รายนามนักศึกษาหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิ ทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 28 (กุมภาพันธ์-มิ ถนุ ายน 2562)
คณะกรรมการได้พจิ ารณาคัดสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ทท่ี ่านผูบ้ ริหารจะได้รบั จึงมีมติเชิญผูบ้ ริหารเข้าร่วมหลักสูตร
ตามรายนามดังต่อไปนี้
พันตารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
กระทรวงยุตธิ รรม

กวิ ศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล
ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

กิ ตติ ตัง้ ศรีวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ดร.ไกรสร โอภาสวงการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

จตุรงค์ ศรีกลุ เรืองโรจน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

จอมขวัญ คงสกุล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

หม่อมหลวงจิ รเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ชนะ ภูมี
Vice President-Cement and Construction Solution
Business
บริษทั เอสซีจี ซิเมนต์ จากัด

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการเงิน
บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ซี คิ -ออง เลาว์
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ดร.ฐิ ติพงศ์ นันทาภิ วฒ
ั น์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

ดร.ณัฏฐพัฒน์ ธีรนันทวาณิ ช
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ภูชวิน จากัด

ณัฎธ์วฒ
ั น์ ศิ ลปวิทยกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด
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ทวีพร พัฒนกิ จเรือง
ผูอ้ านวยการสายงานการเงินและบัญชี
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)

ทิ พวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์
บรรณาธิการ นิตยสารกุลสตรี

ธนศักดิ์ หุ่นอารักษ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษทั เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ธนัช จุวิวฒ
ั น์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั อิก๊ ดราซิล กรุ๊ป จากัด

ธนัทเทพ จันทรกานต์
กรรมการผูจ้ ดั การ และหัวหน้าสายงานวิจยั
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

ธิ ติวฒ
ั น์ เงิ นนาโชคธนรัตน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั คิวทีซกี รุ๊ป จากัด

รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิ ง ดร.นันทริกา ชันซื่อ
ผูอ้ านวยการ ศูนย์วจิ ยั โรคสัตว์น้า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิ รมล รุจิราโสภณ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)

นิ สิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

บดิ นทร์ แสงอารยะกุล
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน
บริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน)

บัญชา รัชตวุฒิมงคล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั สตาร์ลอ็ ค จากัด

บุญชัย ถิ ราติ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านปฏิบตั กิ าร
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

บุญเลิ ศ กมลชนกกุล
หุน้ ส่วนสายงานด้านสอบบัญชี และกรรมการบริหาร
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

บุษยา สถิ รพิพฒ
ั น์กลุ
รองกรรมการผูอ้ านวยการ
สายงานบริหารลูกค้า และการบริการ
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
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ปฐมา จันทรักษ์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
รองประธาน กลุ่มประเทศอินโดจีน
บริษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จากัด

ปณัยกร จาติ กวณิ ช
พาร์ทเนอร์
บริษทั เลคชอร์ แคปปิ ตอล พาร์ทเนอร์ส จากัด

พลตารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
ปัทมา วงษ์ถว้ ยทอง
รักษาราชการแทน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษทั โซลาร์ตรอน จากัด (มหาชน)
ปารณี ย์ อานวยรักษ์สกุล
กรรมการบริหาร
บริษทั ไดมอนด์ เอสเตท จากัด

ไปยดา หาญชัยสุขสกุล

พงษ์ชยั ชัยจิ รวิวฒ
ั น์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)

ดร.พจน์ พะเนี ยงเวทย์
กรรมการผูอ้ านวยการ
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)

พดด้วง คงคามี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ย่ี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน)

พรพิ มล ปฐมศักดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ปฐมศักดิ ์ โฮลดิง้ จากัด

พรภัทร์ วิฑูรชาติ
ประธานกรรมการ
บริษทั สยามฟิ วเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี จากัด

ดร.พสิ ษฐ์ อัศววัฒนาพร
ผูอ้ านวยการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

พิ ชยั เลิ ศสุพงศ์กิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

พลเรือเอก พิ เชฐ ตานะเศรษฐ
รองปลัดกระทรวงกลาโหม

คณะทางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูอ้ านวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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พิ ทกั ษ์ พฤทธิ สาริกร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารปฎิบตั กิ าร
บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด

พิ ทกั ษ์ อุดมวิชยั วัฒน์
หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงพาณิชย์

เพชร ไกรนุกลู
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ภพ เอครพานิ ช
รองเลขาธิการ
สานักงานศาลยุตธิ รรม

