัญชี) สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

15 นาย ชาญชัย ชัยประสิทธ์ิ แดง หุนสวน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด

16 ดร. ญดา ถาวร เอิรท CEO สถานีโทรทัศน ไทยสเตชั่น

17 นาย ณกรณ ตรรกวิรพัท เอก กรรมการ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

18 ดร. ณหทัย ทิวไผงาม ออ ประธานท่ีปรึกษาและผูจัดการ โรงเรียนทิวไผงาม

19 นางสาว ดวงหทัย  ธรรมาสถิตย  บี ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารกลุมงานบริหารความเส่ียง ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

20 นาย ดุลยวิทย เลาทองดี เฉียน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท แอลดี เรสเตอรองส จํากัด

21 นาย เตชะ บุณยะชัย เต กรรมการผูจัดการ บริษัท ไครัส จํากัด

22 รศ. อัญชลี  พิพัฒนเสริญ อัญ รองศาสตราจารยประจําคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

23 นาย ทรงฤทธ์ิ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานกรรมการ บริษัท แอรโรสเปซ เทค จํากัด

24 นาย อนันต สิริแสงทักษิณ อนันต กรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

25 รศ. ทวีป ชัยสมภพ หัวหนาศูนยวิจัยเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

26 นาย ธนชาต ตรีสุขสกุล เปรม กรรมการผูจัดการ บริษัท ท็อป-ทิพย แทรเวล จํากัด

27 นาย ธนพันธ วงศชินศรี ตน กรรมการผูจัดการ บริษัท ทัชพอยท พาวเวอร จํากัด

28 ผศ. ดร. ธีระ เจียศิริพงษกุล ระ ผูอํานวยการโครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

29 นาง ธีราลักษณ รมยานนท เล็ก ท่ีปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการเงิน คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน

30 วาท่ีร.ต. ผศ. ดร. นพพร ลีปรีชานนท เต๊ียะ ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

31 นางสาว นพรัตน  เลิศชัยประเสริฐ หนอย ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท แอล.เอส.เค.มารเก็ตต้ิง จํากัด

32 พลตรี นพรัตน แปนแกว เสธแปน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร

33 นาย นเรศ  โชติพฤกษชูกุล หมง หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด บัวตาออยล

34 ดร. นาฬิกอติภัค  แสงสนิท บ๊ิก ผูอํานวยการ องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน)

35 ผศ. ดร. นิธินันท วิศเวศวร ชมพู รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

36 นาย นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย

37 นาย นิพิฐ อริยวงศ ท่ีปรึกษา กรมธนารักษ

38 นาย บดินทร แสงอารยะกุล อารท กรรมการรองผูจัดการใหญ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

39 นาง บุญญาพร เดชาเศรษฐ ใหญ รองประธานมูลนิธิแมบานไทยมุสลิม มูลนิธิสังคมสงเคราะห

40 นาย บุญเลิศ เกียรติศรีธารา ออด ประธานกรรมการ บริษัท ออลสวีท จํากัด

41 นาย บุลกิต อํานาจวรประเสริฐ เกง พิธีกรรายการวิทยุและโทรทัศน, อาจารยพิเศษ บริษัท บางกอกมีเดีย เอเยนซี่ จํากัด

42 นาง เบญจวรรณ สิงหสมบุญ อ๊ีด กรรมการบริหาร บริษัท แอกเซส แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด

43 นาง เบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร

44 นาย ปกรณ คุณสาระ กรณ อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด

45 นาย ปฏิกรณ  คงพิพิธ ไก ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ศาลอาญา

46 นาย ประชา รุงเพ็ชรวิภาวดี เค้ียง ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็นวาย ออโตอิมพอรต จํากัด 

47 นางสาว ประภา ปูรณโชติ เปาะ กรรมการผูจัดการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน)

48 เภสัชกร ปราโมทย ตันวัฒนะ โมทย รองประธานกรรมการ บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

49 นาย ปริญญา นาคฉัตรีย ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

50 นาย ปรีชา เอ้ืออนันตธนกุล กรรมการ บริษัท พนาทัศน จํากัด

รายช่ือ นมธ. รุนท่ี 2

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล ช่ือเลน Position หนวยงาน / บริษัท
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล ช่ือเลน Position หนวยงาน / บริษัท

51 นางสาว ปาริฉัตร  เหลาธีระศิริวงศ    หมู รองกรรมการผูจัดการ ปฏิบัติหนาท่ีรักษาการกรรมการผูจัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

52 นาง ผกายพรรณ ศิริกุลชยาน ปอม กรรมการผูจัดการ บริษัท ไอ บี อาร กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

