รายนามนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 32 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ที่ท่านผูบ้ ริหารจะได้รับ จึงมีมติเชิญผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตร
ตามรายนามดังต่อไปนี้
กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน)

พันตารวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ
รองผู้บังคับการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี 1 และรองโฆษกสานักงานตารวจแห่งชาติ

กัลยานี คงสมจิตร
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จากัด

กิตติคม สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บีบจี ีไอ จากัด (มหาชน)

กุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด

กุลเวช เจนวัฒนวิทย์
กรรมการผู้อานวยการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เกตินาท สัมฤทธิ์
กรรมการ
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

จิรพันธ์ พงษ์พานิช
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จากัด

จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
กรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.จิราพร ศิริคา
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท
ผู้อานวยการ
สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

แจ๊ค วัฒนาพร
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จากัด

ชยากร เลี้ยงรื่นรมย์
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
กากับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
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ชัชฎา อภิชาสุทธากุล
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทัชเทคโนโลยี จากัด

รศ. ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช
รองผู้อานวยการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชาคร หนูคงใหม่
บรรณาธิการบริหารข่าวและกลุ่มรายการเศรษฐกิจ
บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค จากัด

ชูวิทย์ วัยศิรโิ รจน์
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จากัด

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจารัสเลิศ
รองผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศิริราช

ณพวงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, CFA
กรรมการบริหาร
บริษัท อรรถกระวี จากัด

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)

ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกีฬาในเครืออัลไพน์
บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จากัด

ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย
หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุม่ ลูกค้าองค์กร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

ธนัท วงษ์ชูแก้ว
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

ธัชพงศ์ ธรรมพุฒพิ งศ์
General Manager and Head of Corporate Banking
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด (มหาชน)

ดร.นรัตถ์ สาระมาน
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

นันทนา ทวีรัตนศิลป์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
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นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล
ผู้ร่วมก่อตัง้ และกรรมการ
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เนาวรัตน์ จันทวานิช
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหารองค์กร
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บุญเลิศ อันประเสริฐพร
รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

บุศรา ไตรทิพย์เจริญชัย
รองผู้จัดการ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

บุษกร ธีระปัญญาชัย
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน
สายนโยบายระบบการชาระเงิน และ FinTech
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เบญจ สุพรรณกุล
กรรมการ และทนายความหุ้นส่วน
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด

ประกอบ ลีนะเปสนันท์
อธิบดีผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ปวีณา จริยฐิติพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

ปิยธิดา ตันตระกูล
Managing Director/ Country Manager
บริษัท เทรนด์ ไมโคร (ประเทศไทย) จากัด

พลตารวจเอก ดร. ปิยะ อุทาโย
รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

เปมปัญญภา ปัญญาปวีร์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

พงศ์ ศกุนตนาค
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มเซ็นทรัล
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ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
เลขาธิการ
สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีย่ ั่งยืน

ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น กองผูช้ ่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา

พรรษา เริงพิทยา
กรรมการ
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชัน่ จากัด

พลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จากัด

พายุพัด มหาผล
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

พิจินต์ อภิวันทนาพร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน
บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)

พิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล
ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

พีรพล นนทสูติ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
ฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จากัด
(มหาชน)

พีระ ระยามาศ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จากัด

พุฒิพงศ์ สกนธวัฒน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายแพทย์พูนศักดิ์ อาจอานวยวิภาส
President & Co-CEO โรงพยาบาลบีบีเอช
บริษัท บี บี เอช ฮอสพิทอล จากัด

ภราดร เลียวสกุล
Partner
บริษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิตอล จากัด

ผศ. นพ.ภาณุวฒ
ั น์ ชุติวงศ์
รองผู้อานวยการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภูริต ภิรมย์ภักดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จากัด
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ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ผู้อานวยการหลักสูตรบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มธุรส สาราณียะธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และ
กรรมการผู้จัดการดูแลสายงานที่ปรึกษาการเงิน
บริษัท แอสเซท โปร เเมเนจเม้นท์ จากัด

มนสินี นาคปนันท์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จากัด

มรกต ยิบอินซอย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท ยิบอินซอย จากัด

มานพ ธรรมสิริอนันต์
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

มาริสา ยูนิพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท ลาซาด้า จากัด

พันตารวจตรี ยุทธนา แพรดา
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม

รัฐพล ชื่นสมจิตต์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

รัตนา จาละ
หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี, หัวหน้าส่วนงานบริการ
ดูแลลูกค้าในกลุ่มสถาบันการเงิน และกรรมการ
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็ม บัส ทรานสปอร์ต จากัด

วรพร วิทยะสิรินันท์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารกลุม่ ลูกค้าลักษณะเฉพาะ
บริหารกลยุทธ์กลุ่มลูกค้าบุคคล สายลูกค้าบุคคล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

วรวุฒิ ทวาทศิน
อธิบดีผู้พิพากษา
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

พลเรือโท วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจาผู้บญ
ั ชาการทหารเรือ
กองทัพเรือ

ดร.วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จากัด
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วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)

วิกร ศรีวิกรม์
Executive Director
บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด

วิชัย ไตรสุรัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกลุ กานต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซนต์เมด จากัด (มหาชน)

วิไลวรรณ กาญจนกันติ
กรรมการ
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

วุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
รองผู้อานวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย

ดร.ศรุต วานิชพันธุ์
Director, Corporate Development and Public Affairs
Sea Thailand

สมพล ตรีภพนารถ
กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า
บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)

ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการศึกษา

ศ. ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

สัจภา ทองประสาร
ผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมผู้ออกหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัตยะพล สัจจเดชะ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
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ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ผู้อานวยการ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง
Founder
บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จากัด

พลเอก สุวทิ ย์ เกตุศรี
ผู้อานวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและความมั่นคง

สุวิทย์ วิจิตรโสภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุม้ ครองผู้บริโภค
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

อโณทัย อดุลพันธุ์
Managing Partner
Lakeshore Capital

อดิศร ตันเองชวน
กรรมการ และประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรม
โรงเลื่อยและโรงอบไม้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนุชา จันทร์สุริยา
ที่ปรึกษาประจาประธานกรรมการการเลือกตั้ง
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

อารภัฏ สังขรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

อาพล รัตนสุวงศ์ชัย
ประธานกรรมการ
บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จากัด

เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จากัด (มหาชน)

เอธภาวิน เจตน์จิราวัฒน์
Co-Founder & Partner
KOON TREE HOLDINGS
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