
ลําดับ นําหนา ชื่อ-สกุล ชื่อเลน ตําแหนง บริษัท/องคกร

1 นาย กมล รัชตะทรัพย มล ประธานกรรมการฝายบริหารสินทรัพย บริษัท สหรัชตพัฒนา จํากัด (พงษเพชร กรุป) 

2 นางสาว กมลภัส ปนเทียน ไอ กรรมการผูจัดการ บริษัทไทยแมคพรีแคซทจํากัด

3 นาย กรรณ ศิริภัทร กรรณ กรรมการผูจัดการ บริษัท พีพีเอสเอนเนอยีแอนดมารีน จํากัด

4 นาง กฤษฎาวรรณ   พรหมชนะ เอื้อย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค แอนด  คิว แอสโซซิเอทส จํากัด

5 นาย กฤษดา กวีญาณ เอ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ โตวิจักษชัยกุล) สํานักนายกรัฐมนตรี

6 นางสาว กัลยา งามพรอมสกุล นองเล็ก กรรมการผูจัดการ บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนดพริ้นต้ิง

7 นาง กาญจนา อนุรักษกมลกุล กาญ กรรมการบริหาร วิจัยและพัฒนา บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด

8 นาง กุลวดี คฤหเดช ยิ้ม กรรมการบริษัท บริษัท แอสเส็ท ดีดี (เอชเค) จํากัด

9 นาย เกรียงศักดิ์  ศรีศิลปวงศ เกรียง กรรมการ Aesthetic Plus Co.Ltd.,

10 นาย เกรียงศักดิ์  สกุลชัย ตอย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) บริษัท Richie Boss จํากัด

11 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร คัมภีรญาณนนท บูท ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา

12 นาย จรินทร  สุนทรถาวรวงศ เมง ประธานกรรมการ บริษัท เจ.อาร.พร็อพเพอรต้ี จํากัด

13 นาง จิดาภา มั่นในสัจจธรรม ตอม ผูชวยผูวาการ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

14 นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล นา หุนสวนผูจัดการ สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ

15 นาง จิรพร ภูธนกิจ จิ๋ม กรรมการผูจัดการ บริษัท เจ เอ็ม ที พลับลิชชิ่ง จํากัด

16 นาย จุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา ต๊ิก ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจและรักษาการ อํานวยการ ฝายพัฒนาการตลาดเงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห

17 นาง จุรีภรณ   เมฆินไกรลาศ งวน กรรมการบริหาร พี.ซี.ไอ.คอนกรีตอุตสาหกรรม

18 รศ.ดร. เจียรนัย   เล็กอุทัย ไก ผูอํานวยการ สํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

19 นาย ชัชวาล ตรังตรีชาติ ชัช ผูชวยผูอํานวยการ พัฒนาธุรกิจ บริษัท ยิบอินซอยและแยคส จํากัด

20 นาย ชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ ศักดิ์ กรรมการบริษัท บริษัท วัน ทู วัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 

21 นาย ชานนท  โชติวิจิตร นนท ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบรน คอนซัลแทนท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

22 ดร. ชูเกษ อุนจิตติ เฮา นักวิชาการและกรรมการผูจัดการ บริษัท อี เอส โกลบอล จํากัด

23 ดร. เชาวนะ ไตรมาศ นะ เลขาธิการ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

24 นาย ไชยยันต  ชาครกุล ยันต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอรต้ี จํากัด(มหาชน)

25 นาง ญาใจ  พัฒนสุขวสันต นอย กรรรมการบริษัท บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

26 นาง ฐิตารี อยูวิทยา ปุม ประธานบริษัท บริษัท V.I.S. Trades จํากัด

27 นาย ณรงค สุทธิสัมพทัน ณรงค ประธานกรรมการ บริษัท เอ. เจ. พลาสท จํากัด (มหาชน)

28 นางสาว ณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ มายด รองกรรมการผูจัดการใหญ ซีฟโก จํากัด (มหาชน)

