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กมลทิพย ์เมธีธนวิจิตร ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั บเีอน็เอสเอส สตลี กรุ๊ป จ ากดั 

เกตวุลี นภาศพัท ์
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั 

พลเรอืเอกไกรสร จนัทรส์ุวานิชย ์
อดตีผูบ้ญัชาการทหารเรอื 

คนิสร ์สุคนธมาน 
อดตีกรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

พลต ารวจเอกจรมัพร สุระมณี 
อดตีผูช้่วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

จีรศกัด์ิ  สุคนธชาติ 
อดตีปลดักระทรวงแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

จมุพล สายมาลา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ 
จ ากดั 

ชนัญญารกัษ์  เพช็รรตัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการประจ าประเทศไทยและภาคพืน้อนิโดจนี 
บรษิทั ดเีอชแอล เอก็ซเ์พลส อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ดร.ชเนศวร ์แสงอารยะกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 

ชยัพชัร ์นาคมณฑนาคุม้ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

ช านิ ศกัดิเศรษฐ ์
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  

ดร.ฐิติกร ธีรพฒันวงศ ์
กรรมการอ านวยการ 
บรษิทั มเีดยี เอกซเ์พอรท์สี อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

ณัฐญา นิยมานุสร 
ผูช้่วยเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

ศ.กิตติคณุ ดร.ดิเรก ลาวณัยศิ์ริ 
อดตีประธานกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 



 

 

 

ศ.ดร.ตีรณ พงศม์ฆพฒัน์ 
ศาสตราจารยค์ณะเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ทวี ปิยะพฒันา 
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แปซฟิิคแปรรปูสตัวน์ ้า จ ากดั 

ทวีศกัด์ิ เดชเดโช 
อดตีรองปลดักรุงเทพมหานคร 

ธรรมรตัน์ โชควฒันา 
กรรมการผูอ้ านวยการและรองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

ธวชัไชย สุทธิกิจพิศาล 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ไอลสิ อนิโนเวชัน่ จ ากดั 

ธีรนันท ์ศรีหงส ์
ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการก ากบัส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

นครินทร ์วีระเมธีกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอม็.ไทย กรุ๊ป จ ากดั 

พนัเอกดร.นที ศกุลรตัน์ 
ประธานกรรมการกจิการกระจายเสยีง และกจิการ
โทรทศัน์ 
ส านกังาน กสทช. 

นันทวลัย ์ศกนุตนาค 
อดตีปลดักระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณชิย ์

นันทศกัด์ิ พลูสุข 
อยัการอาวุโส 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

กิติพฒัก ์เน่ืองจ านงค ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั โมเดอรน์ฟอรม์เฮลทแ์อนดแ์คร ์จ ากดั 

นิพนธ ์ใจส าราญ 
ผูพ้พิากษาอาวโุส 
ศาลฎกีา 

นุชนาถ ปัณฑวงักรู 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั วริยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

แน่งน้อย ณ ระนอง 
อดตีรองเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีฝ่ายบรหิาร 



 

 

 

พลต ารวจโทบริหาร เส่ียงอารมณ์ 
อดตีผูช้่วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

บุญชยั ปัณฑุรอมัพร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) 

ผศ.บุญชยั โสวรรณวณิชกลุ 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บญุเลิศ สิริภทัรวณิช 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ออสสริสิ ฟิวเจอรส์ จ ากดั 

ปกรณ์ สุขมุ 
กรรมการผูจ้ดัการ สายธุรกจิสิง่แวดลอ้ม 
กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร ์

ปณิต ตลุยว์ฒันจิต 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประดิษฐ ์ภทัรประสิทธ์ิ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั วนิเวสตเ์มน้ท ์จ ากดั 

ประภา ปูรณโชติ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั 
(มหาชน) 

ประยูร สงวนสิน 
ประธานบรหิาร 
บรษิทั รอยลัเจมส ์กอลฟ์ซติี ้จ ากดั 

ประสงค ์พนูธเนศ 
ปลดักระทรวงการคลงั 

ประสาน อคัรพงศพิ์ศกัด์ิ 
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั โลหะกจิ เมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 

ประสิทธ์ิ กิจวิวฒันการ 
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั บยีอนด ์เพอรเ์ซป็ชัน่ จ ากดั 

ปราโมทย ์วิทยาสขุ 
อดตีรองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

ปริญญา นาคฉัตรีย ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เอกรฐัโซล่าร ์จ ากดั 



 

 

 

ปริศนา ประหารขา้ศึก 
กรรมการอสิระ 
บรษิทัมหาชน และรฐัวสิาหกจิ 

เผดิมชยั สะสมทรพัย ์
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน 

พงษ์ชยั อมตานนท ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอสซเีอม็บ ีจ ากดั 

ภาณุชยั เหตระกลู ศรีนวลนัด 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั ดเีอน็ บรอดคาสท ์จ ากดั 

