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กนิษฐ เมืองกระจา่ง 
รองประธานบรษิทั 
บรษิทั ไทยโตชบิาอุตสาหกรรม จ ากดั 

พลเอกกมล แสนอิสระ 
อดตีประธานคณะทีป่รกึษากองบญัชาการกองทพัไทย 

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ ์
ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ีฝ่ายขา้ราชการประจ า 
ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี

กิตติรตัน์ ณ ระนอง 
อดตีรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 

หม่อมราชวงศก์ าลูนเทพ เทวกลุ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒุสิภาสถาบนัพระปกเกลา้ 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

ผศ.ดร.เกษรา ธญัลกัษณ์ภาคย ์
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ไกรฤทธ์ิ นิลคหูา 
ประธานกรรมการ 
มลูนิธเิพื่อสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรดา้น
ปิโตรเลยีม 

ขจร เจียรวนนท ์
ผูอ้ านวยการบรหิาร - ดา้นกจิการองคก์ร 
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ควินทนั เควลย ์
อดตีเอกอคัรราชทตูองักฤษประจ าประเทศไทย 

คณุากร เมฆใจดี 
กรรมการตรวจสอบ 
หอการคา้ไทย และสภาหอการคา้ไทย 

จตภุทัร ์ตัง้คารวคณุ 
รองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

จนัทิมา สิริแสงทกัษิณ 
กรรมการ 
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

จติุนันท ์ภิรมยภ์กัดี 
กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั 

ชลิดา อนันตรมัพร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินเจริญ 
ผูอ้ านวยการ 
โรงพยาบาลจฬุารตัน์ 11 บางปะกง 

ซูชวน เยบ็ 
ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) 

ฐากร ตณัฑสิทธ์ิ 
เลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการ กจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 

พนัต ารวจเอกดร.ณรชัต ์เศวตนันทน์ 
อธบิดกีรมราชทณัฑ ์
กระทรวงยตุธิรรม 

ณัฐจกัร ปัทมสิงห ์ณ อยุธยา 
อธบิดอียัการ ส านกังานคดอีาญา 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

คณุหญิงณัฐิกา วธันเวคิน องัอบุลกลุ 
ประธานและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กลุ่มบรษิทัน ้าตาลตะวนัออก จ ากดั 

ดวงพร สุจริตานุวตั 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั Lease It จ ากดั 

ด าริ ตนัชีวะวงศ ์
กรรมการ 
Yamato Kogyo Co., Ltd. 

ถิรชยั วฒิุธรรม 
อดตีเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม 

ทิพวรรณ อทุยัสาง 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย) จ ากดั 

ศ.(พิเศษ) ธงทอง จนัทรางศ ุ
ทีป่รกึษาประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี
ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี

ธนา เธียรอจัฉริยะ 
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

นพพร วิฑูรชาติ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

นลินี งามเศรษฐมาศ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

นวลพรรณ ล า่ซ า 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ศ.ดร.บวรศกัด์ิ อวุรรณโณ 
เลขาธกิาร 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

บุญชู ทศันประพนัธ ์
อธบิดผีูพ้พิากษาศาลอาญาธนบรุ ี

บุญลาภ ภสูวุรรณ 
บรรณาธกิารบรหิาร 
ส านกัขา่วออนไลน์ไทยพบัลกิา้ 

พลเอกบญุสรา้ง เนียมประดิษฐ ์
อดตีผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 

เบญจา หลุยเจริญ 
อดตีรฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงการคลงั 

ประทีป เฉลิมภทัรกลุ 
ผูพ้พิากษาอาวโุสในศาลอุทธรณ์ 

ประพฒัน์ โพธิวรคณุ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั กนัยงอเีลคทรกิ จ ากดั (มหาชน) 

ประพนัธ ์เจริญประวติั 
ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย ์mai 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประพีร ์บุร ี
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 
ศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค 

ประสงค ์เพ่ิมอารยวงศ ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั จอีารอ์ ีคอมโพสทิ จ ากดั 

นายแพทยป์ราชญ ์บุณยวงศวิ์โรจน์ 
อดตีปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ปรีชา วชัราภยั 
อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

ปัญจะ เสนาดิสยั 
กรรมการ 
บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

พจนีย ์ธนวรานิช 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

พลเอกพรชยั กรานเลิศ 
กรรมการ 
บรษิทั ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

พรพิมล คอูนุพงศ ์
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร 
วารสารการเงนิธนาคาร 

นายแพทยพ์ฤฒิชยั ด ารงรตัน์ 
อดตีรฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงการคลงั 

