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ผศ.ดร.กมลินทร ์ พินิจภวูดล 
ผูอ้ ำนวยกำร 
สถำบนัระหว่ำงประเทศเพื่อกำรคำ้และกำรพฒันำ 
(องคก์ำรมหำชน) 

กรประณม  วงษม์งคล 
รองผูอ้ ำนวยกำร 
ธนำคำรออมสนิ 

กรรณิการ ์ งามโสภี 
ผูช้่วยผูจ้ดักำรใหญ่ กลุ่มตรวจสอบและก ำกบั 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

คณุหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
อดตีเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

รศ.เกศินี  วิฑูรชาติ 
รองอธกิำรบดฝ่ีำยวำงแผนและกำรคลงั 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

พล ารวจตรี เกียรติพงศ ์ ขาวส าอางค ์
ผูบ้งัคบักำร 
กองบงัคบักำรต ำรวจภูธรจงัหวดันครศรธีรรมรำช 

ไขศรี  เน่ืองสิกขาเพียร 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 

จ ารสั  สว่างสมุทร 
ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

ผศ.นพ.เฉลิมชยั  บญุยะลีพรรณ 
อธกิำรบด ี
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ชยัยนัต ์ เจริญโชคทวี 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั FLEET GLOBAL LOGISTICS จ ำกดั 

ชยัวฒัน์  อทุยัวรรณ์ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) 

ชาติศิริ  โสภณพนิช 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ดร.ไชยยศ  บญุญากิจ 
ทีป่รกึษำประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนำลสิต ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลั
แตนท ์จ ำกดั 

ดร. ฐานทตั  พทุธสุวรรณ 
ทีป่รกึษำสมำคม 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกจิเพื่อสงัคมและกำรต่ำงประเทศ 
สมำคมพฒันำประชำกรและชมุชน 



 

 

 

ทนง  โชติสรยุทธ ์
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ทศ  จิราธิวฒัน์ 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ำกดั 

ธีระชยั  ภวูนาถนรานุบาล 
อดตีรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั 

นงราม วงษว์านิช 
อดตีรองผูจ้ดักำร  
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

พลเรอืเอก นิพนธ ์ จกัษุดลุย ์
อดตีรองผูบ้ญัชำกำรทหำรเรอื 
ประธำน กลุ่มบรษิทันทลนิ 

นิรนัดร ์ ธีรนาทสิน 
กรรมกำรและรกัษำกำรกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ 
บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ปกรณ์  บริมาสพร 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั ไลทต์ิง้ แอนด ์อคีวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

พลเอก ปฐมพงษ์  เกษรศกุร ์
อดตีประธำนทีป่รกึษำกองบญัชำกำรกองทพัไทย 

ประเสริฐ  บญุสมัพนัธ ์
อดตีประธำนกรรมกำร 
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) 

ดร. เปรมประชา  ศภุสมุทร 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั เฟรนลี ่กรุ๊ปส ์โลจสิตกิส ์จ ำกดั 

ผอ่งเพญ็  เรอืงวีรยทุธ 
อดตีรองผูว้่ำกำร สำยเสถยีรภำพกำรเงนิ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ดร.พรชยั  มงคลวนิช 
อธกิำรบด ี
มหำวทิยำลยัสยำม 

พนัธทิ์พย ์ สุรทิณฑ ์
อดตีอธบิดกีรมธนำรกัษ ์
กระทรวงกำรคลงั 

ดร.พิชิต  อคัราทิตย ์
อดตีรฐัมนตรชีว่ยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


 

 

 

ดร.พิเชฐ  ดรุงคเวโรจน์ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงดจิติลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

รวิฐา  พงศนุ์ชิต 
ประธำน 
บรษิทั ภตูรำ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

ดร.ไพบูลย ์ ปิลนัธน์โอวาท 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั อโรม่ำเวร่ำ จ ำกดั 

ไพบูลย ์ ศิริภาณุเสถียร 
รองประธำนกรรมกำร 
บรษิทั อะมำนะฮ ์ลสีซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

