
 

 
 

รายนามนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที� 16 (มีนาคม-กรกฎาคม 2556) 
คณะกรรมการได้พิจารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ที�ทา่นผู้บริหารจะได้รับ จงึมีมติเชิญผู้บริหารเข้าร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัตอ่ไปนี ) 

ดร.กฤษดา อคัรพทัธยากลุ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กลุม่บริษัท แอโรฟลอิูด จํากดั 

คณุกวิน กาญจนพาสน์ 
กรรมการบริหาร 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ )งส์ จํากดั (มหาชน) 

คณุกิตติ ชีวะเกต ุ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ 
จํากดั (มหาชน) 

คณุกิตติ สมัฤทธิ6 
ประธานกรรมการ 
กลุม่บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

คณุกิตตศิกัดิ6 ศรีประเสริฐ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร 
นกัเศรษฐศาสตร์อาวโุส 
ธนาคารโลก 

คณุกีรติ โกสย์ีเจริญ 
ผู้ช่วยผู้จดัการ กลุม่งานการตลาดสารสนเทศ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณุกลุวฒุิ วนาสวสัดิ6 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท โรงงานเภสชักรรมแอตแลนติค จํากดั 
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จํากดั 
บริษัท วนา จํากดั 

คณุเกียรติพงศ์ อมาตยกลุ 
ผู้ พิพากษาศาลฎีกา 

คณุคําผยุ จีราระรื�นศกัดิ6 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากดั 

คณุจรี วฒุิสนัต ิ
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

แพทย์หญิงเจรียง จนัทรกมล 
กรรมการผู้ อํานวยการ 
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก 

คณุจลุพยพั ศรีกาญจนา 
ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอเชียประกนัภยั 1950 จํากดั 

คณุฉตัรเฉลมิ เฉลมิชยัวฒัน์ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท ไพลนิบุ๊คเน็ต จํากดั (มหาชน) 



 

 

คณุชลณฐั ญาณารณพ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่  
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากดั 

คณุชยัรัตน์ ธรรมพีร 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท พรีบิลท์ จํากดั (มหาชน) 

คณุชาติพงษ์ จีระพนัธุ 
อยัการพิเศษฝ่าย สาํนกังานอยัการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ 4 
สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

คณุฐิภา นววฒันทรัพย์ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท วายแอลจี บลูเลี�ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั 

คณุณฎัฐปัญญ์ ศิริวิริยะกลุ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สายธุรกิจชีวพลงังานและ
ผลติภณัฑ์ 
บริษัท เกษตรไทยอตุสาหกรรมนํ )าตาล จํากดั 

คณุณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ตะวนัแดง ดซีีเอ็ม จํากดั 

ดร.ดิสพล จนัศิริ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท จนัศิริ เรียล เอสเตท จํากดั 

คณุดํารงค์ พิทกัษ์สทิธิ6 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จํากดั 

คณุตอ่พงษ์ ไชยสาส์น 
ที�ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
อดีตรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 

คณุธนรัชต์ พสวงศ์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ฮั�วเซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั 

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั 
รองอธิการบดี ฝ่ายวจิยั และ 
ผู้ อํานวยการศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

คณุธเนศ พานิชชีวะ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ไทยพบัลคิพอร์ต จํากดั 

คณุธรัมพ์ ชาลจีนัทร์ 
อยัการผู้ เชี�ยวชาญพิเศษและเลขานกุารอยัการสงูสดุ 
สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

คณุนพดล ปัญญาธิปัตย์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ซีดีจี ไมโครซีสเต็มส์ จํากดั 

 



 

 

คณุนรินทร์ กลัยาณมิตร 
ที�ปรึกษาด้านพฒันาระบบสทิธิประโยชน์ทางศลุกากร 
กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 

คณุนริศ ขํานรัุกษ์ 
ประธานคณะกรรมาธิการที�ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ�งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จงัหวดัพทัลงุ 

แพทย์หญิงนฤมล ชรากร 
ผู้จดัการทั�วไป บริษัท เซเวน่สตาร์ ฟาร์มาซตูิคอล จํากดั 
ที�ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม 
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

คณุนิมิต วงศ์จริยกลุ 
กรรมการบริหาร 
บริษัทหลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 

คณุบรรชา พงศ์อายกุลู 
ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วฒุิสภา 
สมาชิกวฒุิสภา จงัหวดัพิจิตร 

