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กนกศกัด์ิ ป่ินแสง 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั บุรรีมัย ์ยไูนเตด็ จ ากดั 

กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ 
อดตีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

กมัพล ตติยกวี 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั พทัยาฟู้ดอนิดสัตร ีจ ากดั 

ศาสตราจารยด์ร.ก าชยั จงจกัรพนัธ์ 
อาจารยป์ระจ า คณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กิตติ พงษ์ศกัด์ิ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สวุรรณอุตสาหกรรมปัน่ทอ จ ากดั 

กิตติพงค ์เศวตกิติธรรม 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ดาช ทรานซ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

กิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) 

เกริกไกร จีระแพทย ์
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์

เกรียง ศรีรวีวิลาส 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ไทยศลิป์จวิเวลรี ่จ ากดั 

เกษมสิทธ์ิ ปฐมศกัด์ิ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

คณิต สีห ์
รองผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

จรญั วิวฒัน์เจษฎาวฒิุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เจ.อาร.์ดบัเบิล้ย.ูยทูลิติี ้จ ากดั 

ฉัตรพี ตนัติเฉลิม 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทาลสิ จ ากดั 

ชชัวาลย ์เจียรวนนท ์
กรรมการ 
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

ชยัฤทธ์ิ สิมะโรจน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สยามสหบรกิาร จ ากดั (มหาชน) 

ชายน้อย เผือ่นโกสุม 
กรรมการ 
สถาบนับรหิารกองทุนพลงังาน (องคก์ารมหาชน) 

ชูชาติ เพช็รอ าไพ 
ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

โชติวฒัน์ เหลืองประเสริฐ 
อธบิดผีูพ้พิากษาศาลแรงงานกลาง 

นายแพทยณ์รงคศ์กัด์ิ องัคะสวุพลา 
อดตีรองปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ดนุชา ยินดีพิธ 
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

คณุตระการ นพเมือง 
อดตีผูอ้ านวยการฝ่ายใบอนุญาตธุรกจิหลกัทรพัย์
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

ไตรทิพย ์ศิวะกฤษณ์กลุ 
ประธานฝ่ายการเงนิและบญัช ี
บรษิทั เอก-ชยั ดสิทรบิวิชนั ซสิเทมจ ากดั 

ดร.ไตรรงค ์สุวรรณคีรี 
อดตีรองนายกรฐัมนตร ี
 

ดร.ทวีศกัด์ิ กออนันตกลู 
ทีป่รกึษาอาวโุสผูอ้ านวยการ สวทช. 

หม่อมหลวงธนะวิสทุธ์ิ วิสุทธิ 
อดตีผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด 
บรษิทั โพสต ์พบัลชิชงิ จ ากดั (มหาชน) 

นนทิกร กาญจนะจิตรา 
อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

นพพล มิลินทางกรู 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เอสซไีอ อเีลค็ตรคิ จ ากดั (มหาชน) 

นภาภรณ์ ลญัฉน์ดี 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยาประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

นาถชฎา ตรีปัญจศิล 
รองประธานกรรมการ  
บรษิทั บว้นฮงไถ่สตลี จ ากดั 

บรรพต หงษ์ทอง 
อดตีปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปณต สิริวฒันภกัดี 
ประธานกรรมการอ านวยการ 
บรษิทั ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ประถมาภรณ์ สวสัด์ิ-ชูโต 
Group Representative Thailand 
ANZ Banking Group 

ประสิทธ์ิ อุ่นวรวงศ ์
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สตลี อนิเตอรเ์ทค จ ากดั (มหาชน) 

ประเสริฐ มริตตนะพร 
กรรมการบรหิารและผูบ้รหิารอาวุโส 
บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

ปริญญา ใต้ธงชยั 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั 

ปรียนาถ สุนทรวาทะ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั  

ดร.ปิยะนุช มาลากลุ ณ อยุธยา 
รองกรรมการผูจ้ดัการ ส านกักฎระเบยีบการคา้ 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 

ดร.พงศศ์กัติฐ ์เสมสนัต ์
ทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม 

พงษ์ศกัด์ิ ชิวชรตัน์ 
อดตีรองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

พรเทพ เตชะไพบูลย ์
อดตีรองผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 

พชันี ธนาพรสิน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เค.พ.ี ออโตเ้ซน็เตอร ์จ ากดั 

พชัรา นิธิวาสิน 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั นารายณ์ พรอ็พเพอตี ้จ ากดั 



 

 

 

พณัณิน กิติพราภรณ์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั รชัดานิรมติ จ ากดั 

พิกลุแก้ว ไกรฤกษ ์
อดตีสมาชกิวฒุสิภา 

พลอากาศเอกพิธพร กล่ินเฟ่ือง 
อดตีประธานคณะทีป่รกึษากองทพัอากาศ 

พินิจ จารสุมบติั 
ประธาน 
สภาสง่เสรมิวฒันธรรมและความสมัพนัธไ์ทย-จนี 

ดร.เพญ็นภา ธนสารศิลป์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เพนส ์มารเ์กต็ติง้ แอนด ์ดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั 

พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์
อดตีรองผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 

มนตรี โสตางกรู 
กรรมการผูจ้ดัการ   
บรษิทั Prestige Direct Marketing จ ากดั 

มารชยั กองบุญมา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั จนัวาณิชย ์ซเีคยีวรติี ้พริน้ทต์ิง้ จ ากดั 

