รายชื่อผูสําเร็จการอบรมหลักสูตร TEPCoT รุน 7 (จํานวน 94 คน)
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
คุณกฤษณ จันทโนทก

ตําแหนง-หนวยงาน
กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยคารดิฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

2

พลตรี กองเกียรติ พลขันธ

ผูอํานวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

3

คุณกัญญสิรี รุน ประพันธ

รองประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ซี เอ็ม ไอ ดีสทริบิวชัน่ จํากัด

4

คุณกิตติ สัมฤทธิ์

ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ คอรปอรเรชัน่ จํากัด

5

คุณกิตติพงศ เศวตกิติธรรม

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดาช ทรานซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

6

คุณกิติพัฒก เนื่องจํานงค

กรรมการผูจัดการ บริษัท โมเดอรนฟอรมเฮลทแอนดแคร จํากัด

7

คุณเกศรา มัญชุศรี

กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

8

คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั หลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)

9

คุณจักรชัย ฉันทโรจน

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท ดี-แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด

10

คุณจารุพงศ จีนาพันธ

อดีตสมาชิกวุฒิสภา

11

คุณจินดา จงกมานนท

กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร โอเชียนิครีซอรสเซส จํากัด

12
13

คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ
คุณจิรอร อัสสรัตน

14

คุณจุไรรัตน ปนยารชุน

15
16

คุณเจษฎสุภา เบนซทองหลอ
รศ. ชัยยุทธ ชิโนกุล

17
18
19

คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์
คุณชาวันย สวัสดิ์-ชูโต
คุณชุมพล ปทานุคม

รองกรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จํากัด
กรรมการผูอํานวยการ เจาของและผูกอตั้ง Ivy Bound International School and
โรงเรียนอนุบาลอัสสรัตน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
ประธานและเจาของ บริษัท กลุมทองหลอ จํากัด
ผูอํานวยการหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีการบริหาร และกรรมการประจําคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประธานกรรมการบริหาร Goldmark Technical Supply Co., Ltd.
รองผูอํานวยการสํานักงาน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นซิส จํากัด

20
21
22
23
24
25

คุณฐานวัฒน วิบูลยธนสาร
คุณ ณ ชนก รัตนทารส
คุณณัฐรินทร ตาลทอง
คุณณัฐสม ตังเดชะหิรัญ
คุณดวงมน จึงเสถียรทรัพย
คุณตระกูล วินิจนัยภาค

กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยโกลบอลทรานสปอรต จํากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี เมนเนจเมนท จํากัด
กรรมการบริหาร บมจ. มาลี สามพราน
กรรมการผูจัดการ บริษัท สเปคการด จํากัด
ผูชวยเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด

ลําดับที่
26
27
28
29
30

ชื่อ-นามสกุล
คุณทวี ปยะพัฒนา
คุณเทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน
คุณธนเสกข ยงศุภมงคล
คุณธวัช ผลความดี
คุณธานินทร ผะเอม

31
32

ดร. ธิติมา หลอพิพัฒน
พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

คุณนพวรรณ สุวรรณประทีป
คุณนวลหง อภิธนาคุณ
คุณบุญชัย โชควัฒนา
คุณบุษฎี สันติพิทักษ
คุณประพล พรประภา
คุณปวีณา สิงหบูรณา
คุณปารเมศ เหตระกูล
คุณผัสสพร หงวนศิริ
คุณพงษภัฏ เรียงเครือ
คุณพรชัย รัตนเมธานนท
คุณพรจิตร ศุภบัณฑิต
คุณพฤฒิพร เนติโพธิ์

45
46
47
48
49
50

คุณพัชรี พงษพิทักษ
คุณพันธ พะเนียงเวทย
คุณพิกุล ทักษิณวราจาร
คุณพิชัย อุตมาภินันท
ดร.พีรพงษ ฟูศิริ
คุณภูวดิท ปรีชานนท

ตําแหนง-หนวยงาน
ประธานกรรมการบริหาร กลุมบริษัท PFP บริษัท แปซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา จํากัด
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้ จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท ไอ.เจ. สยาม
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
ประธานบริหารบริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานกรรมการ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน (ประธาน กสท.) สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อายตนะ จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท ไชนาทาวน จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั แพลตินั่ม ครีเอชั่น จํากัด
กรรมการบริษัทสีพ่ ระยาการพิมพ จํากัด น.ส.พ. เดลินิวส
กรรมการผูจัดการ บริษัท นวมินทรฮอนดาออโตโมบิล จํากัด
ที่ปรึกษาเฉพาะดานกฎหมายมหาชน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการผูจัดการ บริษัท คาซา รอคคา จํากัด, บริษัทเดคคอรามา จํากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามการเดนท โฮลดิ้ง จํากัด
(รองอธิบดีอัยการในฐานะ) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแขงขันทางการคา
กระทรวงพาณิชย
พาณิชยจังหวัดราชบุรี (อํานวยการสูง) สํานักพาณิชยจังหวัดราชบุรี
กรรมการผูจัดการ บริษัท เพรสซิเดนทไรซโปรดักส จํากัด (มหาชน)
รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซไทล มิลส จํากัด
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
กรรมการเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต หอการคาไทย
หอการคาจังหวัดกระบี่