29 นาย ดนัย นพรัตนนภาลัย โจ ผูอํานวยการฝายขาย บริษัท ดี.พี.เซรามิคส จํากัด

30 นาย ดรุษกร  วิสุทธิสิน เก รองกรรมการผูจัดการ บจก.ไมดาส ออดิท แอนด แอดไวซอรี่

31 นาย เดชพล  วิภูศิริ เดช กรรมการบรษัิทและกรรมการบริหาร บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)

32 นาย เติมศักดิ์ สิงหสมบุญ แจ็ค รองประธานกรรมการฝายปฏิบัติการ ทอรทสตรีท เอ็ดดูเคชั่น

33 นาย ถาวร  จําปาเงิน ถา ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 

34 นาย ธนวัฒน วันสม ปอป รองกรรมการผูอํานวยการใหญอาวุโส กลุมเจียไต

35 วาท่ี รอยตรี ธัชชัย  ศิริสัมพันธ EDDIE รองผูอํานวยการทาอากาศยานดอนเมือง บมจ. ทาอากาศยานไทย

36 นาย นรัจย  ฉัตรวิชัย ลักซ กรรมการผูจัดการ บริษัท แมเนจเมนออฟอารตแอนดดีไซน จํากัด

37 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ นลินี ประธานกรรมการลงทุน และประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

38 นางสาว นันทนา  ขวัญแพรแกว นัน ผูชวยรองประธานฝายจัดซื้อ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

39 นางสาว นันทวัน ตันประสิทธ์ิ ตู กรรมการผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด นันตาเดคคอร

40 นาย นิสิต อนันตรักษ เด็ด กรรมการผูจัดการ บริษัท นิสิตแอนดพารทเนอร จํากัด

41 นาง นุชนาถ วสุรัตน นุช

42 พล.อ.อ. บุญชวย  สุภรสุข แดง นายกสมาคมนักเรียนเกาเยอรมัน กองทัพอากาศ

43 นาย ประมวญ เทพชัยศรี มวญ ศาสตราจารยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกันและรองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

44 นาย ประเสริฐ จิรคูณสมบัติ เสริฐ ประธานบริหาร บริษัทจํากัด ประเสริฐสมบัติและบุตร

45 นาย ปรีชา  กีรพิมล หนอย ท่ีปรึกษา บริษัท ทัชวูด ฟอเรสต้ี  จํากัด

46 นาย ปรีชา มงคลหัตถี ปรีชา ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการฐานขอมูลท่ีราชพัสดุ กรมธนารักษ

47 ดร.นพ. เปรมศักดิ์ เพียยุระ หมอเปรม ท่ีปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร

รายช่ือ นมธ. รุนที่ 3
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48 นาง ผองเพ็ญ เรืองวีรยุทธ แมน รองผูวาการ ดานเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

49 นาง พนอม พวงสมบัติ นอม ประธาน กกต.จว.เพชรบุรี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเพชรบุรี

50 นาง พนิดา ต้ังกิจจารักษ ใหญ ท่ีปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

51 พลตรี พรเลิศ  วรสีหะ เปยก ผูทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

52 รอยเอกหญิง ดร. พัชมณ มาสกุล เล็ก รองกรรมการผูจัดการบริษัท Kullanard Grand Co,Ltd

53 นางสาว พัชราภรณ วัฒนสุข จิ๊ด ผูจัดการสวนพัฒนาบุคลากร บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

54 นาง พัชรี ดุลยธรรมาภิรมย หนอง กรรมการผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด พลอยนารี

55 นาง พัฒนนรี พิบูลกุลพัฒน ต๋ิว กรรมการบริหาร บริษัทฮิวแมนคอนเนคชั่นจํากัด

56 นาง พิมพณัฐชยา บุณยมาลิก นก กรรมการบริหาร บริษัทนุกพลัส

57 ดร. พิมพอนงค สินภัทรบดี ตุม ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ รามอินทรา

58 นาง พิมพอุษา กาญจนาวิวิช เหล่ียน กรรมการผูจัดการ บริษัท ศุภมงคลอลูมินั่มจํากัด

