ประวัตวิ ิทยากร งาน Thailand Food Innovation Forum
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่งสำคัญหลำยตำแหน่ง อำทิเช่น
เป็ นที่ปรึกษำงำนโครงกำรตำมพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

ได้ รับแต่งตังเป็
้ น

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมกำรในคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ และเป็ นประธำนกรรมกำรวำงแผนกรอบยุทธศำสตร์
กำรจัดกำรด้ ำนอำหำรของประเทศไทย อดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรฝ่ ำยอำหำรและโภชนำกำร องค์กำร
อำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ ประจำสำนักงำนใหญ่กรุงโรม ประเทศอิตำลี ท่ำนจบกำรศึกษำแพทยศำสตร์
บัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับ 2 คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล และปริ ญญำเอก ด้ ำนโภชนำกำรจำกสถำบัน
เทคโนโลยีแห่งเมสซำซูเซทท์ หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริ กำ

คุณอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็ นนักวิชำกำรอำหำรและยำชำนำญกำรพิเศษ กลุม่ กำหนด
มำตรฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

โดยก่อนหน้ ำที่จะเริ่มทำงำนให้ กบั สำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ คุณอรสุรำงค์เป็ นนักโภชนำกำร ประจำโรงพยำบำลสมเด็จพระเจ้ ำตำกสินมหำรำช จังหวัดตำก ในปี
2528 และต่อมำในปี 2533 คุณอรสุรำงค์ จึงมำรับหน้ ำทีเ่ ป็ นนักวิชำกำรอำหำรและยำ กลุม่ กำกับดูแลก่อนออกสู่
ตลำด ก่อนที่จะเข้ ำมำดำรงตำแหน่งในปั จจุบนั ท่ำนจบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต เกียรติ
นิยมอันดับ ๒ จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และปริ ญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต หลักสูตรอำหำรและ
โภชนำกำรเพื่อกำรพัฒนำ สำขำประยุกต์วิชำกำรอำหำรเพื่อโภชนำกำร จำกสถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล

นายสัตวแพทย์ สมชาย เลาห์ วีระพานิช ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จดั กำร บริ ษัท ดูปองท์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด นอกจำกนี ้ยังเป็ นสมำชิกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และหอกำรค้ ำอเมริ กนั ในประเทศไทย ก่อน
หน้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร น.สพ.สมชำยเคยดำรงตำแหน่งเป็ นผู้จัดกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจของดูปองท์
ประเทศไทย มีหน้ ำที่รับผิดชอบงำนและกิจกรรมทำงด้ ำนกำรพัฒนำธุรกิจในประเทศไทย โดยได้ นำกลยุทธต่ำงๆเข้ ำ
มำประยุก ต์ ใ ช้ เพื่ อ สนับ สนุน กำรเติ บ โตทำงธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร น.สพ.สมชำยจบกำรศึ ก ษำปริ ญ ญำตรี สัต ว
แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และปริ ญญำโทบริ หำรธุรกิจจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

นายสัตวแพทย์ รุจเวทย์ ทหารแกล้ ว ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนำ เครื อเบทำโกร โดยก่อนเข้ ำทำงำนที่เบทำโกร น.สพ.รุจเวทย์เคยดำรงตำแหน่งเป็ นผู้จดั กำรทัว่ ไป บริ ษัท บีที
จี -โกลเดอร์ จำกัด ในปี 2540 และต่อมำในปี 2544 ได้ รับตำแหน่งผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำธุรกิจ บริ ษัท
เบ็ ท เทอร์ ฟ ำร์ ม่ ำ จ ำกัด ก่ อ นเข้ ำ รั บ ต ำแหน่ ง ผู้จัด กำรทั่ว ไปและผู้อ ำนวยกำรศูน ย์ วิ จัย และพัฒ นำของศูน ย์
วิทยำศำสตร์ เบทำโกร ในปี 2547 น.สพ.รุ จเวทย์จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี คณะสัตวแพทยศำสตร์ สำขำ
วิทยำศำสตร์ (สัตวศำสตร์ ) และสำขำสัตวแพทยศำสตร์ จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และระดับปริ ญญำโท จำก
สถำบันบัณฑิตบริ หำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณดี นิตธิ รรมยง ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ
วิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล อตีดรองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรศึกษำและกิจกรรมพิเศษ สถำบัน
โภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล ทังนี
้ ้ ดร.อำณดี ยังดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นๆ อำทิ ที่ปรึ กษำสมำคมถั่ วเหลือง
อเมริ ก ำด้ ำนกำรตลำดระหว่ ำ งประเทศและเป็ นผู้ ประสำนงำนฝ่ ำยเทคนิ ค ประจ ำประเทศไทยให้ แก่
International Life Sciences Institute ท่ำนสำเร็ จกำรศีกษำปริ ญญำตรี วิ ทยำศำสตร์ กำรอำหำรจำก

