รายนามคณะกรรมการ คณะทางาน และนักวิจัย
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
รายนามคณะกรรมการมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ผู้แทนด้าน
1. นายกมล

นาคะสุวรรณ

นายกสมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนสมาคม
ผู้ประกอบการ

2. นายญาณทัศน์ รัตนสุวรรณกุล

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายแม่พิมพ์และ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนสมาคม
ฝ่ายผลิตชิ้นส่วน บริษัท ไทยโต ผูป้ ระกอบการ
ชิบา อุตสาหกรรม จากัด

3. นายจุลพัฒน์ พจน์โยธิน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท
จุลพัฒน์ พลาสติก จากัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนสมาคม
ผู้ประกอบการ

4. นายเอกสิทธิ์ เจริญกิจขจร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท
กรุงไทยพลาสแพค จากัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนสมาคม
ผู้ประกอบการ

5. นายธนพล สินบริสุทธิ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย
จากัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนสมาคม
ผู้ประกอบการ

6. ดร.พยุง

ประธาน บริษัท ไทยออโต ทูลส์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนสมาคม
แอนด์ ดาย จากัด
ผูป้ ระกอบการ

ศักดาสาวิตร

7. นายโกเวท ลิ้มตระกูล

กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทย
อุตสาหกรรม จากัด(มหาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนสมาคม
ผู้ประกอบการ

8. นายชัยรัตน์ แก้วด้วง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้แทนองค์กรภาครัฐ

9. นายธวัช

ผู้อานวยการกลุ่มงานกาหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สานัก
พัฒนามาตรฐานและทดสอบ
ฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

ผู้แทนองค์กรภาครัฐ

รองผู้อานวยการ สถาบันไทยเยอรมัน

ผู้แทนองค์กรภาครัฐ

เผ่าวณิช

10. นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

ผู้แทนด้าน

11. นายวีระชัย ศรีขจร

ผู้อานวยการ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ(องค์การมหาชน)

ผู้แทนองค์กรภาครัฐ

12. รศ.บรรเลง ศรนิล

ที่ปรึกษาผู้อานวยการ สถาบัน
บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิ
รินธร ไทย-เยอรมัน

ผู้แทนภาควิชาการ

13. รศ.ชาลี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้แทนภาควิชาการ

14. นายวัชรินทร์ ศิริพานิช

ผู้อานวยการ วิทยาลัยเทคนิค
สัตหีบ

ผู้แทนภาควิชาการ

15. รศ.ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

ผู้แทนภาควิชาการ

16. นายสุพัฒน์ ศรีสัมฤทธิ์

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ผู้แทนภาควิชาการ

ตระการกูล

รายนามคณะทางาน (Working Group)
สายงานแม่พิมพ์โลหะ
ชื่อ – สกุล

บริษัท/หน่วยงาน/สมาคม

1. นายสมภพ วิวัฒนวานิช

ปรึกษา บริษัท เวสเทอร์นโมลด์ จากัด

2. นายสมศักดิ์ พงศกรวาณิช

บริษัท บางกอกแปซิฟิค สตีล จากัด

3. นายวุฒิชัย เหลืองเอกทิน

บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด

4. นายสมชาย จักรกรีนทร์

สถาบันไทย – เยอรมัน

5. นายมานพ แสงทอง

สถาบันไทย – เยอรมัน

6. นายสัญญา คาจริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7. นายภาสพิรุฬห์ ศรีสาเริง

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

8. ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9. นายบุญเลิศ ชดช้อย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จากัด

10. นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์เทค แอนด์ ซิส
เต็มส์ จากัด

11. นายสยาม พูลธนัง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยู.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

สายงานแม่พิมพ์พลาสติก
ชื่อ – สกุล

บริษัท/หน่วยงาน/สมาคม

1. นายมนัส เหรัญญกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. นายอุเทน คณะวาปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. นายวัชระ ลายลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. นายวิเชียร ศรีสวัสดิ์

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จากัด

5. นายชัยรัตน์ สุวิรัชวิทยกิจ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล โมลด์ จากัด

6. นายเชาวลิต บุณยทรัพย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.โมลดิ้ง จากัด

ชื่อ – สกุล

บริษัท/หน่วยงาน/สมาคม

7. นายภานุรุจ มงคลบวรกิจ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโมลด์แอนด์ดาย จากัด

8. นายนฤพงศ์ ธนาวุฒิกุล

ผู้จัดการ บริษัทออโตโมทีฟ โมลด์ เทคโนโลยี จากัด

9. นายสุรพงษ์ ชัยรัตน์ธรรม

บริษัทจีเอ็มดี แมนูแฟคเจอริ่ง

10. นายสมยศ วัชรสกุลเดช

กรรมผู้จัดการ บริษัท โปรเกร็สได จากัด

11. นายอนนท์ บัวใบ

กรรมผู้จัดการ บริษัท อ็อพติมัม โมลด์แอนด์พาร์ท
เซอร์วิส จากัด

12. นายธีรพัฒน์ สงวนปัญญาสกุล

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยซัมมิท โมลด์ แมนูแฟคเจอ
ริ่ง จากัด

