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ฯพณฯ สมศกัดิ์ ปริศนานันทกลุ อดีตรองประธานสภาผูแทนราษฎร    
  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา     
  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ฯพณฯโพธิพงษ ล่ําซํา อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย   
ดร.กมล รอดคลาย ที่ปรกึษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กฤตพงศ ปานผา  ประธานกรรมการบรหิาร     
  บริษัท คนรักกอลฟ จํากัด 
กฤตภาส อิสราพานิช กรรมการผูจัดการ      
  Glai Gan Place Hotel 
กฤตศร มังกรกาญจน กรรมการ      
  บริษัท ไทยนามพลาสตกิส จํากัด (มหาชน) 
กฤษณะ ทามะรัตน กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท เคที อีโวเทค จํากัด 
กฤษภาส เฟองฟ ู  กรรมการผูจัดการ      
  อรทัย ทรานสปอรต 
กฤษรชฏะชญตว กฤตพิพัฒนโพคิน ผูอํานวยการสํานักขาวชอง 13 สยามไทย ศูนยบรหิาร 3 จังหวัดภาคใต 
พ.ต.อ.กันตวัฒน พงศสถาบด ี ผูกํากบักองบังคบัการตรวจคนเขาเมือง     
  สํานักตรวจคนเขาเมอืง 
กานตกมล ศิริกุลกานต ผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑ     
  บริษัท เมดิทอป จํากัด 
กุลธัช เทียนจวง  กรรมผูจัดการ      
  บริษัท บิสซเินส บลูเลทีน เซอรวิส จํากัด 
ไกรกิตติ ทิพยกนก ผูจัดการ โรงแรมพานหิน 
ดร.เขมกิา ชินอัครเศรณ ี ประธานกรรมการบรหิาร โรงแรมอวตาร     
  ประธานกรรมการบรหิาร บริษัทยเูนียนรบัเบอรโกลฟ จํากัด 
คงสกล จึงพฒันา  ประธานกรรมการบรหิาร     
  บริษัท โรเบริท ฟลิปสารสิน 2009 (ประเทศไทย) จํากัด 
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คําฟอง อุปพงษ  ผูจัดการ บริษทั ธนาวรรณการคา จํากัด 
จเร พงศปรีชา  ที่ปรกีษากฏหมาย เครือถาวรกรุป 
จันนะพา วงสหมอละพมู ประธาน บริษทัเหมืองแร CNP  
ดร.จริวัตร โชคคติวัฒน หัวหนาผูตรวจประเมิน     
  Perry Johnson Registrars, Inc. 
จิรายุ เจนวิริยะกลุ รองประธาน      
  บริษัท ศิวกร เมดิคัล คลีนิค จํากัด 
ดร.เจรญิ รุงริราโสภณ ประธานกรรมการบรหิาร     
  บริษัท ส.ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 
ดร.ฉลองขวัญ ตั้งบรรลือการ อดีตหัวหนาสาขาวิชานิติพิษวิทยา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ฉาย เดชนพรัตน  กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท ยูนิเวอรส ชัตเตอรส จํากัด 
ชนัยธร กังวานไพเราะ ประธานกรรมการ      
  บริษัท แอสโซซเิอท โปรเจคท จํากัด 
ชยาวุธ จิระธันห  Director/Executive Vice President    
  ONE HUNDRED AND TEN CO.,LTD 
ชวน ทองไทยสิน  ผูจัดการฝายการผลิต หางหุนสวนจํากัด โรงงานฟอกหนังไทยเสร ี
ร.ต.อ.ชัยชนะ วโนทยาโรจน รองสารวัตร กองกํากบัการสบืสวน2กองบงัคับ การสืบสวนสอบสวน
  กองบญัชาการตํารวจนครบาล 
พระมหาชัยศิลป แสงสวาง เจาอาวาส วัดดอนทรายแกว 
ชัยสิงห นฤหลา  กรรมการผูจัดการ The Continent Hotel 
ชาญชัย ศรีสุวรรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมรวมกจิรุงเรือง 
