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หม่อมหลวงกรกสิวฒัน์ เกษมศรี 
อนุกรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารศกึษาตรวจสอบเรื่อง
การทุจรติ และเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล 
วุฒสิภา 

กฤษณ์ อรรถกฤษณ์ 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ดร. ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัยเ์อเซยีพลสั จ ากดั (มหาชน) 

กองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

กมัปนาท โลหเจริญวนิช 
อดตีรองประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จิราพร  คสูุวรรณ 
กรรมการ 
บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน)  

ชนิสา  ชุติภทัร ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั 

พลเอก ธนเกียรติ  ชอบช่ืนชม 
ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

ธนะชยั สนัติชยักลู 
อดตีประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

รศ.ธิติพนัธุ ์ เช้ือบญุชยั 
ผูอ้ านวยการศนูยว์จิยักฎหมายและการพฒันา  
คณะนิตศิาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นวลทิพย ์ ฉัตรชยัสกลุ 
ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอทุธรณ์ 
ศาลอุทธรณ์ 

บดินทร ์ อนูากลู 
อดตีรองผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประกิด  บุณยษัฐิติ 
อดตีผูช้่วยเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ 
เลขาธกิาร 
มลูนิธดิวงประทปี 



 

 

 

ประเวช  องอาจสิทธิกลุ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

ปริญญ ์จิราธิวฒัน์ 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ากดั 

พงษ์ภาณุ เศวตรนุทร ์
ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

พรรณวดี ลดาวลัย ์ ณ อยุธยา 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

พนัธศ์กัด์ิ  เวชอนุรกัษ ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ดร.เพช็ร  ชินบุตร 
รองเลขาธกิาร 
ส านกังานเพื่อการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวนัออก 

ภทัธีรา  ดิลกรุง่ธีระภพ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัยด์บีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ภทัรียา  เบญจพลชยั 
กรรมการอสิระ 
บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

มณฑาทิพย ์ชินวตัร 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เอม็ แคปปิตอล โฮลดิง้ จ ากดั 

มาริษ ท่าราบ 
อดตีประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

มีชยั วีระไวทยะ 
นายกสมาคม 
สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 

ยุทธ วรฉัตรธาร 
ประธานกรรมการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

โยธิน  คสูมิทธ์ิ 
นกัวชิาการอสิระ ดา้นการวางแผนธุรกจิ 

รพี  ม่วงนนท ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั เอเอม็เอสเอส องิค ์จ ากดั 



 

 

 

รพี สุจริตกลุ 
เลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

ดร.รอม หิรญัพฤกษ ์
ทีป่รกึษาประธานกรรมการ 
มลูนิธแิม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ ์

รชัชพล  เหล่าวานิช 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั มริาเคลิ ครเีอชัน่ จ ากดั 

เรอืงวิทย ์นันทาภิวฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอกวทิย ์เวลทแ์พลนเนอร ์จ ากดั 

วนัทนา  เฮงสกลุ 
อดตีผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายการช าระเงนิและตราสารหนี้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

วิกรม  เกษมวฒิุ 
อดตีทีป่รกึษาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วิชยั  พลูวรลกัษณ์ 
ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั วรลกัษณ์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

วิเชฐ  ตนัติวานิช 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ซเีอซ ีจ ากดั 

วินัย  รอดจ่าย 
อดตีรองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

วิวรรณ  ธาราหิรญัโชติ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒุดิา้นการเงนิ  
ในคณะกรรมการสรา้งเสรมิกจิการเพื่อสงัคมแห่งชาต ิ

ศกัดา ศรีสงัคม 
กรรมการ 
มลูนิธกิองทุนการศกึษาเพื่อการพฒันา 

ศกัรินทร ์ รว่มรงัษี 
ผูช้่วยเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

ดร.ศภุกร สุนทรกิจ 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

สุวภา เจริญย่ิง 
อุปนายก 
สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย 



 

 

 

อดิศร  เสริมชยัวงศ ์
ผูบ้รหิารสงูสดุ สายธุรกจิรายย่อย 
ธนาคารซไีอเอม็บไีทย จ ากดั (มหาชน) 

อนนต ์สิริแสงทกัษิณ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

อศัวินี  ไตลงัคะ 
กรรมการบรหิารและทีป่รกึษาอาวุโส 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

อารีย ์เติมวฒันาภกัดี 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

อ านวย  จิรมหาโภคา 
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายก ากบับรษิทัจดทะเบยีน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อดุมวรา  เดชส่งจรสั 
อดตีผูช้่วยผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 