ภาสกร ศิริยะพนัธุ ์
รองปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทตั 
รองประธานบรหิารกลุ่มชโิน-ไทย 
บรษิทั ชโิน-ไทย เอน็จเินียริง่แอนดค์อนสตคัชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

มานิต นิธิประทีป 
อดตีทีป่รกึษาดา้นยทุธศาสตรก์ารจดัเกบ็ภาษ ี(กลุ่ม
ธุรกรรมทางการเงนิการธนาคาร) กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลงั 

มานิต มสัยวาณิช 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั โมเดไทย จ ากดั 

เมธา องัวฒันพานิช 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส สายงานพฒันาธุรกจิและ
พฒันาโครงการแนวราบ 
บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 

รอ้ยเอกนายแพทยย์งยทุธ มยัลาภ 
อดตีโฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี

ยุภาวรรณ ศิริชยันฤมิตร 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รสริน เธียรนุกลุ 
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารดา้นการเงนิ 
บรษิทั นิวไวเตก็ จ ากดั 

พนัเอกเรอืงทรพัย ์โฆวินทะ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ยไูนเตด็ อนิฟอรเ์มชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั 



 

 

 

เรอืงวิทย ์ดษุฎีสุรพจน์ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ลายคราม เลิศวิทยาประสิทธ์ิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ทร ีแดนซ ์พบัลชิชิง่ จ ากดั 

วรรษมล เพง็ดิษฐ ์
กรรมการ 
บรษิทั ธนวรรษ แอสโซซเิอท จ ากดั 

วรวิทย ์หงวนศิริ 
ประธาน 
บรษิทั นวมนิทร ์ฮอนดา้ออโตโมบลิ จ ากดั 

วรวฒิุ อุ่นใจ 
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) 

วนัเพญ็ ธนธรรมสิริ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เวลธ ์ดเีวลลอปเปอร ์จ ากดั 

วลัลภ พร้ิงพงษ ์
อดตีอธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
กระทรวงมหาดไทย 

วาสนา หงสเ์จริญ 
ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา 

วิกรม คุ้มไพโรจน์ 
กรรมการอสิระ 
บรษิทั โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วิเชียร เอมประเสริฐสขุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั 

วิเชาวน์ รกัพงษ์ไพโรจน์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ร่วม) 
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วิลาสินี พทุธิการนัต ์
หวัหน้าคณะผูบ้รหิารดา้นการบรกิารลกูคา้ 
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

วิลเล่ียม แองกสั เคนท ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

วิสา เบญ็จะมโน 
กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ



 

 

 

วีระพนัธ ์จกัรไพศาล 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั จกัรไพศาล กรุ๊ป จ ากดั 

ศิริวรรณ พานิชตระกลู 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั วนวทิย ์แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 

ดร.ศรีกญัญา ยาทิพย ์
รองเลขาธกิาร  กลุ่มงานสมาชกิสมัพนัธ ์
กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

ศรีสอาด ชัน้สามารถ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอส.พ.ีแมค็คานิเคลิ เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

ศิระ อินทรก าธรชยั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

ศิริรตัน์ จารสุมบติั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั โตโยตา้ พาวลิเลีย่น (2005) จ ากดั 

ศรณัย ์พิทกัษ์สิทธ์ิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั อซีซูุสยามซติี ้จ ากดั 

เสนาะ เทียนทอง 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

พลเอกสมหมาย เกาฏีระ 
อดตีผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

สหสั ประทกัษ์นุกลู 
อดตีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

สนัติ พรอ้มพฒัน์ 
อดตีรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี

สาลินี วงัตาล 
อดตีประธานกรรมการ 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 

สิทธิชยั ลีสวสัด์ิตระกลู 
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั มลิลค์อนสตลีอนิดสัทรสี ์จ ากดั (มหาชน) 

สุจิตรา โลเฮีย 
กรรมการ 
บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

สุชน ชาลีเครอื 
อดตีประธานวฒุสิภา 

สุชาติ บุญบรรเจิดศรี 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั แพรคตคิมั เอนจเินียริง่ จ ากดั 

สุรนุช ธงศิลา 
อดตีกรรมการและผูจ้ดัการ มลูนธิเิอสซจี ี

สุวี หทยัพนัธลกัษณ์ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ว.ีอาร.์แฮนดเ์ดลิ จ ากดั 

ดร.เสรี นนทสูติ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครฐั 

อดลุย ์วินัยแพทย ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เอเวอรก์รนีพลสั จ ากดั 

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ ์นาครทรรพ 
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 

อนุชา บูรพชยัศร ี
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

เอนก พิเชฐพงศา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั นิสชนิ-เอสทซี ีฟลาวมลิลิง่ จ ากดั 

ภก.ดร.อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั คอมมนูิเคชัน่ แอนด ์มอร ์จ ากดั 

อรรคพล สรสุชาติ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทั ทรลูี ่บลิฟี จ ากดั 

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ 
เลขาธกิารแพทยสภา 
แพทยสภา 

 


