
 

รายนามนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 17 (สิงหาคม-ธันวาคม 2556) 
คณะกรรมการได้พิจารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ที่ทา่นผู้บริหารจะได้รับ จงึมีมติเชิญผู้บริหารเข้าร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัตอ่ไปนี ้

คณุกลนิท์ สารสนิ 
กรรมการเลขาธิการ 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 

คณุกีรติพงษ์ คหูาเปรมกิจ 
ประธานกรรมการ 
บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

คณุคนงึนจิ สจิุตจร 
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายก ากบัผลติภณัฑ์ประกนัภยั  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั 

คณุจงรัก รัตนเพียร 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั 

คณุจนัทวรรณ สจุริตกลุ 
ผู้ช่วยผู้วา่การ สายตลาดการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

คณุจ าลอง ครุฑขนุทด 
อดีตรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 

คณุจิรลาวณัย์ ตัง้กิจเวทย์ 
Head of Local Institutional Sales 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซี  แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

คณุจิรอร อสัสรัตน์ 
Executive Director 
โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวนด์ 

คณุเจษฎ์สภุา เบนซ์ทองหลอ่ 
ประธานและเจ้าของ 
บริษัท กลุม่ทองหลอ่ จ ากดั 

คณุฉตัรชยั พรหมเลศิ 
อธิบดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
กระทรวงมหาดไทย 

คณุเฉลมิชยั มหากิจศิริ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท พี เอ็ม กรุ๊ป จ ากดั 

คณุชชัวาล พงษ์สทุธิมนสั 
ประธานกรรมการ 
บริษัท ร้อกเวิธ จ ากดั (มหาชน) 

รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี 
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

คณุโชคชยั เศรษฐีวรรณ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท ข้าวเศรษฐี จ ากดั 



 

 

คณุฐากร ปิยะพนัธ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
ส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

คณุณฐพร พนัธุ์อดุม 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลและหุ้นสว่น 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

คณุณรงค์ เจียรวนนท์ 
รองประธานกรรมการ  
กลุม่ธุรกิจการตลาดและการจดัจ าหนา่ย 
เครือเจริญโภคภณัฑ์ 

คณุณฐัดนยั อินทรสขุศรี 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สยามซติีป้ระกนัภยั จ ากดั  (มหาชน) 

คณุณฐัพร เหลอืงสวุรรณ 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  
ผู้อ านวยการลกูค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

คณุณฐัสม ตงัเดชะหิรัญ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สเปคการ์ด จ ากดั 

คณุทองค า มานะศิลปพนัธ์ 
รองประธานกรรมการ 
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

คณุทศันีย์ จัน่สญัจยั ธรรมเกณฑ์ 
ผู้พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลฎีกา 
ศาลฎีกา 

คณุทินวฒัน์ พกุกะมาน 
กรรมการและทนายความหุ้นสว่น 
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั 

คณุธงชยั ตรีพิพฒัน์กลุ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท พีโอซีคอนกรีต จ ากดั 

คณุธนเสกข์ ยงศภุมงคล 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ดิจิตอลไดนามิคดิสเพลย์ จ ากดั 

คณุธนา เบญจาทิกลุ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท ส านกักฎหมายธนา เบญจาทิกลุ จ ากดั 

คณุธนิตย์ ธารีรัตนาวิบลูย์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

คณุธวชัชยั จรณะกรัณย์ 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
กลุม่บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 



 

 

คณุธวชัชยั อรัญญิก 
รองผู้วา่การด้านตลาดในประเทศ 
การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 

คณุธานี ยี่สาร 
รองเลขาธิการ 
พรรคเพื่อไทย 

คณุธีรวฒัน์ ธญัลกัษณ์ภาคย์ 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เสนาดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

คณุนภาลกัษณ์ วยัศิริโรจน์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จ ากดั 

พลโทนรินทร์ ลกัขณา 
เจ้ากรมยทุธศกึษาทหารบก 
กองทพับก 

คณุนฤมล อาจอ านวยวิภาส 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัทหลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 

คณุบญุทกัษ์ หวงัเจริญ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

คณุเบญจวรรณ รังษีธนานนท์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท 3 เอ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 

นาวาอากาศตรีประจกัษ์ สจัจโสภณ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
บริษัท วิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย จ ากดั 

รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 
รองอธิการบด ี
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ดร.ประวฒัน์ อตุตะโมต 
รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย คนท่ี 1 
สภาผู้แทนราษฎร 

รศ.ประเสริฐ ศีลพิพฒัน์ 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์  
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง  
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

คณุปรัชญา กลุวณิชพิสฐิ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

พนัเอก ดร.ปริญญ ร่ืนภาควฒุ ิ
ท่ีปรึกษาประธานกรรมการกิตตมิศกัดิ ์
บริษัท ทรู วิชัน่ส์ เคเบิล้ จ ากดั (มหาชน) 



 

 

ร้อยต ารวจตรีพงษ์นวิฒัน์ ยทุธภณัฑ์บริภาร 
อธิบดีอยัการ ส านกังานคดีอาญา 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

คณุพจนารถ ปริญภทัร์ภากร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัทในเครือทานตะวนั 

คณุพรชยั ปัทมินทร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ธุรกิจลกูค้ารายใหญ่ 2 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ 
ที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง 

