รายชื่อผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
สํานักพิมพ์
- คุณ ปานบัว บุน ปาน หัว หน้ า สํ า นัก ประธานกรรมการ บริ ษั ท มติ ช น จํ า กัด
(มหาชน)
- คุณวรวรรณ ธานีรัตน์ กรรมการผู้จดั การ บริษัท ใยไหม ครี เอทีฟ กรุ๊ป จํากัด
- คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
- คุณ วรพัน ธุ์ โลกิ ต สถาพร กรรมการผู้จัด การสํ า นัก พิม พ์ บริ ษั ท สถาพรบุ๊ค ส์
จํากัด
- คุณ สมชัย เบญจมิ ต ร กรรมการผู้ จัด การสํ า นัก พิ ม พ์ บ ริ ษั ท บี มี เ ดี ย กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จํากัด
- คุณสมคิด ลวางกูร สํานักพิมพ์บริษัท โปร-วิชนั่ เอนเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด
- คุณองอาจ จิรอร บรรณาธิการอํานวยการหนังสือเล่ม บริ ษัท อมริ นทร์ พบั ลิชชิ่ง
จํากัด (มหาชน)
- คุณดนัย จันทร์ เจ้ าฉาย กรรมการผู้จดั การสํานักพิมพ์ดีเอ็มจี
- คุณดวงพร เพชรสังกฤต กองบรรณาธิการสํานักพิมพ์ดีเอ็มจี
- คุณศักดิช์ ยั วิจยั ธรรมฤทธิ์ กรรมการผู้จดั การ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จํากัด
- คุณไมตรี คุณพักตร์ พริ ง้ ลิมปิ ชาติ อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
(2005-2007) และนักเขียนและกรรมการผู้จดั การสํานักพิมพ์หนอนและบ้ านไมตรี
- คุ ณ เพชรยุ พ า บู ร ณ์ สิ ริ จรุ งรั ฐ บรรณาธิ ก าร นั ก เขี ย น และประธาน
กรรมการบริหาร สํานักพิมพ์ ณ เพชร และนะเพชรเผ็ด
- คุณ อิ ศ วเรศ ตโมนุท บรรณาธิ ก ารบริ ห ารและหุ้น ส่ว น สํ า นัก พิ ม พ์ ฟ รี ม ายด์
พับลิชชิ่ง จํากัด
- คุณอัฐพงส์ เพลินพฤกษา บรรณาธิการ สํานักพิมพ์โอ้ พระเจ้ า
- คุณจรัญ เทียนหอม กรรมการผู้จดั การสํานักพิมพ์แสงดาว
- คุณเจน สงสมพันธุ์ สํานักพิมพ์นาคร
- คุณนัยนา รัตนวรรณ บรรณาธิการและรองประธานฝ่ ายการตลาดสํานักพิมพ์
สันสกฤต
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- คุณศรัทธา ลาภวัฒนเจริ ญ สํานักพิมพ์เพราะคิดถึง..จึงออกเดิน และปูทะเลย์
มหาสมุด
- คุณอวสร ตัญญไพบูลย์ Publishing Director บริ ษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์
สเตชัน่ เนอร์ รี่ จํากัด
- รศ.มานิต จุมปา สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณจิตติ หนูสขุ บรรณาธิการอิสระ
ผู้จัดจําหน่ าย
ผู้จดั จําหน่ายหรื อสายส่ง
- คุณเขต เส็งพานิช กรรมการผู้จดั การ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด
- คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
- คุณวินยั ชาติอนันต์ รองผู้จดั การทัว่ ไป บริ ษัท เคล็ดไทย จํากัด
ร้ านหนังสือ
- คุณอุไรวรรณ กรวิทยศิลป ผู้จดั การศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พนักงานขาย
- คุณศิริรัตน์ แจมศรี ร้ านนายอินทร์ สาขาโฮมโปร ถนนราชพฤกษ์
- คุณศิริรัตน์ แจมศรี พนักงานประจําศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณเอกนริ นทร์ โต๊ ะงาม พนักงานขายศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณแววคํา ผ่องแผ้ ว พนักงานเก็บเงินศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณอัญชลี ศรี เจ้ า พนักงานขาย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณลักษณา เจนช่าง ฝ่ ายบุคคลและตรวจสอบคุณภาพ (QA) ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณสุชาติ กลิน่ โซดา พนักงานขาย ร้ าน B2S
- คุณอุทิสา จันทร์ ธนา หัวหน้ าร้ านมติชนบุ๊คคลับ ประชาชื่น
- คุณพรศักดิ์ ปิ่ นขุนทอง หัวหน้ าส่งเสริมการขาย บริษัท งานดี จํากัด
- คุณธนสิทธิ์ ขําศรี ร้ านมติชนบุ๊คคลับ สาขาโรงพยาบาลวิชยั ยุทธ์
- คุณบุญญานุช นวลศรี ร้ านเอเชียบุ๊ค สาขาซีพีทาวเวอร์
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คุณพรนภา โหประพัฒน์ ผู้จัดการร้ านหนัง สือ ของสํา นักพิ มพ์ ณ บ้ า น
วรรณกรรม ในศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ สาขาบางแค
ผู้เขียน
ผู้เขียนที่ได้ รับรางวัลต่าง ๆ ในระดับประเทศ จํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
- คุณวัชระ เพชรพรหมศร หรื อวัชระ สัจจะสารสิน นักเขียนรางวัลซีไรต์ พ.ศ.