โยธิน ด าเนินชาญวนิชย ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั แอ๊ดวานซ ์อะโกร จ ากดั (มหาชน) 

รพีพรรณ เหลืองอรา่มรตัน์ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 

ลดาวลัย ์กนัทวงศ ์
ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาเพื่อสงัคม 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เลอศกัด์ิ จลุเทศ 
อดตีผูอ้ านวยการธนาคารออมสนิ 

วชัรกิติ วชัโรทยั 
ประจ าส านกัพระราชวงัพเิศษ 
ส านกัพระราชวงั 

วฒันา ล่ิมนรรตัน์ 
กรรมการฝ่ายจดัหาทุน SIFE ประเทศไทย 
มลูนิธภิมูไิชย 



 

 

 

พลต ารวจเอกวนัชยั ศรีนวลนัด 
อดตีกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

วารีรตัน์ ตัง้ธนกลู 
กรรมการบรหิารและกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ สาย
บญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั เอม็อซี ีฟารอ์สีต ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

วิชยั ทองแตง 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ประสทิธิพ์ฒันา จ ากดั (มหาชน) 

วิเชียร วิไลงาม 
กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั เอม็ เอ เอ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

วินัย วิทวสัการเวช 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

วิรติั รตันาภรณ์ 
อดตีประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษทัภบิาลและกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั สามคัคปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ศาสตราจารย ์ดร.วิษณุ เครอืงาม 
รองนายกรฐัมนตร ี

วีระศกัด์ิ รุง่รตัน์ 
อดตีผูพ้พิากษาอาวุโสในศาลฎกีา 
ศาลฎกีา 

วฒิุชาติ กลัยาณมิตร 
อดตีผูว้่าการ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ศรีพร สุทธิพงศ ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

ศรีวรรณา (อศัวินวิจิตร) เจียรวฒัน์ชยั 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั แสงทองคา้ขา้ว (1968) จ ากดั 

ศกัด์ิชยั ธนบญุชยั 
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั ศคิรนิทร ์จ ากดั (มหาชน) 

ศิริชยั จิระบุญศรี 
ผูพ้พิากษาอาวโุสในศาลฎกีา 
ศาลฎกีา 

สมชยั สมยัสุต 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

สมชาย ควิูจิตรสุวรรณ 
กรรมการอสิระ 
บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 

สมนึก กยาวฒันกิจ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทั ตงฮัว้ คอมมนูิเคชัน่ส ์จ ากดั (มหาชน) 

สมพงษ์ ตนัเจริญผล 
ประธานและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั พรซีชิ ัน่ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั 

สมภพ กีระสุนทรพงษ ์
กรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

สมศกัด์ิ เตชะพิศาล 
ประธานกรรมการ 
Excellence Rise Limited 

สมศกัด์ิ ศิวะไพบูลย ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั เหลก็แผ่นรดีเยน็ไทย จ ากดั (มหาชน) 

สมหะทยั พานิชชีวะ 
ประธานเจา้หน้าทีธุ่รกจิ 
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจเอกเสรีพิศทุธ ์เตมียาเวส 
ประธาน 
มลูนิธเิราจะเป็นคนด ี

สุกญัญา ประจวบเหมาะ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั นภสิ เอน็เตอรไ์พรซ ์จ ากดั 

สุจินต ์หวัง่หลี 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั นวกจิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

สุชาดา กิระกลุ 
ทีป่รกึษาดา้นเศรษฐกจิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

หญิงสุดารตัน์ เกยุราพนัธุ ์
ประธาน 
โครงการ 1 ใจสูภ้ยัพบิตั ิในทลูกระหม่อมหญงิอุบลรตันราช
กญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี

สุพล ทบัทิมจรญู 
กรรมการอสิระ 
บรษิทั ครสิเตยีนแีละนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สุภาพ ปูรานิธี 
รองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั สนุทรเมทลัอนิดสัทรีส้ ์จ ากดั 



 

 

 

พลเอกสุรพนัธ ์พุ่มแก้ว 
อดตีจเรทหารทัว่ไป 

นายแพทยส์ุรสิทธ์ิ อศัดามงคล 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั โรงพยาบาลบางมด จ ากดั 

สุรางค ์เปรมปรีด์ิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั จนัทร ์25 จ ากดั 

อดิศกัด์ิ ทิมมาศย ์
อดตีประธานแผนกคดเียาวชนและครอบครวัในศาลฎกีา 
ศาลฎกีา 

อนุทิน ชาญวีรกลู 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เอสทพี ีแอนด ์ไอ จ ากดั (มหาชน) 

พลเรอืเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

อรจิต สิงคาลวณิช 
อดตีอธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

อรรถการ ตฤษณารงัสี 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เวลิดค์ลาส สปิรทิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อรฤดี ณ ระนอง 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั นารายณ์ พรอ็พเพอตี ้จ ากดั 

อรวรรณ คงเทศ 
กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั อนัดามณี รสีอรท์ จ ากดั 

อญัชลี เตง็ประทีป 
อดตีทีป่รกึษาดา้นนโยบายและยทุธศาสตร ์
กระทรวงการคลงั 

อาภิรตัน์ เกียรติไพบลูย ์
ประธานบรหิาร 
บรษิทั แลม วอเตอร ์โซลชูัน่ จ ากดั 

อารกัษ์ ชลธารน์นท ์
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน 

ดร.อตุตม สาวนายน 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 


