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1 คณุ Sayan Tantang Freelance
2 คณุ กรกช ตนัสกลุ Absolute PR Co., Ltd

3 คณุ กญัชริษา นครศรี Bangkok Cable.,Ltd
4 คณุ กนัทิมา วงศ์สถาปัตย์ Tomco Automatic Machinery Co. LTD.,

5 คณุ กานต์สนีิ ฉตัรวิริยานนท์ Mmx apparel co.,ltd
6 คณุ กิตติธัช ไทยอารี Avis Rent A Car Thailand

7 คณุ กิตติภฎั ชณุหวิริยะกลุ LMI (Thailand)
8 คณุ เกศปรียา แก้วแสนเมือง Freelance

9 คณุ ไกร วิมลเฉลา บริษัท สยามราชธานี จ ากดั
10 คณุ คงคม หิรัญประดิษฐ์ Bluediamond Construction

11 คณุ จิรยง อนมุานราชธน Phya Philosophy Limited
12 คณุ จิรยศ เทพพิพิธ infofed

13 คณุ จิรวฒัน์ ตัง้กิจงามวงศ์ Deesawat Industries Co., Ltd
14 คณุ เจตบุญัชา อ ารุงจิตชยั บริษัท ลกูชิน้จงั ดิสทริบวิเตอร์ จ ากดั

15 คณุ เฉลมิชยั มหากิจศิริ Thoresen Thai Agencies Public Company Limited
16 คณุ ชญาดา นราธัศจรรย์ V&P jewelry & NARA jewelry 

17 คณุ ชนะพล อินทร์แสงทอง ABSS
18 คณุ ชนญัญา หินทอง Merck Ltd. 

19 คณุ ชนาพรรณ จงึรุ่งเรืองกิจ THAI SUMMIT AUTOPARTS CO.,LTD.
20 คณุ ชรัญญา นกุรณ์นวรัตน์ Global Union Express co.,ltd.

21 คณุ ชลทิพย์ นกุรณ์นวรัตน์ Eat & Shout
22 คณุ ชยัทตั เลหาสขุเกษม Major Kantana Broadcasting

23 คณุ ชยัพนธ์ ชวาลวณิชชยั บริษัท ธรรม์ธรณ์เทพ จ ากดั
24 คณุ ชารีฟ ทองค าวงศ์ Shareef1400 (Thailand) 

25 คณุ ชิณณ์ กิตติภานวุฒัน์ Real elixer
26 คณุ ชิสา นาราภทัรยศ บริษัท เมจิก สกิน จ ากดั

27 คณุ ชตุิกร บญุเรือง บริษัท แคลเิบรชั่น แลบอราทอรี จ ากดั
28 คณุ ไชยพงศ์ อคัรกิตต์จินดา idroof

29 คณุ ฐิติพงศ์  พคุยาภรณ์
30 คณุ ณฐภทัร สวุรรณโน ME Infinity (Thailand) Co.,Ltd.

31 คณุ ณพีรา เตชาชาญ Napira Travel Stylist
32 คณุ ณัฎฐินี เจียรวนนท์ บริษัท ฟู๊ ด เชน จ ากดั

33 คณุ ณัฐฐทยาวีร์ ราชสมบรูณ์ Agarwood Thailand Co.,Ltd.
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34 คณุ ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พฒันา Asia Derma,Co.ltd

35 คณุ ณัฐวฒิุ หิรัญพนัธุ์ทิพย์ Midori Marketing (Thailand) , Korea King Thailand
36 คณุ ดิสพล จนัศิริ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

37 คณุ ตนภุทัร เลศิทวีวิทย์ บริษัท ทีเอ็นพี คอมพานี จ ากดั
38 คณุ ถิรชนม์ ธเนศเดชสนุทร D WELL GRAND ASSET

39 คณุ ทิพย์วลัย์ พลูเกษ None
40 คณุ ทีปตวริทธ์ิ หาญบญุญาพิพฒัน Chomthong Limited Partnership

41 คณุ เทพ สนิธวานนท์ SMTrue Co.,Ltd
42 คณุ แทนปราง แต้ศิลปสาธิต ยงัไมท่ างานคะ

43 คณุ ธนเสฏฐ์ อคัรบญุญาพฒัน์ บริษัท อิทธิฤทธ์ิ อิเลคตริค
44 คณุ ธนิดาพชัร์ ธนชยัเบญจพทัธ์ Diamond Princess Co., Ltd.

45 คณุ ธเนศ ลลีาภรณ์ Legacy
46 คณุ ธวิทย์ เรืองรองปัญญา SME SHIPPING

47 คณุ ธัญสดุา ผาณิตวงศ์ Oh my goodness
48 คณุ ธัณย์สติา สกลุภวูเศรษฐ์ The Royal Corporation (Thailand) Co.,Ltd.

