ลำดับที่ คำนำหน้ำ

ชือ่ -นำมสกุล

หน่วยงำน

ตำแหน่ง

1

นาย คงเดชา

ชัยรัตน์

2

นาย คมกฤช

ตันตระวาณิชย์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

3

นาย จารึก

จันทรวงศ์

บริษทั ห้องปฎิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย)จากัด

รองกรรมการผูอ้ านวยการ

4

นาง จุฑาพร

เริงรณอาษา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รองผู้วา่ การ

5

นาย ชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

บริษทั นาตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
สายงานบัญชี การเงิน

ทิตาราม

บริษทั ทิตาราม คอลซัลแตนท์ จากัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

6

นางสาว ช่อฟ้า

Senior Executive Vice President
ผูอ้ านวยการฝ่ายใบอนุญาต

7

นาย ชัยวัฒน์

โกวิทจินดาชัย

บมจ.ปริญสิริ

กรรมการผู้จดั การ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8

นาย ณัฏฐกฤษฎ์

วงศ์เจริญ

สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

ผูอ้ านวยการสานักกรรมาธิการ 1

9

นาย ณัฐวุฒิ

แจ่มแจ้ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ผูอ้ านวยการเขือ่ นวชิราลงกรณ์

10

นางสาว ดวงตา

สมิตสุวรรณ

บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

ผูอ้ านวยการใหญ่
(สานักกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่)

11

นางสาว ถนอมจิต

วนวัฒนากุล

องค์การจัดการนาเสีย

ผูอ้ านวยการฝ่ายอานวยการ

12

นาย ทรงศักดิ์

ฟูตระกูล

บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผูจ้ ัดการบริหาร

54

นาย ทรงศักดิ์

เฮงสุนทร

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

ผูอ้ านวยการไฟฟ้าเขต

แซ่เตีย

การประปาส่วนภูมภิ าค

ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

13

นางสาว ทัศนีย์

14

นาย ธรรมศักดิ์

สัมพันธ์สันติกลู

สานักงบประมาณ

รองผูอ้ านวยการ

15

นาง นันทิยา

เนียวกุล

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วสิ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ
ส่วนงานบริหารประสบการณ์ลูกค้า

16

นาย บัลลังก์

ว่องธวัชชัย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนการตลาด

17

นาย ประเสริฐ

ดีจงกิจ

ธนาคารกรุงเทพ

Senior Vice President
ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ

18

นาย พงศ์วัฒนา

เจริญมายุ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ผูจ้ ัดการสายงานพัฒนาศักยภาพสมาชิก

วัชรรัคคาวงศ์

บริษทั เพทาย พร็อพเพอร์ตี จากัด

กรรมการผู้จดั การ

19

นางสาว พรชนก

20

นาย พรรคพงษ์

อัคนิวรรณ

บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

Deputy Group Chief Technical Officer

21

นาย พิศษิ ฐ์

เสรีวิวัฒนา

ธนาคารออมสิน

รองผูอ้ านวยการ กลุม่ การตลาด

22

นาย พิษณุ

วานิชผล

บริษทั ไปรษณีย์ไทย

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ

ลำดับที่ คำนำหน้ำ

ชือ่ -นำมสกุล

หน่วยงำน

ตำแหน่ง

23

นาย ไพฑูรย์

ไกรอมร

บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ

24

ร.ต.อ. ภูมนิ ทร์

พึ่งสุจริต

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ

25

นาย ยอดพจน์

วงศ์รักมิตร

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

26

นาย ยุกต์

จารุภมู ิ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผูอ้ านวยการสานักแผนงาน

27

นาย ยุทธนา

ศรีตระกูล

สานักงานศาลปกครอง

28

นาย รณดล

นุม่ นนท์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29

ดร. รวีพันธ์

พิทักษ์ชาติวงศ์

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่

ผูอ้ านวยการวิทยาลัยตุลาการและ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ1
สายกากับสถาบันการเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส

30

นาย เรวัติ

หทัยสัตยพงศ์

บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผูจ้ ัดการบริหาร

31

นาง ไลวรรณ

ปองเสงี่ยม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

32

ดร. วชิรา

เตระยานนท์

บริษทั ฟรีวิลล์ โซลูชนั่ ส์ จากัด

รองกรรมการผูจ้ ัดการ กลุม่ งานกลยุทธ์องค์กร
ผูอ้ านวยการฝ่ายให้คาปรึกษาด้านธุรกิจ
และเทคโนโลยี

