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เกริก วณิกกลุ 
อดตีรองผูว้่าการดา้นเสถยีรภาพสถาบนัการเงนิ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เกรียงศกัด์ิ เธียรนุกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั นิวไวเตก็ จ ากดั 

รศ.ดร.ไกรวฒิุ เกียรติโกมล 
ทีป่รกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

คมคาย ธสูรานนท ์
อดตีรองเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั 

จิราภรณ์ เกษรสุจริต 
อดตีอธบิดกีรมพฒันาฝีมอืแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน 

รศ.พญ.ชลีรตัน์ ดิเรกวฒันชยั 
อาจารย ์หน่วยโรคภมูแิพ ้ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี

ชยัสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลย ์
อดตีปลดักระทรวงคมนาคม 

ชาตรี สุวรรณิน 
อธบิดอียัการ ส านกังานการบงัคบัคด ี
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

เชษฐช์ยั ตะ๊วิชยั 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เชษฐช์ยั อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ไชยยนัต ์ชาครกลุ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

ชูศกัด์ิ ปริปญุโญ 
อดตีรองเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแหง่ชาต ิ

พนัต ารวจเอก ญาณพล ยัง่ยนื 
อดตีรองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ 
กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

ณ กาฬ เลาหะวิไลย 
รองบรรณาธกิารบรหิาร กลุ่มโพสต ์พบัลชิชงิ 
บรษิทั โพสต ์พบัลชิชงิ จ ากดั (มหาชน) 

ณรงค ์ธนะปกรณ์ 
ผูพ้พิากษาอาวโุสในศาลฎกีา 



 

 

 

ณฤดี อรณัยกานนท ์
กรรมการและกรรมการบรหิาร 
บรษิทั นาเกลอืขนุสมุทรมณีรตัน์ จ ากดั 

แถมสิน รตันพนัธุ ์
นกัเขยีนอสิระ  
อดตีสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

ทิพยสุดา ถาวรามร 
รองเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

ดร. เทพสิทฐ์ิ ประวาหะนาวิน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เมอรทิซ ์พบับลซิติี ้จ ากดั 

ธงชยั เจริญรชัเดช 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอกเครน โลจสิตคิส ์จ ากดั 

ธนพล ศิริธนชยั 
ประธานอ านวยการ 
บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนพิชญ ์มูลพฤกษ ์
อธบิดอียัการอาวโุส ส านกังานคดอีาญา1 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

ดร.ธีรพงษ์ ตัง้ธีระสุนันท ์
กรรมการ 
สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

นุชนาฏ อตุมาภินันท ์
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ยไูนเตด็ เทก็ซไ์ทล ์มลิส ์จ ากดั 

นุรกัษ์ มาประณีต 
ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

นุสรา รนุส าราญ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

พลเอก บุณยวจัน์ เครอืหงส ์
ประธานกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 

ปฐมา พรประภา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

ประทีป ตัง้มติธรรม 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 

ดร.ปรชัญา ภิญญาวธัน์ 
กรรมการ 
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

ปราณี สืบวงศลี์ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ปราณล ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

ปรีชา ส่งวฒันา 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท็ จ ากดั (มหาชน) 

ปรีชา เอกคณุากลู 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ปัญญารตัน์ วิระยะวานิช 
ผูพ้พิากษาอาวโุสในศาลอุทธรณ์ภาค 6 
ศาลอุทธรณ์ 

ปิยกลุ บุญเพ่ิม 
ผูพ้พิากษาศาลฎกีา 

ปิยพนัธุ ์นิมมานเหมินท ์
สมาชกิวฒุสิภา  
 

ดร.พงศธร สิริโยธิน 
ทีป่รกึษา 
บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั 

ดร.พรชยั รจิุประภา 
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 

พรพร้ิง สุขสนัติสวุรรณ 
อดตีกรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจตรี พรภทัร ์สุยะนันทน์ 
อดตีกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พรสิทธ์ิ ศรีอรทยักลุ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั บวิตีเ้จมส ์แฟคตอรี ่จ ากดั 

พวงรตัน์ อศัวพิศิษฐ ์
ทีป่รกึษา 
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

ไพรชั บูรพชยัศร ี
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั พณิสยาม จ ากดั 

