
ล าดับ ต าแหน่ง องค์กร, หน่วยงาน
1 นาย กรพจน์ อัศวนิวจิิตร กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2 นาย กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจา้หน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษทั น้ าตาลมิตรผล จ ากัด
3 ดร. กิตติพงษ ์กิตยารักษ์ ผู้อ านวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

4 นาย กิตติพนัธ ์อนุตรโสตถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
5 นาย กิติศักด์ิ จ าปาทพิย์พงศ์ Chief Executive Officer บริษัท เซ็นจูร่ี 21 เรียลต้ี แอฟฟิลิเอทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

6 นาย ไกร ต้ังสง่า กรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

7 นางสาว เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษทั มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จ ากัด
8 นพ. ชัยรัตน์ ปณัฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลสมิติเวช
9 นาย ชาติชาย ทพิย์สุนาวี รองปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
10 ดร. ชาติชาย พคุยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนในเครือไทย-เทค วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจ (TBC)
11 ดร. ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
12 ดร. ณัฐกิตต์ิ ต้ังพลูสินธนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากัด (มหาชน)
13 คุณหญิง ณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าที่บริหาร กลุ่มบริษทัน้ าตาลและออ้ยตะวันออก จ ากดั (มหาชน)

14 นาย ดล เหตระกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

15 นางสาว ดวงพร ธรีภาพไพสิฐ ผู้จัดการฝ่ายอาวโุส-พฒันาธรุกิจ บริษทั ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)
16 นาย ทว ีปยิะพฒันา รองประธานอาวโุส สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
17 นาย ธงชัย ตรีพพิฒัน์กุล Chief Executive Officer บริษทั พี.โอ.ซี. คอนกรีต จ ากัด POCC
18 นาย ธงชัย บศุราพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด
19 นาย ธนกร ดวงมณี กรรมการผู้จัดการ บริษทั ดิเอเจนซ่ี จ ากัด
20 ดร. ธนกร วงับญุคงชนะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษทั บยีอนด์เพอร์เซ็ปชั่น จ ากัด
21 นางสาว ธนวรรณ ศรีสุริยาพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษทั เพชรธนวรรณ จ ากัด
22 นาย ธนาธปิ วทิยะสิรินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั เซจแคปปติอล จ ากัด
23 นาย ธร์ี เพิ่มพงศ์พนัธ์ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษทั มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
24 นาย นคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
25 นาย นพดล คงสาหร่าย กรรมการผู้จัดการ บริษทั โกลบอล ปาล์ม ออยล์ จ ากัด
26 นาย นพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด
27 นาย นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก
28 นางสาว นฤชล ด ารงปยิวฒ์ิุ กรรมการบริหาร บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)
29 ดร. นิลุบล ล่ิมพงศ์พนัธุ์ ประธานกรรมการ บริษทั ภาคย์ เพอร์เฟค จ ากัด
30 นางสาว นีรชา ปานบญุหอ้ม กรรมการผู้จัดการ บริษทั ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน)
31 นาย บญุชัย ถิราติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั กัลฟ ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลอปเมนท ์จ ากัด
32 ดร. ปรเมธ ีวมิลศิริ รองเลขาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

33 นาย ประหยัด พวงจ าปา รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

34 นาย ปริญญ์ พานิชภกัด์ิ กรรมการผู้จัดการ บริษทัหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ ประเทศไทย จ ากัด
35 นาย ปติิพงศ์ เต็มเจริญ ประธานกรรมการ บริษทั สิริพงศ์พรรณ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
36 นาย ปยิะพนัธ ์จัมปาสุต ประธานกรรมการ บริษทั เทอร์ราไบท ์เน็ท โซลูชั่น จ ากัด
37 นาง ปยิาภรณ์ แสนโกศิก เลขาธกิาร สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
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38 ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร รองอัยการสูงสุด ส านักอัยการสูงสุด
39 นาย พรชัย รัตนเมธานนท์ ประธานกรรมการ บริษทั คาซา รอคคา จ ากัด
40 นาง พวงทพิย์ ศิลปศาสตร์ อธบิดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
41 นาย พรีะพงษ ์อัจฉริยชีวนิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธรุกิจปโิตรเคมีและการกล่ัน จ ากัด (IRPC)
42 นาย ไพบลูย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย
43 นาย ไพศาล พสุิทธิว์ชัระกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ดันลอป)

44 นาย ภมูินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย
45 นาย มณเฑียร อินทร์น้อย กรรมการ บริษัท ไอ อาร์ ซี บี พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท์ จ ากัด

