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กรรณิการ ์เอกเผา่พนัธุ ์
อดตีรองผูอ้ ำนวยกำร ส ำนกังำนเศรษฐกจิกำรคลงั  
กระทรวงกำรคลงั 

กฤษณ์ จนัทโนทก 
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยตวัแทนประกนัชวีติ 
เอไอเอ ประเทศไทย 

กลักลุ ด ารงปิยวฒ์ิุ 
ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ำกดั (มหำชน) 

ขจรเดช แสงสพุรรณ 
ทีป่รกึษำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) 

ศ.(พิเศษ)เขม็ชยั ชุติวงศ ์
อยักำรสงูสดุ 
ส ำนกังำนอยักำรสงูสดุ 

คณวฒัน์ วศินสงัวร 
อดตีรองหวัหน้ำพรรคเพื่อไทย 

เครดิต พิมพพิ์สิฐถาวร 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั เอส.เอ.พ.ีเหมอืงแร่ จ ำกดั 

ดร.แคทลีน มาลีนนท ์
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั ไทยโซลำร ์เอนเนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) 

จนัทรทิ์พย ์วานิช 
กรรมกำรอ ำนวยกำร 
ฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ี
กลุ่มบรษิทัวำนิช 

จารพุรรณ อินทรรุง่ 
ผูช้่วยเลขำธกิำร 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

ปุญญาภา วิริยเวช 
ประธำนและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั ทองธนำภำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 

จริุนทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์
อดตีสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร  

เจริญ รจิุราโสภณ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
บรษิทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

เจริญสุข ลิมป์บรรจงกิจ 
รองบรรณำธกิำรขำ่วเศรษฐกจิ 
หนงัสอืพมิพ ์ไทยรฐั 



 

 

 

ฉัตรไชย จนัทรพ์รายศร ี
ผูพ้พิำกษำหวัหน้ำคณะศำลฎกีำ 

คณุหญิงชดช้อย  โสภณพนิช 
นำยกสมำคม 
สมำคมสรำ้งสรรคไ์ทย 

ชนะชยั ลีนะบรรจง 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั อเีอม็ซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

ชนินทร ์รุง่แสง 
อดตีสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร  

ชยัภทัร ศรีวิสารวาจา 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จ ำกดั (มหำชน) 

พลต ารวจโทชยัวฒัน์  โชติมา 
อดตีผูบ้ญัชำกำรต ำรวจปรำบปรำมยำเสพตดิ  
ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ

ชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ 
รองประธำนกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั โรงพยำบำลวภิำวด ีจ ำกดั (มหำชน) 

ดร.ชาญกฤช เดชวิทกัษ ์
รองประธำนกรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั ท ีเอส ฟลำวมลิล ์จ ำกดั (มหำชน) 

ชาญชยั บญุฤทธ์ิไชยศรี 
อดตีผูช้่วยผูว้่ำกำร 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ชาติวฒิุ ตนัจนัทรพ์งศ ์
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส 
บรษิทั เบญจจนิดำ โฮลดิง้ จ ำกดั 

ดร.ชาลี จงัวิจิตรกลุ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั อุตสำหกรรมพรมไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ดร.ชิต เหล่าวฒันา 
กรรมกำรและผูจ้ดักำรโครงกำรน ้ำ 
มลูนิธศิกึษำพฒัน์ 

ชูเดช เตชะไพบูลย ์
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั แปซฟิิค พำรค์ ศรรีำชำ จ ำกดั 

ภก.เชิญพร เตง็อ านวย 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทัโรงงำนเภสชักรรม เกรท็เตอร ์ฟำรม์่ำ จ ำกดั 



 

 

 

ไชยา พรหมา 
อดตีสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร  

ณรงค ์ธารีรตันาวิบูลย ์
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั เอเชยีน อนิซเูลเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

ณัฐชาติ จารจิุนดา 
ทีป่รกึษำ 
บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ณารินี ตะล่อมสิน 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
กลุ่มบรษิทั ตะล่อมสนิ 

