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ตำแหน่ง - บริษัท

1 คุณ กทลวรรณ์

จรัสปรีดาลาภ

เก๋

Head of FP&A - Osotspa

2 คุณ กฤตณัฐ

อุดมชัยพร

บัส

MD - Highway Auto (Thailand)

3 คุณ กฤตติณน์
4 คุณ กษมา

บุญทรัพย์ชัยโชติ

แจ๊ค

Owner - Jkb scuderia

ศิลาชัย

จูน

CEO - บริษัท MADAMEGUSGA จำกัด

5 คุณ กัญญา

ณัฐชาณรงค์

หญิง

6 คุณ กันต์

ตันสุวรรณรัตน์

กันต์

DJ /ดารานักแสดง
CEO - บริษัท phoenix at one และ บริษัท มหาเสียง
จำกัด
รองกรรมการฯ
และ ผู้จัดการฝ่ายการผลิต Bangkoktip Group

7 คุณ กุลธารินท์

อัครธนานัฐชัย

บิ๊ว

Ceo - Billion pro printing

8 คุณ เกศอร

ป้องอาณา

แป้ง

Dermatologist แพทย์ผิวหนังและความงาม - Apex
medical center , siam laser clinic

9 คุณ จักรพันธ์

ประจวบเหมาะ

อ้วน

หัวหน้าพรรคการเมือง - พลังอนาคต

10 คุณ จิดาภา

สุทธิทรงธรรม

เอ๋ย

Assistant manager

11 ร.ต.ท.จิรทรัพย์

ชำนาญไพร

นนท์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

12 คุณ เจตต์ปรียา

ประภาเพ็ญสุข

เจตต์

Business Development - Maxx World Logistics
Co., Ltd.

13 คุณ ฉัตรสุดา

กิตยาธิคุณ

มิ้ม

ผู้จัดการ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ไอ.เอ็ม เทรดดิ้ง

14 คุณ ชญานันท์

ศรีสกุลเตียว

บี

Assist. Managing Director - RAK Engineering
Co.,ltd

15 คุณ ชัญญา

จิตตโรภาส

กะติ๊บ

Account Executive - Coﬀee Work

16 คุณ เฌอปัฐน์

คมกล้าวัฒนศักดิ์

ติ๊ก

เจ้าของธุรกิจ - บริษัท ชอ เฌอ กรุ๊ป จำกัด

17 คุณ ฐกฤต

พร้อมรุ่งเรือง

แอล

MD - Fox in the Box co.,ltd

18 คุณ ณภัค

ไก่แก้ว

ดิว

Doctor, CEO - The impress clinic

19 คุณ ณัฐฐาพร

วัฒนสุขโสภณ

หมิว

Strategic Planning Manager - Burda Thailand
Co,. Ltd

20 คุณ ณัฐณิชา
21 คุณ ณัฐทวิพงศ์

วีระเมธีกุล

แน๊พ

Marketing - M. Thai Group Co., Ltd.

สุขพานิช

กราฟ

นักลงทุนรายใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์และหุ้น

22 คุณ ณัฐนรี

ตันธนะสฤษดิ์

โฟโมส

Marketing Manager - Kane Pro Audio

23 คุณ ณิชาพร

วงศ์พรหมเวชย์

แพร

Senior Analyst, Category Management and
Merchandiser - Lazada

24 คุณ ตริตราภรณ์

แสงประเสริฐ

เอม

ผู้จัดการทั่วไป - ทรีบิ้ว แอนด์ ดีไซน์

25 คุณ ติณณภพ

ยงรัตนมงคล

ทาม

Family Business - Real estate

26 คุณ ทศพร

ฉายรัศมีวงศ์

กบ

กรรมการผู้จัดการ - บจก.เลิศลอยเมทัลชีท

27 คุณ ธนกฤต

พานิชวิทย์

ว่าน

ศิลปิน นักร้อง/นักดนตรี

28 คุณ ธนิกภัค

สัจจะ

แคท

Executive manager - S.p.s.c land and business
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ตำแหน่ง - บริษัท