53 นาย พรชัย อรัณยกานนท นายกสภา วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยทองสุข

54 นาย พรเทพ ศรีสอาน เบิ้ม กรรมการผูอํานวยการ บริษัท พีวายไอ คอนซัลต้ิง จํากัด  

55 พ.ต.ต.(หญิง) พรรณทิพย เต็มเจริญ โอ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

56 นาย พฤฒิพงศ  เฉลิมชัยชาญ เมี้ยง กรรมการผูจัดการ บริษัท เฉลิมชัยชาญ จํากัด

57 นาย พิศิษฐ เสรีวิวัฒนา ศิษฐ รองผูอํานวยการธนาคารออมสินอาวุโส   กลุมลงทุนและบริหารการเงิน ธนาคารออมสิน   

58 นาง เพ็ญศิริ โสวรรณวณิชกุล หนู ผูชวยผูอํานวยการฝาย บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)

59 นาย ไพบูลย  ศิริภาณุเสถียร โจ กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด(มหาชน)

60 นาย ไพรัช  มณฑาพันธุ       เอ๊ียด กรรมการผูอํานวยการ บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด

61 นาย ไพโรจน   เอ้ือบุญกุล ประธานกรรมการ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีไพโรจนพัฒนา จํากัด

62 นาย ไพโรจน เหลืองเถลิงพงษ โรจน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หลักทรัพยไอรา จํากัด (มหาชน)

63 นางสาว ภคปภา  โกษานันตชัย       ออย กรรมการผูจัดการ บริษัท อาร เอ ซี ออยล (ประเทศไทย) จํากัด

64 นาง ภา  พลางกูร หนิง รองประธานบริษัท บริษัท ตาล จํากัด

65 นาย มนตรี ฐิรโฆไท ตอย ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

66 นาย มานิต นพอมรบดี นิด อดตีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

67 นาย เมธา  เลิศปรีชาภักดี จ้ัว ประธานกรรมการ บริษัท ซาฮะเซง 1976 จํากัด

68 ร.อ.นพ. ยงยุทธ  มัยลาภ       ดาว ผูอํานวยการฝายการตลาดตางประเทศและผูอํานวยการศูนยการแพทยตางประเทศ โรงพยาบาลพญาไท 2

69 นาง ยุพดี ชูประภาวรรณ แอร กรรมการผูจัดการ บริษัท กําลังสอง จํากัด

70 รศ.ดร. ใยอนงค ทิมสุวรรณ อู กรรมการผูจัดการ บริษัท เลยโซลาร ซัพพลาย จํากัด

71 นาง รัตนา  ตัณฑกุลนินาท       เล็ก ประธานกรรมการ บริษัท เอกเซลเลนท กราฟฟค จํากัด

72 นางสาว รุงเพชร  ลิ้มสวัสดิ์วงศ รุง กรรมการบริหาร โรงแรม เอส15, เอส 31

73 นาย วรพจน อํานวยพล บอย กรรมการผูจัดการ บริษัท มาลาคี จํากัด

74 นาง วรภา มนตอารักษ ภา กรรมการผูจัดการ บริษัท กรีนคอตตอน (ประเทศไทย) จํากัด

75 นาง วรรณี   ควรสถาพร    จุง รองกรรมการผูจัดการ บริษัท สถาพร มาเก็ตต้ิง จํากัด

76 นาย ธีรศานต สหัสสพาศน ไอซ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยทํานํ้าผลไม เพชรบุรี จํากัด 

77 นาย วันชัย ศรีหิรัญรัศมี ประธานกรรมการ บริษัท วินเท็กซ รับเบอร อินดัสตรี้ จํากัด

78 นาย วินัย วิทยานุกูล ออย รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

79 นาง ศรีสอาด ชั้นสามารถ ศรี กรรมการผูจัดการ บริษัท เอส.พี. แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

80 นาย ศิริพงศ   วองวุฒิพรชัย เกน กรรมการผูจัดการฝายบริหาร บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)

81 นาง ปยะภา จงเสถียร กุก ผูอํานวยการ บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด

82 นาย สมเกียรติ ถาวรวิศิษฐพร หก (6) รองกรรมการผูจัดการ ดานวางแผนกลยุทธทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)

83 รศ. สมชาย  วิริยะยุทธกร บรรณาธิการวารสารเทคนิคการแพทย สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย

84 นาย สมชาย  อัศวเศรณี    จ๊ี ประธานกรรมการ บริษัท เนเจอร เบสทฟูด จํากัด

85 นาย สมชาย อัศวกิตานนท ชาย กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยเจริญ อินเตอรเทค จํากัด

86 นาย สมบูรณ ศิริตระกูลชัย บูรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบสทพาเลซ จํากัด

