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รายชื่อผูร้ ่ วมหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที่ 2
รายชื่อ
ตําแหน่ ง / หน่ วยงาน
คุณกฤษฎา เปี่ ยมพงศ์สานต์
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
คุณกฤษฏา มณเฑียรวิเชียรฉาย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการ
คุณกฤษณา จันทรประภา
ต่างประเทศ
คุณเกียรติ ศรี จอมขวัญ
ประธานกรรมการ บริ ษทั อลีนกิจสยาม จํากัด
กรรมการการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและประธาน
คุณจิตราภรณ์ เตชาชาญ
กรรมการบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
คุณจุฑาทิพย์ ธี รเกาศัลย์
ฝ่ ายพัฒนาและบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ กลุ่มงานผูอ้ อกหลักทรัพย์ และบริ ษทั จด
คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์
ทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์
อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม
คุณชาลอต โทณวณิ ก
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จํากัด (มหาชน)
คุณชุติมา บุณยประภัศร
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
คุณ ณ กาฬ เลาหะวิไลย
บรรณาธิการ หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์
คุณณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
รองประธานกรรมการ บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน)
รองผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
คุณดนุชา ยินดีพิธ
รัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
คุณดุสิต นนทะนาคร
ประธานหอการค้าไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไครัส จํากัด / รองประธานและ
คุณเตชะ บุณยะชัย
คณะกรรมการบริ หาร สภาผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อแห่งประเทศ
ไทย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ การและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ดร.ถกล นันธิราภากร
หอการค้าไทย
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ /
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.
หอการค้าไทย
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คุณธวัชชัย สําโรงวัฒนา

20

คุณธานี พุฒิพนั ธุ์พฤทธิ์
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คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
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คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค
คุณบวร กุลทนันทน์
คุณบูรณ์ ฐาปนดุลย์
พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริ ฐ
ดร.ประเสริ ฐ ตปนียางกูร
คุณปราณี ภาษีผล
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ม.ล.ผกาแก้ว บุญเลี้ยง

29

พล.ท.พนา ถนอมสิ งห์

30

คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

31

คุณพานิ ช พงศ์พิโรดม
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คุณพิมพาพรรณ ชาญศิลป์
คุณเพรามาตร หันตรา
คุณไพเราะ สุ ขสว่าง
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คุณไพรัช บูรพชัยศรี
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คุณภูมินทร์ หะริ นสุ ต
พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์

38

คุณมัทนา วัทนฤทธิ์

39

คุณยง รุ่ งเรื องธัญญา

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย /
กรรมการ บริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี)
จํากัด
เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ประธานศาลอุทรณ์ ภาค 6
อธิบดีผพู ้ ิพากษา ศาลแรงงานกลาง
รักษาการผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาล
หัวหน้าผูต้ รวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ /
กรรมการคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานกองทุนรวม
วายุภกั ษ์
ที่ปรึ กษาสถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย /
กรรมการรองผูจ้ ดั การ บริ ษทั สยามยูไนเต็ดสตีล (1995)
จํากัด
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.)
กระทรวงพลังงาน
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
รองอธิบดีกรมสรรพากร
อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ /
ที่ปรึ กษา บริ ษทั วุฒิธร เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย และ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั หะริ นสุ ดขนส่ ง จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) /
อดีตผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด
ที่ปรึ กษา-การสื่ อสารองค์กร
บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาค
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คุณยรรยง พวงราช
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
คุณวรยุกต์ เจียรพันธุ์
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ผศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์
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คุณวิโรจน์ จิรัฐิกาลโชติ
ดร.วิฑูรย์ สิ มะโชคดี
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คุณวีรศักดิ์ โฆสิ ตไพศาล
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คุณศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
คุณเศกสรรค์ บางสมบุญ

49

คุณสงวนศรี สุ ทธิพงษ์ชยั
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คุณสนัน่ อังอุบลกุล

51

ศ.ดร.สม จาตุศรี พิทกั ษ์
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คุณสมกิจ อนันตเมฆ
ดร.สมชัย ว่องอรุ ณ
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ดร.สมชัย สัจจพงษ์
คุณสมบูรณ์ งามลักษณ์
คุณสราวุธ เบญจกุล
คุณสุ นนั ทา สมบุญธรรม
คุณสุ รางค์ เปรมปรี ด์ ิ
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คุณสุ วรรณี คํามัน่
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คุณแสงทิพย์ ยิม้ ละมัย
พล.ต.ท.สุ วฒั น์ ธํารงศรี สกุล

