
ล ำดับที่ ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง-หน่วยงำน
1 กอบกาญจน์ วฒันวรางกูร กรรมการและท่ีปรึกษา บริษทั โตชิบา ไทยแลนด ์จ ากดั
2 กลัยา งามพร้อมสกุล กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โอ.เอ็ม.แคน แอนด ์พร้ินต้ิง จ  ากดั
3 กิตติวุฒิ ศภุพฤกษส์กุล เจา้ของกิจการ บริษทั แซทเทล (ประเทศไทย) จ ากดั
4 กุลภคัรศรณ์ ปุณณภคัรพสิษฐ์ นายกสมาคมผูผ้ลิตรายการภาพและเสียง
5 เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ รองอธิบดีกรม เจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์
6 ดร.เกยรู กิตติธเนศวร ประธานกรรมการบริหาร บริษทัยูฟิ้ชบอล จ ากดั 
7 ดร.เกียรติศกัด์ิ กลัยาสิริวฒัน์ ประธานกรรมการ บริษทั โนโวลอากรีเทรด (ประเทศไทย) จ ากดั
8 โกมล วงศพ์รเพญ็ภาพ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน)

9 ผศ.ดร.ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ กรรมการสภาผูท้รงคุณวุฒิ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งอโยธยา

10 จรีภรณ์ อคัรพฒิุพนัธ์ กรรมการบริหาร บริษทั ราชาโยค จ ากดั
11 ดร.จกัรรินทร์ ศรีมูล คณบดีวิทยาลยันานาชาติเพ่ือการจดัการ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
12 จนัทร์เพญ็ เจียมสมยั กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั เจียมพลงังานอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
13 จนัทรา ธนาวุฒิวศิน กรรมการ บริษทั อลัติเมท โลจิสติกส์ จ  ากดั
14 พล.ต.ต. จ านงค ์รัตนกุล รองผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 5
15 นาวาอากาศเอก(พิเศษ) พญ.จินตนา มโนรมยภ์ทัรสาร กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สวสัดีเมดิแคร์ จ  ากดั และบริษทั บางกอกเฮิร์บ จ ากดั
16 จิราพร ศรีสมวงษ์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อินโฟ ออล จ ากดั
17 ฉตัรชนก ก่อประภากิจ รองเลขาธิการหอการคา้จงัหวดัตาก
ประธานนกัประกอบการรุ่นใหม่หอการคา้จงัหวดัตาก
18 ฉตัรรัตน์ หิรัญเชาวิวฒัน์ ประธานกรรมการ บริษทั แพลตตินัม่ โปรพลาสติก จ ากดั
19 ชวาลา ตั้งอยูภู่วดล กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ฟอร์เบส จ ากดั FORBEST CO.,LTD. บริษทั เอ็นเนอร์ยี ่มาสเตอร์ จ  ากดั ENERGY MASTER CO.,LTD. 

