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กนกพรรณ เหตระกลู 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ยาคลูท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ดร.กรรณชฎา พิริยะรงัสรรค ์
ผูอ้ านวยการ มลูนิธสิงเคราะหเ์ดก็ยากจน ซ.ีซ.ีเอฟ.ฯ  
ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี

กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั 

กญัจนา ศิลปอาชา 
ประธาน 
มลูนิธพิฒันาคนพกิารไทย 

กีรติ พานิชชีวะ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั กรุงไทยพานชิประกนัภยั จ ากดั 

กลุวฒัน์ เจนวฒันวิทย ์
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั สยามซติีป้ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

คมกฤช เกียรติดริุยกลุ 
กรรมการ 
บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี ่จ ากดั 

จงจิตต ์หลีกภยั 
ประธานคณะอนุกรรมการควบคมุคุณภาพงานของส านกั
งานสอบบญัช ี
สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์

จรมัพร โชติกเสถียร 
กรรมการ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

จกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ 
รองปลดักระทรวงการคลงั 

จกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช 
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

จิตติ ตัง้สิทธ์ิภกัดี 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 

จฑุาพร เริงรณอาษา 
อดตีรองผูว้่าการดา้นตลาดยโุรป แอฟรกิา ตะวนัออกกลาง 
และอเมรกิา 
การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

ฉัตรชยั บญุรตัน์ 
รองประธานกรรมการ 
หอการคา้ไทย 



 

 

 

ชลิต ด ารงศกัด์ิ 
อดตีรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศ.(พิเศษ) ชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม 
ผูพ้พิากษาอาวโุสในศาลฏกีา 
ศาลฏกีา 

ณัฐรินทร ์ตาลทอง 
กรรมการอสิระ 
บรษิทั มาล ีสามพราน จ ากดั (มหาชน) 

ดยันา บุนนาค 
กรรมการอสิระ 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

ตรยัรกัษ์ เตง็ไตรรตัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานวานิชธนกจิและตลาด
ตราสารทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน) 

ถาวร พานิชพนัธ ์
อดตีรองอยัการสงูสดุ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

ถิรพนัธุ ์สรรพกิจ 
รองผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทยา ทีปสวุรรณ 
ผูจ้ดัการ 
โรงเรยีนศรวีกิรม ์

ทรงฤทธ์ิ กสุุมรสนานันท ์
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั จสัท ์คอฟฟ่ี จ ากดั และบรษิทั ดอยชา้ง คอฟฟ่ี 
แอคเซสซอรีส่ ์จ ากดั 

พนัโททวีสิน รกักตญัญ ู
อดตีผูว้่าการ 
การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 

เทวญั  วิชิตะกลุ 
อดตีอธบิดกีรมธนารกัษ ์
กระทรวงการคลงั 

ธนวฒัน์ วนัสม 
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่อาวุโส 
กลุ่มเจีย๋ไต๋ 

ธิติฏฐ ์นันทพฒัน์สิริ 
ประธานคณะผูบ้รหิาร  
บรษิทั ไวรเ์ออ แอนด ์ไวรเ์ลส จ ากดั 

นพดล พลเสน 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 



 

 

 

ดร.นพพร ประโมจนีย ์
อดตีผูช้่วยผูว้่าการสายออกบตัรธนาคาร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรอือากาศโทนรหชั พลอยใหญ่ 
อดตีรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่  
บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

นริศรา ชวาลตนัพิพทัธ ์
อดตีรฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

นฤมล โอสถานุเคราะห ์
รองอธกิารบดฝ่ีายการคลงั 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

ดร.นิทศัน์ ภทัรโยธิน 
ทีป่รกึษาอสิระ 

นายแพทยบ์ุรณัชย ์สมุทรกัษ ์
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

ประจวบ ไชยสาสน์ 
นายกสภามหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

นายแพทยป์ระเสริฐ หลุยเจริญ 
อดตีผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ 

ปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ 
รองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

พงษ์อมร น่ิมพลูสวสัด์ิ 
อดตีหวัหน้าคณะผูบ้รหิารดา้นการเงนิ 
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

พงา วรรธนะกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
รอยลัคลฟิ โฮเตล็ กรุ๊ป 

พยุงศกัด์ิ ชาติสุทธิผล 
อดตีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

พเยาว ์มริตตนะพร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ออสสริสิ ฟิวเจอรส์ จ ากดั 



 

 

 

พรรณี จารสุมบติั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ออฟเฟอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 

พิเชษฐ สิทธิอ านวย 
กรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

พินิจ พวัพนัธ ์
รองประธาน  
บรษิทั มะล ิกรุ๊ป 1962 จ ากดั 

พิมพผ์กา หวัง่หลี 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั รงัสติ พลาซ่า จ ากดั 