พิมพม์าศ ธีราสาสน์ 
ประธานบรหิาร 
บรษิทั วชัรธร จ ากดั 

รศ.พิเศษ เสตเสถียร 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

พนูศกัด์ิ เธียไพรตัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั อเีทอรน์ิตี ้แกรนด ์โลจสิตคิส ์จ ากดั (มหาชน) 

ดร.ไพรินทร ์ชูโชติถาวร 
รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงกระทรวงคมนาคม 

รอ้ยโทภมิูศกัด์ิ หงษ์หยก 
กรรมการจดัการ 
บรษิทั อนุภาษและบุตร จ ากดั 

รอ้ยต ารวจเอกนายแพทยม์นัส ฉายาวิจิตรศิลป์ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
เมโกะ คลนิิค เน็ตเวริค์ กรุ๊ป 

ดร.รชันีพร พคุยาภรณ์ พกุกะมาน 
อธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

ราเชนทร ์พจนสุนทร 
อดตีรองปลดักระทรวงพาณิชย ์

นายแพทยเ์รวตั วิศรตุเวช 
ประธานทีป่รกึษารฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงพาณิชย ์

วชิรา ณ ระนอง 
นายกสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 



 

 

 

วรวิทย ์ชยัลิมปมนตรี 
กรรมการ 
บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

รศ.ดร.วนัชยั ศิริชนะ 
อธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

วลัลภ รุง่กิจวรเสถียร 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

วลัลภ อธิคมประภา 
กรรมการและทีป่รกึษา 
บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

วิเชียร เมฆตระการ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

พลเอกวิทวสั บญุยสมัพนัธุ ์
ผูท้รงคุณวฒุพิเิศษ 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

วินัย ด ารงคม์งคลกลุ 
อดตีรองอยัการสงูสดุ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

พลเอกวินัย ภทัทิยกลุ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ไทย ซาน มเิกล ลเิคอร ์จ ากดั 

วินิจ แตงน้อย 
อดตีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

วินิจ ทวีสกลุชยั 
กรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทั ไทย-เยอรมนั สเปเชยีลตี ้กลาส จ ากดั 

วิรพจน์ ศภุธนสินเขษม 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 

พลเอก ศกัดา แสงสนิท 
ผูท้รงคุณวฒุพิเิศษ 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

ศิรินา โชควฒันา ปวโรฬารวิทยา 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั บตูคินิวซติี ้จ ากดั (มหาชน) 

ศภุเดช พนูพิพฒัน์ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

สมชยั บุญน าศิริ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั วอลล์สตรที ทลัเลทท ์พรบีอนน์ จ ากดั 

สมชาย เบญจรงคกลุ 
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั บบี ีเทคโนโลย ีจ ากดั 

สมบติั ลีสวสัด์ิตระกลู 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เซาทเ์ทริน์สตลี จ ากดั (มหาชน) 

สมบติั เลาหพงศช์นะ 
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั กรุงไทยแทรคเตอร ์จ ากดั 

สมพงษ์ เผอิญโชค 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร ์จ ากดั (มหาชน) 

สมภพ ศกัด์ิพนัธพ์นม 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ปีติพนัธ ์จนัทรพงศก์ลุ 
อดตีผูพ้พิากษาศาลอุทธรณ์ 

สรยุทธ เพช็รตระกลู 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอสท ีพาวเวอร ์เอน็จเินียริง่ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

สรสิทธ์ิ สุนทรเกศ 
ผูอ้ านวยการ 
สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 

สุชญัญา ธนาลงกรณ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั 36 พร๊อพเพอรต์ี ้จ ากดั 

สุดารตัน์ วิทยฐานกรณ์ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 

สุทธิภคั จิราธิวฒัน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

สุพรรณ โปษยานนท ์
อดตีผูช้่วยเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

สุภา ปิยะจิตติ 
กรรมการป.ป.ช. 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแหง่ชาต ิ
 



 

 

 

สุเมธ ด ารงชยัธรรม 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 

สุวิทย ์อรณุานนทช์ยั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไทยโอรกิซล์สีซิง่ จ ากดั 

เสาวนีย ์เตชะไพบูลย ์
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั แปซฟิิคพารค์ ศรรีาชา จ ากดั 

เสาวลกัษณ์ จลุมนต ์
ผูพ้พิากษาอาวโุสประจ าส านกังานอธบิดผีูพ้พิากษาภาค 1 

องอาจ เอื้ออภิญญกลุ 
กรรมการและเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 

อษัฎางค ์ศรีศภุรพนัธ ์
กรรมการ 
ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

อดุมลกัษณ์ กมลรกัษา 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั รกัษ์ณครา จ ากดั 

 


