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กนกกิต นวสิริ
กมลภพ วีระพละ
กรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ
กรัณย สุทธารมณ
กานต จอมอินตา
กิตติ จึงสวนันทน
เกศมณี แยมกลีบบัว
เกษมสันต ลีวุฒินันท
ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
จรรยจิรา พนิตพล
จิณดา เตชะวณิช
จิดาภา อุมมนุษยชาติ
จิตราภรณ เตชาชาญ
จิรสีห กาสุวรรณ
จุฑาพร กุมุทพงษพานิช
จุฬารัตน สุธีธร
เฉลิมชัย มหากิจศิริ
ชมนาท รัตนมณี
ชาดา ทิชาชล
ชาติพร อัสสรัตน

กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
รองผูจัดการทั่วไป
ผูประกาศขาว/ผูอํานวยการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ผูจัดการทั่วไป
ผูชวยอธิการบดีดานการตางประเทศ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
กรรมการ
Director
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Chief Executive Officer
รองอธิการฝายบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและเจาของ

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห
บริษัท แบรนดเวลท จํากัด
บจก.สุทธา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (โรงแรมรอยัลไดมอนเพชรบุรี)
บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ที.เอ็น.เมตัลเวิรค จํากัด
บริษัท โกลบอล โมชั่น เซอรวิส
บริษัท จิบเฮงเส็ง จํากัด
Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จํากัด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรมธนารักษ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) / ประธานบริษัทอีสเทิรน เอเนอรจี้พลัส จํากัด

The Quant Group
บริษัท โตโยตา พารากอน มอเตอร จํากัด
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง
บริษัท พี เอ็ม กรุป จํากัด
สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา
โรงแรมอารเคเดียรสวีท
Ivy Bound International School
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ณรงค ทัศนนิพันธ
ณรงค หงษบิน
ณรงคฤทธิ์ ชัยสายัน
ณัชพล ตันเจริญ
ณัฐกมล พัชรภิญโญพงศ
ณัฐฏนันทญา อัศวณิชยชากร
ณัฐวุฒิ วงศเนียม
ดุษฎา นันตา
ตองการ แกวเฉลิมทอง
ทศพร ศรีเอี่ยม
ทิพวรรณ อุทัยสาง
เทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน
ธรรศพงศ ชัยเลิศพงศ
ธัญชภัทร ศรีชะโร
ธีรศรี นุตาลัย
นนธทะวัฒน วรยศศรี
นันทพร พิสุทธิ์วัชระกุล
นารถนารี รัฐปตย
นิตยา สีดาฟอง
นุศรา ธนาดํารงศักดิ์
บรรจง โซะมณี
บุษบา เจริญวงศ
ปฎิภาณ ชาตะเมธีกุล
ปณตพร ธนาธรณ
ปรนนท ฐิตะวรรโณ

กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ
วิศวกรอาวุโส
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
อัยการประจํากอง
กรรมการบริหาร
อาจารย
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการอาวุโส
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองกรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จํากัด
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรีนเอมเมอรัล จํากัด
บจก.วิจิตรการคา(โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพฯ)
บริษัท รามอินทราการเมนท จํากัด
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 10
บริษัท เอ็กซิท เอดดูชั่น จํากัด
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจีเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด
บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้ จํากัด
บริษัท ตรีสกุล จํากัด
บริษัท โรเล็กซ แลนด แอนด บิสซิเนส
บริษัท ลากัวรเทค จํากัด
บริษัท ไลฟเซฟเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
กรมธนารักษ
บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
มูลนิธิเพื่อคุณธรรม
บริษัท ทําดี กรุป จํากัด
บริษัท แม็กซเวย จํากัด
บริษัท บิค คลีน จํากัด
บริษัท อินฟอรเมชั่น เอนเตอรไพรส จํากัด
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ประภัสสร วังศกาญจน
ประวัติ จันทรเรือง
ประสิทธิ์ นพรัตนนภาลัย
ปริญญา รักวาทิน
ปรียกร มิมะพันธุ
ปาริยา ณ นคร
ปยะ ตันติเวชยานนท
ปยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา
เปรมฤดี สุวรรณทัต
พรจิตร ศุภบัณฑิต
พรนภา ไทยเจริญ
พลฑิตย ภุกพิบูลย
พอพันธ วัชจิตพันธ
พัชราภรณ มณีวัชระรังษี
พิชญา มัยลาภ
พิเชฐ ธรรมวิภาค
ไพรัช บูรพชัยศรี
ภัทราภรณ จรูญโรจน ณ อยุธยา
ภูวฤทธิ์ สวัสเดชะ
มงคล กีรติไกรนนท
มนตรี จียาศักดิ์
มนตรี ภูวสุวรรณ
มุกดา พัฒนะเอนก
ยอดยิ่ง โสภณ
รมิดา จูพัฒนกุล