46 รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า)
47 นาย รัฐวงษ ์พสวงศ์ กรรมการบริหารกลุ่มค้าทอง ฮ่ัวเซ่งเฮง
48 นางสาว ฤชุอร อรรถพรรณ Regional Director & Head of Asia Pacific LMC Automotive
49 ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษทั ชาโตว ์เดอ แบงคอก จ ากัด
50 นางสาว วรดา ต้ังสืบกุล รองผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
51 นาย วรพจน์ ยศะทตัต์ ประธานกรรมการ บริษทั ไทยโทรนิค จ ากัด
52 นาย วสันต์ เทยีนหอม รองเลขาธกิาร ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

53 นาย วฒัน์ชัย วไิลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
54 นาย วชิัย ทติตภกัดี กรรมาธกิาร คณะกรรมาธกิารยกร่างรัฐธรรมนูญ
55 นาย วทิยา สุริยะวงค์ อธบิดีกรมราชทณัฑ์ กระทรวงยุติธรรม
56 นาย วทิอง ตัณฑกุลนินาท กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ๊กเซลเล้นทก์ราฟฟคิ
57 นาย วบิลูย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน)
58 นาย วรัิตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน)
59 นาย วษิณุ เทพเจริญ รองประธานกรรมการ บริษทั ณุศาศิริ จ ากัด (มหาชน)
60 นาย วรีะ ศรีวฒันตระกูล ผู้วา่ราชการจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงมหาดไทย
61 นาย วรีะศักด์ิ สุตัณฑวบิลูย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
62 พลเอก วรัีณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาพเิศษ กองทพับก
63 นาง ศรีวณิก หสัดิน รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
64 นาง ศรีสอาด ชั้นสามารถ กรรมการผู้จัดการ บริษทั เอส. พ.ี แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
65 นาง ศรีสุดา วนภญิโญศักด์ิ ผู้อ านวยการภมูิภาคเอเชียตะวนัออก การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย
66 นาย ศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) MFEC
67 นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
68 รศ. สมชัย ศรีสุทธยิากร กรรมการการเลือกต้ัง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)
69 นาย สมชาย หวงัวฒันาพาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด
70 นาย สมบติั เฉลิมวฒิุนันท์ ประธานกรรมการ บริษทั เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จ ากัด
71 นาย สมโภชน์ อาหนุัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั พลังงานบริสุทธิ ์จ ากัด (มหาชน) (EA)
72 นาง สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)
73 ดร. สมศักด์ิ ลีสวสัด์ิตระกูล รองประธานกรรมการ กลุ่ม บริษทั จี สตีล จ ากัด (มหาชน)
74 นาย สังวรณ์ ลิปตพลัลภ นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

75 นาย สัญชัย จงวศิาล President & CEO บริษทั มาร์ซัน จ ากัด
76 นาย สัณฑศักย์ รัศมีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านบรรษัทสัมพันธ์ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากัด
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77 นาย สารัชต์ รัตนาภรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
78 ดร. สุนันท ์สิงหส์มบญุ ประธานกิตติมศักด์ิ สมาคมพอ่ค้าข้าวโพดและพชืพนัธุไ์ทย
79 นาย สุภชัย วรีะภชุงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษทั ไทยนครพฒันา จ ากัด
80 นาย สุภาพ คล่ีขจาย นายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการทวีดิีจิตอล
81 ดร. สุภาพ ปรูานิธี รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั สุนทรเมทลัอินดัสทร้ีส์ จ ากัด
82 นาย สุรวฒิุ เชิดชัย ประธานบริหาร บริษทั อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จ ากัด
83 นาย สุวตัร สิทธหิล่อ ปลัดกระทรวง กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา
84 นาย โสภณ ราชรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษทั ทซีีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด
85 นาย อดิศักด์ิ จงจิระศิริ กรรมการและบรรณาธกิาร บริษทั นิปปอน อินโฟ บ ีจ ากัด
86 ศ.ดร. อภนิันท ์โปษยานนท์ ปลัดกระทรวง กระทรวงวฒันธรรม
87 นาง อรฤดี ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั นายณ์ เอสเตท จ ากัด
88 นาง อัญชลี ชาลีจันทร์ ผู้จัดการ ฝ่ายรัฐกิจสัมพนัธ์ บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ ากัด
89 นาง อารีรัตน์ เลาหพล ประธานกรรมการ บริษทั เซอร์เคิล รัน จ ากัด
90 นาย อิทธฤิทธิ ์กิ่งเล็ก ประธาน สภาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย
91 นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง
92 นาย เอกภณ บนัลือการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษทั เกรท โพลีเมอร์ จ ากัด

ชื่อ - นามสกุล


