
 

 

 

รายนามนักศึกษาหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 10 
 

กฤษดา กวีญาณ 
อดตีทีป่รกึษารองนายกรฐัมนตร ี

เกษสุดา ไรวา 
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) 

กลิุศ สมบติัศิริ 
ปลดักระทรวงพลงังาน 

ศาสตราจารยด์ร.เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ 
ประธาน 
สถาบนัอนาคตศกึษาเพื่อการพฒันา 

ขวญัชยั วงศนิ์ติกร 
อดตีอธบิดกีรมการพฒันาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

ขนุทอง ลอเสรีวานิช 
บรรณาธกิาร 
หนงัสอืพมิพ ์เอเอสทวี ีผูจ้ดัการรายวนั 

คชาชาญ มงคลเจริญ 
ผูอ้ านวยการ ส านกักรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และ 
ผูช้่วยประธานกรรมการ  
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

คีรี กาญจนพาสน์ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หม่อมราชวงศจ์ตัมุงคล โสณกลุ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เอม็.ท.ีอาร ์แอสเซท็ เมเนเจอร ์จ ากดั 

รองศาสตราจารยจ์ารพุร ไวยนันท ์
กรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

จิรายุทธ รุง่ศรีทอง 
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก 
จ ากดั (มหาชน) 

ชลชั ชินธรรมมิตร ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอเอสแอล เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ชวลิต น่ิมละออ 
อดตีประธานคณะท างานอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม 
สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ชยัศกัด์ิ องัคส์วุรรณ 
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั วนั ท ูวนั คอนแทคส ์จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

พลต ารวจเอกดร.ชิดชยั วรรณสถิตย ์
กรรมการ 
บรษิทัหลกัทรพัยเ์มอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 
อดตีผูบ้ญัชาการทหารบก 

ดร.โชคชยั อกัษรนันท ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั วนีิไทย จ ากดั (มหาชน) 

โชติกา สวนานนท ์
อดตีกรรมการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

โซเฟีย จอหน์ 
ภรยิาอดตีเอกอคัรราชทตูสหรฐัประจ าเทศไทย 
สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัประจ าประเทศไทย 

พลเอกดาวพ์งษ์ รตันสุวรรณ 
องคมนตร ี

ตนั ภาสกรนที 
ประธาน 
บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั 

ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสมัพนัธ ์
เลขาธกิาร 
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ธนการ ด ารงรตัน์ 
กรรมการผูอ้ านวยการดา้นการเงนิ 
บรษิทั ก าแพงเพชรววิฒัน์ก่อสรา้ง จ ากดั 

ธนาธร จึงรุง่เรอืงกิจ 
หวัหน้าพรรคอนาคตใหม ่

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี 
อดตีประธานกรรมการ 
ส านกังานคณะกรรมการ กจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 

นที พานิชชีวะ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จ ากดั (มหาขน) 

นพดล ตณัศลารกัษ์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) 

นาถรวี วงศภ์วาภคั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั โฟโมซ่า ออรแ์กนิค เคมคีอล อนิดสัตร ีจ ากดั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81


 

 

 

นินนาท ไชยธีรภิญโญ 
ประธานคณะกรรมการ 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั 

ดร.นิพนธ ์พวัพงศกร 
นกัวชิาการเกยีรตคิุณ 
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

นุสรา บญัญติัปิยพจน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จ ากดั 

บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรฐัมนตรคีนที ่21 

บวร กลุทนันทน์ 
ผูพ้พิากษาอาวโุสประจ าส านกังานอธบิดผีูพ้พิากษาภาค 1 
ส านกังานศาลยุตธิรรมภาค 1 

เบญจวรรณ สรา่งนิทร 
อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

ศ.(พิเศษ) ประสพสขุ บญุเดช 
อดตีประธานวฒุสิภา 

ปราโมทย ์พรประภา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แคลรสิ จ ากดั 

ปริญญา พฒันภกัดี 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปรบัโครงสรา้งหนี้และ
บรหิารทรพัยส์นิ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ปลิว มงักรกนก 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ปะราลี สุคนธมาน 
ผูช้่วยเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

พลต ารวจเอกปานศิริ ประภาวตั 
อดตีรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

ปิยะพนัธ ์จมัปาสุต 
กรรมการร่างกฎหมาย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

พรชยั ประเสริฐสินธนา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 



 

 

 

พลากร หวัง่หลี 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการตลาดลกูคา้
บรษิทัและสถาบนัฯ 
ธนาคารแสตนดารด์ ชารเ์ตอร ์(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

พวงเพช็ร ชุนละเอียด 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ไอดลี พรอ็พเพอรต์ีแ้มนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

