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รายชือ่
คุณ กงกฤช
คุณ กฤษณ์
คุณ กฤษณา
คุณ กัญจนา
คุณ กิตติ์ยาใจ
คุณ คชาชาญ
ดร. จุฬา
คุณ จุฬารัตน์
คุณ ชลิดา
คุณ ชัชวาลย์
คุณ ชัยวัธ
คุณ ชาญยุทธ์
คุณ ชาลี
พ.ญ. ชุติมา
คุณหญิง ณัฐิกา
คุณ ดิฐ
คุณ ต่อศักดิ์
คุณ ธงรบ
คุณ ธนการ
คุณ ธวัชชัย
คุณ ธวัชชัย
คุคณ
ณ นพดล
คุณ นภาภรณ์
คุณ นริ ศ
คุณ นาตรวี
คุณ บรรเจิด
คุณ บรรเทิง
คุณ ปฐมา
คุณ ปรเมธี
คุณ ประสิ ทธิ์
คุณ ประสิ ทธิ์
คุณ ปรี ยนาถ
ดร. ผุสดี
คุณ ผุสดี
คุณ พงษ์ภาณุ
คุณ พรทิพย์
คุณ พิรมล
คุณ ไพบูลย์
คุณ ไพบูลย์
คุณ ภัทริ นทร์
คุณ ภานุมาศ
คุณ ยุวดี
คุณ รชตา
คุณ รัตนา
คุณ ลักั ษณ์์
คุณ วนิ ดา
คุณ วรรณาภรณ์

ตําแหน่ ง / หน่ วยงาน
หิ รัญกิจ
ธี รเกาศัลย์
รวยอาจิณ
ศิลปอาชา
ตรี เอกวิจิตร
มงคลเจริ ญ
สุ ขมานพ
สุ ธีธร
อนันตรัมพร
เจียรวนนท์
มะระพฤกษ์วรรณ
เจนธัญญารักษ์
จันทนยิ่งยง
ปิ่ นเจริ ญ
วัธนเวคิน อังอุบลกุล
อัศวพลังพรหม
โชติมงคล
ด่านอําไพ
ดํารงรัตน์
เฮงประเสริ ฐ
โสภาเสถียรพงศ์
สระวาสี
สระวาส
ลัญฉน์ดี
ชัยสู ตร
วงศ์ภวาภัค
สุ ริยจ์ ามร
ว่องกุศลกิจ
พรประภา
วิมลศิริ
วสุ ภทั ร
สื บชนะ
สุ นทรวาทะ
พลสารัมย์
กําปั่ นทอง
เศวตรุ นทร์
วนาพิทกั ษ์
เจริ ญเผ่า
ศิริภาณุ เสถียร
นลินทรางกูร
ลือกาญจนวนิ ช
ศรี สุข
บุญครอง
เหลืองสุ วรรณ
ตัณฑกุลนิ นาท
วจนานวัชั
ตันประเสริ ฐ
สวัสดิมงคล

ประธาน บริ ษทั สี มาธานี จํากัด
Executive Director INOVA CO.,LTD
รองปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม
ประธาน มูลนิ ธิพฒั นาคนพิการไทย
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ป่ องทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร(สนข.)
ผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ กระทรวงการคลัง
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการและผูอ้ าํ นวยการบริ หาร บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
หัวหน้าสํานักงาน บริ ษทั สํานักงานทนายความชัยวัธ-บัณฑูรย์ จํากัด
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั เทเลโทรลวัน จํากัด
รองเลขาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รองกรรมการบริ หาร กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
นายกสมาคมผูผ้ ลิตนํ้าตาลและชีวพลังงานไทย
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผูอ้ าํ นวยการโรงงานยาสู บ
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั เอ็ม ไทย ลีเกิล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการบริ หารและกรรมการอํานวยการ บริ ษทั กําแพงเพชรวิวฒั น์ ก่อสร้าง จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ขอนแก่น เซรามิค จํากัด
หัวหน้าผูต้ รวจราชการ กระทรวงพาณิ ชย์
ที่ปรึ กษาการพาณิ ชย์ กระทรวงพาณิ
ทปรกษาการพาณชย
กระทรวงพาณชย
ชย์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุ รกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
Managing Director Formosa Organic Chemical Industry Co.,Ltd
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ภาคกลาง)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานพัฒนาและจัดการด้านอ้อย บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
รองเลขาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
ผูต้ รวจราชการ กระทรวงการคลัง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร AMATA B.GRIMM POWER LIMITED
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองอธิ บดี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
รองปลัด กระทรวงการคลัง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกลยุทธ์เครื อข่ายลูกค้ารายย่อย บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
ประธานกรรมการ บริ ษทั พีโซลูชนั่ กรุ๊ ป จํากัด
รองปลัด กระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
ประธานกรรมการ สภาธุ รกิจตลาดทุนไทย
Executive Vice President บริ ษทั ซี .เอ.เอส. แอสเซท จํากัด
ที่ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั เอสซี จี ดีสทริ บิวชัน่ จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั เอชพลัส ชาแนล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
รองประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั นามยง เทอร์ มินลั จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิ ค จํากัด
ผูจ้ ดั การ ธนาคารเพือื่ การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รองอธิ บดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
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รายชือ่
คุณ วรรณี
คุณ วราภรณ์
คุณ วัชรกิติ
คุณ วัฒนา
คุณ วิจิตรา
รศ.ดร. วิรัช
คุณ วิศว
คุณ วีนสั
คุณ วีรนันท์
คุณ ศรี พล
รศ.น.พ. ศุภชัย
คุณ ศุภรัตน์