ถนอมพงษ์  ปฐมศกัด์ิ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

ทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย ์
ผูอ้ ำนวยกำรบรหิำร - ดำ้นลกูคำ้องคก์รธุรกจิ และบรกิำร
ระหว่ำงประเทศ 
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ดร.ทิพยส์ุดา กิจจาพิพฒัน์ 
รองประธำนกรรมกำร 
กลุ่มบรษิทั ทปีพพิฒัน์ จ ำกดั 

ธนพล กองบญุมา 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั จนัวำณิชย ์ซเีคยีวรติี ้พรนิทต์ิง้ จ ำกดั 

ธนพล เจิมประไพ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั ซสิโกเอน็จเินียริง่ จ ำกดั 

ธนา ชีรวินิจ 
อดตีรองประธำนคณะกรรมำธกิำร กำรสือ่สำรและ
โทรคมนำคม สภำผูแ้ทนรำษฎร คนที ่2 

ธนาธิป วิทยะสิรินันท ์
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั เซจแคปปิตอล จ ำกดั 

ธเนศพล ธนบุณยวฒัน์ 
อดตีสมำชกิสภำขบัเคลื่อนกำรปฏริปูประเทศ 

นรินทร ์โอภามุรธาวงศ ์
ผูช้่วยผูจ้ดักำรใหญ่  
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

นฤมล  น้อยอ า่ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดำ้นกำรเงนิ 
บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 



 

 

 

น ้า ชลสายพนัธ ์
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั แอคท-ูลัม่ จ ำกดั 

นุชนารถ รตันสุวรรณชาติ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั บำงกอก เดค-คอน จ ำกดั (มหำชน) 

ประสิทธ์ิ จงอศัญากลุ 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั ไทยโมเดอรน์เคส จ ำกดั 

ประสิทธ์ิ บญุดวงประเสริฐ 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรบรหิำรสำยธุรกจิกำรคำ้ในประเทศ 
บรษิทั ซพีเีอฟ เทรดดิง้ จ ำกดั 

ประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ ์
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ำกดั 

ปรบัซะรนัซิงห ์ทกัราล 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทับทูคิ แอสเซท็แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ปริญญ ์พานิชภกัด์ิ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซแีอลเอสเอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ปิยะ เตชากลู 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 

พจน์ อรา่มวฒันานนท ์
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั เวลส แอนด ์โก ยนูิเวอรส์ จ ำกดั 

พรประไพ กาญจนรินทร ์
เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงเฮก รำชอำณำจกัรเนเธอรแ์ลนด ์
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

ดร.พศวจัณ์ กนกนาก 
ผูพ้พิำกษำหวัหน้ำคณะในศำลฎกีำ 

พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ 
อดตีผูอ้ ำนวยกำร 
ศนูยส์ง่เสรมิศลิปำชพีระหว่ำงประเทศ (องคก์ำรมหำชน) 

พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ 
กรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง  
กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ
กสทช. 

เพญ็สุดา ไพรอรา่ม 
อดตีประธำนกรรมกำร กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 



 

 

 

ภมิูใจ ข าภโต 
Managing Director, Head of Corporate Banking & 
Securities, Thailand 
ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจ,ี สำขำประเทศไทย 

ภมิูนทร ์ธีระนุสรณ์กิจ 
ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ฝ่ำยต่ำงประเทศ 
บรษิทั เคซจี ีคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

รศ. ดร.มนตรี  โสคติยานุรกัษ ์
ผูอ้ ำนวยกำรหลกัสตูรรฐัประศำสนศำสตรม์หำบณัฑติ 
(ภำคพเิศษ) 
สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์

เมธินี เทพมณี 
เลขำธกิำร  
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืน 

วราวธุ ยนัตเ์จริญ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั แอโรอำรม์ จ ำกดั 

วสนัต ์ปีติพีรกลุ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั น ่ำเฮงคอนกรตี(1992) จ ำกดั และบรษิทัในเครอื
น ่ำเฮงกรุ๊ป 

วนัมูหะมดันอร ์มะทา 
อดตีประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 
นำยกสภำมหำวทิยำลยัอสิลำมยะลำ 

