
ล ำดับ ช่ือบริษัท รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำร ต ำแหน่ง

1 กรงัดป์รซี ์อินเตอรเ์นชั่นแนล กิติ์กัลยา ส  ารวมรมัย์ เลขานกุารบรษัิท
2 กรุงเทพดสุิตเวชการ จีระภารชัต ์สวุรรณทตั Assistant Director
3 กรุงเทพประกันภยั ปิยะพล เกษมสขุ specialist
4 กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จนัทรา จงจามรสีีทอง เลขานกุารบรษัิท
5 การบนิไทย ดรุณรตัน ์พึง่ตน หวัหนา้ฝ่ายก ากับการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ
6 กุลธรเคอรบ์ี ้ อารยา สิมะกุลธร ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร
7 โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ พชัราภา จนัทกิ ผูจ้ดัการสว่นส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่
8 โกลบอลกรนีเคมิคอล เอกวิทย ์จิตไทย ผูจ้ดัการสว่น เลขานกุารองคก์รและการก ากับดแูลกิจการ
9 คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น พิชญาภา วิชชโอฬารกุล ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท

10 คิงสเ์มน ซี.เอ็ม.ท.ีไอ. ภทัรนิ หลอ่ตระกูลงาม เลขานกุารบรษัิท
11 เคมีแมน สิเนหนิ์ษฐ์ ฆฤตเกียรติ เลขานกุารบรษัิท และผูท้ั่วไ
12 เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) พิธจกัษณ ์พินิจอดุมการณ์ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
13 แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จนัทรษัฎ ์ สอดสอ่งจิตร ์ เลขานกุารบรษัิท
14 จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก ปิติมา ปัทมานนท์ ผูจ้ดัการแผนกเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทฯ
15 จสัมิน เทคโนโลยี โซลชูั่น แสงดาว เดชาดวงสกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  และเลขานกุารบรษัิท
16 จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล สมโภชน ์สขุเจรญิ Senior Manager
17 จีเอฟพีที ชนาพร หลงันาค เจา้หนา้ที่นกัลงทนุสมัพนัธ์
18 จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จินตจ์ฑุา กงตาล ผูช้่วยผูจ้ดัการสว่น- ส านกัเลขานกุารองคก์ร
19 เจซีเค อินเตอรเ์นชั่นแนล สรญัธรณ ์บณุยเมธีสิทธ์ิ ผูจ้ดัการแผนกบรหิารและผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
20 เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ ธิชารตัน ์พรมยศ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
21 เจดีฟูด้ จฑุามาศ เสียงพงษพ์นัธ์ เลขานกุารบรษัิท/ นกัลงทนุสมัพนัธ์
22 ซนัเวนดิง้ เทคโนโลยี สภุา  ปิยะกรทวีรุง่ เลขานกุารบรษัิท
23 ซาบนีา่ อมรรตัน ์วงษว์ิลาศ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
24 ซินเทค็ คอนสตรคัชั่น สชุญัญา วิทยากุล ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
25 ซีเค พาวเวอร์ รุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
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26 ซีพีแอล กรุป๊ ธนชัชา เจนสระนอ้ย ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
27 ซีวิลเอนจีเนียรงิ ณิรญัชรา ยงคย์ทุธ์ิ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
28 เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุป๊ วรญัชญา ขนัติรชักุล ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
29 เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั่น วรวฒิุ กรอบบาง ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
30 เซเวน่ ยทูลิิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์ ลภสัรดา เที่ยงตรง ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
31 ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น พสัวี มณีเนตร Associate I - Corporate Secretary
32 ดีว8ี พิมลมาศ ฉวีวรณ์ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