ชาติประชา สอนกลิ่น ที่ปรกึษาอิสระ      
  บริษัท สุวรรณพงิคาร จํากัด 
ชาย งามอจัฉริยะกุล ประธานกรรมการ      
  บริษัท เอ เบสท เอสเตท จํากัด 
ชิษณุพงศ ธนกิจบวรพันธุ ประธานเจาหนาที่บริหาร     
  บริษัท เอสคูแลป คลินิก (เอเชีย) จํากัด     
  บริษัท ธนวินทโฮลดิง้ จํากัด 
เชาวพันธ กีรติอารียกลุ ผูจัดการ      
  บริษัท เอสเคอาร Power Plus จํากัด 
ไชยวัฒน เพชรโลหะกลุ รองกรรมการผูจัดการ     
  บริษัท ต้ังเซียะปงโลหะกิจ จํากัด 
ณรงค คงคาวนา  ผูชวยกรรมการผูจัดการ     
  บริษัท แลนด แอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 
ณรงค ชุณหฤชากร กรรมการผูจัดการ     
  บริษัท ซีเอ็นซี โมลดแอนดพารท จํากัด 
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ณวรรธน ตริยพงศพัฒนา กรรมการผูจัดการ     
  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 
ณัฏฐากร คงขํา  กรรมการผูจัดการ     
  บริษัท บีดลี จํากัด  
ณัฐสรณ เกตปุระภากร  อาจารยประจําดานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ดารันดา วิสุทธิผล  Executive Business Development Director     
  NARET GROUP (THAILAND) Co., Ltd. 
ดร.ดารา ศาสตร   รองอธิบดี      
  Office of the Council of Ministers ประเทศกัมพูชา 
ร.ต.เดชะ มั่นคงติพันธ รองผูอํานวยการแผนกวางแผนมาตรฐานบุคคลากรขาย  
  บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย(สํานักงานกรุงเทพฯ) 
นายแพทยถนอมศักดิ ์อัศวดิลกชัย ประธาน      
  บริษัท แสงฟา ดีเวลลอปเมน จํากัด 
ทวีเกียรติ เมธีเจริญพงศ กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท วีจีแอล โกลบอล เทรดดิ้ง จํากัด 
ทศพร วานิชนาม  กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท หางขายทองนําเกียเฮง จํากัด 
ธนกร ภัทรบญุสริ ิ ประธานกรรมการ      
  บริษัท บางกอกเอ็กซเพรส ไลน จํากัด 
นายแพทยธนัช เงินประเสริฐศร ี กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด 
ธนัท ติระพรชัย  กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท ยู แคร จํากัด 
ธนิต เหลืองวิไล  กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท  888ไลออน จํากัด 
ธัญญะ วงศพรเพ็ญภาพ กรรมการผูจัดการ บริษัท เด็กเนิรดดอทคอม จํากัด 
ดร.ธัญรดี ศรีศักดิส์กลุชัย ประธานมลูนิธิ ธัญรด ีศรีศักดิ์สกลุชัย 
ธีธัช ปญสริิชาติ  ที่ปรกึษา บริษัท อัลคาวัน ภาคเหนือ จํากัด 
ธีรยุทธ ลีนานุนารถ กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท รักษาความปลอดภัย ลีพารท จํากัด 
ธีรวุฒิ วชิรมงคลพงษ อัยการพเิศษฝายคดีอาญา     
  สํานักงานอัยการสูงสุด 
ดร.นรภัทร จินดาปราณีกุล กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท ไอเเมค เเอสเซท จํากัด 
นวพร สอดศร ี  ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู มลูนิธิกสกิรรมธรรมชาต ิ
นัฐชัย ไชยพรม  ประธานบริษัท      
  B.N.K. Pattaya Wine Gallery Co,.Ltd. 