2551
- คุณวินทร์ เลียววาริ นทร์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2542
- คุณอาจินต์ ปั ญจพรรค์ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปี พ.ศ. 2534
และนักเขียนรางวัลนราธิป พ.ศ. 2550
- คุณกนกวลี พจนปกรณ์ นักเขียนรางวัลชมเชย จากรางวัลประกวดหนังสือดีเด่น
ประเภทนวนิยาย พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2547-2549 และ พ.ศ. 2552
ผู้เขียนหนังสือที่เป็ นหนังสือขายดี (Best Sellers) จํานวน 3 ท่าน
- คุณวาสนา นาน่วม เจ้ าของผลงาน ลับลวงพราง และลับลวงพราง ภาคพิสดาร
- คุณไมตรี ลิมปิ ชาติ เจ้ าของผลงาน คนอยูว่ ดั
- คุณสมคิด ลวางกูร เจ้ าของผลงาน ชุดฮาสุดขีด
ผู้เขียนที่เป็ นนักวิชาการที่เขียนหนังสือเล่มที่มิใช่ตําราเรี ยน ได้ แก่
- ดร.ไสว บุญมา
- รองศาสตราจารย์ คึกเดช กันตามระ
- อาจารย์อมราภรณ์ วงษ์ ฟัก
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ ภาดา
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
ผู้ประกอบการโรงพิมพ์และกระดาษ
- คุณสมโภชน์ คุณโลก กรรมการผู้จดั การโรงพิมพ์และสํานักพิมพ์เสมาสาส์น
- สุดาวดี สุริย์ฉาย โรงพิมพ์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- คุณชาตรี เริ งหทัยธรรม กรรมการผู้จดั การโรงพิมพ์บางจาก
- คุณพวงปราง เพ็ญศรี รองผู้จดั การและรักษาการหัวหน้ าฝ่ ายการพิมพ์ โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณสุขกิจ บรรณกิจ โรงพิมพ์บรรณกิจ
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- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล แสงกล้ า โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- คุ ณ ชาญวิ ท ย์ จารุ ส มบัติ รองกรรมการผู้ จั ด การแอ๊ ดว๊ านซ์ อ โกร (Senior
Executive Vice President)
นายกสมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
- คุณริ สรวล อร่ามเจริ ญ
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
- คุณชมัยพร แสงกระจ่าง
นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ ภาดา
ผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ที่น่าจะเขียนแต่ยงั ไม่ได้ เขียน จํานวน 10 ท่าน
- รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุขมุ เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ
- ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ Senior Vice President of Finance and
Administration Centara Hotels & Resorts
- ดร.วุฒิ ชินชนะโชคชัย กรรมการผู้จดั การกลุม่ บริษัท ชินชนะโชคชัยกรุ๊ป
- ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกลุ ที่ปรึกษากลุม่ สมบูรณ์ กรุ๊ป
- ดร.เกียรติชยั วีระญาณนนท์ กรรมการผู้จดั การบริษัท อัลฟ่ านิวมอริค จํากัด
- ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการผู้จดั การบริษัทและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ดร.สมบัติ คงสวัสดิเ์ กียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จํากัด
- ดร.นงพงา ลีลายนะ พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการอิสระ.
- ผศ.รุ่งโรจน์ เบญจมสุทิน อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
การสัมมนาระดมความคิดเห็นกับกลุม่ เฉพาะด้ าน (Focus Group) ในส่วนของ
ผู้จําหน่ายที่เป็ นพนักงานซึง่ ทํางานใกล้ ชิดกับผู้อา่ น คือ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
- นายไพรัช บุปผาชาติ
- นายวัฒนา บุปผาชาติ
- น.ส.สุกญ
ั ญา ปวุฒินนั ท์
- น.ส.เบญจา หยดย้ อย
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- น.ส.จีราพร บุญทองสุข
- นางนัญญา มีชยั
- น.ส.วาสนา ขําคม
ผู้ผลิตและเจ้ าของลิขสิทธิ์อปุ กรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการอ่านคือ ที่ตงรั
ั ้ กการอ่าน
- คุณทรงกฤษณ ศรี สขุ วัฒนา
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