รายนามนักศึกษาหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิ ทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 25 (สิ งหาคม-ธันวาคม 2560)
คณะกรรมการได้พจิ ารณาคัดสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ทท่ี ่านผูบ้ ริหารจะได้รบั จึงมีมติเชิญผูบ้ ริหารเข้าร่วมหลักสูตร
ตามรายนามดังต่อไปนี้
สัตวแพทย์หญิงกฤติกา ชัยสุพฒ
ั นากุล
รองกรรมการผูอ้ านวยการฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

กาญจน์ ทองใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจบริการและ
โครงการพิเศษ
บริษทั ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

กิตติพนั ธ์ ภูษณวรรณ
กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

โกวิท รุง่ วัฒนโสภณ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)

เขมทัตต์ พลเดช
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บริษทั อสมท. จากัด (มหาชน)

คณิต วัลยะเพ็ชร์
ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

จิตชัย นิมติ รปญั ญา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จากัด

จินตนา เตชะมนตรีกุล
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด

จิรุตม์ วิศาลจิตร
ผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม

ฉัตรชัย ชุม่ ศิริ
กรรมการบริหาร
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ชฎารัตน์ เอีย่ มศิรกิ ุลมิตร
ทีป่ รึกษาอาวุโส
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

ดร. เภสัชกรชาญณรงค์ เตชะอังกูร
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั มิลลิเมด จากัด

ไชยยศ จิรเมธากร
อดีตรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แพทย์หญิงฐานิสร ธรรมลิขติ กุล
ผูอ้ านวยการ รมย์รวินท์คลีนิก
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ณัชชา สุนทรธาราวงศ์
ผูบ้ ริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ณัชพร วรรณะเอีย่ มพิกุล
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จากัด

ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
ทีป่ รึกษาระดับกระทรวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
ด้านกาลังคนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ณิยะดา จ่างตระกูล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ้ี จากัด

ดวงพร ธีรภาพไพสิฐ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยอาวุโส-กิจการพิเศษ
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

ดิฐ อัศวพลังพรหม
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุ่มบริษทั เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิรท์ จากัด

ถมทอง ตันติกจิ รุ่งเรือง
ประธาน
บริษทั วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริง่ จากัด

ทวี โฆษิตจิรนันท์
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั แมทช์พอยท์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

ดร.ทิพวรรณ ปิ่ นวนิชย์กุล
รองอธิการบดี ฝา่ ยการเงินและทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทิพย์ ดาลาล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ในเครือ

ธนากร กัลยาณมิตร
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี กรุ๊ป จากัด

ธนากร เกษตรสุวรรณ
ประธานกรรมการ
บริษทั เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จากัด

พลตารวจตรี ธิติ แสงสว่าง
รองผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจสันติบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ

นครเขตต์ สุทธปรีดา
รองเลขาธิการ
สานักงานคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ
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นพชัย วีระมาน
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

นพเดช กรรณสูต
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ด้านการเงิน
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

นภัสร กิตะพาณิชย์
กรรมการ
บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

พลเรือเอก นวพล ดารงพงศ์
ทีป่ รึกษาพิเศษกองทัพเรือ

นิลาวัณย์ พาณิชย์รงุ่ เรือง
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เอ็นไอ.คอม จากัด

บุญทิพย์ กฤตชัยกุล
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

บุณยฤทธิ ์ กัลยาณมิตร
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ปกรณ มาตระกูล
ประธานกรรมการ
บริษทั แอปเปิ ล ทู แอปเปิ ล จากัด

ปรเมศวร์ นิสากรเสน
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั กรุงเทพ ซินธิตกิ ส์ จากัด

ประชา ทองประพาฬ
ประธานกรรมการบริหาร
โรงแรม ธรี สุขมุ วิท

ประพันธ์ อัศวนิเวศน์
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จากัด

ประไพพรรณ พศบูรณินทร์
อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

ปรัธนา ลีลพนัง
รักษาการ หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการตลาด
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

ปริย เตชะมวลไววิทย์
ผูอ้ านวยการฝา่ ยสือ่ สารองค์กรและส่งเสริมความรูผ้ ลู้ งทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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ปรีชา เตชรุ่งชัยกุล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ประธานสายตลาดการเงิน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

ปญั ณพงศ์ จันทรกานต์รตั น์
ประธานกรรมการ
บริษทั แมททีเรียลครีเอชัน่ จากัด

ปานทิพย์ ศรีพมิ ล
ทีป่ รึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

ปิ ยะ ประยงค์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)

พงษ์เชิด จามีกรกุล
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

พจน์ หะริณสุต
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด

พจนา พะเนียงเวทย์
กรรมการ
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)