87 นาย สมศักดิ์ สุริยมงคล แท รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

88 นาย สรชน บุญสอง ชน ทนายความหุนสวนและกรรมการบริษัท บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด

89 นาย สรสิทธ์ิ สุนทรเกศ ผูอํานวยการสถาบันคุมครองเงินฝาก สถาบันคุมครองเงินฝาก

90 นางสาว สวนิศ วงศดีเลิศสกุล ฮวง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เลิศศยามสตีล จํากัด

91 นาย สัมมา คีตสิน Sam ผูอํานวยการ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

92 นาย สามารถ สุวัชรชยั สามารถ Director of Sales & Marketing บริษัท ไรท พร็อพเปอรต้ีส จํากัด

93 รศ. สายฝน สุเอียนทรเมธี ฝน ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยลําปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง

94 นาย สิริพงศ  อังคสกุลเกียรติ โตง ประธานหอการคาจังหวัดศรีสะเกษ หอการคาจังหวัดศรีสะเกษ

95 นาย สุทธิชัย สพโชคชัย โอ เจาของ ผูจัดการ หสน. วิชัยพานิช

96 นาย สุทธิรักษ  เสถียรภาพอยุทธ       เบิรท กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)

97 นาย สุทธิศักดิ์ โลหสวัสดิ์ ตอย ประธานบริหาร บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดิเวลลอปเมนท จํากัด

98 รศ. สุธรรม  อยูในธรรม ท่ัม คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

99 นางสาว สุนันท สิงหสมบุญ นันท สมาชิกวุฒิสภา วุฒิสภา

100 นาย สุเมธ ต้ังประเสริฐ เมธ กรรมการผูจัดการ บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ - นามสกุล ช่ือเลน Position หนวยงาน / บริษัท

101 ดร. สุรพิชย พรหมสิทธ์ิ หน่ึง ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

102 นพ. สุรสิทธ์ิ อัศดามงคล โต ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบางมด

103 นาย สุวัชชัย  เอกชัยศิริ ประธานกรรมการ บริษัท เอกศิริชัย กรุป และ บริษัท อี.เอส.ซี.แอสเซท จํากัด

104 พล.ต.อ. สุวัฒน ธํารงศรีสกุล หนุย ท่ีปรึกษาอาวุโสดานกฎหมายและหุนสวน บริษทั โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จํากัด

105 นาย เสมอกัน เท่ียงธรรม ปอบ กรรมการผูจัดการ บริษัท ซอยเลส เว็จ จํากัด

106 นาย ไสลเกษ วัฒนพันธ ประธานศาลอุทธรณภาค 8 ศาลยุติธรรม

107 นาย อนันต เกตุพิทยา อา ประธานกรรมการ บริษัทจัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จํากัด

108 นาย อมร โตจิรกุล มอน กรรมการผูจัดการ บริษัท เอสพีวีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

109 นาง อมรัตน   กัมบีร ตุก รองประธานบริหาร บริษัท ยูโรครีเอชั่นส จํากัด

110 นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นุช ประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมทิสโก บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)

111 ดร. อรพรรณ คงมาลัย ตุย อาจารยประจํา วิทยาลัยนวัตกรรม / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

112 นาย อรรถสิทธ์ิ ดํารงรัตน ต๊ิก ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท พี พี ดี คอนสตรัคชั่น จํากัด

113 นาย อัคคพันธ ลีวุฒินันท มู กรรมการผูจัดการ บริษัท คอฟฟ บีนเนอรี่ จํากัด

114 นาย อัครพงศ นิธยานนท พงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท กะรัต ฟอเซท จํากัด

115 นาย อาทิตย ธํารงธัญวงศ บอมบ กรรมการผูจัดการ บริษัท เน็ตทรี จํากัด

116 นาย อํานวย ศรีพูนสุข นานวย ท่ีปรึกษาดานกิจการพิเศษ และรักษาการผูอํานวยการฝายกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห

117 นาง อิงสาริศา กันตาคม พิม กรรมการผูจัดการ บริษัท พารากอน เอสเทติก จํากัด

118 นางสาว อิศรา ดิสรเตติวัฒน ตุก กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ บริษัท ท่ีปรึกษา ซี เอส อาร กรุป จํากัด

119 พ.ต.อ. อุทัย กวินเดชาธร ทัย ผูกํากับการฝายอํานวยการ กองบังคับการสืบสวนตํารวจนครบาล (ผกก.ฝอ.บก.สส.บช.น.) กองบังคับการสืบสวนตํารวจนครบาล (บก.สส.บช.น.)

120 นาย อุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย กรมสงเสริมสหกรณ