คณุบรรณรงค์ พิชญากร 
กรรมการผู้จดัการ กิจการค้าหลกัทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

คณุบญุชยั เกียรติธนาวิทย์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุธนชาต จํากดั 

คณุบญุชยั พิทกัษ์ดาํรงกิจ 
ที�ปรึกษาด้านยทุธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต  
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

คณุปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

คณุประภาวดี ธานีรนานนท์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการฝ่ายสื�อสารองค์กร 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน) 

ดร.ประสทิธิ6  ศรีสวุรรณ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัทหลกัทรัพย์คนัทรี� กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

คณุปราณิน มตุตาหารัช 
รองปลดักระทรวงแรงงาน 

คณุปรารถนา แพทย์สมาน 
ผู้ อํานวยการอาวโุสสาํนกัการเงิน 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 



 

 
 

คณุพงษ์ชยั จินดาสขุ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อาซาฮี-ไทย อลัลอย จํากดั 

คณุพงษ์ศกัดิ6 ยิ�งชนม์เจริญ 
นายกเทศมนตรีนครยะลา 

คณุพจน์ วิเทตยนตรกิจ 
กรรมการผู้จดัการ 
ลอมบาร์ด อินเวสต์เมนท์ 

คณุพนิตา กําภ ูณ อยธุยา 
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ 

ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 
อธิบดีกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ 

คณุพิรุณ ลายสมิต 
ผู้ อํานวยการ  
สาํนกังานความร่วมมือเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศ 
กระทรวงการตา่งประเทศ 

คณุพฒุิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 
กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากดั 

ดร.ภวฒัน์ วิทรูปกรณ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กลุม่บริษัทตะวนัออกโปลเีมอร์ 

คณุภทัระ คําพิทกัษ์ 
บรรณาธิการ หนงัสอืพิมพ์โพสต์ทเูดย์ 
บริษัท โพสต์ พบัลชิชิ�ง จํากดั 

คณุภาววิทย์ กลิ�นประทมุ 
ประธานบริหารการลงทนุ 
บริษัท สต๊อกทมูอโรว์ จํากดั 

คณุมณฑล สดุประเสริฐ 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

คณุมนตรี ปาน้อยนนท์ 
ประธานคณะกรรมาธิการการพลงังาน สภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

คณุยพุาพิน วงัววิฒัน์ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สายการเงิน 
บริษัท กลัฟ์ เจพี จํากดั 

คณุยรุนนัท์ ภมรมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบญัชีรายชื�อ พรรคเพื�อไทย 
ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท วิลลา่ เมดิก้า (ประเทศไทย) จํากดั 



 

 

คณุราม สภุา 
กรรมการและผู้จดัการ 
บริษัท เชียงใหมค่อนสตรัคชั�น จํากดั 

คณุฤชกุร สริิโยธิน 
ผู้ช่วยผู้วา่การ สายนโยบายสถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

คณุวรรณสมร วธันเวคิน วรรณเมธี 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่บริษัท โรงแรมชายทะเล จํากดั 

คณุวสนัต์ อิทธิโรจนกลุ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากดั 

คณุวนัชยั ผโลทยัถเกิง 
เลขาธิการคณะกรรมการกํากบัการซื )อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัการซื )อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

คณุวิทรู สริุยวนากลุ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

คณุวินยั ทวีสกลุชยั 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ไทย-เยอรมนั สเปเชี�ยลตี ) กลาส จํากดั 

คณุวิบลูย์ ตวงสทิธิสมบตั ิ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท นนัยาง เท็กซ์ไทล์ จํากดั 

คณุวิรัตน์ ชินประพินพร 
ประธานกรรมการ 
บริษัท ราชธานีลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) 

คณุวฒุกิร สริุยะฉนัทนานนท์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั 

คณุแววมณี โสภณพินิจ 
ผู้ อํานวยการสาํนกัทรัพยากรบคุคล 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี 
ที�ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
อดีตโฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี 

คณุศิริกลุ ธนสารศิลป์ 
รองประธานกรรมการ 
บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) 

พลเอกศิริชยั ดิษฐกลุ 
ผู้ช่วยผู้บญัชาการทหารบก (1) 
กองทพับก 



 

 