ลีลาเวชบุตร
กุลสวัสดิ์ภกั ดี
วัชโรทัย
ธนาศักดิ์เจริ ญ
อร่ ามวัฒนานนท์
อภิเมธี ธาํ รง
วิศวชัยวัฒน์
อัศวสิ ทธิ ถาวร
นี ลดานุวงศ์
ลิ่มทอง
ถนอมทรัพย์
ศิริสุวรรณางกูร

คุณ สมเกียรติ
คุณ สมเกียรติ
คุณ สมชาย
คุณ สมบูรณ์
คุณ สมัย
ดร. สหัส
คุณ สายัณห์

อนุราษฎร์
ศรมณี
หาญหิ รัญ
วรปั ญญาสกุล
ลี้สกุล
บัณฑิตกุล
จันทร์ วิภาสวงศ์

คุณ สทธา
คณ
สิ ทธา
รศ. สุ ธรรม
ศ.กิตติคุณ สุ ภาพรรณ
คุณ สุ พล
คุณ สุ พตั รา
คุณ สุ รพงษ์
คุณ สุ รพล
คุณ สุ รพันธ์
คุณ สุ วิชญ
คุณ สุ วิมล
นพ. เสถียร
คุณ โสภณ
พล.ต.อ. อดุลย์
คุณ อนุชิต
คุณ อนุรักษ์
คุณ อรดี
คุณ อรนุช
คุณ อรรถการ
คุณ อารี รัตน์
คุณ อิทธิ พล
คุณ อุไร
คุณ เอกภณ

เจยมพานทอง
เจียมพานทอง
อยูใ่ นธรรม
รัตนาภรณ์
ทับทิมจรู ญ
จิราธิ วฒั น์
เชียงทอง
ทวีแสงสกุลไทย
ภาษิตนิ รันดร์
โรจนวานิ ช
ภูมิสิงหราช
ภู่ประเสริ ฐ
ผลประสิ ทธิ์
แสงสิ งแก้ว
อนุชิตานุกลู
นิ ยมเวช
รุ่ งเรื องโรจน์
อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
ตฤษณารังสี
เลาหพล
ช้างหลํา
ร่ มโพธิ หยก
บันลือการ

ตําแหน่ ง / หน่ วยงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั นิ โอ ทาร์ เก็ต จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริ หาร บริ ษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
กรมวังผูใ้ หญ่ สํานักพระราชวัง
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อ่าวนางภูเภตรา รี สอร์ ท จํากัด
รองประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ซี เวลท์ โฟรเซ่ น ฟู้ ด จํากัด
ประธาน สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ เอทส์
ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุ โลก
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย
รองอธิ บดี กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สุ พรรณมอเตอร์ เซล จํากัด
หัวหน้าศูนย์หวั ใจ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิ บดี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิ ฟิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั สแปนมารี น จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั วี.อาร์ .เอ็ม. วอยซ์พลัส จํากัด
ผูต้ รวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แปซิ ฟิค พาร์ ค ศรี ราชา จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ ปอร์ เรชัน่ อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จํากัด (อีบีซีไอ)
ห้หุนสวนผู
ส่ วนผ้จดการ
ดั การ หจก.ศรภณฑบางสะพานคาวสดุ
หจก ศิริภณั ฑ์บางสะพานค้าวัสด
คณบดีคณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เดลต้า อิเลคทรอนิ ค (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ไทยพาราไซลีน จํากัด
รองประธานอาวุโส ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซนทารา
ผูต้ รวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั รวมทวีขอนแก่น จํากัด
กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย ์
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ที่ปรึ กษา หจก.ไตรสุ วรรณ
ประธานคณะกรรมการการบริ หาร และกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเกล้า จํากัด
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริ หารสายงาน บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
สมาชิกวุฒิสภา :สรรหา ภาควิชาชีพ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยวาโก้ / บมจ.โอซี ซี
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้ บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ประธาน บริ ษทั เวิลด์คลาส สปิ ริ ท (ประเทศไทย) จํากัด
ประธาน บริ ษทั ไอเดียลี่ จํากัด
รองอธิ บดี กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ที่ปรึ กษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เกรทโพลีเมอร์ จํากัด