ภัทรพร มิ ลินทสูต
กรรมการผูจ้ ดั การ
สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด

ภานพ อังศุสิงห์
ผูบ้ ริหารสายงานวาณิชธนกิจ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

มนต์ชยั หนูสง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)

พลตารวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม
จเรตารวจ (สบ8)
สานักงานตารวจแห่งชาติ

แมนพงศ์ เสนาณรงค์
รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานผูอ้ อกหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รสา กาญจนสาย
ทีป่ รึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

รัชวุฒิ กฤตสิ น
รองเลขาธิการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รืน่ วดี สุวรรณมงคล
อธิบดีกรมบังคับคดี
กระทรวงยุตธิ รรม

ลิ ซ่า งามตระกูลพานิ ช
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั วอลท์เซ็นเอ็นเตอไพรซ์ จากัด

วรวุฒิ นวโภคิ น
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ดับเบิลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชัน่ จากัด
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วัชระ อัชฌากรลักษณ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน
บริษทั พีพที ซี ี จากัด

วาสนา นิ มิตยงสกุล
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายการชาระเงินและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

วิ กรานต์ ปวโรจน์กิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริหารความสัมพันธ์ลกู ค้า
บรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ และวาณิชธนกิจ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

วิ ทยั รัตนากร
เลขาธิการ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพธุ อ่องสกุล
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.วิ มลกานต์ โกสุมาศ
รองผูอ้ านวยการ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วิ ริยะ จงไพศาล
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ประเทศไทย พม่า กัมพูชา ลาว ปาปั วนิวกินี)
บริษทั แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จากัด

วิ ไล ตันติ นันท์ธนา
ผูต้ รวจราชการกระทรวง
กระทรวงการคลัง

นายแพทย์วิวฒ
ั น์ กว้างคณานุรกั ษ์
ผูก้ ่อตัง้ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทลิ ติ ้ี เซ็นเตอร์

วิ เศษ จูงวัฒนา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด
(มหาชน)

วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิ วฒ
ั น์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั โรบินสัน จากัด (มหาชน)

วุฒิชยั เหลืองอมรเลิ ศ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั สยามพาร์ค บางกอก จากัด

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สกลธี ภัททิ ยกุล
รองผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
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สมเกียรติ คุววัฒนานนท์
รองอธิบดีอยั การ สานักงานอัยการสูงสุด
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ป่ี รึกษาอัยการสูงสุด

สมเกียรติ เลิ ศฤทธิ์ ภวู ดล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายพาณิชยกิจ และการตลาด
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)

สมชาย เสียงหลาย
อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

สมพร มูลศรีแก้ว
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
ผูอ้ านวยการด้านบริหาร และด้านการแพทย์
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั เจริญอักษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จากัด

สมศักดิ์ ปี ติ พีรกุล
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานขาย และการตลาด
บริษทั น่ าเฮงคอนกรีต (1992) จากัด

สันติ สุข คล่องใช้ยา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)

ดร.สิ ริพร พิ ทยโสภณ
ผูช้ ่วยเลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

สุกญ
ั ญา วนิ ชจักร์วงศ์
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จากัด (มหาชน)

นายแพทย์สขุ มุ กาญจนพิ มาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สุชาติ ระมาศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่การตลาดขายปลีก
บริษทั ปตท.น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)

สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
รักษาการรองผูว้ ่าการ (วิศวกรรม)
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อดิ ศกั ดิ์ เหล่าจันทร์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั เคมีแมน จากัด (มหาชน)
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อนันต์ สุวรรณรัตน์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อนันต์ชยั อุทยั พัฒนาชีพ
เลขาธิการ
สานักงานประกันสังคม

อนุชิต เหงียน
ผูส้ อ่ื ข่าวอาวุโส
สานักข่าวบลูมเบิรก์

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกลู
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

ดร.อภิ ชยั สมบูรณ์ปกรณ์
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิ ชาติ อัศวมงคลกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

อรนุช อิ ติโกศิ น
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)

พลเรือโท ดร.อรัญ นาผล
เจ้ากรมสือ่ สารและสารสนเทศ
กองทัพเรือ

อริยา ติ รณะประกิ จ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

อัษฎางค์ ขาคมกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

อิ ศรินทร์ ภัทรมัย
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอาวุโสบัญชี การเงิน
บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์
จากัด (มหาชน)

เอื้อมพร ปัญญาใส
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)

7