ดร.พญ.นนัทวัน ชอุมทอง ประธานกรรมการ บริษัท ศิวกรเมดิคลินิก 
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บรรลุ นราพินจิ  วิศวกร กองวิศวกรรมติดตั้งไฟฟาพลงัน้ํา     
  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ดร.บญุทรกิา เอี่ยมคงศร ี ผูประกาศขาวในพระราชสํานัก     
  สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 
เบ็ญจา มาโม  ผูอํานวยการบรหิาร Siam Araya Society 
ประครอง นามนันทสิทธิ ์ กรรมการ บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  
  กรรมการผูจัดการ บริษัท เจเอสวี สปริง จํากัด 
ประเจิด สุขแกว  อดีตผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค   
ปรัชญนนท เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการบรหิาร     
  บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คคอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ปราโมทย ศรีวงศสงวน อดีตกรรมการผูจัดการ     
  บริษัท กุลธรเคอรบีเ้ฟานดรี ่ จํากัด 
ปรีติ พัวนุกุลนนท  ผูจัดการ จีพาวเวอรโซลูชั่น 
ปาริฉัตร สงวนปยะพันธ ประธานมลูนิธิเพื่อความสงบสุขของมนุษยโลก 
ปยะวรรณ ไทยเพชรกลุ กรรมการสายงานธุรกิจ     
  บริษัท วีซีเอส เอเชีย จํากัด 
พงศพิชาญ โรจนสุวรรณ กรรมการผูจัดการ      
  บริษัทพงศพัฒนาเคหะ จํากัด 
พ.อ.อ.ดร.พชรภณ วีระกจิพานิช ประธานทีป่รึกษา      
  บริษัท ซันบลายด(ประเทศไทย)จํากัด 
พรทิพย โลหรัตนเสนห รองกรรมการผูจัดการ     
  บริษัท ที.พี.เอส มีเดีย จํากัด 
พัทยา บุนนาค  ประธานกรรมการ Rotary Club of Phayao 
พัลลภ จันทรดลิกรัตน ผูจัดการ บริษทั ท็อบ เอส ที บิวเดอร จํากัด 
เพชรสุภางค ธีระรัตนนุกลุชัย รองกรรมการผูจัดการ     
  บริษัทธีระรัตนคอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 
เพ็ญพิชชา มณีรัตน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
บาทหลวงไพศาล ราชกิจ ผูบริหารโรงเรียนเซนตแมรี ่อุตรดิตถ 
ดร.ภัทธิรา ธีรสวสัดิ์ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พระครูใบฎีกามงคล วังคีร ี เลขาธิการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร     
  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
มณฑา สังขสุวรรณ ประธานมลูนิธิสังขสุวรรณ 
มณี นามศิริพงศพันธุ ผูอํานวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 
ดร.มังกร หริรกัษ  ที่ปรกึษาอธิการบด ี     
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มัทยา ดีจรงิจริง  กรรมการผูจัดการ Honor Audit and Advisory Co.,Ltd 
ไมตร ีอุสาหะ  ประธานกลาง โรตารีดุสิต 
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ยุทธศาสตร คุณธรวิวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ     
  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)  
เยี่ยม พูลผล  กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท แอดไวซ แคปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
ระดม ทองสุข  กรรมการผูจัดการ      
  บริษท ซี.เอฟ. มเีดีย จํากัด 
รัชญา วัชรเชาวภาส กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท โคโคดี โคโคนัท 1970 จํากัด 
ดร.รัฐนันทน เชนสริิเมธีกลุ ประธานเจาหนาที่บริหาร     
  บริษัท เอสเอฟเทค เทคโนโลยี จํากัด 
รัฐนินท เลิศศิริธานนท ผูชวยกรรมการ บริษัท วอเทค จํากัด 
รัตนา เยาวรัตน  กรรมการบรหิาร บริษัท Conzol Solutions จํากัด 
ดร.วสันต อริยพทุธรัตน Founder & Industry Pioneer, Chief Industrial Ecologist  
  บริษัท คีนน จํากัด 
ดร.วัชราภรณ ผิวขาว กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท ดิสคัพเวอรี่ ฮอลิเดย จํากัด 