29 คุณ ธรรมรัตน์

ธุระทอง

ช้อนทอง

ประธานกรรมการ - บริษัท ซีที เวิลด์ จำกัด

30 คุณ นที

โอภาสสิริสุนทร

เบียร์

Sales pricing - Nittsu Logistics

31 คุณ นพนารี
32 คุณ นภัสนลิน

พัวรัตนอรุณกร

ตาล

CMO - Somjai Group

วีรณงค์ชยกุล

เปิ้ล

33 คุณ นริศสา

จงประวัติสกุล

ยุ้ย

ผู้จัดการ - บริษัท ที.เอส. เปเปอร์ทิ้ว จำกัด
Sale manager - Central concrete

34 คุณ นัฐพล

ทรัพย์สมวงศ์

ช้าง

Ethical Sales Manager - Mundipharma
(Thailand)

35 คุณ นัตธนนท์

ปิ่นโรจน์กีรติ

นภัทร

MC - True Visions , Shopee

36 คุณ นันท์นพิน

วงศ์สถิตย์ธนา

อาร์ม

General Manager - Glamourich Co.,Ltd.

37 คุณ นันทพล

หาญศักดิ์วงศ์

บอล

Vice President - New Business Unit - PTT
Exploration and Production PLC

38 คุณ นำโชค

ทะนัดรัมย์

สิงโต

ศิลปิน นักร้อง/นักดนตรี

39 คุณ นิธิวุฒิ

จันทร์ไทย

ไอซ์

L&D Manager -GMR - Kerry Logistics Network

40 คุณ ปณภัทร

พลอึงรัตนวงศ์

หมิว

รองกรรมการบริหาร - บริษัท ที-สแควร์ อะลูมินั่ม
จำกัด

41 คุณ ปภัสรินทร์

บุษยะพันธ์ชัย

บี

Senior manager of Product marketing Prudential Insurance

42 คุณ ปิยะกานต์

ต้องประสิทธิ์

ปิ๊บปี้

แพทย์ - โรงพยาบาลกรุงเทพ

43 คุณ เปมิกา

พานิชนันทนกุล

หมิว

Audit Assitant - KPMG Phoomchai Audit
Co.,Ltd

44 คุณ ไปรยา
45 คุณ ผ่องเพ็ญ

ศรีประทักษ์

เม

แพทย์ - เดอร์โมทีฟคลินิก

ศิริโชติยะกุล

ยีน

พนง. บริษัท - The Klinique

46 คุณ พนัชกร

อัศวจิต

ภา

เจ้าของ - ร้านทูลส์พีเอ็ม

47 คุณ พรพรรณ
48 คุณ พรรณพฤกษ์

แก้วสนั่น

โบว์

Manager - CPF(Thailand)

สมิตินันทน์

ฝ้าย

CEO of Syster Company (Social Commerce of
Multi Health & Beauty brands)

49 คุณ พัชรนันท์

นิธิพรพิมนต์

บี

Manager - 168tobedesign

50 คุณ พิชญา

อภิวัฒนกุล

พลอย

MD - Posh Home&Decor(Thailand)

51 คุณ พิมพ์ภาอัปสร
52 คุณ พิมพ์วิภา

พุฒิภาษณ์

กิ๊ฟท์

Sale Supervisor Executive - HabitatGroup

เอื้อเฟื้อ

บีม

Marketing - Mitsui Sumitomo

53 คุณ พีรณัฐ

ลาภปรารถนา

นัท

Owner - Health Land

54 คุณ เพียรพร

สมิตินันทน์

ข้าวโพด

CEO - Rich Girls & Rich Mamas & Rena
Cosmetic

55 คุณ ภัทรพงษ์

นูมหันต์

บอมบ์

Unit Manager - AIA

56 คุณ ภานิดา
57 คุณ ภาวิดา

ลิมะมาพา

แนนดี้

Assistant Vice President - Mizuho Bank Limited

ต่อบุญสิทธิกร

แพรว

58 คุณ ภูษณิศา

เส็งพานิช

ชมพู่

เจ้าของคลีนิก mvpclinicthailand,เจ้าของบริษัท
Koreabeautymate surgery service
Marketing - Seattle LifeSci.Co.,Ltd

