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กรณัยพ์ล อศัวสุวรรณ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

กายสิทธ์ิ พิศวงปราการ 
ทีป่รกึษา อธบิดอียัการ ส านกังานคดอีาญา 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

กิตติ  ตัง้จิตรมณีศกัดา 
รองประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กิตติยา โตธนะเกษม 
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

กีระณา สุมาวงศ ์
อดตีสมาชกิวฒุสิภา 
วุฒสิภา 

แก้วเก้า เผอิญโชค 
นายกสมาคมผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
ประธานมลูนิธคิดิด ีพดูด ีท าด ี

ดร.ครุจิุต นาครทรรพ 
ประธานกรรมการ 
องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

จรญู อินทจาร 
อดตีประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

พลต ารวจเอกจกัรทิพย ์ชยัจินดา 
ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

จิตติมา เกษมโกเมศ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ว.ีพ.ี แอสเซท็ส ์จ ากดั 

จีรานุช ภิรมยภ์กัดี 
ทีป่รกึษา 
บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั 

เจนนิสา ควิูนิชกลุ 
กรรมการและผูอ้ านวยการบรหิาร 
บรษิทั เอม็ท ีอลเูมท็ จ ากดั 

นายแพทยเ์ฉลิม หาญพาณิชย ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน 
รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ



 

 

 

ชชัวาล เอ่ียมศิริ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สงักดัประธานเจา้หน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

พลเรอืเอกชยัวฒัน์ ศรีอกัขรินทร ์
อดตีประธานทีป่รกึษาพเิศษกองทพัเรอื 

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม ่
ศาสตราจารย ์คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ชาติชาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการ  
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 

ชาริตา ลีลายุทธ 
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ และบรหิารองคก์ร 
บรษิทั ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จ ากดั 

ญนน์ โภคทรพัย ์
President 
Central Group 

ณพ ณรงคเ์ดช 
ประธานกรรมการบรหิาร  
บรษิทั วนิด ์เอนเนอรย์ี ่โฮลดิง้ จ ากดั 

ณรงคศ์กัด์ิ ก ามเลศ 
อดตีผูว้่าการการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

ณรินณ์ทิพย ์วิริยะบณัฑิตกลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั พเีพลิมเีดยี จ ากดั 

ณัฏฐชยั ศรีรุง่สุขพินิจ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แอบ๊โซลทูเพาเวอรเ์วลิด ์จ ากดั 

ณัฑวฒัน์ อิทธิภากร 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ซวิลามเีนชัน่ จ ากดั 

ดวงมน จึงเสถียรทรพัย ์
อดตีผูช้่วยเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

ดารณี เลศะวานิช 
อดตีเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเทีย่ว
และกฬีา 

ตระกลู วินิจนัยภาค 
อดตีอยัการสงูสดุ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 



 

 

 

หม่อมหลวงทองมกฎุ ทองใหญ่ 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

นายแพทยท์ศันวตั สมบุญธรรม 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ธนิยะ จ ากดั 
กรรมการบรหิาร กลุ่มบรษิทั สปรงิฟิลด ์จ ากดั 

ธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไทยแอรเ์อเชยี จ ากดั 

ธนสิทธ์ิ  นิลก าแหง 
ผูพ้พิากษาอาวโุส 
ศาลฏกีา 

ธานี ทองภกัดี 
รองปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

นรเชษฐ ์แสงรจิุ 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

นราพฒัน์ แก้วทอง 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

ดร.นลินี ทวีสิน 
อดตีรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี

นิตยสิ์นี จิราธิวฒัน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารสนิคา้ 
บรษิทั สรรพสนิคา้เซน็ทรลั จ ากดั 

นิพล ตัง้จีรวงษ ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั นวกจิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

เนติมา เอื้อธรรมาภิมขุ 
เลขานุการคณะกรรมการสือ่สารมวลชน 
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

บุญยง ตนัสกลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป 

ดร.ปฏิมา จีระแพทย ์
ผูช้่วยประธานกรรมการ 
เครอืโรงพยาบาลพญาไท และเครอืโรงพยาบาลเปาโล  
เมโมเรยีล 

ประภาศรี สุฉันทบุตร 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั นายแพทยห์าญโฮลดิง้ จ ากดั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 

 

 

ประภาส ตนัพิบลูยศ์กัด์ิ 
ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทาลสิ จ ากดั 

ปิยะมาน เตชะไพบลูย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
โรงแรมรเีจน้ ชะอ า บชี รสีอรท์ 

พงษ์ศกัด์ิ โล่หท์องค า 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 

พนม ควรสถาพร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอเชยี กรนี เอนเนอจ ีจ ากดั (มหาชน) 

พรทิพย ์ศกัด์ิศิริเวทยก์ลุ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั คคนางค ์จ ากดั 

พรนภา ไทยเจริญ 
ทนายความหุน้สว่น 
บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี ่จ ากดั 