59 นางสาว พิมพิศุทธ์ิ ปยสันติวงศ นก กรรมการผูจัดการ บริษัทวิชั่น ยูเค เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร จํากัด

60 นาย พิษณุพร ขาวประเสริฐ ตอง ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห

61 นาย พีรพล นนทสูติ กบ แกรนด  แอสเสท โฮเทลส  แอนด พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน)

62 นางสาว ภัทธนีวรรณ วิญญรัตน ยุย กรรมการผูจัดการ บริษัท ไลทเฮาส โปรดักส จํากัด

63 นาง ภัสสรา เตชะณรงค จิ๊บ กรรมการผูจัดการ โครงการโบนันซา เขาใหญ

64 ดร. ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธ์ิ เต้ิง รองประธาน มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม

65 นาง ภาวิณี อามาตยทัศน หญิง ขาราชการบํานาญ

66 นาย ภาวิต บุญชละ เปยก เลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 1 เชียงใหม เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ

67 นาย มงคล ภูวนัตตรัย ไมค กรรมการผูจัดการ บริษัท บีเอสพี โกลบอล คอรปอเรชั่น จํากัด

68 รองศาสตราจารย ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ ตุน คณบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

69 นางสาว มาลิน  วูวนิช ตา ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

70 ดร. มุกดา เท่ียงธรรม มด ที่ปรึกษาบริษัท เที่ยงธรรมกฎหมายและบัญชี จํากัด, ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เท่ียงธรรมกฎหมายและบัญชี จํากัด

71 นาง ยลดา หวังศุภกิจโกศล หนอย กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท แปงมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จํากัด

72 นางสาว ยุวดี  บุญครอง ตุย ประธานกรรมการ เอชพลัส แชนแนล คอรปเรช่ัน จํากัด

73 นาง เยาวเรช วิบูลยศิริทัศน หมวย ผูอํานวยการอาวุโส ฝายสนับสนุนงานบริหารตัวแทน บมจ.อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต

74 ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชฎา คงคะจันทร แปน ผูชวยอธิการบดี ฝายกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี

75 นาย รัฐไท พรอมอาษา ไท ประธานกรรมการ บ.เดอะปริ๊นซเน็ตเวิรค กรุป จํากัด

76 นาย รุจพงศ ประภาสะโนบล รุจ กรรมการ สถาบันคุมครองเงินฝาก

77 นางสาว ลัดดา เล็งเลิศผล เล็ก ผูชวยกรรมการผูจัดการ บล.ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย)

78 นาย วชิรา จันทรชู วชิรา ประธานท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จํากัด

79 นางสาว วณิศรา ภิญญาสาสน เจี๊ยบ กรรมการผูจัดการ บริษัท เฟอรนิช บาย วณิส จํากัด

80 นาง วรนุช  ภูอิ่ม นุช ผูเชี่ยวชาญดานพัสดุและการคลัง กรมธนารักษ

81 นางสาว วรรณพร  รัตนถาวรกิจ ออย กรรมการผูจัดการ บริษัท 3 เอส เอ็น เอ็นเตอรไพรส จํากัด

82 นางสาว วรีรัตน ศรีสถิตยวัฒนา บิค กรรมการผูจัดการ บริษัท อเมริเทค กรุป จํากัด

83 นางสาว วัชรี ลีวุฒินันท วัช ผูอํานวยการฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท คอฟฟ บีนเนอรี่ จํากัด

84 นาย วันไชย เยี่ยมสมถะ ไชย ทนายความหุนสวน บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด

85 พลเอก วิชิต   ยาทิพย วิชิต ประธานกรรมการ บริษัท นิปปอนแพค(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)

86 นาย วิชิต อํานวยรักษสกุล วิชิต กรรมการผูจัดการ บริษัท โกรว ริช เอ็นเทอรไพรซ จํากัด

87 นางสาว วิภาดา เลิศสุวรรณกุล โกะ กรรมการผูจัดการ บรษัิท เนเจอร เบสทฟูด จํากัด

88 นาย วิรัช ภูริธานนท ต้ี ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ธัญญกิจ เซอรวิส จํากัด