49 คณุ นงลกัษณ์ โกวฒันะ แบรนด์ Sunlong รถหวัลาก MAN และ Sitrak
50 คณุ นพนนัท์ สวุรรณจตพุร SUWANJATUPORN

51 คณุ นฏัฐ์สกล เกียรติสรุนนท์ KPC & ShopSpot 
52 คณุ นาคร  ศิลาชยั Penguin Studio

53 คณุ นิทรา กิติยากร ณ อยธุยา Tree Apartment 
54 คณุ นิสา มงักรทอง Systeนางสาว 2000 co

55 คณุ บณัลกัข ถิรมงคล บริษัท วิจยัและพฒันาความสงูมนษุย์(ประเทศไทย)
56 คณุ เบญจ์เยี่ยม สง่วฒันา Fn

57 คณุ แบด็ สตีะประดิษฐ์ B&S Real Estate/Sunflour Tokachi Foods International
58 คณุ ปกรณ์ ลีส้กลุ Finema Co., Ltd.

59 คณุ ปฐมา พรประภา บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)
60 คณุ ปนิดา ศรีชยั บจก ปนิ โคลเซ็ท (Pani Closet)

61 คณุ ปรินดา ตัง้พิรุฬห์ธรรม บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั
62 คณุ ปิยะ สมเกียรติวีระ Maxliger co.,ltd

63 คณุ ผณินทร เสนีย์โกศล บริษัท สามพรานน า้ตาลกรวด จ ากดั
64 คณุ พงศรักษ์ แทน่ประยทุธ Silom village group 

65 คณุ พรทิพา เทียนทองดี Live@Siemreap co., ltd
66 คณุ พรพรรณ อดุมพรมงคล Baan Thirawat Co.,Ltd.

67 คณุ พรพิม นาคสวสัดิ์ Google Asia Pacific, PTE LTD
68 คณุ พะเนียง พงษธา ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

69 คณุ พชัรินทร์ นกุลูพานิชย์วิพฒัน์ บจก.ราชาใหญ่ ไอซ์แลนด์



ล ำดับ นำมสกุล ธุรกิจช่ือ

70 คณุ พชัรี ทรัพย์ทวีพร โรงเรียนประสานมิตร

71 คณุ พาชยั จนัทร์พิทกัษ์ บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน)
72 คณุ พิชนิตา ศศิธนานนท์ Grand Ratchapruek Hotel

73 คณุ พิชเยนทร์  หงษ์ภกัดี Smart ID Group
74 คณุ พิมสริิ ทองร่มโพธ์ิ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั

75 คณุ พีระ พีระมาน Flowerfood ltd.,part
76 คณุ เพาพะงา ภมิูสถาน โรงพยาบาลกรุงเทพ

77 คณุ ภราดร ปริศนานนัทกลุ อา่งทอง เอฟซี
78 คณุ ภากร  เตชะเทวญั Thaiyang inter auto trade co.,ltd

79 คณุ ภาคภมิู หอมสวุรรณ Thai Innofood
80 คณุ ภาวธุ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตัง้เว็บไซต์ตลาดดอทคอม

81 คณุ มสารัศม์ ธนรัตน์ปัณณโชติ  บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จ ากดั
82 คณุ มาศถวิน ชาญวีรกลู Stp&I public company limited 

83 คณุ เมธินี สหะปิยะพนัธุ์ T.C.Pharma-chem
84 คณุ เมรินทร์ดา ภกัดีธนเสฏฐ์ a la netti 

85 คณุ ยศกร กลุมา Wilson Distribution Co.,Ltd.
86 คณุ รณกาจ ชินส าราญ MAGURO Group Co., Ltd.

87 คณุ รวิ อิทธิระวิวงศ์ Pastel Design
88 คณุ ระริน ธรรมวฒันะ Guss Damn Good Co.,ltd

89 คณุ ฤทยัทิพย์ ตัง้ศิริวานิช Thai P.V.C. Industrial
90 คณุ วรภา หฤษฎางค์กรู ไทยรัฐออนไลน์

91 คณุ วรมาศ ศรีวฒันประภา King Power International Co.,Ltd.
92 คณุ วรรณ์มงคล ศิลาประเสริฐ บริษัท ดบัเบิล้ เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั

93 คณุ วราลี จิรชยัศรี Corporate communications 
94 คณุ วรินดา เธียรอจัฉริยะ Farmgroup Company Limited

