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กรพจน์  อศัวินวิจิตร 
อดตีรฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย ์

กอบกาญจน์  วฒันวรางกรู 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

กอบบุญ ศรีชยั 
รองกรรมการผูจ้ดัการ ส านกัลงทุนสมัพนัธ ์
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ 
เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

คณิสสร  นาวานุเคราะห ์
อดตีผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย ์

จลุสิงห ์ วสนัตสิงห ์
อดตีอยัการสงูสดุ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

ชลิต  กิติญาณทรพัย ์
ทีป่รกึษาฝ่ายการตลาด 
เครอืมตชิน 

ชยัเกษม  นิติสิริ 
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม 

ชาลี  จนัทนย่ิงยง 
อดตีรองเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

เชิดพงษ์  สิริวิชช ์
กรรมการกฤษฎกีา คณะที ่5 

ญาณศกัด์ิ มโนมยัพิบูลย ์
ประธานกรรมการ 
บรรษทัประกนัสนิเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

ฐาปน สิริวฒันภกัดี 
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

เตชะพิทย ์ แสงสิงแก้ว 
กรรมการ 
บรษิทั น ้าประปาไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทิพยภ์าพร  เกิดผล 
กรรมการอสิระ 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

ธนิต  วิริยะรงัสฤษฏ ์
บรรณาธกิารบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั มเีดยี แอสโซซเิอตเตด็ จ ากดั 

ธาริต  เพง็ดิษฐ ์
อดตีทีป่รกึษาประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี
ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี

ธีรศกัด์ิ  นาทีกาญจนลาภ 
กรรมการและรองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 

รอ้ยต ารวจเอก นิติภมิู นวรตัน์ 
นกัเขยีน 
หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั 

นิพทัธ  พกุกะณะสุต 
ประธานกรรมการ 
มลูนิธกิองทุนพฒันาระบบตลาดทุน 

นิรชัรา  ศิริอ าพนัธก์ลุ 
กรรมการ 
บรษิทั เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) 

นิวฒัน์ กาญจนภมิูนทร ์
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการ 
บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

บรรยง  พงษ์พานิช 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 

บรรยง  วิเศษมงคลชยั 
ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นการบรหิารจดัการสนิทรพัยด์อ้ย
คุณภาพ 
บรษิทั บรหิารสนิทรพัยก์รุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 

บรรลือ  ฉันทาดิศยั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จ ากดั(มหาชน) 

ดร.บณัฑิต  นิจถาวร 
อดตีกรรมการผูอ้ านวยการ 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

บณัฑิต  อนันตมงคล 
Director of Equities Investment 
บรษิทั เอไอเอ จ ากดั 

ภ.ญ.เบญจางค ์ เคียงสุนทรา 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั อฟัฟ่ี ฟารม์ จ ากดั 

ดร.บุษบา  ชยัจินดา 
รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร 
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ วทิยาเขตชลบุร ี



 

 

 

ปราโมช  รฐัวินิจ 
อดตีกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แฟมมลิี ่โนฮาว จ ากดั 

ปริญ  เธียรวร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ว.ีเอม็.พ.ีซ.ี จ ากดั 

คณุหญิงปัทมา  ลีสวสัด์ิตระกลู 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทั จ ีสตลี จ ากดั (มหาชน) 

หม่อมหลวงผกาแก้ว  บญุเลี้ยง 
กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

พนิดา  เทพกาญจนา 
กรรมการ 
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

คณุพรทิพย ์ จาละ 
อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา 

พลเอก พรพิพฒัน์ เบญญศรี 
ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

พรรณี  สถาวโรดม 
กรรมการ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

พิชยั  ชุณหวชิร 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

พิษณุ  เหรียญมหาสาร 
ทีป่รกึษา 
สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ 

ไพจิตร รตันานนท ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ภควตั  โกวิทวฒันพงศ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ทรนีตีี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) 