89 นาง วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กอย กรรมการ บริษัท บีเอสวายกรุป จํากัด  (มหาชน)

90 นาย วีรยุทธ พุนลาภพาณิชย วี รองกรรมการผูจัดการ บริษัท วีทูที พร็อพเพอรต้ี จํากัด

91 นาง วีรวรรณ สุภัทรกุล วี รองประธานบริษัท บริษัท วี.เอส. โฮมการเดน จํากัด

92 นาย ศิตชัย  จีระธัญญาสกุล อั้น ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด

93 นาง ศิริรัตน สหัสสพาศน ตุกตา ประธานบริหาร บริษัท ไทยทําน้ําผลไม เพชรบุรี

94 นาย ศิวกร ไกรกฤชกองบุญ ตุย ประธานกรรมการ บริษัท รวมพรรวย (2007) จํากัด
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95 รศ.นพ. ศุภชัย  ถนอมทรัพย ตอย รศ.นพ. โรงพยาบาลรามาธิบดี 

96 นาย ศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ ชาติ ผูจัดการประจําประเทศไทย บริษัท จี จี แฮปปเนส จํากัด

97 รศ.ดร. สมชาย ชคตระการ สมชาย รองอธิการบดี ฝายบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

98 นาย สมพร ทิมแสง เอก กรรมการผูจัดการ บริษัท ทิมแสง 2000 จํากัด

99 นาย สมพร มั่งมี ธร กรรมการผูจัดการ High quality industrial products

100 ดร. สมยศ  แสงสุวรรณ ยศ กรรมการผูจัดการ บริษัท เอเซียพัฒนาแลนด จํากัด

101 นาย สมหมาย แซอึ้ง ออบ หัวหนาธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

102 นาย สาทร  ชวนะเวสน สาทร กรรมการผูจัดการ เลิศชวนะ

103 นาย สาธร  เผื่อนประเสริฐ ปอง กรรมการผูจัดการ บริษัท กฎหมายชลินทธร และที่ปรึกษา จํากัด

104 นาย สุชัย โรจนวัฒนวงศ  โจ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยบูสท จํากัด

105 ผศ.ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค ดุก ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

106 นาย สุภัทร พฤกษานานนท มิก รองกรรมการผูจัดการ บ.คลีโนลซอล ทราฟฟค (ประเทศไทย) จํากัด

107 นาย สุรนันท  วงศวิทยกําจร ต๋ี ท่ีปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

108 นาย สุรัตนชัย  กึงฮะกิจ อวน กรรมการผูจัดการ บ. ดิ เอ็มเพอเรอร เฮาส จํากัด

109 นาย สุหัตถ สังชญา ตน กรรมการผูจัดการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด

110 นาย อนุสรณ แพรพิพัฒนมงคล ต๋ิม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็น เอ เค เอ พรอพเพอรต้ี จํากัด

111 แพทยหญิง อภิรมย   เวชภูติ เจน ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

112 นาย อภิรกัษ วรรณสาธพ แก ประธานบริษัท บจก. ออลพีเอ

113 นาย อรรถยุทธ ลียะวณิช เอียง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไอออนอินเตอร

114 นาย อัชดา  เกษรศุกร ปุย กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร จํากัด

115 นาย อารยะ ควะชาติ ต๋ึง ประธานกรรมการ บริษัท สวนทองเรียลเอสเตท จํากัด

116 นาย อารีรักษ  อัชนันท  เบิ้ม  ผูจัดการท่ัวไป  บริษัท ริชมอร เทคโนโลยี่ จํากัด

117 นาย อุกฤษฏ  อมรรัตนเวช จนัทร กรรมการผูจัดการ อีลิท  ออโต

118 นางสาว อุชษณีย  ชิดชอบ น้ําออย ประธานบริหาร บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด

119 นาง อุณากร พฤฒิธาดา เปล กรรมการ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 

120 ดร. อุษณีย มหากิจศิริ ตุก ประธานกรรมการ บริษัท เคดีเอ็น จํากัด


