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คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 

 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่งใน FTQM 

1. นายกิตต ิ วิสุทธิรัตนกุล บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จ ากัด ที่ปรึกษา 
2. นายกิตติ  สุขุมตนัต ิ บริษัท ไดเร็คชัน่แพลน จ ากัด ที่ปรึกษา 

3. นายช่วงโชติ พนัธุเวช 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนคร 

ที่ปรึกษา 

4. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

ที่ปรึกษา 

5. นายพานชิ เหล่าศิริรัตน์ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่ปรึกษา 

6. นางพลูพร   แสงบางปลา 
สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศ
ไทย 

ที่ปรึกษา 

7. นายมังกร ธนสารศิลป ์ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ปรึกษา 
8. นายวนัส แตไ้พสิฐพงษ์ บริษัท เบทาโกร จ ากัด ที่ปรึกษา 
9. นายวิเชียร จงึวิโรจน ์ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ที่ปรึกษา 
10. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี ที่ปรึกษา 
11. นายพฒันชัย กุลสิริสวัสดิ์ บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จ ากัด ประธานกรรมการ 
12. นายปริทรรศน์ พันธบุรรยงก์ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ รองประธานกรรมการ 

13. นายสมชาย นิราพาธพงศ์พร บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
กรรมการและ

เหรัญญิก 
14. นายจ าลอง เติมกลิ่นจนัทร ์ กลุ่มบริษัท ซันกรุ๊ป กรรมการ 

15. นายต่อยศ ปาลเดชพงศ ์ โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 กรรมการ 
16. นางประไพพรรณ อ่อนสมา ที่ปรึกษาอิสระ กรรมการ 
17. นางมาลัย รัชตะสวรรค ์ บริษัท สนัติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จ ากัด กรรมการ 

18. นายวีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกลุ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จ ากัด กรรมการ 

19. นางศจี  ศิริไกร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ กรรมการ 
20. นายสามารถ หงษ์วไิล ที่ปรึกษาอิสระ กรรมการ 
21. นายสพุจน์ สุวรรณพิมลกุล บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จ ากัด กรรมการ 
22. นายอานนท์ ปวีณวฒัน์ ที่ปรึกษาอิสระ กรรมการ 

23. นางลดาวลัย์ กระแสร์ชล 
ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

กรรมการและ
เลขานุการ 
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คณะกรรมการการจัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE  
& The 19th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand 

 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่งใน TQM 

1. นายกิตต ิวิสุทธิรัตนกุล บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จ ากัด ที่ปรึกษา 

2. นายกิตติ สุขุมตมตนัต ิ บริษัท ไดเร็คชัน่แพลน จ ากัด ที่ปรึกษา 

3. นพ.กิตตินันท์ อรรฆมณี สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ที่ปรึกษา 

4. นายจ าลอง เติมกลิ่นจนัทร ์ กลุ่มบริษัท ซันกรุ๊ป ที่ปรึกษา 
5. รศ.ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ที่ปรึกษา 

6. ดร. ต่อยศ ปาลเดชพงศ ์ โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ที่ปรึกษา 

7. พญ. ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ 
สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
(องค์การมหาชน) 

ที่ปรึกษา 

8. รศ. พูลพร แสงบางปลา สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา 
9. นายวิเชียร จงึวิโรจน ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ที่ปรึกษา 

10. นายวิวฒัน์ ชุติประภัสร์ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

ที่ปรึกษา 

11. นางศุภวรรณ เขียวขจี บริษัท ไพรม์เอเซีย จ ากัด ที่ปรึกษา 

12. นายอานนท์ ปวีณวฒัน์ กรรมการมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ที่ปรึกษา 

13. นายสมชาย นิราพาธพงศ์พร บริษัท เอสซีไอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ประธานกรรมการ 

14. นายนิยม สุวรรณเดช มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา รองประธานกรรมการ 

15. ดร. จรัล ทรัพย์เสรี บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) กรรมการ 

16. นางประไพพรรณ อ่อนสมา กรรมการมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย กรรมการ 
17. รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ กรรมการ 

18. นายพฒันชัย กุลสิริสวัสดิ์ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ ากัด กรรมการ 

19. ดร. ลดาวัลย์ กระแสรช์ล ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ 

20. ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จ ากัด กรรมการ 
21. ผศ.ดร. ศจี ศิริไกร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ กรรมการ 
22. นายสามารถ หงษ์วไิล กรรมการมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย กรรมการ 

23. ดร.ไสว ศิริทองถาวร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 