คณบดี
กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู
ประธานกรรมการบริหาร
รองเลขาธิการ
ผูอํานวยการอาวุโสสํานักประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
หัวหนากองบรรณาธิการ/ผูจัดการทั่วไป
ผูชํานาญการคณะลอจิสติก
ผูอํานวยการฝายการบัญชีและการเงิน
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา4
รองประธาน
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
เจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
อาจารยพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริษัท แหลมฉบังอินเตอรเนชั่นแนล / บริษัท เพลินวิภา จํากัด
บริษัท ดี.พี.เซรามิคส จํากัด
บริษัท เรือดวนเจาพระยา จํากัด
เดล คารเนกี ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ซุปเปอรริช อินเตอรเนชั่นเนล เอ็กซเชนจ (1965) จํากัด
สภาอุตสาหรรมแหงประเทศไทย
บริษัทเจเนอรัลอิเลคทรอนิคคอมเมอรซเซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท สยามการเดนท อพารทเมนต จํากัด
บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
บริษัท นวกิจบานเมือง จํากัด
มหาวิทยาลัย บูรพา
บริษัท ปบลิซีส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ดี.เอ็ม.อินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จํากัด
ธนาคารออมสิน
หอการคาไทย
บริษัท ภัทร พร็อพเพอรตี้ มารเก็ต จํากัด
บริษัท ณัฐพรรษ พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ส.ไทยเสรี(๒๕๒๕) จํากัด
บริษัท วัชมนฟูด จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัด
ศูนยการไดยินดีเมด
บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ฤทธิรงค อินทรจินดา
ลลิดา ลีละยูวะ
ลัดดา เตชะวณิช
เลอพงษ ชูประยูร
วรพรรณ วรกุล
วรรณี ลีลาเวชบุตร
วสันต เคียงศิริ
วสุรมย ภาณุดิถีกุล
วิชัย รุงเพ็ชรวิภาวดี
วิรกานต ชัยสิริสุวรรณ
วีรชัย งามจรัสศรีวิชัย
วุฒิพงษ ประวิตรวงศ
ศนัฎฐชนม อัศวปรมิตชัย
ศรีพนม บุนนาค
ศิริรัตน ตั้งสมบัติวิสิทธิ์
ศิวะ แสงมณี
ศุภลักษณ หนุนภักดี เลาทองดี
สงวนศรี สุทธิพงษชัย
สถาพร โคธีรานุรักษ
สมชัย เตชะวณิช
สมชาย หาญหิรัญ
สมบัติ ทวีผลจรูญ
สมประสงค ปญจะลักษณ
สมสุข ศรีสถิตยวัฒนา
สมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาดานกิจการพิเศษ
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการทั่วไป
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการทั่วไป
กรรมการผูจัดการ
รองผูอํานวยการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการ
ประธานบริษัท
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

บริษัท ทีมวิศวคอนสตรัคชั่น จํากัด
บริษัท ดับเบิ้ล ยู เอ็ม อิมเมจิเนีย
บริษัท โปรเกรสซีฟ บิลดิ้ง แมเนจเมนท จํากัด
ธนาคารอาคารสงเคราะห
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
บริษัท นิโอ ทารเก็ต จํากัด
บริษัท ธารารมณ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เซนส แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด
บริษัท ซีเอ็นวาย ออโตอิมพอรต จํากัด
บริษัท โมโนคอน จํากัด
บริษัท จําปาลาวการเกษตร จํากัด
บริษัท ฮามอน บี.กริม จํากัด
นินา พาราไดซ ทราเวล เซอรวิส
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปส.)
บริษัท หยั่น หวอ หยุน คอรปอเรชั่น กรุป จํากัด
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท อัพ แอนด คัมเมอร จํากัด
บริษัท เวสเทอรน พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท สหพรแอนดโก จํากัด
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ธนาคารอาคารสงเคราะห
ไพรมโรดกรุป
บริษัท เอเชี่ยน พารากอน จํากัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

นาย
นาง
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาง
นาง
นาย
ร.ต.ต.ดร.
นาง
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาง
นางสาว
นางสาว
นางสาว
พลอากาศเอก
นาย
นาย

สันติ วัดผาพับ
สาลินี วังตาล
สุกิตติ เอื้อบุญกุล
สุทธิพร ตัณฑิกุล
สุเทพ ไทยสวัสดิ์
สุธนัย ประเสริฐสรรพ
สุธี พนาวร
สุนทรี ดีอุดมวงศา
สุภัค ริรัตนพงษ
สุรไกร เหล็กกลา
สุรเชษฐ เชื้อศรี
สุวรรณา อนันตสรรักษ
สุวรรณี ลีลาประชากุล
สุวิทย ตันติศรีปรีชา
โสณทนา พฤกษานานนท
อชิต จินตมาลย
อนิวรรตน สมาธิวัฒน
อภิชาติ ถนอมทรัพย
อรดี รุงเรืองโรจน
อรวรรณ จิตตาพินิจมาศ
อรุณพร ประสงคชัยกุล
อัญชุลี สิมะเสถียร
อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์
อิสระ บุญยัง
เอกพิทยา เอี่ยมคงเอก

นายกเทศมนตรี
ผูชวยผูวาการ
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
เจาของกิจการ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ
หุนสวนผูจัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
หุนสวน-ที่ปรึกษา
กรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการกองคดี2
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาบริษัท
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
รองกรรมการผูจัดการ สายการเงิน
อนุกรรมาธิการคมนาคมทางอากาศ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

เทศบาลตําบลบางปะหัน
ธนาคารแหงประเทศไทย
บริษัท ไพโรจนพัฒนาการบัญชี จํากัด
บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดูมายเบส จํากัด
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
บริษัท ยูบีซีแอล จํากัด
บริษัท เลิศชวนะ จํากัด
บริษัท เบนซ สปอรต โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร จํากัด
หางหุนสวนจํากัด รวมจิตต เรสซิเดนซ
บริษัท ลาชูเล คอสเมติคส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เจ.เค.ซี ไบค อินดัสตรี้ จํากัด
บริษัท ลี แอนด สตีล จํากัด
ศรีปรีชาโฮลดิ้ง
บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟค (ประเทศไทย) จํากัด
บจก.เชื้อไฟพาวเวอร
บริษัท ไอที สแควร จํากัด
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
บริษัท โอซีซี จํากัด(มหาชน)
บริษัท หินสวยมาก จํากัด, บริษัท Shane co. Jewelry USA
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
รัฐสภา
บริษัท กานดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท หลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จํากัด