วัฒนศิริ กรสุทธิ์วริทธิ ์ กรรมการ มูลนิธิ ธัญรด ี ศรีศักดิ์สกลุชัย 
ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธุ คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาตร 
วิศิษฐศักดิ์ รัชไชยบุญ กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท ธนเสริม จํากัด 
ศรัณย เจะอบุง   ผูจัดการ บริษทั ไอนาทัวร จํากัด 
ศุภโชค โลหวนิชชัย กรรมการผูจัดการ     
  บริษัท ภูมิสุวรรณศิริ จํากัด 
ศุภรัตน นาคบุญนํา พิธีกร ผูประกาศขาวอิสระ   
ษรัญพัฒน ทวสีิทธาพล ผูจัดการทั่วไป      
  บริษัท เพาเวอร โปรเฟสชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด 
สถาปตย ภูทองคํา กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท จรณ เพาเวอร ไอเดีย จํากัด 
สธน เสมอภาค  กรรมการผูจัดการ     
  บริษัท ยูไนเต็ด อินดัสเทรียล จํากัด 
นายแพทยสมชาย เช้ือนานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองบัวลําภู 
สมนึก ปนถาวรรักษ รองผูอํานวยการสถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่น    
  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
สมศักดิ์ บริสทุธนะกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร     
  บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) 
สมาน งวนสําอางค กรรมการผูจัดการ บริษัท ดี อี เอส จํากัด  
สิทธิชัย ปริญญานุสรณ กรรมการผูอํานวยการ มูลนิธิบรูณะชนบทแหงประเทศไทย 
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สิทธิพงษ แกวกําพลกุล กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท เจรญิเมืองแมชชินเนอรี่ จํากัด 
สุกัญญา เลือ่นศักดิ ์ กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท ริช โปรเจคท คอนซลัแทนส จํากัด 
สุกิจ ปริชาสมัมกลุ กรรมการผูจัดการ Sathorn Framing  
สุรชัย โสตถีวรกลุ  กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท เซ็นเตอร คอนเทนเนอร จํากัด 
พระปลัดสุรเชษฐ หนูเอี่ยม ผูชวยเจาอาวาสวัดโตนด / เลขานุการเจาคณะอําเภอบางกรวย  
  พระวินยาธิการจังหวัดนนทบุรี คณะสงฆจงัหวัดนนทบุร ี
สุวัฒน สุขกาย  รองประธาน บริษัท เอเชีย เคนดี้ จํากัด 
ดร.สุวารี นามวงค  รองผูอํานวยการ Center for Tourism Industry Capacity Research 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
ดร.โสภาพมิพ สิมะกุลธร รองผูแทนอาวุโส      
  กลุมบริษัท โซนี่ (ประเทศไทย) 
อธิพีร ณ นคร  ประธานเจาหนาที่บริหาร     
  บริษัท เอชอารไอ เอนเทค จํากัด 
ผศ.ดร.อนรุักษ โพธิ์เอี่ยม รองคณบด ีคณะวิทยาศาสตร     
  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ดร.อมริสา ตัณสถิตย กรรมการผูจัดการ      
  บริษัทธนารมยเฮล็ทโปร จํากัด 
อษณีย กีรติอารียกลุ กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท เอสเคอาร Power Plus จํากัด 
อัครนันท ตรีวัฒนาวงศ กรรมการผูจัดการ      
  บริษัท อินดิโกอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
อิทธิพล วิโรจวานิช ประธานกรรมการ      
  บริษัท อธิพัฒน-ธนวัต จํากัด 
อุดมศิลป เลิศวรปรีชา ประธานกรรมการ     
  บริษัท แสงอุดมไลทติ้งเซ็นเตอร จํากัด 
อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม อดีตสมาชิกวุฒสิภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฏร จังหวัดลพบุรี  
  ประธานคณะกรรมการกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย   
ฮันส เยิรก เอ็กกิมันน กรรมการผูจัดการ บริษัท กูเดิล ลเินียรเท็ค จํากัด(ประเทศไทย) 
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