59 คุณ มัลลิกา

บุญเฉลียว

แมคกี้

MD - Getidea Mediaplus

60 คุณ มานพ

คัดนัมพรเลิศ

คิม

61 คุณ มาริสา

วัฒนาศิริพร

แมรี่

กรรมการผู้จัดการ - บริษัท มาลินท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เทนดดิ้ง จำกัด
กรรมการบริษัท - Orenburg Consulting Group

62 คุณ มิ่งขวัญ

ภู่สมบุญ

ขวัญ

กรรมการบริหาร - อารีย์อภิรักษ์

63 คุณ มุกดา

แซ่เอี้ยว

หลับปุ๋ย

ทนายความ - สำนักงานกฎหมาย
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64 คุณ ยงยุทธ

สิงห์นนท์

ยุทธ

ตำแหน่ง - บริษัท
Director of Sales and Marketing - Gaysorn
Urban Resort

65 คุณ วรรษมน

พิบูลย์มณี

กล้วย

Sales&Marketing Manager - Neocosmed
Co.,Ltd.

66 คุณ วรัตน์พล

วรัทย์วรกุล

พอล

กรรมการผู้จัดการ - The iCon Group Co., Ltd.

67 คุณ วัชรี
68 คุณ วาทินี

ตั้งใจอยู่

เอพริล

Agency Supervisor - AIA

พันธ์รัตน์

น้ำ

เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน - SCB

69 คุณ ศรัญญา

จงนรังสิน

ยุ้ย

Well Services Engineer - Mubadala Petroleum

70 คุณ ศริตา

ปัทมสัตยาสนธิ

ฟาง

Management trainee - Chic republic

71 คุณ ษรัญพัฒน์

ทวีสิทธาพล

ป้อม

ผู้ก่อตั้ง - Justcarthailand.

72 คุณ สโรชา

เกิดผล

ส้ม

Assistant/Marketing - ทะเลทองคลีนิค

73 คุณ สวรินทร์
74 คุณ สิรีธร

จิตต์เจียรนัย

ต้นเตย

Product Specialist - Siampharmaceutal Co.,Ltd

เจียรมณีทวีสิน

เก๋

Recruitment Consultant - Kelly Services

75 คุณ สิรีภรณ์

ยุกตะทัต

แอริน

ดารานักแสดง

76 คุณ สุนิสา

เจทท์

วิกกี้

ดารานักแสดง

77 คุณ สุนิสา

บรรเจิดกรพินธุ์

แอน

Manager - Manop Gems Co. Ltd.

78 คุณ สุวิชา

โฆษิตวิวัฒน์

แน๊ต

กรรมการบริษัท - บจก.เอสวีเคการบัญชีและภาษี

79 คุณ อริศรา

ลิมปิษเฐียร

หญิง

Director Business Solutions - Chameleon
Strategies Co, LTD

80 คุณ อรุณี

ตั้งจิตบุญสง่า

บรี

Group Product Manager - Nestle skin health

81 คุณ อัครวัฒน์

พงษ์วริษฐ์

กอล์ฟ

ทายาทร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า - อ.วานิช อิเลคทริค เซ็น
เตอร์

82 คุณ อัครวัฒน์

รัตนพันธมณี

โทนี่

CEO, Founder - ร้าน ที่นี่ ราชพฤกษ์

83 คุณ อิทธิมนต์

วีระมงคลกุล

กอล์ฟ

Seller Strategy Manager - Shopee

84 คุณ อินทนนท์

เกรฟ

บุ๋ม

Assistant Vice President - South East Life
Insurance

85 คุณ Howard

Wu

Howard

Head of Business Development - Windsor
Education

86 คุณ iyarin

Kittiphongkosol

ต้า

Country Manager - Joint Development bank
Lao P.D.R

87 คุณ Thanyaporn

Somwan

ติ๊ก

Owner - Suaviss Labwhite
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