95 คณุ วฒัน์ชานนท์ ธัมอทุยัพร Rubber Intertrade Co., Ltd.
96 คณุ วนัริญา โลหนนัทน์ D24 Corporations

97 คณุ วาริณี เกษด ารงพาณิชย์
98 คณุ วิณณ์ ผาณิตวงศ์ บริษัท น า้ตาล นครเพชร จ ากดั

99 คณุ วิศลัยา บญุญะฐาณิศร์ บ.ซปุเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นแนล
100 คณุ วีรพนัธุ์   พงษ์วฒันานสุรณ์

101 คณุ วีรยา มานะผจญ Vk enterprise and technology 
102 คณุ วีรวรรณ สภุณาวรรณ์ บ.แก็ดเจ็ดวิลลา่ จ ากดั

103 คณุ วีรานนัท์ พิพฒัวงศ์เกษม VP Coaching & Consulting Co., Ltd.
104 คณุ เวณิกา วิกรยานนท์ TSV Land Co.,Ltd

105 คณุ ศิธา ทิวารี เรือเร็วลมพระยา จ ากดั
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106 คณุ ศิริพร อริยพทุธรัตน์ KEEEN Ltd.

107 คณุ ศิวล ี บรูณสงคราม AIS
108 คณุ ศภุจิตร์ เมฆกระจา่ง Maxpower technology co.,ltd

109 คณุ ศภุนี ไววิทย์ลขิิต เกรียงไทยวฒันากรุ๊ป
110 คณุ ษุภภภา กลุวฒันโยธิน บริษัท โอเรียนเต็ดไทย จ ากดั

111 คณุ สพโชค ไชยะเพ็ชรรัตน์ บริษัท สปา ออฟฟิต ซพัพลายส์ จ ากดั
112 คณุ สมบตัิ์ เกียรติสรุนนท์ บจก.กิจเจริญการ์เมนท์(1993)

113 คณุ สมยศ เชาวลติ บริษัท เจ.ไอ.บ.ีคอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั
114 คณุ สมานชยั อธิพนัธุ์อ าไพ Leowood Intertrade Co., Ltd.

115 คณุ สรวฒิุ มานะสมจิตร Estate guru co., ltd.
116 คณุ สริศ พฒันะเมลอืง THAI STEEL CABLE PCL

117 คณุ สริโสมย์ บริสทุธ์ิสวุรรณ์ u drink i drive co.,ltd
118 คณุ สริินทร เจริญกิจวิวฒัน์ Sirintra Transport Co.,Ltd.

119 คณุ สริิพงศ์ องัคสกลุเกียรติ สริิมงคลพร๊อพเพอร์ตี ้
120 คณุ สดุารัตน์ เกยรุาพนัธุ์ นกัการเมือง

121 คณุ สเุทพ ปัญญาสาคร ดี แลนด์ กรุ๊ป
122 คณุ สพิุชชา ลิม้ทองค า Beeline Academy / Beeline Tours & Travel

123 คณุ สภุาวญัญ์ ปิยจารุลกัษณ์ บจก.เจริญอกัษร เทรดดิง้
124 คณุ สรุศกัดิ์ อดุมศิลป์ บริษัท แซสเทคโซลชูั่น จ ากดั 

125 คณุ สริุยะ ทรัพย์เย็น Saengpradit Engineering co.th
126 คณุ เสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์ Starwork chiangmai

127 คณุ แสนดี พนูทรัพย์มณี IPD Packaging ltd.,
128 คณุ หทยัรัตน์ ฐิตยวานิชย์ AML Real Estate Developer

129 คณุ หทยัรัตน์ โชคภิรมย์วงศา ggsmith jewelry 
130 คณุ อโณทยั ดลพิทกัษ์ Panya Electronic part., Ltd.

131 คณุ อนดุิษฐ์ นาครทรรพ นกัการเมือง
132 คณุ อรุณ ศรีระยบั บ.แมค พาวเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง 

133 คณุ อลซิาเบท วงศ์วาสนิ So Good Consulting Company Limited
134 คณุ อจัฉรียา บนัสทิธ์ิบ Dale Carnegie Thailand

135 คณุ อญัชลนิ พรรณนิภา บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั
136 คณุ อญัชลี อมรรุ่งมีธรรม Anjali clinic

137 คณุ อญัรินทร์  หิรัญสจัจาเลศิ ออเดอร์มี จ ากดั
138 คณุ อมุาพร วอ่งวฒันะสนิ Derma Estentica

139 คณุ อมุาพร ธัญลกัษณ์ภาคย์ SENA Development PCL
140 คณุ เอกรัฐ จ าปา SM Proper Plus.co.,ltd.

141 คณุ ไอยรา ออ่งฬะ Bluemediaplus 