จุฬำลงกรณ์ ม หำวิ ทยำลัย ปริ ญญำโทและเอกด้ ำนวิทยำศำตร์ แ ละเทคโนโลยีกำรอำหำรจำกมหำวิทยำลัย
วิสคอนซินเมดิสนั สหรัฐอเมริ กำ มีควำมเชี่ยวชำญด้ ำนกำรแปรรู ปอำหำรและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อ
โภชนำกำร

คุณณัฏฐพล ถิระศรุตานันท์ ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ง ASEAN Sales Leader, Sales and Application Food
Ingredients, DuPont Nutrition & Health ตังแต่
้ เดือนสิงหำคม ปี 2556 โดยก่อนหน้ ำรับตำแหน่งนี ้ คุณณัฏฐพล
ดำรงตำแหน่งผู้จดั กำรฝ่ ำยขำยในกลุม่ ธุรกิจ DuPont Titanium Technology ในปี 2551 และต่อมำในปี 2554
คุณณัฏฐพล ได้ เข้ ำรับตำแหน่ง DC&F ASEAN North Country Manager ในกลุม่ ธุรกิจ DuPont Chemical &
Fluoroproducts คุณณัฏฐพล จบกำรศึกษำปริ ญญำตรี ด้ำนวิศวกรรมเคมี จำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ ำพระนครเหนือ และปริ ญญำโทด้ ำนเทคโนโลยีปิโตรเคมี จำกวิทยำลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ดร. บัณฑิต เรืองตระกูล ดำรงตำแหน่งรองกรรมกำรผู้จดั กำรบริหำร สถำบันอำหำรแห่งชำติ กระทรวง
อุตสำหกรรม ก่อนรับตำแหน่งปั จจุบนั ดรบัณฑิต.เคยดำรงตำแน่งรองกรรมกำรผู้จตั กำรด้ ำนประกันคุณภำพและ
วิจยั พัฒนำ/บริ ษัท อำหำรสยำม จำกัด และ (ชนามห)เป็ นที่ปรึกษำด้ ำนประกันคุณภำพและวิจยั พัฒนำ/ให้ แก่บริ ษัท
ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (ประเทศไทย) ดร.บัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี จำกคณะ
วิทยำศำสตร์ (วิทยำศำสตร์ จลุ ชีวะ) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปริ ญญำโทจำกมหำวิทยำลัย รัฐมิสซิสซิปปี ้ ด้ ำน
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรอำหำร และปริ ญญำเอกจำก มหำวิทยำลัยมิสซูรี่ โคลัมเบีย ด้ ำน วิทยำศำสตร์ กำร
อำหำร

คุณสุนทรี ธาราธิคุณ ดำรงตำแหน่งเป็ นผู้จดั กำรศูนย์นวัตกรรม ดูปองท์ประเทศไทย ในปี 2554 โดยมีหน้ ำที่
รับผิดชอบในกำรนำและขับเคลือ่ นกลยุทธ์กำรดำเนินงำนของศูนย์นวัตกรรมในประเทศไทย

เพื่อกำรเสริ มสร้ ำง

ภำพลักษณ์ด้ำนกำรตลำดของดูปองท์ในด้ ำนนวัตกรรม ควำมปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อม รวมทังเพื
้ อ่ ขับเคลือ่ นธุรกิจ
ในรูปแบบกำรส่งเสริ มควำมร่วมมือกับลูกค้ ำ คูค่ ้ ำทำงธุรกิจ รวมทังหน่
้ วยงำนต่ำงๆ ทังภำครำชกำรและเอกชน
้
ใน
กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆออกสูต่ ลำด

นอกจำกนี ้คุณสุนทรี ได้ เป็ นวิทยำกรแลกเปลีย่ นควำมรู้กบั

หน่วยงำนต่ำงๆที่ได้ เข้ ำมำทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์นวัตกรรม คุณสุนทรี จบกำรศึกษำปริ ญญำตรี คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และปริ ญญำโทด้ ำนสือ่ สำรมวลชน คณะวำรสำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

