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ชื่อ-นามสกุล
ศ.ดร. กนก วงษตระหงาน
คุณ กรณรงค ฤทธิ์ฤาชัย
คุณ กรรณภว ธนภรรคภวิน
คุณ กอบสุข เอี่ยมสุรีย
ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
คุณ จเด็จ อินสวาง

หนวยงาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย
ประธาน OSIC International (Thai) Co.,Ltd.
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม บริษัท กมลกิจ
อธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยชูการ เทอรมินอล จํากัด (มหาชน)
(อดีต)ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
คุณ จามร เจริญอภิบาล
กรรมการหอการคาไทย ประธานพัฒนาภาคใต กลุมจังหวัดอาวไทย
คุณ จาฤก กัลยจาฤก
ประธานกรรมการบริหาร บ.กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน)
คุณ จินตนา บุญรัตน
กรรมการผูจัดการฝายเครื่องสําอางและเครื่องหอม บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด
คุณ จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
คุณ ฉวีวรรณ จันทนภุมมะ
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอรี่ยุคเกอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม (มหาชน) จํากัด
คุณ ชัยยง กฤตผลชัย
รองเลขาธิการ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
คุณ ณัฎฐปญญ ศิริวิริยะกุล กรรมการบริหารกลุม บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ
คุณ ดวงพร สุจริตานุวัต
รองกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคาร CIMB THAI จํากัด (มหาชน)
คุณ ดอริส วิบุลศิลป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย
คุณ ทรงศักดิ์ สายเชื้อ
ผูอํานวยการนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ
คุณ ทายาท ตันยะสิทธุ
รองประธานกรรมการ บริษัท สหการโฮลดิ้ง จํากัด
ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน
ผูอํานวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
คุณ ธเนศ ยงรัตนมงคล
กรรมการรองผูจัดการใหญ บริษัท สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร
และบริษัท บางกอกฮิตาชิเอลลิเวเตอรเซอรวิส จํากัด
คุณ ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
คุณ นพพร วิฑูรชาติ
กรรมการ/ประธานคณะกก.บริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
เรือ นรหัช พลอยใหญ
รักษาการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ ฝายทรัพยากรมนุษย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
อากาศโท
พญ. นฤมล ชรากร
แพทยที่ปรึกษา แผนกสูติและนรีเวชวิทยา รพ.บางกอกเนอรสซิ่งโฮม
คุณ นิกร เลาหะพงศชนะ
กรรมการบริหาร บริษัท เจาพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
คุณ นิวัติ สุธีมีชัยกุล
ผูอํานวยการ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)
ผศ. แนงนอย ใจออนนอม
คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
คุณ บรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เลขาธิการ สถาบันพระปกเกลา
คุณ บุญนริศร สุวรรณพูล
ผูตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย
คุณ เบญจวรรณ รัตนประยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย (นักวิชาการพาณิชย ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย
คุณ เบญจวรรณ สรางนิทร
เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชพลเรือน (ก.พ.)
คุณ เบญจา หลุยเจริญ
รองปลัด กระทรวงการคลัง
คุณ ประชา จิวะพรทิพย
ประธานกรรมการและกรรมการผจัดการ กลุมบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด
คุณ ประทีป เฉลิมภัทรกุล
ประธาน แผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกา
คุณ ประทีป เตียวตรานนท
ประธานบริษัท บริษัท ศรีไทย เฟรท ฟอวัดเดอร จํากัด
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ชื่อ-นามสกุล

37
38
39

หนวยงาน
คุณ ปรัชญา สมะลาภา
กรรมการรองเลขาธิการ /ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการคาไทย
กรรมการผูจัดการ บจ.สมาพันธดีเวลล็อปเมนท
คุณ พจนีย ธนวรานิช
ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)
คุณ พรรณี จารุสมบัติ
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณ พรศิลป พัชรินทรตนะกุล รองกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เขตประเทศไทย เครือเจิรญโภคภัณฑ

40
41

ดร. พานิช เหลาศิรริ ัตน
คุณ เพ็ญจา ออนชิต

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

คุณ ไพฑูรย กิจสําเร็จ
คุณ ไพบูลย พลสุวรรณา
พลเอก ภานุมาต สีวะรา
คุณ มณฑา ประณุทนรพาล
รศ. มานพ พงศทัต
คุณ ยงยุทธ ทองสุข
คุณ วรวิทย ชัยลิมปมนตรี
คุณ วศิน เตยะธิติ
คุณ วิจักร วิเศษนอย
คุณ วิชาญ ธรรมสุจริต
พลเอก วิชิต ยาทิพย
คุณ วิเชฐ ตันติวานิช
คุณ วิเชียร วิไลงาม
คุณ วินัย ดํารงคมงคลกุล