คณุพรศกัดิ์  พิทกัษ์พลูสนิ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
บริษัท ฮอว์คอายส์ อินเตอร์เทรด จ ากดั 

คณุพราวพร เสนาณรงค์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายยทุธศาสตร์และวางแผน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

คณุพลศกัดิ์ เลศิพฒุิภิญโญ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

คณุพอฤทยั ชินวตัร 
ประธานท่ีปรึกษา 
บริษัท ชินนะปัญจะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

คณุพิศิษฐ์ เสรีววิฒันา 
รองผู้อ านวยการกลุม่การตลาด 
ธนาคารออมสนิ 

คณุเพชร หวัง่หล ี
กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ธนากรผลติภณัฑ์น า้มนัพืช จ ากดั 

คณุเพ่ิมพนู พึง่ประสทิธ์ิ 
รองอธิบด ี
กรมสอบสวนคดีพเิศษ 

คณุภณัฑิรา หงษ์ศรีสขุ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เครือบริษัท เจมส์ แกลอร่ี กรุ๊ป 

นายแพทย์มารุต มสัยวาณิช 
รองประธานกรรมการ 
บริษัท โมเดไทย จ ากดั 

คณุมาล ีโชคล า้เลศิ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ 

 



 

 

คณุเยาวณี นิรันดร 
Country Representative 
บริษัท ประมลูคริสตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั 

ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก 
รองประธานคณะกรรมาธิการการตา่งประเทศ คนท่ี 2 
สภาผู้แทนราษฎร 

คณุรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท เอส ซี จี เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจโทเรืองศกัดิ์ จริตเอก 
ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 

คณุวรธนกร พกุกะเวส 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สยามออฟเซ็ท จ ากดั 

พลต ารวจเอกวรพงษ์ ชิวปรีชา 
รองผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 

คณุวรวรรต ศรีสอ้าน 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 

คณุวราภรณ์ บญุจิตต์พิมล 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัทกลุม่ในเครือโรงพยาบาลนวมินทร์ 

คณุวสกุานต์ วิศาลสวสัดิ ์
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและการบญัชี 
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

คณุวลัลภ พิชญ์พงศา 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดกัส์ แอนด์ ซพัพลายส์ จ ากดั 

คณุวิเชียร อษุณาโชต ิ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

คณุวิทรู ทวีสกลุชยั 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท แอลเมท ไทย จ ากดั 

คณุวิพล วรเสาหฤท 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

คณุวิลกัษณ์ โหลทอง 
ประธานกรรมการ 
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) 



 

 

คณุวิลาวลัย์ ธรรมชาต ิ
รองประธานกรรมการ 
บริษัท บี.บี.ดี จ ากดั 

ศ.นพ.ศรีประสทิธ์ิ บญุวิสทุธ์ิ 
ศาสตราจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

คณุสมจิตร์ ทองศรี 
อธิบดีผู้พิพากษา 
ศาลแรงงานกลาง 

คณุสมชยั เลศิสทุธิวงค์ 
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

คณุสมชาย พลูสวสัดิ ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลงั 

คณุสมชาย โรจน์รุ่งวศินกลุ 
รองผู้วา่การบริหารองค์กร 
การไฟฟา้นครหลวง 

คณุสมฤทยั ปราสาททองโอสถ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท บางกอกไฟล์เซอร์วิสเซส จ ากดั 

คณุสราวธุ โออนนัต์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ศรีชยั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

คณุสายณัห์ สตางค์มงคล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 
บริษัท พรีไซซ อีเลค็ตริค แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 

คณุสาวติรี รมยะรูป 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีนา่ จ ากดั 

คณุสริิลกัษณ์ โกวิทจินดาชยั 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ปริญสริิ จ ากดั (มหาชน) 

คณุสทุธิรัตน์ รัตนโชต ิ
ที่ปรึกษาด้านพฒันาระบบการเงินการคลงั กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั 

คณุสพุรรณ อคัรพนัธุ์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ศิลาอตุสาหกรรม จ ากดั 

คณุสเุมธ เตชะไกรศรี 
ประธานกรรมการ 
บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 



 

 

คณุเสข วรรณเมธี 
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
กระทรวงการตา่งประเทศ 

คณุหลนิ หย ูอิง 
รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท รีกลั จิวเวลลี ่แมนแูฟคเจอร์ จ ากดั 

คณุหล ีบญุค า้ 
เอกอคัรรัฐทตู วิสามญัผู้มีอ านาจเต็ม  
แหง่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สถานเอกอคัรรัฐทตูแหง่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ศ.นพ.อดิศร ภทัราดลูย์ 
ประธานฝ่ายการแพทย์ 
เครือโรงพยาบาลบางปะกอก 

คณุอธิคม เติบศิริ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

คณุอนรุุธ วอ่งวานชิ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท องักฤษตราง ู(แอล.พี.) จ ากดั 

คณุอภิชาต จงสกลุ 
เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คณุอรพินทร์ เสริมประภาศิลป์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จ ากดั 

คณุอจัฉรา ตัง้มติธรรม 
รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

คณุอษัฎากร ลิม้ปิต ิ
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่งานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

คณุอปุกรม ทวีโภค 
อปุนายก 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

คณุอ านวย ปรีมนวงศ์ 
หวัหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 


