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ดร.กฤษฎา  เสกตระกลู 
รองผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ก าธร  ตติยกวี 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั คยีส์โตยโฮลดิง้ จ ากดั 

ศ.(พิเศษ) กิติพงศ ์ อรุพีพฒันพงศ ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี ่จ ากดั 

เก่งกล้า  รกัเผา่พนัธุ ์
อุปนายก 
สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

เกศรา  มญัชศุรี 
ประธานกรรมการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

ไกรสีห ์ กรรณสูต 
อดตีผูว้่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ครรชิต  บุนะจินดา 
กรรมการ 
Zen Corporation Group 

ดร.จรวยพร  ธรณินทร ์
กรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

จกัรกฤษณ์  ประสาทไทย 
อดตีผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส  
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

รศ.ดร.จีรเดช  อู่สวสัด์ิ 
กรรมการ 
บรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั 

คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 
เหรญัญกิ 
สภากาชาดไทย 

หม่อมหลวงชโยทิต  กฤดากร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กลุ่มธนาคารเจพมีอรแ์กนเชส และบรษิทัหลกัทรพัยเ์จพี
มอรแ์กน (ประเทศไทย) 

ชยัยทุธ ์ ช านาญเลิศกิจ 
ประธาน 
บรษิทั ไนซ ์คอรป์ เอส.อ.ี จ ากดั 

ดร.ชยัวฒัน์  วิบูลยส์วสัด์ิ 
ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 



 

 

 

ชาญชยั  สงวนวงศ ์
ผูอ้ านวยการ นสพ. ขา่วหุน้ธุรกจิ รายวนั 
บรษิทั บรูพาทศัน์ (1999) จ ากดั 

ดร.ชาติชาย  พคุยาภรณ์ 
ประธานทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์
มลูนิธคิุณแผ่นดนิ 

ชีพ  จลุมนต ์
ประธานศาลฏกีา 

ชูศกัด์ิ  ดิเรกวฒันชยั 
ผูพ้พิากษาสมทบ 
ศาลทรพัยส์นิทางปัญญา 

ณรงค ์ จนุเจือศภุฤกษ์ 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั สยามอนิเตอรม์ลัตมิเีดยี จ ากดั (มหาชน) 

ดร.ณอคณุ  สิทธิพงศ ์
อดตีปลดักระทรวงพลงังาน 

ถาวร  ลีนุตพงษ ์
รองประธานกรรมการ 
ยนตรกจิคอเปอรเ์รชัน่ 

ดร.ดวงมณี  วงศป์ระทีป 
ทีป่รกึษาผูว้่าการดา้นนโยบายต่างประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

พนัต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
อดตีทีป่รกึษาประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี
ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี

เทพ  รุง่ธนาภิรมย ์
อดตีกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ไทยลกัษณ์  ลี้ถาวร 
กรรมการและเลขาธกิาร 
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

ดร.นริศ  ชยัสูตร 
อดตีรองปลดักระทรวงการคลงั 

ดร.นารี  บุญธีรวร 
ประธานคณะอนุกรรมการบรหิารการลงทุน 
ส านกังานประกนัสงัคม 

ปกรณ์  มาลากลุ ณ อยุธยา 
อดตีประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 



 

 

 

ดร.ประสงค ์ วินัยแพทย ์
กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

ปลิว  ตรีวิศวเวทย ์
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

ปัณฑิต  มงคลกลุ 
ประธานกรรมการบรหิารร่วมสายบญัชกีารเงนิ 
บรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ากดั 

พลต ารวจเอก พงศพศั  พงษ์เจริญ 
อดตีรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ

พิทูร  พุ่มหิรญั 
อดตีเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

เพญ็จนัทร ์ จริเกษม 
กรรมการ 
บรษิทั ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

ไพบูลย ์ นลินทรางกรู 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 

ไพโรจน์  สญัญะเดชากลุ 
อดตีอธบิดกีรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

พลเอก มงคล  อมัพรพิสิฏฐ ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ท.ี เค. เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

มนตรี  ศรไพศาล 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

ดร.มารวย  ผดงุสิทธ์ิ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) 

รชัดา  สิงคาลวณิช 
อดตีรองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

ดร.ฤทยั  หงสสิ์ริ 
อธบิดศีาลปกครองกลาง 
ศาลปกครอง 

พลเอก เลิศรตัน์  รตันวานิช 
ประธานกรรมการ 
สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) 



 

 

 

วิภา  เงินเจริญ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั คนี แอสเซท็ จ ากดั 

ดร.วิรไท  สนัติประภพ 
ผูว้่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

วิรตัน์  เอื้อนฤมิต 
ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขัน้ตน้
และก๊าซธรรมชาต ิ
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

วิลาส  เตโช 
รองผูอ้ านวยการ 
สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 

พลเรอืเอก วีรพล  วรานนท ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั มารซ์นั จ ากดั 

ดร.วีรวฒัน์  กาญจนดลุ 
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่บรหิารอาวุโส 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 

วีระชยั  ศรีขจร 
ผูอ้ านวยการ 
สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) 

ศภุชยั  สุทธิพงษช์ยั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากดั 

สมบติั  อนันตรมัพร 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สมพงษ์  วิทยารกัษส์รรค ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เอส.อ.ีซ.ี ออโตเ้ซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั 
(มหาชน) 

สมพร  เวชพาณิชย ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ดร.สมศกัด์ิ   ลีสวสัด์ิตระกลู 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั จ ีสตลี จ ากดั (มหาชน) 

สาระ  ล า่ซ า 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 

คณุสิงหะ  นิกรพนัธุ ์
อุปนายกสมาคมกองทุนส ารองเลีย้งชพี 



 

 

 

สุชาดา  ภวนานันท ์
อดตีกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

สุทธิศกัด์ิ  โล่หส์วสัด์ิ 
ประธาน 
บรษิทั เอม็.ว.ีเอส ดเีวลลอปเมน้ท ์1688 จ ากดั 

สุเทพ  พีตกานนท ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

สุธีรา  ศรีไพบลูย ์
รองผูจ้ดัการใหญ่ สายเทคโนโลย ี
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ศ. ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ 
ศาสตราจารยป์ระจ าคณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

สุวิทย ์ มาไพศาลสิน 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

สุวิภา  วรรณสาธพ 
ผูช้่วยผูอ้ านวยการ 
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

รศ. ดร.เสกศกัด์ิ  จ าเริญวงศ ์
ผูอ้ านวยการโครงการปรญิญาโททางการเงนิ (MIF)  
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เสริมสุข  ปัทมสถาน 
ทีป่รกึษาอาวโุส ส านกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เสรี  จินตเสรี 
ประธาน 
บรษิทั เสร ีมานพ แอนด ์ดอลย์ จ ากดั 

ดร.หลกัชยั  กิตติพล 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ไทยฮัว้ยางพารา จ ากดั (มหาชน) 

อนุชาติ  คงมาลยั 
อยัการอาวุโสส านกัวชิาการ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

รศ. ดร.องัครตัน์  เพรียบจริยวฒัน์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

อชัดา  เกษรศกุร ์
ทีป่รกึษา 
กลุ่มบรษิทั บ.ี กรมิ 



 

 

 

ดร.อารีพงศ ์ ภู่ชอุ่ม 
อดตีปลดักระทรวงพลงังาน 

ดร.โอฬาร  ไชยประวติั 
อดตีประธานผูแ้ทนการคา้ไทย และทีป่รกึษา
นายกรฐัมนตร ี

 