นายกสมาคม สมาคมผูป้ระกอบการน ้าร้อนพลงังานแสงอาทิตย ์SOLAR THERMAL ASSOCIATION
20 ชาตรี  เรืองพฒันา กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มณฑลพฒันา(1994) จ ากดั
21 ญาณินท ์กาญจนาป่ินโชติ ผูจ้ดัการ หจก. กงัวานพานิช
22 ฐิตินนัท ์วธันเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน)
23 ณฐินี ธรรมาวรานุคุปต์ ผูอ้  านวยการ บริษทั บลูริเวอร์ 1977 จ ากดั
24 ดร.ณฐัพร จาตุศรีพิทกัษ์ กรรมการ บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั
25 คุณหญิงณฐิักา วธันเวคิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั น ้าตาลและออ้ยตะวนัออก จ ากดั (มหาชน
26 ดนยั กนกวฒัน์ นกัการเงิน บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
27 พ.อ.หญิง.ผศ.ดร.พญ.ดงัใจ สุวรรณกิตติ ผูช่้วยศาสตราจารย ์วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้
28 ทิพจุฑา อศักุลโกวิท กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ ซี ซี วินโดว ์แอนด ์ดอร์จ ากดั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั รีสอตท์ ฮวงจุย้บา้นภูเขา จ  ากดั
29 เทพชยั แซ่หยอ่ง ท่ีปรึกษา Thai PBS
30 ดร.เทอดศกัด์ิ  บุญทศ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
 บริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)
31 นภสร  ประนิช กรรมการบริหาร บริษทั Sparsha Group 
32 นิธิวงศ ์โลหะวฒันะกุล กรรมการผูจ้ดัการ จ  าหน่ายและใหเ้ช่าคอมพิวเตอร์
33 ดร.นุชนาถ  วสุรัตน์ ประธานบริหาร บริษทั รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
34 ปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการ
ANZ Bank (Thai) Public Company Limited
35 ประภาพร มโนมยัวิบูลย์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ปภาวิน จ ากดั
36 ดร.ปริญญ ์พานิชภกัด์ิ รองหวัหนา้พรรค และหวัหนา้ทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์
37 หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวชั กงสุลใหญ่กิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐเปรูประจ าจงัหวดัเชียงใหม
่อดีตสมาชิกวุฒิสภา
38 ดร.ปัญจรัตน์ มงักรกนก กรรมการบริหาร บริษทั วงศช่์าง จ  ากดั

39 ปิยะนุช สมัฤทธ์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั แฟลช โลจิสติกส์ จ  ากดั
40 พงศพ์ล เมฆะวรากุล กรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการโรงแรมในเครือไมคก์รุ๊ป และโรงแรมเคปดารารีสอร์ท
41 ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ รองผูอ้  านวยการ บมจ ไทยเพรซิเดนท ์ฟดูส์
42 พนชักร เลิศสินธวานนท์ ผูช่้วยกรรมการเลขานุการฯ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันาสมาคมการคา้ หอการคา้ไทย

กรรมการ Suvanni Atelier Jewelry Brand ภายใตห้า้งหุน้ส่วนจ ากดั V.N.Gems
43 พวงรัตน์  จิร วุฒิ ตานนัท ์ กรรมการบริหาร บริษทั สยามมอดิฟายด ์สตาร์ช จ ากดั 
44 พชัญสิ์ตา ชยัพนัธโรจน์ กรรมการ บริษทัสยามไพร-ซิตา้ จ  ากดั
45 พาณิภคั วฒัโนดม กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดีเบอร่ีจ  ากดั
46 ดร.พิมพอ์นงค ์สินภทัรบดี ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลยัเทคโนโลยวิีบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา

47 เพชรพร้ิง สารสิน (อดีต) ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายภาพลกัษณ์และส่ือสารองคก์ร บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)
48 ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย์
49 มยรีุ  ศิริวจันางกูร กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั P.C. คอนเทนเนอร์ จ  ากดั
50 รณน ตนัธุวนิตย์ กรรมการผูจ้ดัการ RCL Logistics Co.,Ltd
51 รังสนัต ์ศรีสุวรรณรัตน์ ผูจ้ดัการ ร้านอาหาร Battention Please 

รำยช่ือผู้เข้ำอบรมหลกัสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนองค์ควำมรู้และควำมร่วมมือทำงธุรกจิจีน
(ToP Executive Program on China Business Insights and Network : TEPCIAN)



52 รัตนา ตรีพิพฒัน์กุล กรรมการบริหาร บริษทั พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จ ากดั (มหาชน)
53 ริช เฉลิมชยัชาญ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ  ากดั

54 รุ่งนภา ภทัรธีรานนท์ รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ตราเพชร จ ากดั

55 ลดัดาวลัย ์จงวิศาล กรรมการบริหาร บมจ. มาร์ซนั 
56 วราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อีเอ เมคานิกส์ จ  ากดั
57 วรุณี  เศรษฐีวรรณ กรรมการบริหาร บริษทั ไทยฟ้า (2511) จ ากดั
58 ดร.วลัลภ ก่ิงชาญศิลป์ นายกสมาคมรักษาความปลอดภยัภาคพ้ืนเอเซีย-แปซิฟิค