พิศิษฐ ์ปัทมสตัยาสนธิ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั อนิเดก็ซ ์ลฟีวิง่มอลล ์จ ากดั 

เพรามาตร หนัตรา 
อดตีทีป่รกึษาดา้นเทคโนโลยแีละการสือ่สาร 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

นายแพทยไ์พโรจน์ บญุคงช่ืน 
อาจารยแ์พทยแ์ละผูอ้ านวยการศนูยห์วัใจ หลอดเลอืด และ
เมตาโบลซิมึ หน่วยประสาทวทิยา ภาควชิาอายุรศาสตร ์
คณะแพทยศ์าสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี

ภาวสุทธ์ิ จึงอนุวตัร 
ประธานทีป่รกึษา 
บรษิทั มนสัชยัการช่าง แอนด ์ทรานสปอรต์ จ ากดั 

ดร.มนูญศรี โชติเทวญั 
ประธานคณะบรหิาร 
บรษิทั สหฟารม์ จ ากดั 

มานิต วฒันเสน 
อดตีปลดักระทรวงมหาดไทย 

มานิต วิทยาเตม็ 
อดตีอธบิดกีรมธนารกัษ ์
กระทรวงการคลงั 

มาศถวิน ชาญวีรกลู 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอสทพี ีแอนด ์ไอ จ ากดั (มหาชน) 

พลเอกยุทธศกัด์ิ ศศิประภา 
อดตีรองนายกรฐัมนตร ี

ดร.ยุทธศกัด์ิ สุภสร 
ผูว้่าการ 
การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย 



 

 

 

ระเฑียร ศรีมงคล 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

รอ้ยตรีหญิงระนองรกัษ์ สุวรรณฉวี 
นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา 

วนา พลูผล 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

วรธุ สุวกร 
อดตีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั 
(มหาชน) 

วฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.วาชิต รตันเพียร 
รองอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ 

วิวฒัน์  เลาหพนูรงัษี 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เทวาละไม จ ากดั 

วีรพนัธ ์พลูเกษ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วีรวฒัน์ องคว์าสิฏฐ ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั วรีนัดา รสีอรท์ แอนด ์สปา จ ากดั 

วีรศกัด์ิ โฆสิตไพศาล 
อดตีประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ศภุรตัน์ ควฒัน์กลุ 
อดตีปลดักระทรวงการคลงั 

ดร.ศภุวฒิุ สายเช้ือ 
กรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานวจิยั 
บรษิทัหลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจเอกสถาพร หลาวทอง 
กรรมการป.ป.ช. 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแหง่ชาต ิ

สมชาย คลีุเมฆิน 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ส ์จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

ศ.ดร.สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์
ผูอ้ านวยการศนูยอ์าเซยีนและเอเชยีศกึษา 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

สมพงษ์ อมรวิวฒัน์ 
อดตีรองนายกรฐัมนตร ี

สรรเสริญ ปาลวฒัน์วิไชย 
อดตีรองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ 

สรอรรถ กล่ินประทุม 
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 

สาธิต ปิตเุตชะ 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

สุทธินีย ์พู่ผกา 
อดตีผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

สุนันท ์สิงหส์มบญุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั อะโกร สเปส เทรดดิง้ จ ากดั 

สุนันทา เตียสุวรรณ์ 
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่ม/ประธานกรรมการการเงนิกลุ่ม 
บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จ ากดั (มหาชน) 

ดร.สุนีย ์ศรไชยธนะสขุ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั แอดวานซเ์มดดคิอลเซน็เตอร ์จ ากดั 

สุรนันท ์วงศวิ์ทยก าจร 
ทีป่รกึษากรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

สุรพล ขวญัใจธญัญา 
รองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัยค์นัทรี ่กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

สุรพล อทิุนท ุ
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ มารเ์กต็ติง้ จ ากดั 

สุวิมล ภมิูสิงหราช 
สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

เสริมคณุ คณุาวงศ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ซเีอม็ ออกาไนเซอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

อนุชา เหล่าขวญัสถิตย ์
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

อภิรกัษ์ วานิช 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ยนูวิานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

พลเรอืเอกอมรเทพ ณ บางช้าง 
อดตีรองผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

อรรถพล ชยันันทส์มิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอส เค อนิเตอรก์รุ๊ป 2005 จ ากดั 

อคัรวิทย ์สมุาวงศ ์
กรรมการกฤษฎกีา 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 

อานุสรา จิตตมิ์ตรภาพ 
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

อารยา อรณุานนทช์ยั 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั น ้าตาลราชบุร ีจ ากดั 

อ้วน พรหมจกัร ์
อดตีเอกอคัรรฐัทตู วสิามญัผูม้อี านาจเตม็ แห่ง
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ฮาราลด ์ลิงค ์
ประธาน 
กลุ่มบรษิทับ.ีกรมิ 

 