กลาง /
ประธานกรรมการ บริ ษทั สิ นรุ่ งเรื อง บางพูด จํากัด
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษทั สมบูรณ์สุข จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
ประธานคณะกรรมการพัมนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท.เคมีคอล จํากัด
(มหาชน)
กรรมการบริ หารสถาบันพระปกเกล้า
อธิบดีอยั การฝ่ ายคดีพิเศษ สํานักงานคดีพิเศษ
สํานักงานอัยการสูงสุ ด
กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เวสเอร์นพร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด
ที่ปรึ กษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / ประธาน
กรรมการ
บริ ษทั ไอซี ซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด(มหาชน)
ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคใต้
รองประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บริ ษทั สตาร์ ซานิทารี แวร์ จํากัด (มหาชน)
อธิบดีกรมศุลกากร
วุฒิสมาชิก รัฐสภา
รองเลขาธิการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม
ประธาน และกรรมการบริ หาร บริ ษทั ในเครื อธนิยะกรุ๊ ป
กรรมการผูจ้ ดั การสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัมนาการ
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ
ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
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คุณอนุชาติ คงมาลัย
พญ.อภิรมย์ เวชภูติ
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คุณอรสา มัง่ คงขันติวงศ์
คุณอริ ยา ติรณประกิจ

66
67

คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร
ดร.เอกชัย อภิศกั ดิ์กลุ

(ด้านความมัน่ คงและกิจการพิเศษ)
รองอัยการสูงสุ ด สํานักงานอัยการสูงสุ ด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัมนาคุณภาพบริ การ
สํานักงานหลักการประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
ผูต้ รวจราชการกระทรวงพาณิ ชย์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานกฏระเบียบกํากับดูแล
และวิจยั พัฒนา สมาคมตราสารหนี้ไทย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
คณบดีคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณพรสิ ทธิ ์ ศรีอรทัยกุล
ประธานบริษท
ั กลุ‹มบริษท
ั บOCμOeaจมส_ จํากัด และ
บริษท
ั ในเครือ
หลักสูตร TEPCoT สํ าหรับผมมีคุณคาอย
างมาก
ผมมีความประทับใจหลายๆ ดาน
่
่
้

คุณพรสิ ทธิ ์ ศรีอรทัยกุล

ประธานบริษท
ั กลุมบริ
ษท
ั บิวตีเ้ จมส์ จํากัด และบริษท
ั
่
ในเครือ
จากการไดเข
กสูตร TEPCoT รุนที
่ ตัง้ แตวิ
เป็
้ าร
้ วมอบรมหลั
่
่ ่ 4 เริม
่ ทยากรซึง่ ลวนแต
้
่ น
ผู้บริหารระดับ
ชัน
้ นําของประเทศ และมุมมองใหมๆ่ ทีไ่ ดจากเพื
อ
่ นรวมรุ
นที
่ าจากหลากหลายภาคส่วน
้
่
่ ม
ทัง้ จาก
หน่วยงานราชการและนักธุรกิจจากหลากหลายประเภทธุรกิจ อีกทัง้ ผมประทับใจกับ
กิจกรรมสั มพันธที
์ ่
สรางความรั
กและความสมดุลระหวางกั
นไดเป็
ตลอดจนการบริหารหลักสูตรทีม
่ ี
้
่
้ นอยางดี
่
ประสิ ทธิภาพ
โดยสรุปมีความประทับใจและดีใจทีไ่ ดรั
้ บการอบรมหลักสูตร TEPCoT

พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ_

อดOμผูOEบั-ชาการทหารสูงสุด/ประธานรุ‹น TEPCoT
2
ผมไม‹ไดOEอยู‹ในวงธุรกิจAOμNeงaμ‹μOEน aμ‹μOEIงเขOEามาปฏิบNμOจริงอยู‹
ในวงธุรกิจ ทัง้ ในธนาคารและ
บริษท
ั ทางการคOEาภายหลัง aμ‹มีโอกาสไดOEเขOEารับการอบรมหลักEUμAผูOE
บริหารระดับสูงดOEานการคOEาและการพาณิชย_
(TEPCoT) ซึง่ นําผูOEทีป
่ ระสบความสํ าเร็จและมีความเขOEาใจอย‹างแทOEจริงใน
การคOEาและการพาณิชย_มาบรรยาย
ประสบการณ_ใหOEฟ˜ง ทําใหOEทราบวิธก
ี ารปฏิบNμOaAD!ารดําเนินการทางธุรกิจ
รวมทัง้ แนวทางการประสานงาน
ระหว‹างภาคเอกชนและภาครัฐ อีกทัง้ ยังไดOEเรียนรูOEเกีย
่ วกับการคOEาระหว‹าง
ประเทศ ซึง่ มีความสํ าคั-อย‹างยิง่
ในธุรกิจสมัยใหม‹ และในฐานะผูOEเขOEารับการอบรมหลักEUμAผูOEบริหาร
ระดับสูงดOEานการคOEาและการพาณิชย_
มีความเห็ นว‹าหลักEUμAนี้เปšนประโยชน_μ‹อผูOEเขOEารับการอบรมเปšนอย‹างมาก