13. นายฟา เลาะฟอ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟ ฟอร์มพลาส พรีซิชั่น
จากัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาพิเคราะห์
1. สายงานแม่พิมพ์โลหะ และสายงานแม่พิมพ์พลาสติก
1. คุณกมล นาคะสุวรรณ
นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
2. คุณญาณทัศน์ รัตนสุวรรณกุล
บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จากัด
3. คุณประพันธ์ โสดาทิพย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
4. คุณจุลพัฒน์ พจน์โยธิน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุลพัฒน์ พลาสติก จากัด
5. คุณบุญเลิศ ชดช้อย
กรรมการผู้จัดการบริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จากัด
6. คุณชัยรัตน์ สุวิรัชวิทยกิจ
กรรมการผู้จัดการบริษัท เซ็นทรัล โมลด์ จากัด
7. คุณเชาวลิต บุณยทรัพย์
กรรมการผู้จัดการบริษัท ซี.พี.โมลดิ้ง จากัด
8. คุณดวงพร กวีวาทิต
ผู้จัดการ บริษัท ดี.บี.ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จากัด
9. คุณประสิทธิ์ อังสกุลวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทดูราติก อินดัสเตรียลจากัด
10. คุณโกเวท ลิ้มตระกูล
กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด
11. คุณเวชประสิทธิ์ ตุ้มมงคล
ที่ปรึกษา บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด
12. คุณภานุรุจ มงคลบวรกิจ
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโมลด์แอนด์ดาย จากัด
13. คุณวัลลภ ลีวัฒนาพรชัย
บริษัท ไทยอินเตอร์พลาสต์ จากัด
14. คุณจักรพงษ์ วุฒิภาพภิญโญ
บริษัทนายงอุตสาหกรรมเคมี จากัด
15. คุณสมศักดิ์ พงศกรวาณิช
ผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายผลิตบริษัท บางกอกแปซิฟิค สตีล
จากัด
16. คุณปิยวัฒน์ สุทธิมันทนาภิ
บริษัท บางกอกแปซิฟิค สตีล จากัด
17. คุณสมยศ วัชรสกุลเดช
กรรมผู้จัดการบริษัท โปรเกร็สได จากัด
18. คุณสมเดช ผึ้งทรัพย์
บริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
19. คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์
กรรมการผู้จัดการบริษัท มาสเตอร์เทค แอนด์ ซีสเต็มส์
จากัด
20. คุณไชยยันต์ จวะอนันต์กุล
บริษัท ไมโครฟอร์ม(ประเทศไทย) จากัด
21. คุณวิเชียร ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จากัด
22. คุณฟา
เลาะฟอ
กรรมการผู้จัดการบริษัท เอฟ.ฟอร์มพลาส พรีซิชั่น จากัด
23. คุณนฤพงศ์ ธนาวุฒิกุล
ผู้จัดการบริษัท ออโตโมทีฟ โมลด์ เทคโนโลยี จากัด
24. คุณคันธพจน์ ศรีสถิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
25. คุณกุลชาติ จุลเพ็ญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
26. คุณนิวัฒน์ มูเก็ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิมทร์
27. คุณวิสิทธิ์ ริ้วสุนทร
สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
28. คุณชัยรัตน์ แก้วด้วง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
29. คุณพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
30. คุณสุพัฒน์ ศรีสัมฤทธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
31. คุณวิบูลย์ เชียงทาป
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
32. ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

33. คุณหทัยกาญจน์ บุญงอก
34. คุณศุภชษฎ์ บุญงอก
35. คุณธนพล พันธ์ประดิษฐ์
36. คุณวุฒิชัย เหลืองเอกคิน
37. คุณมานพ แสงทอง
38. คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ
39. คุณสมชาย จักรกรีนทร์
40. คุณธนพล เจริญชัย
41. คุณกริช ศรีบุญเรือง
42. คุณวัชระ ลายลักษณ์
43. คุณณัฐพล จันทรพาณิชย์
44. คุณประเสริฐศักดิ์ สุคันโกวงศ์

บริษัท ไออินเอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท ไออินเอ็นจิเนียริ่ง
ผู้จัดการโรงงานบริษัท เวสเทอร์นโมลด์ จากัด
บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จากัด
สถาบันไทย – เยอรมัน
สถาบันไทย – เยอรมัน
สถาบันไทย – เยอรมัน
บริษัท เอ็นอาร์ออโตเมชั่นซิสเต็ม จากัด
บริษัท เอ็นอาร์ออโตเมชั่นซิสเต็ม จากัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตศรีราชา
บริษัท เองเกิ้ล แมชชีนเนอรี่ จากัด

2. ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันคุณวฺฒิวิชาชีพ
1. ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม
นักวิชาการมาตรฐานอาชีพ
3. รายชื่อคณะที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์
2. ผศ.จุลศิริ ศรีงามผ่อง
3. รศ.สถาพร ชาตาคม
4. คุณจิราพร ศรีประเสริฐ
5. คุณอภิญญา พฤกษากร
6. คุณจักรพันธ์ ดาปาน
7. คุณปกรณ์ ชุมรุม
8. คุณนพพล สิริวัฒนากร
9. คุณจารุณี ภูทอง

หัวหน้า/ผู้จัดการโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
รองหัวหน้า/รองผู้จัดการโครงการ
รองหัวหน้า/รองผู้จัดการโครงการ
นักวิจัยโครงการ
นักวิจัยโครงการ
นักวิจัยโครงการ
นักวิจัยโครงการ
เลขานุการโครงการ

