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นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
MR. SUPANT MONGKOLSUTHREE

ข้อมูลส่วนตัว:
อายุ: 58 ปี
เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย ศาสนา: พุทธ
สถานภาพ: สมรส
กรรมการรัฐวิ สาหกิ จลาดับที่45 (2552 – ปั จจุบนั )
 ประวัติการศึกษา และการฝึ กอบรม 
วุฒิการศึกษาที่ได้รบั
สถานศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาการจัดการบัณฑิต
หลักสูตรที่ผ่านการอบรม

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยซิต้ ี ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
หน่ วยงานที่จดั การอบรม

หลักสู ตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 2546)
หลักสู ตรผู้บริหารระดับสู ง (วตท. รุ่นที่ 3)
หลักสู ตร “ผู้บริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสู ง (บยส. รุ่นที่
14)
หลักสู ตรผู้บริหารระดับสู งด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหา
นคร รุ่นที่ 1)
หลักสู ตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสู งของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ
หลักสู ตร “Executive Leadership Program”

วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
วิทยาลัยการยุตธิ รรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program”
(DAP รุ่น 12)
หลักสู ตรประกาศนียบัตร “Director Certification Program”
(DCP รุ่น 52)
หลักสู ตรผู้บริหารระดับสู งด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5
หลักสู ตรหลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
2546
2543
2540
2533
ปี ที่เข้ารับการ
อบรม
2546 – 2547
2549
2552 – 2553

สถาบันพัฒนาเมือง

2555

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
ภาครัฐ
NIDA - Wharton University of Pennsylvania

2552

สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

2547

สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

2547

สถาบันวิทยาการพลังงาน
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

2557
2558

2548
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ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานกรรมการ

 ตาแหน่ งทางธุรกิจ 
หน่ วยงาน
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั พริซมึ่ โซลูช ั ่นส์ จากัด

 หน้ าที่และบทบาททางสังคม 
ตาแหน่ ง
หน่ วยงาน
สมาชิก
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ประธานกิตติมศักดิ ์
สภาอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานร่วมภาคเอกชน
คณะทางานด้านการส่ งเสริม SMEs Start-ups & Social
Enterprises ในคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
ประธาน
สภาอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการส่ งเสริมกิจการ/ กรรมการสภา โรงเรียนนายร้อยตารวจสามพราน
กรรมการ
คณะกรรมการกองทุนส่ งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่ งเสริมวัฒนธรรม
ทีป่ รึกษานายกสมาคมฯ
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กรรมการ
คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการ
สภาวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
กรรมการ
คณะกรรมการสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ
กรรมการ
โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin
กรรมการ
คณะกรรมการอานวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรนิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ/ สาราณียกร
สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลักการบริหารงาน: ซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรม นวัตกรรมก้าวไกล มุ่งมั ่นในความสาเร็จ

ระยะเวลา
2557 – ปั จจุบัน
2529 – ปั จจุบัน
2531 – 2557
2539 – 2557

ระยะเวลา
2557 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2558 – ปั จจุบัน
2557 – 2559
2551 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบัน
2549 – ปั จจุบัน
2557 – ปั จจุบัน
2558 – ปั จจุบัน
2557 – 2559
2557 – 2559
2557 – 2559
2557 – 2559
2557 – 2559
2551 – 2558