33 ด ูเดย ์ดรมี ฤทยัรตัน ์บรูณก์ุศล เลขานกุารบรษัิทและนกัลงทนุสมัพนัธ์
34 ดโูฮม มยรุยี ์สีทา ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากับดแูลกิจการ และเลขานกุารบรษัิท และนกัลงทนุสมัพนัธ์
35 เดลตา้ อีเลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) สภุญิญา สวุรรณเกิด ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
36 เดอะ แพลทนิมั กรุป๊ ศภุวรรณ ตนัติวฒิุปกรณ์ เลขานกุารบรษัิทและนกัลงทนุสมัพนัธ์
37 เดอะแพรคทเิคิลโซลชูั่น วรสิรา เทดิทนูการคา้ เลขานกุารบรษัิท
38 เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง้ อาณาจกัร ลิม้ไพรสนัต์ เลขานกุารบรษัิท
39 ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) ชยฉัตร ยศสนุทร เลขานกุารบรษัิท
40 ทกัษิณคอนกรตี จีรพร สปัุญโญ เลขานกุารกรรมการผูจ้ดัการ ขอเขา้โครงการในฐานะเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับงาน
41 ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ ภทัรา  วงศารกัษ์ ผูจ้ดัการสว่นงานก ากับดแูลและงานประชมุ
42 ทางยกระดบัดอนเมือง โชติกา ศรเีธาว์ ผูจ้ดัการแผนกส านกัเลขานกุารบรษัิทและก ากับดแูลกิจกร
43 ทสิโกไ้ฟแนนเชียลกรุป๊ จิตภสัสร อตัถาผล เจา้หนา้ที่ส  านกัเลขานกุารบรษัิท
44 ท.ีกรุงไทยอตุสาหกรรม พรทพิย ์พว่งทรพัย์ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
45 ททีซีีแอล มลัลิกา เจรญิทรพัย์ ผูจ้ดัการ แผนกบรหิารส  านกังาน
46 ททีดีบับลิว สพุตัรา แจ่มสวุรรณ เจา้หนา้ที่แผนกเลขานกุารบรษัิท
47 ทพีีบไีอ ณฐัสรา การช านาญ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
48 ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ศรกีัลยา เพ็ญศรี ผูจ้ดัการอาวโุสสายงานเลขานกุารบรษัิทและนกัลงทนุสมัพนัธ์
49 ทุ่งคาฮาเบอร์ ชยัวฒัน ์จิตรถาวรกุล เลขานกุารบรษัิท
50 ทนุธนชาต มนาพนัธ ์ ปลอดภยั ผูจ้ดัการ
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51 ไทย อะโกร เอ็นเนอรย์ี่ ณฏัฐิยา อ่อนละมลู หวัหนา้งานธุรการฝ่ายกฎหมาย
52 ไทย เอ็น ดี ที ศศิประภา  แสงฉาย เลขานกุารบรษัิท
53 ไทยเซ็นทรลัเคมี พศิน ไป่ทาฟอง Lawyer
54 ไทยยเูน่ียน กรุป๊ ชลิตา วรธรรมดษุฎี ผูจ้ดัการแผนก ส  านกัเลขานกุารบรษัิท
55 ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ จิตรา วิกรยัไพศาล ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
56 ไทยรปีระกันชีวิต ภารดี ปัญญาวนั ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
57 ไทยออพติคอล กรุป๊ นชุจรนิทร ์บญุเสรมิสขุ ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน
58 ไทยออยล์ ปิติมา ฤทธ์ิเดช ผูช้่วยผูจ้ดัการ - สนบัสนนุกิจการองคก์ร
59 ไทยอีสเทริน์ กรุป๊ โฮลดิง้ส ์ สนัตช์ยั พิมพส์กุล เลขานกุารบรษัิท
60 ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุป๊ จรรญวฒัน ์วฒันพงษพชัร เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
61 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย ปฐมาภรณ ์พทุธตรง AVP. เลขานกุารบรษัิทและงานบรหิารทั่วไป
62 ธนาคารทหารไทยธนชาต กาญจนา อิสสระวาณิชย์ ผูเ้ช่ียวชาญอาวโุส สง่เสรมิกฎเกณฑท์างการ หนว่ยงานเลขานกุารและที่ปรกึษา
63 ธนาคารไทยพาณิชย ์ นพวรรณ แสงธีรกิจ First Senior Vice President
64 น า้ตาลบรุรีมัย์ ณปภา วิชยัดิษฐ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
65 น าสินประกันภยั พชรพล ดาราเย็น เจา้หนา้ที่ Compliance Unit
66 เน็กซ ์พอยท์ กนกกาญจน ์ศิลปไชย Company Secretary
67 เนอวานา ไดอิ ปิโยรส เลาหเจรญิยศ เลขานกุารบรษัิท
68 โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท์ จนัทรศ์ร ีอมัพรสวุรรณ เลขานกุารบรษัิท
69 บรกิารเชือ้เพลิงการบนิกรุงเทพ วิรุฬห ์สวุรรณโณ ผูจ้ดัการแผนกกฎหมาย ส  านกัเลขานกุารบรษัิท
70 บรทิาเนีย ก่ิงกาญจน ์หวานแหลม ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