พรทิพย์ เทพตระการพร
ประธาน
กลุ่มในเครือบริษทั สมาร์ททีทซี ี จากัด

พิรยิ ะ ธานีรณานนท์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จากัด

พูลสวัสดิ ์ เผ่าประพัธน์
รองกรรมการผูจ้ ดั การศูนย์สง่ เสริมองค์กรคุณภาพ กลุม่ ซีพ ี ออลล์
และผูอ้ านวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มซีพ ี ออลล์

บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

ไพศาล จิระกิจเจริญ
ประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยการเงิน ด้านบัญชีและการเงิน
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

ดร.ภูมจิ ติ ต์ พงษ์พนั ธุง์ าม
รองผูอ้ านวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ

มณี โรจน์กนก
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เออีเอส กรุ๊ป จากัด

มรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
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มรกต ศรีสวัสดิ ์
รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ

เมธี พันธ์อุทยั วัฒน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอล อินดัสทรีส์ จากัด

รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)

ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลวรณ แสงสนิท
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง

วิจกั ษณ์ อภิรกั ษ์นนั ท์ชยั
ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

วิจติ รา สุทธิกจิ พิศาล
กรรมการผูจ้ ดั การ (Private Wealth Management)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด

วิภาดา เลิศสุวรรณกุล
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เนเจอร์ เบสท์ ฟู้ด จากัด

วิโรจน์ เจริญตรา
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั พรีบลิ ท์ จากัด (มหาชน)

วิโรจน์ พิพฒ
ั น์ไชยศิริ
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ
ประธานกรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
ผูอ้ านวยการสายงานพัฒนาทีด่ นิ
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

พลเอก วิสทุ ธิ ์ นาเงิน
เจ้ากรมเสมียนตรา
กระทรวงกลาโหม

นาวาอากาศเอก วิสธู จันทนา
ผูอ้ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
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ศรีวรรณ เอีย่ มรุ่งโรจน์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลยุทธ์องค์กร
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สมชาย หาญหิรญ
ั
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สมนึก ปี ตพิ รี กุล
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ในเครือน่ าเฮงกรุ๊ป

สมยศ เชาวลิต
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุป๊ จากัด

สรัณย์ธร ดวงดีกมลทัศน์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชัน่ จากัด

พลโท สายัณห์ สวัสดิศรี
์
ผูอ้ านวยการศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

สิทธิ สุธวี งศ์
ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจากลางพระนครศรีอยุธยา
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม

ดร.สิทธิวตั น์ กากัดวงษ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ

สิรชิ ยั สุธวี รี ะขจร
อัยการผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ องอัยการพิเศษฝา่ ยวินยั
สานักงานคณะกรรมการอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด

สิรธิ ดิ า พนมวัน ณ อยุธยา
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ
สายนโยบายระบบการชาระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สุกจิ คงปิ ยาจารย์
กรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สุขสันต์ ยศะสินธุ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สุพนิ ท์ มีชชู พี
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จากัด
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สุรตั นา ตฤณรตนะ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอาวุโส
บริษทั ทีทซี แี อล จากัด (มหาชน)

ดร.สุรนิ ทร์ มณีวจิ ติ ร์
ผูอ้ านวยการ หัวหน้าฝา่ ยการตลาดผูอ้ อกหลักทรัพย์ 4
กลุ่มงานการตลาดผูอ้ อกหลักทรัพย์ 2
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สูบ่ ุญ วุฒวิ งศ์
ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

ทันตแพทย์อนุศกั ดิ ์ คงมาลัย
กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูอ้ านวยการฝา่ ยบริหาร
บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน)

ดร.อภิชาติ ชโยภาส
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน)

อภิศราวรรณ วัชรินทร์พร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั เลิศลอย เมทัลชีท จากัด

อมตี ประภาพันธ์
ผูอ้ านวยการอาวุโส หัวหน้าฝา่ ยการตลาดและการขาย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.อมร วาณิชวิวฒ
ั น์
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
รัฐสภา

อัญชลี บุญทรงษีกุล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าสายงานการธนาคารประจาประเทศไทย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อมั พร จงเสรีจติ ต์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลลาดพร้าว
บริษทั โรงพยาบาล ลาดพร้าว จากัด (มหาชน)

พลตารวจตรี อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์
ผูบ้ งั คับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ

อุไรวรรณ หาญอุดมสุข
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษทั เรเซอร์

“ข้อสงวนสิ ทธิ์ สถาบัน วิ ท ยาการตลาดทุ น ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงข้ อ กาหนดและเงื่ อ นไขการเข้ า ศึ ก ษาใน
หลักสูตร วตท. รวมถึงค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เรียกเก็บได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าและไม่ต้องชี้แจง
เหตุผลแก่ผสู้ มัคร กรณี มีข้อโต้แย้งใดๆ ผูส้ มัครยิ นยอมให้ถือคาวิ นิจฉัยของสถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็ นที่สิ้นสุด”
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