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ก่ิงเพช็ร ์เงินพลูทรพัย ์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบักำรซือ้ขำย 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รศ.ดร.กลุภทัรา สิโรดม 
รองศำสตรำจำรยป์ระจ ำคณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

เกรียงไกร เธียรนุกลุ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยบรหิำร 
บรษิทั นิวไวเตก็ จ ำกดั 

จิตราภรณ์ เตชาชาญ 
กรรมกำร 
สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตร ์และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

จิราภรณ์ รุง่ศรีทอง 
ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ 
บรษิทั เอฟ เอน็ แฟคตอรี ่เอำทเ์ลท จ ำกดั (มหำชน) 

ชนิตร ชาญชยัณรงค ์
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส 
กลุ่มเซน็ทรลั 

ชาญชยั กงทองลกัษณ์ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี ้จ ำกดั 

เชาว ์อรญัวฒัน์ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั 

ฐิตินันท ์วธันเวคิน 
กรรมกำร 
ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

ดร.ธชัพล  กาญจนกลู 
ผูว้่ำกำร 
กำรเคหะแห่งชำต ิ

ธีรพนัธุ ์จิตตาลาน 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ฟินนัซ่ำ จ ำกดั 

นริศ เชยกล่ิน 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

พลเรอืเอก นิคม หอมเจริญ 
อดตีทีป่รกึษำพเิศษ 
กองทพัเรอื 

นิพนธ ์สุรพงษ์รกัเจริญ 
ทีป่รกึษำ 
ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 



 

 

 

รศ. นิพทัธ ์จิตรประสงค ์
ผูอ้ ำนวยกำรหลกัสตูรบรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ   
ส ำหรบันกับรหิำร 
มหำวทิยำลยัศรปีทมุ 

นาวาอากาศตรี น.พ.บุญเรอืง  ไตรเรอืงวรวฒัน์ 
อธบิดกีรมสนบัสนุนบรกิำรสขุภำพ 
กระทรวงสำธำรณสขุ 

ปนัดดา กนกวฒัน์ 
กรรมกำร 
ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

ประทีป ยงวณิชย ์
กรรมกำรผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

ปวีณา ศรีโพธ์ิทอง 
ผูช้่วยผูจ้ดักำร กลุ่มงำนผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัจด
ทะเบยีน 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผสุดี การเจริญดี 
ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยสถติแิละขอ้สนเทศ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

พรรณพร ทรพัยส์มบูรณ์ 
ผูช้่วยผูจ้ดักำร 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ภรณี ทองเยน็ 
ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

มนตรี ฐิรโฆไท 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั เจ เอม็ ท ีพบัลชิชิง่ จ ำกดั 

ระวิ คอศิริ 
กรรมกำร 
บรษิทั บำ้นป ูจ ำกดั (มหำชน) 

รชันี นพเมือง 
รองผูจ้ดักำรใหญ่  
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ดร.วรพฒัน์ อรรถยุกติ 
ทีป่รกึษำ 
สถำบนัคนีนัแห่งเอเชยี 

วรมิตร ครฑุโต 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 

วรวรรณ ธาราภมิู 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั 



 

 

 

วิลาศ โลหิตกลุ 
อดตีผูอ้ ำนวยกำร 
สมำคมพฒันำประชำกรและชมุชน 

พลต ารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ 
ผูช้่วยผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำต ิ
ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ

ศรีวิการ ์เมฆธวชัชยักลุ 
ประธำนกรรมกำรสง่เสรมิกจิกำร 
มหำวทิยำลยัรำชภฎัวไลอลงกรณ์ 

ศิริพงษ์ สุทธาโรจน์ 
Deputy CEO, Retail Equities 2 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ศภุชยั หล่อโลหการ 
ผูอ้ ำนวยกำร 
ส ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำต ิ(องคก์ำรมหำชน) 

ดร.สมชยั  สจัจพงษ ์
อดตีปลดักระทรวงกำรคลงั 

สมชาย ออ๊กซู 
อดตีผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยนำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สมบติั นราวฒิุชยั 
เลขำธกิำรและกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
สมำคมนกัวเิครำะหก์ำรลงทุน 

สรรเสริญ นิลรตัน์ 
ทีป่รกึษำ 
สภำธุรกจิตลำดทุนไทย 

สนัติ วิริยะรงัสฤษฏ ์
ประธำนและบรรณำธกิำร 
บรษิทั มเีดยีแอสโซซเิอตเตด็ จ ำกดั 

สาธิต รงัคสิริ 
อดตีผูต้รวจรำชกำรกระทรวงกำรคลงั 

ศ.ส าเรียง เมฆเกรียงไกร 
อำจำรยพ์เิศษคณะนิตศิำสตร ์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

สิริพร ป่ินประยงค ์
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยบรหิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
บรษิทั ไทยพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

สุชาดา โสตถิภาพกลุ 
กรรมกำรบรหิำร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 



 

 

 

สุรพล กลุศิริ 
กรรมกำร 
ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

สุวดี จงสถิตยว์ฒันา 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั นำนมบีุ๊คส ์จ ำกดั 

โสภาวดี เลิศมนัสชยั 
อดตีเลขำธกิำร 
กองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำร 

อดิศร ธนนันทน์ราพลู 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮำส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ออมสิน ศิริ 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
บรษิทั เอสพซีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

องัคณา ปิลนัธน์โอวาท ไชยมนัส 
อดตีกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

อารยา ธีระโกเมน 
กรรมกำรอ ำนวยกำร 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ทสิโก ้จ ำกดั 

รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 
รองศำสตรำจำรยป์ระจ ำคณะบรหิำรธุรกจิ 
สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์

เอกวิทย ์วชัชวลัค ุ
ประธำนแผนกคดเียำวชนและครอบครวัในศำลอุทธรณ์ 
ศำลอุทธรณ์ 

 