พชัร สมะลาภา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารกสกิรไทย 

พชัรีภรณ์ ณ.ส. วิกิตเศรษฐ ์
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั จติตสขุ จ ากดั 

พายพั ชินวตัร 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
 

พิมพใ์จ บูรพชยัศรี 
กรรมการบรหิาร ฝ่ายการเงนิ 
บรษิทั เมโทรแมชนีเนอรี ่จ ากดั 

พลต ารวจเอกพีระ พุม่พิเชฏฐ ์
อดตีทีป่รกึษาสบ.10 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

พลโท หญิง พนูภิรมย ์ลิปตพลัลภ 
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน 

พลูพิพฒัน์ ตนัธนสิน 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

ภมิูนทร ์หะรินสุต 
รองประธานกรรมการ  
หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั หะรนิสตุขนสง่ จ ากดั 



 

 

 

พนัต ารวจเอกโภคพิบูลย ์โปตระนันทน์ 
อดตีเลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั กระทรวงยตุธิรรม 

มงคล กิตติภมิูวงศ ์
กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ทมีพรซีชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

มงคล ลีลาธรรม 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 

มณเฑียร  อินทรน้์อย 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บา้นราชประสงค ์จ ากดั 

มนัส แจม่เวหา 
อดตีอธบิดกีรมบญัชกีลาง 
กระทรวงการคลงั 

มารตุ บูรณะเศรษฐกลุ 
ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

รชต ลีลาประชากลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 

รชันี ตรีพิพฒัน์กลุ 
อดตีประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

ลาลีวรรณ กาญจนจารี 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ชาโต เดอ แบงคอค จ ากดั 

ดร.วรชาติ เพชรนันทวงศ ์
กงสลุกติตมิศกัดิ ์สถานกงสลุโซโลมอน ไอแลนด ์
ประธานกรรมการ โรงแรม เพรสซเิดน้ท ์(เชยีงใหม่) 

วรรธนะ เจริญนวรตัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วรวิทย ์เจนธนากลุ 
กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สาย
งานบรหิารทัว่ไป 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

วรดัดา รตันิน 
กรรมการ 
บรษิทั โอเวชัน่ สตูดโิอ จ ากดั 

ดร.วิทยา อินาลา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

วิทอง ตณัฑกลุนินาท 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เอ๊กเซลเลน้ท ์กราฟฟิค จ ากดั 

วิศิษฎ ์พิทกัษสิ์ทธ์ิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สยามคารเ์รนท ์จ ากดั 

วีณา ภทัรประสิทธ์ิ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ว.ีพ.ี การเ์ดน้ทโ์ฮม จ ากดั 

วฒิุชยั พงษ์ศกัด์ิ 
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั สวุรรณนครชยัศรกีารเกษตร จ ากดั 

ศกัด์ิชยั อุ่นจิตติกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ศรเีชยีงใหม่อุตสาหกรรม จ ากดั 

ศิริกาญจน์ ศกัดิเดช ภาณุพนัธ ์ณ อยุธยา 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั โรงแรมเรเนซองส ์ราชประสงค ์จ ากดั 

สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ ์
อดตีปลดักระทรวงแรงงาน 

สมชยั วงศว์ฒันศานต ์
กรรมการ 
บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

สมชาย  รงัษีธนานนท ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั Bright TV จ ากดั 

สรรเสริญ เงารงัษี 
อดตีรองผูว้่าการ ดา้นตลาดเอเชยีและแปซฟิิคใต ้
การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

ดร.สิทธิพร ประวติัรุง่เรอืง 
รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 
มหาวทิยาลยันอรท์กรุงเทพ 

สิบพร ถาวรฉันท ์
กรรมการผูท้รงคุณวฒุดิา้นวทิยาการคอมพวิเตอร ์
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์าร
มหาชน) 

ศ.ดร.สุชชัวีร ์สวุรรณสวสัด์ิ 
อธกิารบด ี
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

สุรชยั ขนัอาสา 
อดตีผูว้่าราชการจงัหวดัปทมุธานี 
กระทรวงมหาดไทย 



 

 

 

สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ 
ประธานกรรมการ 
อมิพเีรยีล แลนด ์กรุ๊ป 

โสฬส สาครวิศว 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั จแีคป จ ากดั 

องอาจ เดชอิทธิรตัน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 

อนันต ์สิริแสงทกัษิณ 
อดตีรองอธบิดกีรมสรรพากร 
กระทรวงการคลงั 

อนุสรณ์ บูรณกานนท ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ 
จ ากดั 

อรรถพล ใหญ่สวา่ง 
อดตีอยัการสงูสดุ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

อรรถวิชช ์สุวรรณภกัดี 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  

ดร.อลงกรณ์ ทวีรกัษา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไทย แอก็โกร อนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 

อฐั ทองแตง 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
เครอืโรงพยาบาลพญาไท และเครอืโรงพยาบาลเปาโล  
เมโมเรยีล  

อดุมเดช รตันเสถียร 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

อทุร ภษิูตกาญจนา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ฤทธา จ ากดั 

 


