No.

รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT) รุนที่ 2
รายชื่อ
ตําแหนง/หนวยงาน

1 คุณกฤษฎา เปยมพงศสานต

อดีตเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทย ประจําองคการการคาโลก

2 คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ CEO &President บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด

3 คุณกฤษณา จันทรประภา
4 คุณเกียรติ ศรีจอมขวัญ

อดีตเอกอัครราชทูตประจํากรุงปราก
ประธานกรรมการ บริษัท อลีนกิจสยาม จํากัด

5 คุณจิตราภรณ เตชาชาญ

กรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคและประธานกรรมการบริหาร

6 คุณจุฑาทิพย ธีรเกาศัลย

ผูอํานวยการ สํานักงานรองกรรมการผูอํานวยการใหญ ฝายพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน)

7 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

8
9
10
11
12
13
14

รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม
ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ปลัดกระทรวงพาณิชย
บรรณาธิการ นสพ.โพสตทูเดย
กรรมการบริหาร สยามอินเตอรมัลติมีเดีย
รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค
คุณชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย
คุณชาลอต โทณวณิก
คุณชุติมา บุณยประภัศร
คุณ ณ กาฬ เลาหะวิไลย
คุณณรงค จุนเจือศุภฤกษ
คุณดนุชา ยินดีพิธ

15 คุณดุสิต นนทะนาคร (เสียชีวิต)

- ที่ปรึกษาฝายจัดการ บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการหอการคาไทย

16 คุณเตชะ บุณยะชัย
17 ดร. ถกล นันธิราภากร

รองประธานและคณะกรรมการบริหาร สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย
คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

18 ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย

*รองอธิการบดีฝายวิจัย
*ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
* ผูอํานวยการสถาบันวิทยาการการคา

19 คุณธวัชชัย สําโรงวัฒนา
20 คุณธานี พุฒิพันธุพฤทธิ์

ประธานกรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
- เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด

21
22
23
24

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
ประธานศาลอุทรณ ภาค 6
ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
คุณนันทวัลย ศกุนตนาค
คุณบวร กุลทนันทน
คุณบูรณ ฐาปนดุลย

25 พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ

อดีต จเรตํารวจแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
รักษาราชการแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

26 ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร
27 คุณปราณี ภาษีผล

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
กรรมการตรวจสอบบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

28 ม.ล.ผกาแกว บุญเลี้ยง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

29 พลเอก พนา ถนอมสิงห

ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย

30 คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

- ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- กรรมการรองผูจัดการ บริษัท สยามยูในเต็ดสตีล (1995) จํากัด

31 คุณไพรัช บูรพชัยศรี
32 คุณพานิช พงศพิโรดม
33 คุณพิมพาพรรณ ชาญศิลป

รองประธานกรรมการ หอการคาไทย
อดีตอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ

34 คุณเพรามาตร หันตรา
35 คุณไพเราะ สุดสวาง
36 คุณภูมินทร หะรินสุต

รองอธิบดีกรมสรรพากร
ที่ปรึกษา บริษัท วุฒิธร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัทหะรินสุตขนสง จํากัด

37 พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ

*อดีต ผูบัญชาการทหารสูงสุด
*ประธานกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย

38 คุณมัทนา วัทนฤทธิ์

- ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
- รองประธานคณะกรรมการองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.)

39 คุณยง รุงเรืองธัญญา

- ประธานคณะกก.พัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคกลาง
- ผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด สินรุงเรืองปทุมธานี

40 คุณยรรยง พวงราช
41 ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
ผูอํานวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

42 คุณวรยุกต เจียรพันธุ

- กรรมการรองเลขาธิการ หอการคาไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท สมบูรณสุข จํากัด (มหาชน)

43 รศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ

*คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
*ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

44 ดร. วิฑูรย สิมะโชคดี
45 คุณวิโรจน จิรัฐิติกาลโชติ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
*กรรมการรองเลขาธิการ หอการคาไทย
* ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ

46 คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

Chairman, HMC Polymers Co., Ltd

47 คุณศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)

48 คุณเศกสรรค บางสมบุญ

อธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ สํานักงานคดีพิเศษ
สํานักงานอัยการสูงสุด

49 คุณสงวนศรี สุทธิพงษชัย

กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการ
บริษัท เวสเทอรนพร็อพเพอตี้ จํากัด

50 คุณสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ /และกรรมการผูจัดการ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)

51 คุณสม จาตุศรีพิทักษ

*ประธานกรรมการบริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชั่นแนว จํากัด (มหาชน)
*ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย

52 คุณสมกิจ อนันตเมฆ

* กรรมการรองเลขาธิการ หอการคาไทย
* ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคใต

53 ดร. สมชัย วองอรุณ

กรรมการผูอํานวยการ
บริษัทสตาร ซานิทารีแวร จํากัด (มหาชน)

54 สมชัย สัจจพงษ
55 คุณสมบูรณ งามลักษณ

อธิบดีกรมศุลกากร
วุฒิสมาชิก รัฐสภา

56
57
58
59
60

รองเลขาธิการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม
กรรมการบริหารบริษัทในเครือธนิยะกรุป
กรรมการผูจัดการ กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด (สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7)
รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
ที่ปรึกษากฏหมายและหุนสวน บริษัท โปรเฟสชันแนล อัลไลแอนซ ลีกั้ล กรุป จํากัด

คุณสราวุธ เบญจกุล
คุณสุนันทา สมบุญธรรม
คุณสุรางค เปรมปรีดิ์
คุณสุวรรณี คํามั่น
พล.ต.อ.สุวัฒน ธํารงศรีสกุล

61 คุณแสงทิพย ยิ้มละมัย
62 คุณอนุชาติ คงมาลัย
63 คุณอภิรมย เวชภูติ

หัวหนาขาวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพไทยรัฐ
รองอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา

64
65
66
67

ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, ผูอํานวยการศูนยวิจัยธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

คุณอรสา มั่นคงขันติวงศ
คุณอริยา ติรณประกิจ
คุณอาทิตย วุฒิคะโร
ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