เมทินี  ชโลธร 
ประธานแผนกคดผีูบ้รโิภค 
ในศาลฎกีา 

ยงยศ  วารีสุรหาญ 
กรรมการ 
สมาคมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์



 

 

 

พลเอก เรอืงโรจน์  มหาศรานนท ์
อดตีทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ี

วรเทพ  วงศาสุทธิกลุ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซค์อรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ศ. ดร.วรภทัร  โตธนะเกษม 
ผูอ้ านวยการหลกัสตูรการจดัการดุษฎบีณัฑติ 
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

วรางค ์ไชยวรรณ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ ากดั 

พลต ารวจเอก วชัรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการ 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแหง่ชาต ิ

วนัชยั  ศรีหิรญัรศัมี 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั วนิเทก็ซ ์รบัเบอร ์อนิดสัตรี ้จ ากดั 

วิชา พลูวรลกัษณ์ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วิน  วิริยประไพกิจ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) 

ศาสตราจารย ์(พิเศษ) วิศิษฏ ์วิศิษฏส์รอรรถ 
ปลดักระทรวงยุตธิรรม 

พลเอก วฒิุนันท ์ ลีลายุทธ 
รองผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

ศรกวี  ปูรณโชติ 
Chief Information Officer 
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ศรินทร  เมธีวชัรานนท ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ชาวเวอรค์งิ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั และ  
บรษิทั เอส อาร ์แอดวานซอ์นิดสัตรสี ์จ ากดั 

ศานิต  รา่งน้อย 
อดตีอธบิดกีรมสรรพากร  
กระทรวงการคลงั 

ดร.ศิริ  การเจริญดี 
ทีป่รกึษาคณะกรรมการ 
บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์



 

 

 

ศิริชยั  สมบติัศิริ 
อดตีรองผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มลกูคา้ธุรกจิ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ศกุรีย ์ แก้วเจริญ 
อดตีกรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ศภุชยั  สมเจริญ 
อดตีประธานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

สมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

สมชยั อภิวฒันพร 
ประธานกรรมการอ านวยการ 
โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 

พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท ์
กรรมการ 
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

สมพล  เกียรติไพบูลย ์
ทีป่รกึษา กลุ่มเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
อดตีประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สมศรี  นิตยศกัด์ิ 
อดตีผูอ้ านวยการ ฝ่ายปฏบิตักิารซือ้ขาย 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

พลเอกสมโภชน์  เงินเจริญ 
ผูท้รงคุณวฒุพิเิศษ 
กองทพับก 

สราวธุ  เบญจกลุ 
รองเลขาธกิาร 
ส านกังานศาลยุตธิรรม 

สาธิต  ชาญเชาวน์กลุ 
ทีป่รกึษาคณะอนุกรรมการสรรหาและพฒันาบรษิทัจด
ทะเบยีน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิทธิศกัด์ิ  วนะชกิจ 
ผูพ้พิากษาศาลฎกีา 

ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

สุนิดา  จิตตานนท ์
ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาชนบท 3 
สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 



 

 

 

คณุหญิงสุพตัรา มาศดิตถ ์
อดตีทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ี

สุรพงษ์  รงศิริกลุ 
อดตีรองผูอ้ านวยการ  
การท่าเรอืแห่งประเทศไทย  

สุรพนัธ ์ ภาษิตนิรนัดร ์
กรรมการผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 

นายแพทยเ์สถียร  ภู่ประเสริฐ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูอ้ านวยการ 
โรงพยาบาลพระรามเกา้ 

เสรี  สุวรรณภานนท ์
หวัหน้าส านกักฏหมายเสร ี

ศ.หิรญั รดีศรี 
ประธานอนุกรรมการ ศนูยพ์ฒันาการก ากบัดแูลกจิการ
บรษิทัจดทะเบยีน สถาบนักองทนุเพื่อพฒันาตลาดทุน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

พลต ารวจเอก อดลุย ์แสงสิงแก้ว 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน 

 