33

นาง วนิชา

ใจสาราญ

องค์การเภสัชกรรม

รองผูอ้ านวยการ

34

นางสาว วนิดา

ตันประเสริฐ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้วา่ การ สายงานยุทธศาสตร์และการเงิน

35

นาง วรรณา

ตันวงศ์วาล

กรุงไทยกฎหมาย จากัด

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ

36

ดร. วรัญญู

สุจิวรพันธ์พงศ์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ

37

นาง วารุณี

ปรีดานนท์

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จากัด

หุน้ ส่วน

38

นาย วิกติ

ขจรณรงค์วณิช

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รองกรรมการผูจ้ ัดการ
กลุม่ งานการเงินและบัญชี

39

นาย วิเชษฐ

วรกุล

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.)

รองผู้จดั การทั่วไป สายงานธุรกิจ

40

ดร. วิชา

จุย้ ชุม

บริษทั พีทีทีแทงค์เทอร์มนิ ลั จากัด

กรรมการผูจ้ ัดการ

41

นพ. วิทยา

วันเพ็ญ

โรงพยาบาลพระรามเก้า

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

42

นาย วิบลู ย์

กรมดิษฐ์

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด

43

นาง วีรินท์

อรรถไกรรัตน์

บริษทั วันเดอร์ฟูล เวิลด์ ไวด์ จากัด

กรรมการผูจ้ ัดการ

44

นาง ศุภวรรณ

ตีระรัตน์

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)

45

นาย สมเกียรติ

กุลธรรมโยธิน

บริษทั กสท โทรคมนาคม

รองผูอ้ านวยการสายงานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

46

นาย สมบูรณ์

สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ์

การประปานครหลวง

ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ (บริการ)

47

นาย สมศักดิ์

วิทย์นลากรณ์

การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ช่วยผู้วา่ การ

48

นาย สุจิตต์

เชาว์ศริ ิกลุ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

วิศวกรใหญ่ฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ลำดับที่ คำนำหน้ำ

ชือ่ -นำมสกุล

หน่วยงำน

ตำแหน่ง

49

นาง สุฑารัตน์

ตังสกุลวัฒนา

สถาบันโรคทรวงอก

นายแพทย์เชีย่ วชาญ

50

นาย สุทธิพงษ์

คงพูล

บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

ผูอ้ านวยการใหญ่
(สานักนโยบายและยุทธศาสตร์)

51

นาง สุพัชรี

มีครุฑ

สานักงานประกันสังคม

รองเลขาธิการ

52

นาย สุรเดช

เกียรติธนากร

ธนาคารกสิกรไทย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการสายธุรกิจบรรษัท

53

นาย สุรพงศ์

นิลพันธุ์

ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการ

55

นาง สุวรรณี

สุขวัจน์

ธนาคารกรุงไทย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผูบ้ ริหารกลุม่ กลุม่ ธุรกิจระหว่างประเทศ

56

นาง สุวรรนีย์

เจียรนุชาติ
แสงรุจิ

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
ผูอ้ านวยการกลุม่ งาน
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
รองกรรมการผูจ้ ัดการ ผูบ้ ริหารสายงาน
บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจากัด (มหาชน)
กองทุนสารองเลียงชีพ

57

นางสาว หัสวรา

58

ดร. อนันต์

พิเชฐพงศา

บริษทั นครหลวงค้าข้าว จากัด

กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ัดการ

59

นาย อนุพันธ์

บุณโยดม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

รองผูอ้ านวยการ

60

ดร. อภิสิทธิ์

ฉัตรทนานนท์

บริษทั คอมมูนเิ คชัน่ แอนด์ มอร์ จากัด

ประธานกรรมการบริหาร

61

นาย อมรรักษ์

ชุมสาย ณ อยุธยา

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

ผู้อานวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน

62

นางสาว อัจฉราพร

หมุดระเด่น

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ผูอ้ านวยการสานักยุทธศาสตร์
(องค์การมหาชน)

63

นาง อัฌนา

พรหมประยูร

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

64

ดร. อาภารัตน์

มหาขันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

ผูเ้ ชีย่ วชาญวิจัย