รศ.ดร.วิชุดา รตันเพียร 
รองอธกิำรบด ี
มหำวทิยำลยัรตันบณัฑติ 

วิญญ ูไชยวรรณ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
ธนำคำร ไทยเครดติเพื่อรำยย่อย จ ำกดั (มหำชน) 

วิทวสั ชยัภาคภมิู 
รองเลขำธกิำร 
สถำบนัพระปกเกลำ้ 

ดร.วิน อดุมรชัตวนิชย ์
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั  

ศนัสนีย ์นาคพงศ ์
อดตีรฐัมนตรปีระจ ำส ำนกันำยกรฐัมนตร ี

ศิวาพร ช่ืนจิตตศิ์ริ 
อดตีรองอธบิด ีกรมสอบสวนคดพีเิศษ 
กระทรวงยตุธิรรม 

สมเกียรติ อนุราษฎร ์
กรรมกำรกติตมิศกัดิ ์
หอกำรคำ้ไทย 



 

 

 

สมชาย ชุ่มรตัน์ 
อดตีปลดักระทรวงแรงงำน 

สมชาย บุลสุข 
ประธำนคณะเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั เสรมิสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

ดร.สมชาย เอื้อพิพฒันากลู 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั ไคเนตคิส ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

ดร.สมนึก สงวนสิน 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั สนิทรพัยป์ระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

นายแพทยส์มยศ อนันตประยูร 
ประธำนกรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

สาวิตรี ดามาพงศ ์
อดตีนำยกสมำคมแม่บำ้นต ำรวจ 

สารชัต ์รตันาภรณ์ 
ผูจ้ดักำรใหญ่ 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ดร.สนัตศกัย ์จรญู งามพิเชษฐ ์
อดตีสมำชกิสภำขบัเคลื่อนกำรปฏริปูประเทศ (สปท.) 
และอดตีรฐัมนตรชีว่ยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 

สรอ้ยทิพย ์ไตรสุทธ์ิ 
อดตีสมำชกิสภำขบัเคลื่อนกำรปฏริปูประเทศ (สปท.) 
และอดตีปลดักระทรวงคมนำคม 

พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร 
กรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ และ
กจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิดำ้นกจิกำรโทรคมนำคม 
ส ำนกังำน  กสทช. 

สุณี เสรีภาณุ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั แมค็กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

สุเมธ เลอสุมิตรกลุ 
ประธำนคณะกรรมกำร 
บรษิทั มุ่งพฒันำ อนิเตอรแ์นชชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

นายแพทยส์ุรเชิด ต่างวิวฒัน์ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
กลุ่มพรเกษมกรุ๊ป 

สุริยน ศรีอรทยักลุ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั บวิตีเ้จมส ์แฟคตอรี ่จ ำกดั 



 

 

 

สุวรรณี ค ามัน่ 
อดตีรองเลขำธกิำร 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชำต ิ

พลต ารวจเอกสุวฒัน์ จนัทรอิ์ทธิกลุ 
อดตีรองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

อดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

อนันต ์ตัง้ตรงเวชกิจ 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 

อรรถพล  สฤษฎิพนัธาวาทย ์
ประธำนเจำ้หน้ำทีด่ำ้นกำรเงนิ 
บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

อรญั อภิจารี 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั ทรซีกิตีไ้ฟว ์จ ำกดั (มหำชน) 

อลิสา เลิศเดชเดชา 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั ป.เคมเีทค จ ำกดั และ บรษิทัไทยเฮอบไิซด ์จ ำกดั 

อาทร สินสวสัด์ิ 
อดตีผูว้่ำกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

อดุม วงศวิ์วฒัน์ไชย 
อดตีรองปลดักระทรวงอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 

อดุมศกัด์ิ โง้วศิริ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร กลุ่มธุรกจิสนำมกอลฟ์ 
บรษิทั อลัไพน์ กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์ คลบั จ ำกดั 

อทุยั อทุยัแสงสุข 
ประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร  
บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) 

เอนก พนาอภิชน 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ รกัษำกำรรองประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

 