56
57
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60

คุณ วินิจฉัย แจมแจง
คุณ วิบูลยลักษณ รวมรักษ
คุณ วิภาดา ภารดีวิสุทธิ์
คุณ วิรัติ รัตนาภรณ
คุณ วิวิศน เตชะไพบูลย

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

พลตรี วิสิษฐ แจงประจักษ
คุณ เวทย นุชเจริญ
คุณ ศรีรัตน รัษฐปานะ
คุณ ศิริวรรณ อินทรกําธรชัย
ผศ.ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
คุณ สมใจ วิริยะบัณฑิตกุล
คุณ สมศักดิ์ สุวัฒิกะ
คุณ สรยุทธ เพ็ชรตระกูล
ดร. สวราช สัจจมารค
คุณ สันติ วิริยะรังสฤษฏ
คุณ สุกิจ หวั่งหลี
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ผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประธานกรรมการบริหาร บริษท เอสซีเอ็มบี จํากัด
ประธาน สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษา สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
ผูวาการ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รองผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารออมสิน
รองประธานสภาอุตสาหกรรม
อธิบดี กรมการคาตางประเทศ
อัยการพิเศษฝาย สํานักงานคดีปกครอง (1)
ประธานกรรมการ การประปานครหลวง
รองผูจัดการ สายงานผูออกหลักทรัพย และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท จํากัด
อธิบดีอัยการฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด
ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
รองอธิบดี กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
ประธาน บริษัท บลูริเวอร 1977 จํากัด และบริษัทในเครือ บีอาร คอรปอเรชั่น จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท น้ําตาลสิงหบุรี จํากัด
กรรมการ บจ.อุเทนแคปปตอล /บจ.ประกันภัยศรีเมือง /บจ.โลตัส วัลเลย/บจ.บางปู แอสเซ็ท แมเนจเมนท
รองผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส ผูบริหารสายงานสายงานธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
อธิบดี กรมสงเสริมการสงออก
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการจัดการดานการเงิน บัญชี และสารสนเทศ เครือเบทาโกร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
กรรมการผูจัดการ บริษัท พีเพิลมีเดีย จํากัด
รองเลขาธิการ คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย /รักษาการผูตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นูดเดิ้ลรัชดา จํากัด
ประธานและบรรณาธิการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท พูลผล จํากัด
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ลําดับที่
72
73

คุณ สุจินต หวั่งหลี
คุณ สุชาติ จันทรานาคราช

74
75
76
77
78
79
80

ผศ. สุชีพ งามเจริญ
คุณ สุดารัตน วิทยฐานกรณ
คุณ สุนทร วองกุศลกิจ
คุณ สุนันท สิงหสมบุญ
คุณ สุรพล วองวัฒนโรจน
คุณ สุระชัย ทวีแสงสกุลไทย
ดร. สุวิทย เมษินทรีย

81
82

คุณ เสนห นิยมไทย
คุณ เสาวลักษณ จุลมนต

83
84
85
86

คุณ อนุศิษฏ ภูวเศรษฐ
คุณ อรกัญญา พิบูลธรรม
คุณ อรพินท วงศชุมพิศ
คุณ อรวรรณ คงเทศ

87
88
89
90

คุณ อัครพล ลีลาจินดามัย
คุณ อัญชนา วิทยาธรรมธัช
คุณ อุดม วงศวิวัฒนไชย
พล.ต.ท. เอก อังสนานนท
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หนวยงาน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท โกลดไมน การเมนท จํากัด
และบริษัท บลอสซัม การเมนท แมนูแฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรผล จํากัด (มหาชน)
นายก สมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทสุรพลฟูด จํากัด (มหาชน)
หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด อุดร ช. ทวี
ผูอํานวยการ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองอธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวางประเทศ
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
กรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีเอเชียเมิลล จํากัด
Managing Director (Global Markets and Investment Banking) Deutsche Bank AG, Bangkok
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ประธานกรรมการ บริษัท ศิรวัฒนแลนด จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท อันดามณี รีสอรท จํากัด
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
รองอธิบดี กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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