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทัรักษาความปลอดภยั กทัส์ อินเวสติเกชัน่ จ  ากดั

59 วิชิต วิทยฐานกรณ์ นายกสมาคมน ้ามนัถัว่เหลืองและร าขา้ว
60 วิฐรา จิตนราพงศ์ ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธุรกิจต่างประเทศ 
บริษทั แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จ ากดั

61 ดร.วิฑูรย ์สิมะโชคดี ประธานมูลนิธิ 3 R
62 วุฒิชยั เหลืองอมรเลิศ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั สยามพาร์ค บางกอก จ ากดั
63 ศรีบงัอร รัตนวงศส์วสัด์ิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั สยามส าลี จ  ากดั
64 ศลิษา พิบูลยส์วสัด์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร บริษทั คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จ ากดั

65 ศศกร  แผ่ดิลกกุล กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยีส์่ จ  ากดั
66 รศ. ศกัรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการสภาผูท้รงคุณวุฒิในสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
67 ศ.ดร.ศภุลกัษณ์ พินิจภูวดล กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ยนิูคเอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั

68 สมศกัด์ิ พะเนียงทอง กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั  ฟอร์ดเอกระยอง จ ากดั
69 ดร.สิทธิวตัน์  ก  ากดัวงษ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคลั แคร์แอนดแ์ล็บ จ  ากดั (มหาชน) 
70 สิรังรอง โชววิ์วฒันา รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ช.ทวีก่อสร้าง จ  ากดั

71 สุดา เตชะประจกัษจิ์ตต์ กรรมารผูจ้ดัการ บริษทั นอร์ทสตาร์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั
72 ดร.สุนนัท ์สิงห์สมบุญ ประธานกิตติมศกัด์ิ สมาคมพอ่คา้ขา้วโพดและพืชพนัธุ์ไทย
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
73 สุพจน์ พิทกัษณ์รงคพ์ร กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยลี ฟู๊ ดส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

74 สุพพตา ธีมากร กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอส.พี.เอ.อินทีเกรชัน่ จ  ากดั

75 สุรพล  ทวีแสงสกุลไทย  กรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
(หอการคา้จงัหวดัขอนแก่น) 
76 สุรินทร์ ตุลยว์ฒันจิต กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สากลบอตตล่ิง จ  ากดั
บริษทั สากล เบเวอเร็ดจ ์จ  ากดั (บริษทัอุตสาหกรรมน ้าด่ืม)

77 สุเวทย ์ธีรวชิรกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO)
บริษทั เอ็ม บี เค จ  ากดั(มหาชน)
78 เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ ท่ีปรึกษาประจ าสภามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย President of HabourSpace@UTCC
79 อนุษฐา เชาววิ์ศิษฐ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โตโยตา้ ทูโช (ไทยแลนด)์ จ ากดั
80 อรพรรณ เหล่าประภสัสร กรรมการ สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวระยอง
81 อรวรรณ ติลกเรืองชยั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เวิลดฟ์ดูส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
82 อาภาภรณ์ โกศลกุล คอลมัน์นิสตห์นงัสือพิมพไ์ทยรัฐ และ
บรรณาธิการอ านวยการ บริษทั สปิริตอาร์ท 2011 จ  ากดั
83 อ่ือหลาย อู๋ กรรมการผูบ้ริหาร บริษทั ไทยผลิตผลรุ่งเรือง จ  ากดั และ เครือกิเลนกรุ๊ป

84 อรพินธ์ จิรชนานนท์ กรรมการรองผูอ้  านวยการ บมจ. เอราวณัประกนัภยั

85 โชคชยั สุดดี เจา้ของและกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ส านกังานกฎหมายรุ่งธรรม จ ากดั และ บริษทัส านกังานกฎหมายโชคชยั สุดดี จ  ากดั


หมายเหตุ : ต าแหน่งของแต่ละท่านอาจมีการเปล่ียนแปลงตามวาระ