ลําดับที่
51
52
53
54

ชื่อ-นามสกุล
คุณมนัส แจมเวหา
คุณมหรรณพ เดชวิทักษ
คุณมานะ นิมิตมงคล
คุณมานะผล ภูสมบุญ

55
56
57
58
59
60
61

คุณมีศักดิ์ ภักดีคง
คุณระวิ ประทีปดลปรีชา
คุณรัตติกุล จันทรสรุ ิยา
คุณราม สุภา
ผศ.ลักขณา เศาธยะนันท
คุณวันชัย คงเกษม
คุณวัลลภ วองจิตตวุฒิไกร

62

คุณวิทยา วิรารัตน

63

คุณวิรัตน ศิริสกุลงาม

64

คุณวิรุณ คําภิโล

65
66
67

คุณวิโรจน ปยวัฒนเมธา
คุณวิโรจน พิพัฒนไชยศิริ
คุณวีรวัฒน องควาสิฏฐ

68
69
70
71
72
73

คุณวีระ ศรีวัฒนตระกูล
คุณศิริรัตน ตั้งสมบัติวิสิทธิ์
คุณศิโรตม ดวงรัตน
คุณศุภพงษ อัศวินวิจิตร
คุณสมชาย อัศวเศรณี
คุณสมชาย บุลสุข

74
75
76
77

คุณสมณีย มงคลโภชน
ดร. สมนึก สงวนสิน
คุณสมบูรณ หนอแกว
คุณสมพร จิระโร

ตําแหนง-หนวยงาน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
ผูอํานวยการ องคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย)
-รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
-กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท อารียอภิรักษ จํากัด
รองอธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองอธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
กรรมการ บริษัทเชียงใหม คอนสตรัคชั่น จํากัด
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย
รองกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่ ผูบริหารสายงานผลิตภัณฑบรรษัทและผูประกอบการ
ธนาคารกสิกรไทย
-หุนสวนผูจัดการหางหุนสวนจํากัด ไพศาล โทยา
-ที่ปรึกษา หอการคาจังหวัดศรีสะเกษ
-เจาของ-ผูจัดการรานอุปกรณเชียงกง
-ประธานกิตติมศักดิ์ หอการคาจังหวัดระยอง
-ผูรับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
-ประธานอาวุโส หอการคาจังหวัดเชียงราย
กรรมการบริษัทและทนายความหุนสวน บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
กรรมการผูจัดการ บมจ.ไทยพิพัฒนทูล แอนด โฮมมารท จํากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีรันดา รีสอรท แอนด สปา จํากัด
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคิรขี ันธ
กรรมการผูจัดการ บริษัท หยัน่ หวอ หยุน คอรปอเรชั่น กรุป จํากัด
ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 11 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ประธาน บริษัท ทีพพี ี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเนเจอรเบสทฟูด จํากัด
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะเจาหนาทีบ่ ริหาร
บริษัทเสริมสุข จํากัด (มหาชน)
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สินทรัพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน
พาณิชยจังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ชื่อ-นามสกุล
คุณสมศักดิ์ จังตระกุล
คุณสมศักดิ์ พณิชยกุล
คุณสมศักดิ์ สุริยมงคล
ดร. สมฤดี ศรีจรรยา
คุณสราวุธ โออนันต
ดร. สุนีย ศรไชยธนะสุข
คุณสุรศักดิ์ บุญนิธิพฒ
ั น
คุณสุวรรณ เคียงสุนทรา
คุณสุวรรณ เลิศปญญาโรจน
คุณสุวัฒน พรมสุวรรณ
คุณเสรี อติภัทธะ
คุณอดุลย ยุววิทยาพานิชย
คุณอลงกรณ พลบุตร
พญ. อัมพร จิตะพันธกุล
ดร. อารักษ สุธีวงศ
คุณอุชษณีย ชิดชอบ
คุณโอภาส ทองยงค

ตําแหนง-หนวยงาน
ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด
รองอธิบดีกรมทรัพยสนิ ทางปญญา กระทรวงพาณิชย
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการบริหาร สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม (สสว)
กรรมการบริหาร บริษัท มีสไตล เอสเตท จํากัด
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษัท แอดวานซเมดดิคอนเซ็นเตอร จํากัด
รองผูอํานวยการโรงงาน บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จํากัด (มหาชน)
ประธาน บริษัทยูนิวีตา จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด ยูนิแลนด จํากัด
รองผูวาราชการจังหวัดตาก
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษากฏหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) กระทรวงกระทรวงพาณิชย
ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือก แหงประเทศไทย
ผูอํานวยการบริหาร บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายผลิตภัณฑสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ และกลยุทธพัฒนา
ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย
ประธานบริหาร บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชัน่ จํากัด
ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