71 บรหิารสินทรพัย ์ไนท คลบั แคปปิตอล ปณิตตรา อคัรวิเนค CFO, เลขานกุารบรษัิท
72 บรหิารสินทรพัยก์รุงเทพพาณิชย์ เบญจนชุ เกิดมณี ผูอ้  านวยการส านกัเลขานกุารบรษัิท
73 บลบูคิ กรุป๊ กัญจนี  ชคตัตรยาพงษ์ เลขานกุารบรษัิท
74 บางกอกแรน้ ช ์ โชติ กา มี วงษ ์วนิช Assistant Company Secretary
75 บางจาก คอรป์อเรชั่น วิไลทพิย ์วฒันวิชยักุล ผูจ้ดัการสว่นเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท
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76 บซีีพีจี วฒันา นซุซอและ เจา้หนา้ที่
77 เบตเตอร ์เวิลด ์กรนี สดุารตัน ์ภมิูเอ่ียม ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
78 เบรลิ 8 พลสั อญัชลี อินทรธ์ ารง เลขานกุารบรษัิทฯ
79 ปัญจวฒันาพลาสติก พรมิ  ชยัวฒัน์ Chief Financial Officer
80 ปนูซิเมนตไ์ทย อติกานต ์นนัทสรุศกัดิ์ Assistant Manager
81 ปนูซีเมนตน์ครหลวง วรางคนา เจรญิเอ่ียม ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
82 แปซิฟิกไพพ์ คณสัวรรณ ภู่วฒันาดิลกกูร ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
83 โปรเอ็น คอรป์ ภวูดล เมืองซ่ือ เลขานกุารบรษัิท
84 ผลธัญญะ ขวญัดาว ดวงจนัทร์ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท(เตรยีมตวัเป็นเลขาฯในครึง่ปีหลงัของปี2565 เน่ืองจากเลขาฯ
85 ผลิตไฟฟา้ มนสันนัท ์ไชยช านาญ Compliance Officer
86 ผลิตภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล สนีุย ์โตทบัเที่ยง เลขานกุารบรษัิท
87 พรเีชียส ชิพป้ิง พิชชาพร นุ่มนาม ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย
88 พีทจีี เอ็นเนอยี ณฐักฤตา สงนอก Head of Company Secretary Office
89 เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี ปวรศิา  โสภาวาง ธุรการเลขานกุารบรษัิท
90 แพลน บ ีมีเดีย กรวรรณ สทุธิโยธิน Manager, Legal & Company Secretary
91 แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย พรนิภา มกกงไผ่ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
92 ฟลอยด์ ลกัษมี เลิศศภุกุล เลขานกุารบรษัิท
93 ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น วรณฐั  อาลีอิสเฮาะ เลขานกุาร
94 ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส กันย ์โรจนกุศล ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
95 ฟินนัเซีย ไซรสั รงัสิมา กลบัทวี นกัลงทนุสมัพนัธ์
96 เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) อภชิญา สภุาสรูย์ Senior Officer  - Corporate Company Secretary
97 มาลีกรุป๊ นิมิตร อติยศขจร ผูจ้ดัการสว่นบรหิารงานกลาง
98 มิตรสิบ ลิสซ่ิง วารุณี   นนทศรี เลขานกุารบรษัิท
99 เมกาเคม (ประเทศไทย) ณณฏัฐ์ อศัวเชษฐ Secretary Admin
100 เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ ทกัขิญญ ์ระหวา่งบา้น Legal and Compliance
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101 เมโทรซิสเต็มสค์อรป์อเรชั่น ฐิตาภา ผ่องสขุสกุล Senior Corporate Affairs Group Manager
102 เมืองไทย แคปปิตอล ชลดา ดิษฐเนตร ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
103 แม็คกรุป๊ วิสสตุา วงคส์ม Company Secretary Officer
104 ไมโครลิสซ่ิง ปรดีา  ไอรมณีรตัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ
105 ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล วฒันี พาณิชยจิ์ระสกุล Executive Secretary  (Corporate Secretary Office)
106 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จฬุารตัน ์ศิรสิิงห์ เลขานกุารบรษัิท
107 โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล วิภาภรณ ์เนียมละออง CFO/Company Secretary
108 ล็อกซเลย่์ มนิศรา เจนวิทยาพนัธ์ เลขานกุารบรษัิท
109 วโรปกรณ์ ปราโมทย ์หาญสกุล เลขานกุารบรษัิท
110 วิจิตรภณัฑป์าลม์ออยล์ อภริดี อรุณพิทกัษก์ุล เลขานกุารบรษัิท