คณุศภุจี สธุรรมพนัธ์ุ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

คณุสงคราม กิจเลศิไพโรจน์ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ อิมพีเรียลกรุ๊ป 
อดีตรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย์ 

พลตํารวจโทสมเดช ขาวขํา 
ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 
สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

คณุสมประสงค์ สหวฒัน์ 
กรรมการและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท วนชยั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

คณุสรรพชัญ์ รัตคาม 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ควอลลเีทค จํากดั (มหาชน) 

คณุสาธร ฉนัท์เรืองวณิชย์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีนา่ จํากดั 

คณุสกุฤตย์ สรุบถโสภณ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ หนว่ยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั�น 
บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

คณุสจุารี จนัทร์สวา่ง 
กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอเบอร์ดีน จํากดั 

คณุสทุธิ6ธิดา วิจิตรกลุวงศา 
กรรมการบริหาร 
บริษัท เอส.บี. อตุสาหกรรมเครื�องเรือน จํากดั 

เรืออากาศเอกแพทย์หญิงสธุาสนีิ ปิ� นปราณี 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
ลากราซ กรุ๊ป 

นายแพทย์สพุจน์ สมัฤทธิวณิชชา 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท โรงพยาบาลยนัฮี จํากดั 

คณุสพุฒัน์  กรชาลกลุ 
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสายงานกลุม่การเงิน 
บริษัท ลอ็กซเลย์่ จํากดั (มหาชน) 

คณุสภุา ธรรมธิติวฒัน์ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบตลาดทนุ 
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

คณุสรุเดช ทวแีสงสกลุไทย 
ประธานบริหาร 
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 



 

 

คณุสริุนทร์ กฤตยาพงศ์พนัธ์ุ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากดั 

คณุสริุยะ วรรณบตุร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารโครงการและการตลาด 
บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 

คณุสวุณา สวุรรณจฑูะ 
รองปลดักระทรวงยตุิธรรม 

ดร.สวุตัร สทิธิหลอ่ 
ปลดักระทรวงการทอ่งเที�ยวและกีฬา 

คณุโสฬส สวุรรณเนตร์ 
อธิบดีผู้ พิพากษาศาลแพง่ 

คณุอชิตศกัดิ6 บรรจงโพธิ6กลาง 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สาํนกักฎหมายธีรคปุต์ จํากดั 

คณุอติรุฒม์ โตทวีแสนสขุ 
กรรมการผู้จดัการ ธุรกิจโมบายล์ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

คณุอลงกรณ์ พลบตุร 
รองหวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบญัชีรายชื�อ 

ดร.อาภา อรรถบรูณ์วงศ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ริชี�เพลซ 2002 จํากดั 

คณุอารักษ์ สขุสวสัดิ6 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากดั (มหาชน) 

คณุอารีย์ เตชะหรูวิจิตร 
ผู้ พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลอทุธรณ์ 

พลตํารวจโทอดุม รักศิลธรรม 
ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 
สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

  



 

 

หมายเหตุ 

• เนื�องจากคณุวิบลูย์ลกัษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตดิปัญหาไมส่ามารถเข้า
ร่วมหลกัสตูรวตท. รุ่นที� 16 ได้ คณะกรรมการอํานวยการได้พิจารณาเรียนเชิญคณุปราณิน มตุตาหารัช รองปลดักระทรวง
แรงงาน เข้าร่วมหลกัสตูรวตท. รุ่นที� 16 แทน 

• เนื�องจากพนัตาํรวจเอกสหีนาท ประยรูรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
แจ้งวา่ยงัอยูร่ะหวา่งการเรียนหลกัสตูรอื�น คณะกรรมการอํานวยการได้พิจารณาเรียนเชิญเรืออากาศเอกแพทย์หญิงสธุาสนีิ ปิ� น
ปราณี ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ลากราซ กรุ๊ป เข้าร่วมหลกัสตูรวตท. รุ่นที� 16 แทน  

• เนื�องจากคณุฤทธิ6 ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ จํากดั ติดปัญหาสาํคญั 
ไมส่ามารถเข้าร่วมหลกัสตูรวตท. รุ่นที� 16 ได้ คณะกรรมการอํานวยการได้พิจารณาเรียนเชิญคณุกวิน กาญจนพาสน์ 
กรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ )งส์ จํากดั (มหาชน) เข้าร่วมหลกัสตูรวตท. รุ่นที� 16 แทน 


