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ประวติักลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

**************** 
 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อตัง้ในช่วงปี 2517 – 2518  ม ีน.ท.ทนิกร   
     พนัธุก์ระว ี เป็นประธานกลุ่มฯ ท่านแรก  
 ปจัจบุนักลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มสีมาชกิ 229 ราย (สมาชกิสามญั 208 ราย สมาชกิสมทบ 19 ราย และ 
     สมาชกิสามญัประเภทสมาคมฯ 2 ราย) 
   

วาระ ต าแหน่ง ช่ือ - สกลุ หมายเหตุ 
2517 ประธาน น.ท.ทนิกร พนัธุก์ระว ี  
     
2524 - 2526 ประธาน ดร.อาภรณ์ ศรพีพิฒัน์  
 รองประธาน คุณวลัลภ ชยัวรนันท ์  
  คุณฉตัรชยั บุญรตัน์  
  ดร.สุภสร ชโยวรรณ  
 เลขาธกิาร คุณอคัรเจตน์ หรยางกูร  
     
2527 - 2529 ประธาน น.ท.ทนิกร พนัธุก์ระว ี  
 รองประธาน ดร.สุภสร ชโยวรรณ  
  คุณสุวทิย ์ นววงศ ์  
  คุณฉตัรชยั บุญรตัน์  
 เลขาธกิาร คุณอคัรเจตน์ หรยางกูร  
     
2530 - 2532 ประธาน คุณฉตัรชยั บุญรตัน์  
 รองประธาน ดร.สุภสร ชโยวรรณ  
  คุณสุวทิย ์ นววงศ ์  
  ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์  
 เลขาธกิาร คุณอคัรเจตน์ หรยางกูร  
     
2532 - 2534 ประธาน คุณฉตัรชยั บุญรตัน์  
 รองประธาน ดร.สุภสร ชโยวรรณ  
  คุณสุวทิย ์ นววงศ ์  
  ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์  
 เลขาธกิาร คณุอคัรเจตน์ หรยางกูร  
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วาระ ต าแหน่ง ช่ือ - สกลุ หมายเหตุ 
2535 – 2537 ประธาน คุณฉตัรชยั บุญรตัน์  
 รองประธาน ดร.สุภสร ชโยวรรณ  
  คุณสุวทิย ์ นววงศ ์  
 เลขาธกิาร คุณอคัรเจตน์ หรยางกูร  
     
2537 - 2539 ประธาน คุณฉตัรชยั บุญรตัน์  
 รองประธาน ดร.สุภสร ชโยวรรณ  
  คุณสุวทิย ์ นววงศ ์  
 เลขาธกิาร คุณอคัรเจตน์ หรยางกูร  
     
2539 - 2541 ประธาน คุณสุรพล ว่องวฒันโรจน์  
 รองประธาน ดร.สุภสร ชโยวรรณ  
  คุณมงคล สาราณยีะธรรม  
 เลขาธกิาร คุณบุญญาเกยีรต ิ เนตรจรสัแสง  
     
2541 - 2543 ประธาน คุณสุรพล ว่องวฒันโรจน์  
 รองประธาน ดร.สุภสร ชโยวรรณ  
  คุณโกศล ฉนัธกุิล  
  คุณบุญญาเกยีรต ิ เนตรจรสัแสง  
  คุณสทิธชิยั ไกรสทิธศิรินิทร  
  คุณชาตร ี อคัรจรลัญา  
  คุณเสก บุญบรรลุ  
  คุณจรวยพร ตนัตพิพิฒันพงศ์  
  คุณบุญเพง็ สนัตวิฒันธรรม  
  นพ.อนนัต ์ ศริมิงคลเกษม  
 เลขาธกิาร คุณพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล  
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วาระ ต าแหน่ง ช่ือ - สกลุ หมายเหตุ 
2543 – 2545 ประธาน คุณพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล  
 รองประธาน คุณจรวยพร ตนัตพิพิฒัน์พงศ์  
  คุณอนนัต ์ ศริมิงคลเกษม  
  คุณเสก บุญบรรลุ  
  คุณบุญเพง็ สนัตวิฒันธรรม  
  คุณไพบลูย ์ พลสุวรรณา  
  คุณบรรจง จติตแ์จง้  
  คุณสมมาตร ์ ประพฤตชิอบ  
  คุณอภริตัน์ รตันภราดร  
 เลขาธกิาร คุณไกรลาศ วงศส์ุรไกร  
     