รศ.ดร.ไพบูลย ์ เสรีวิวฒันา 
รองศำสตรำจำรยป์ระจ ำ คณะบรหิำรธุรกจิ 
สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์

มชัฌิมา กญุชร ณ อยุธยา 
อดตีทีป่รกึษำสถำบนัธุรกจิเพื่อสงัคม 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ศาสตราจารยค์ณุหญิงแม้นมาส  ชวลิต 
ทีป่รกึษำ 
สมำคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 

ลดาวรรณ  เจริญรชัตภ์าคย ์
รองประธำนกรรมกำร 
บรษิทั รชัตภ์ำคยก์รุ๊ป จ ำกดั 

วนัชยั  ธนิตติราภรณ์ 
อดตีรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ดร.วลัลภ วิมลวณิชย ์
ทีป่รกึษำ 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ำกดั 

วิจิตร  สุพินิจ 
อดตีผูว้่ำกำรธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

วิชยั  จึงรกัเกียรติ 
อำจำรยพ์เิศษ 

วิชยั  อริยะนันทกะ 
ผูพ้พิำกษำอำวโุส 
ศำลทรพัยส์นิทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศกลำง 

วิบูลย ์ เพ่ิมอารยวงศ ์
อดตีรองประธำนกรรมกำร  
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 



 

 

 

วิภารตัน์  มีสิทธ์ิสกลุ 
กรรมกำร 
บรษิทั วไีอพ ีเจท็ จ ำกดั 

วิสิฐ  ตนัติสุนทร 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั พพี ีวลิเลจ แอสเซท็ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

วีระศกัด์ิ  วงษ์สมบติั 
ประธำน 
ชมรมนมสรำ้งชำต ิ

ศรายุทธ  บุญเจริญ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั พรำว กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 

ดร.เศรษฐพฒิุ  สุทธิวาทนฤพฒิุ 
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
มลูนิธสิถำบนัอนำคตไทยศกึษำ 

ดร.สถิตย ์ ล่ิมพงศพ์นัธุ ์
ประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรจดัท ำยทุธศำสตรช์ำติ
ดำ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 
สภำขบัเคลื่อนกำรปฏริปูประเทศ (สปท.) 

ดร.สมจินต ์ ศรไพศาล 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกดั 

สมบุญ  พชัรโสภาคย ์
กรรมกำร 
บรษิทั จสัมนิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

สมยศ  รจิุรวฒัน์ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 
บรษิทั บำ้นป ูจ ำกดั (มหำชน) 

ดร.สนัติ  กีระนันทน์ 
กรรมกำรผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจ ำกระทรวงอุตสำหกรรม 

แสงทิพย ์ ย้ิมละมยั 
หวัหน้ำขำ่วเศรษฐกจิ 
หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั 

รศ. ดร. สุกรี  เจริญสุข 
คณบดวีทิยำลยัดุรยิำงคศลิป์ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

สุทธิชยั  จิตรวาณิช 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

สุพนัธุ ์ มงคลสุธี 
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  



 

 

 

สุภกิจ  จิระประดิษฐกลุ 
ทีป่รกึษำสำยงำนก ำกบัตลำด 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สุภา  เสริมสุขสกลุชยั 
ทีป่รกึษำ สำยธุรกจินำยหน้ำคำ้หลกัทรพัย ์
บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

ดร.สุวิทย ์เมษินทรีย ์
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.เสาวณีย ์ ไทยรุง่โรจน์ 
อธกิำรบด ี
มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

ศ.(พิเศษ)อธึก  อศัวานันท ์
รองประธำนกรรมกำร / หวัหน้ำคณะบรหิำรดำ้น
กฎหมำย 
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

อดิศกัด์ิ  โรหิตะศนุ 
อดตีรองประธำนกรรมกำรบรหิำรอำวุโส 
บรษิทั เอเชีย่นฮอนดำ้ มอเตอร ์จ ำกดั 

ดร.อภิชยั  บุญธีรวร 
กรรมกำรผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงนิ 

 