พิมพใ์จ ลีอิ้สสระนุกลู เหล่าจินดา 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ไพบูลย ์กิตติศรีกงัวาน 
รองผูว้่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไพศาล ธรสารสมบติั 
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทั คา้เหลก็ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ภคัพล งามลกัษณ์ 
ประธานคณะผูบ้รหิารดา้นปฏบิตักิาร 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 

ภทัรินทร ์ลือกาญจนวนิช 
รองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท จ ากดั 

มนู เลียวไพโรจน์ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ยบูลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

ไมตรี สุเทพากลุ 
ประธานศาลอุทธรณ์คดชี านญัพเิศษ 

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ 
รองผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ยรรยง พวงราช 
อดตีรฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย ์

พิมพก์าญจน์ เหลืองสวุรรณ 
ประธานเจา้หน้าทีด่า้นการเงนิ 
บรษิทั นามยง เทอรม์นิลั จ ากดั 

รงัสรรค ์ศรีวรศาสตร ์
อดตีปลดักระทรวงการคลงั 

เลก็ สิขรวิทย 
กรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 



 

 

 

วณี ทศันมณเฑียร 
อดตีทีป่รกึษาดา้นยทุธศาสตรก์ารจดัเกบ็ภาษ ี(กลุ่ม
ธุรกจิพลงังาน) กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลงั 

วราเทพ รตันากร 
อดตีรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ีและ 
รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วยัวฒิุ หล่อตระกลู 
อดตีรองอยัการสงูสดุ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

วลัยา จิราธิวฒัน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกจิ และ
บรหิารโครงการก่อสรา้ง 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

วิจิตรา อรา่มวฒันานนท ์
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั เวลส แอนด ์โก ยนูิเวอรส์ จ ากดั 

ศ. (พิเศษ) วิชา มหาคณุ 
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแหง่ชาต ิ

วิเชียร เตชะไพบูลย ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั แปซฟิิคพารค์ ศรรีาชา จ ากดั 

วิทวสั บญุญสถิตย ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เวลลอย คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

ท่านผูห้ญิงวิระยา ชวกลุ 
กรรมการ 
มลูนิธสิายใจไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

วิศิษฎ ์ล้ิมประนะ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั อาจจติต ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพพ็เพอร ์แอนด ์
สไปซ ์จ ากดั 

วีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์
รองผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ศภุชยั เจียรวนนท ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานคณะผูบ้รหิาร 
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สงกรานต ์อิสสระ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ชาญอสิสระ ดเีวลอ็ปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์
อดตีอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์



 

 

 

ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สมบติั อทุยัสาง 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจเอกสมยศ พุม่พนัธุม์่วง 
อดตีผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

สมศกัด์ิ จนัทรา 
ผูพ้พิากษาอาวโุสในศาลอุทธรณ์ 

สมศกัด์ิ ปริศนานันทกลุ 
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สมคัร เชาวภานันท ์
สมาชกิวฒุสิภา 

สวิตตา นาคะนคร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ทรปิเปิล เจ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั 

พนัต ารวจเอกสุชาติ วงศอ์นันตช์ยั 
หวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวง 
กระทรวงยตุธิรรม 

รองศาสตราจารยส์ธุรรม อยูใ่นธรรม 
คณบดคีณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

สุพจน์ ทรพัยล์้อม 
อดตีปลดักระทรวงคมนาคม 

ดร.สุภคั ศิวะรกัษ ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

สุรงค ์บูลกลุ 
ประธานกรรมการ 
การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 

สุรพงษ์ ปิยะโชติ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั แมรี ่แอน แดรี ่โปรดกัส ์จ ากดั และบรษิทัในเครอื 

นายแพทยส์ุรพงษ์ สืบวงศลี์ 
อดตีรองนายกรฐัมนตร ี



 

 

 

สุรพล เศวตเศรนี 
อดตีผูว้่าการ 
การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

สุระศกัด์ิ เคารพธรรม 
กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
บรษิทั ลอมบารด์ อนิเวสตเ์มน้ท ์จ ากดั 

สุเวทย ์ธีรวชิรกลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 

องอาจ คล้ามไพบูลย ์
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  

อนุฤทธ์ิ เกิดสินธช์ยั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั วงษ์สยามก่อสรา้ง จ ากดั 

อนุวตั บูรพชยัศร ี
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั เอม็อซี ีฟารอ์สีต ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ขนสง่ จ ากดั 

อภินันท ์เกลียวปฏินนท ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 

อภิสิทธ์ิ งามอจัฉริยะกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เค.ซ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

ดร.อรรชกา สีบญุเรอืง 
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 