2545 - 2547 ประธาน คุณพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล  
 รองประธาน คุณกญัญภคั  ตนัตพิพิฒัน์พงศ์  
  คุณเสก    บุญบรรลุ  
  คุณบุญเพง็ สนัตวิฒันธรรม  
  คุณไพบลูย ์ พลสุวรรณา  
  คุณบรรจง จติตแ์จง้  
  คุณสมมาตร ์ ประพฤตชิอบ  
  คุณอภริตัน์ รตันภราดร  
  คุณอุดม จรยิวลิาศกุล  
  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา  
  คุณประสพ     สนัตวิฒันา  
 เลขาธกิาร คุณไกรลาศ วงศส์ุรไกร  
     
2547 - 2549 ประธาน คณุสมมาตร ์ ประพฤตชิอบ  
 รองประธาน คุณธรรมา ป่ินสุกาญจนะ  
  คุณบุญเพง็ สนัตวิฒันธรรม  
  คุณเสก    บุญบรรลุ  
  คุณกฤษณ์   ศริประภาศริ ิ  
  คุณไกรลาศ วงศส์ุรไกร  
  ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยธุยา  
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วาระ ต าแหน่ง ช่ือ - สกลุ หมายเหตุ 
  ดร.พจนี พะเนียงเวทย ์  
  คุณวศิษิฎ ์  ลิม้ประนะ  
  คุณไพบลูย ์ พลสุวรรณา  
 เลขาธกิาร คุณประวทิย ์ ประกฤตศร ี  
     
2549 - 2551 ประธาน คุณไพบลูย ์ พลสุวรรณา  
 รองประธาน คุณวศิษิฎ ์  ลิม้ประนะ  
  คุณบุญเพง็ สนัตวิฒันธรรม  
  คุณธรรมา ป่ินสุกาญจนะ  
  คุณเสก    บุญบรรลุ  
  คุณกฤษณ์   ศริประภาศริ ิ  
  คุณไกรลาศ วงศส์ุรไกร  
  ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยธุยา  
  ดร.พจนี พะเนียงเวทย ์  
 เลขาธกิาร คุณจไุรรตัน์ อาภานนัทกุิล  
     
2551 - 2553 ประธาน คุณไพบลูย ์ พลสุวรรณา  
 รองประธาน คุณวศิษิฎ ์  ลิม้ประนะ  
  คุณบุญเพง็ สนัตวิฒันธรรม  
  คุณธรรมา ป่ินสุกาญจนะ  
  คุณไกรลาศ วงศส์ุรไกร  
  ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยธุยา  
  คุณพจน์    อรา่มวฒันานนท์  
  ดร.พเิชฐ อฐิกอ  
 เลขาธกิาร คุณประวทิย ์ ประกฤตศร ี  
     
2553 - 2555 ประธาน คุณวศิษิฎ ์  ลิม้ประนะ  
 รองประธาน คุณบุญเพง็   สนัตวิฒันธรรม  
  คุณประวทิย ์ ประกฤตศร ี  
  คุณนภดล ศวิะบุตร  
  ดร.พเิชฐ อฐิกอ  
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  ดร.พจนี พะเนียงเวทย ์  
  คุณกณัญภคั ตนัตพิพิฒัน์พงศ์  
 เลขาธกิาร ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยธุยา  
     
 