ไพศาล พิสุทธ์ิวชัระกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ดนัลอป ไทร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ภิญญสิ์นี ศิริภาณุพงศา 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ทรนีติีพ้ลสั จ ากดั 

โยธิน เน่ืองจ านงค ์
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั โมเดอรน์ฟอรม์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

รวีพร คหิูรญั 
ทีป่รกึษาคณะกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

ดร. รินใจ ชาครพิพฒัน์ 
รองผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รศ.ดร.รุง่เรอืง พิทยศิริ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั นิวแอสเซท แอดไวเซอรี ่จ ากดั 

เรอืงสิทธ์ิ ตนักาญจนานุรกัษ ์
ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

พลเรอืเอก วลัลภ เกิดผล 
อดตีรองผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 

ดร.วิชช ์จีระแพทย ์
อธบิดอียัการฝ่ายวชิาการ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

พลเอก วิชิต ยาทิพย ์
ทีป่รกึษา 
บรษิทั ลอ็กซเลย ์จ ากดั (มหาชน) 

ดร.วิฑูรย ์สิมะโชคดี 
อดตีปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

พลต ารวจเอก วิโรจน์ พหลเวชช ์
อดตีรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ

ดร.ศิริพล ยอดเมืองเจริญ 
อดตีปลดักระทรวงพาณิชย ์



 

 

 

ศิริวรรณ สุกญัจนศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

สงวนศรี สุทธิพงษ์ชยั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เวสเทอรน์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

เสถียร เศรษฐสิทธ์ิ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เสาวนีย ์กมลบุตร 
ประธานกรรมการ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจเอก สนอง วฒันวรางกรู 
นายกสภา 
มหาวทิยาลยันครพนม 

สนัน่ องัอบุลกลุ 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์จ ากดั (มหาชน) 

ศ. ดร.สม จาตศุรีพิทกัษ ์
สมาชกิวฒุสิภา 

ดร.สมชยั ฤชุพนัธุ ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ 
กระทรวงการคลงั 

ดร.สมชยั ว่องอรณุ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สตาร ์ซานิทารแีวร ์จ ากดั (มหาชน) 

สมบูรณ์ งามลกัษณ์ 
อดตีสมาชกิวฒุสิภา  
 

สมบูรณ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สมหรรษา จ ากดั 

สมพนัธ ์จารมิุลินท 
รองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ทร ูวชิัน่ส ์จ ากดั (มหาชน) 

สมโภชน์ กาญจนาภรณ์ 
อดตีสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

สมศกัด์ิ อเนกพฒิุ 
ผูพ้พิากษาศาลฎกีา 



 

 

 

สมยั ลีส้กลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สรชน บญุสอง 
ทนายความหุน้สว่นและกรรมการ 
บรษิทั เบเคอรแ์อนดแ์มค็เคนซี ่จ ากดั 

ศ. กิตติคณุ ดร.สหสั บณัฑิตกลุ 
อดตีรองนายกรฐัมนตรแีละรกัษาการแทนรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ 

สนัติ วิลาสศกัดานนท ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

สาธิต วรรณศิลปิน 
รองกรรมการผูอ้ านวยการ 
สถาบนัฝึกอบรม สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย (เอทไีอ) 

สารชัถ ์รตันาวะดี 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั กลัฟ์เจพ ีจ ากดั 

รศ.ดร.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช 
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

เอนก จงเสถียร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอม็เอม็พ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

อนุรกัษ์ นิยมเวช 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั กฎหมายธุรกจิ อนุรกัษ์ จ ากดั 

อรกญัญา พิบูลธรรม 
กรรมการผูจ้ดัการ สาขาประเทศไทย 
ธนาคารแห่งอเมรกิา เนชัน่แนล แอสโซซเิอชัน่ 

อรญั เอ่ียมสุรีย ์
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั เออเีอช จ ากดั 

อญัชลี ชวนิชย ์
นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย 

แพทยห์ญิงอมัพร จิตะพนัธก์ลุ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารโรงงาน 
บรษิทั ซนัยางอุตสาหกรรมอาหาร จ ากดั 

พลต ารวจเอก เอก องัสนานนท ์
อดตีรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

 