111 วินเนอรย์ี่ เมดิคอล ธนชัชญาน ์ปิยะพิชาญพงศ์ เลขานกุารบรษัิท
112 วีรนัดา รสีอรท์ สพุรรณี  บวรสวสัดิ์ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
113 เวล เกรด เอ็นจิเนียริง่ เกรยีงไกร  บวันุ่ม เลขานกุารบรษัิท
114 เวิลดเ์ฟล็กซ์ รณวฒัน ์ลกุเซ็น นิติกร
115 ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) ณฐัธิดา ธีระมงคลสวสัดิ์ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
116 ศรนีานาพร มารเ์ก็ตติง้ ปิยะกุล นาเอ่ียม Company Secretary Department Manager
117 ศกัดิ์สยามลิสซ่ิง กนกพร  แกว้ทมิ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
118 ศภุาลยั ธูปทอง  หริณัยานรุกัษ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากับดแูลกิจการและระบบคณุภาพ
119 สยามอีตส ์โซลชูั่น ปนดัดา พลสิมมา ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
120 สาลี่ คลัเลอ่ร ์ เปมิกา วงศส์อน ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
121 สรุพลฟูด้ส์ ณฐัพล  คลศิลป์ ผูช้่วยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
122 เสรมิสขุ จนัทกานต ์วงัวรรธกะ เจา้หนา้ที่ช  านาญการงานเลขานกุารบรษัิท
123 อสมท ณิชศิกานต ์ นาวาแกว้ เจา้หนา้ที่บรหิารงานประชมุอาวโุส
124 อะมานะฮ ์ลิสซ่ิง  อภชิาติ  โยกุล ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
125 อคัคีปราการ ศกุนตลา ตะติชลา เลขานกุารบรษัิท
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126 อามา่ มารนี สิรริตัน ์องัคนาวราพนัธุ์ ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์
127 อาร ์ซี แอล Sorn Junior Executive (Corporate Secretary)
128 อารยีา พรอพเพอรต์ี ้ ธีรกานต ์วจันป์ระภาศกัดิ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี
129 อิ๊กดราซิล กรุป๊ กัณฐิกา องัประทปี เลขานกุารบรษัิท
130 อิชิตนั กรุป๊ จินดา สงรอด เลขานกุารบรษัิท
131 อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม สมิุตร เจรญิพรปิติ รองประธานเจา้หนา้ที่สายงานการเงิน
132 อินทชั โฮลดิง้ส ์ เขมิกา ทบัทมิใส Compliance Specialist
133 อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย ปาณิสรา อ่อนชอ้ย รองผูจ้ดัการ สว่นงานเลขานกุาร ส  านกักรรมการผูจ้ดัการ
134 เอคอมเมิรซ์ กรุป๊ มณีโชติรส รกัษา Senior Legal Counsel
135 เอ็น.ซี.เฮา้สซ่ิ์ง พรทพิยภ์า ชีวเรอืงโรจน์ เลขานกุารบรษัิท
136 เอ็น.ด.ี รบัเบอร์ นพรตัน ์ชมุพลกูลวงศ์ เลขานกุารบรษัิท
137 เอ็นอีพี อสงัหารมิทรพัย ์และอตุสาหกรรม ณฐัฐ์ลภสั  ศภุกักุลกานต์ เลขานกุารกรรมการผูจ้ดัการ
138 เอ็ม บ ีเค มารสิา  ถาวร เจา้หนา้ที่อาวโุสจดัการประชมุผูบ้รหิาร
139 เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล ลีนา อรยิเดชวณิช เลขานกุารบรษัิท
140 เอสซีจี แพคเกจจิง้ พิมพช์นก ณ พทัลงุ Assistant Manager - Corporate Secretary Office/ Packaging Business
141 เอิรธ์ เทค็ เอนไวรอ นเมนท ์ อนญัญา เนตรจารุ เลขานกุาร บรษัิท 
142 แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส หงษท์อง ทฆีะพนัธ์ Company Secretary Specialist
143 แอ็พพลาย ดีบี กนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานกุารบรษัิท
144 แอพพลิแคด สรวฒัน ์นาคมณี เลขานกุารบรษัิท
145 แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุป๊ ชยวรรณ บษุยลาภ ไทยเดช ผูช้่วยผูอ้  านวยการ เลขานกุารบรษัิท
146 แอสเซท ไฟว ์กรุป๊ อภวิชัร ์เสถียรธนรตัน์ เลขานกุารบรษัิท
147 แอสเซทไวส์ อจัฉราภรณ ์เจรญิยิ่ง ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท
148 โอซีซี อกุฤษฏ ์จิรเจรญิ นิติกร
149 ไอรา่ แคปปิตอล จิลลดา หลีสกุล ผูช้่วยผูจ้ดัการ ส  านกัเลขานกุารบรษัิท
150 เฮงลิสซ่ิงแอนดแ์คปปิตอล พชัรภรณ ์พุม่พวง
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