
 

รายนามนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที� 18 (มีนาคม-กรกฎาคม 2557) 
คณะกรรมการได้พิจารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ที�ทา่นผู้บริหารจะได้รับ จงึมีมติเชิญผู้บริหารเข้าร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัตอ่ไปนี ) 

คณุกฤตยิา วีรบรุุษ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

คณุกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
ที�ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
กระทรวงการคลงั 

คณุกอบสขุ เอี�ยมสรีุย์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กลุม่บริษัทกมลกิจและกลุม่บริษัทกสสิรีุย์ 

คณุกงัวาล กศุลธรรมรัตน์ 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท อินเตอร์เนชั�นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

คณุกําพล ศรธนรัตน์ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

คณุเกียรติคณุ ชาติประเสริฐ 
รองปลดักระทรวงการตา่งประเทศ 

คณุไกร วิมลเฉลา 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สยามราชธานี  จํากดั 

คณุไกรทส องค์ชยัศกัดิ9 
กรรมการ  
บริษัท อสมท. จํากดั (มหาชน) 

พลตํารวจตรีขรรค์ชยั อนนัตสมบรูณ์ 
รองประธานกรรมการ 
บริษัท  ซีทีไอ โฮลดิ )ง จํากดั 

คณุโฆษิต บญุเรืองขาว 
กรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจหลกัทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

คณุจรีพร อนนัตประยรู 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

ผศ.ดร.จนัทร์จิรา วงษ์ขมทอง 
อธิการบด ี
มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

คณุจิตตินนัท์ หวั�งหล ี
รองกรรมการผู้จดัการสายพฒันาธุรกิจและการตลาด 
บริษัท รังสติพลาซา่ จํากดั 

คณุจรีุภรณ์ บณุยวงศ์วิโรจน์ 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุ 



 

 

คณุชวลติ พนัธ์ทอง 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่หนว่ยธุรกิจนํ )ามนั 
บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

พลตํารวจตรีชยัวฒัน์ เกตวุรชยั 
ที�ปรึกษา 
บริษัท โนวาสตีล จํากดั 

คณุชาญวิทย์ อมตะมาทชุาต ิ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิ

พลโทชาตอดุม ตติถะสริิ 
รองเสนาธิการทหารบก 
กองทพับก 

ดร.โชคชยั เดชอมรธญั 
รองอธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ�น 
กระทรวงมหาดไทย 

คณุโชติ ตราช ู
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

ดร.ญาดา มกุดาพิทกัษ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ 

คณุฐากรู บนุปาน 
บรรณาธิการอํานวยการ 
บริษัท มติชน จํากดั (มหาชน) 

คณุดนชุ บนุนาค 
รองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ สายงานผลติภณัฑ์และ
บริการลกูค้า 
บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

คณุดิเรกฤทธิ9 เจนครองธรรม 
เลขาธิการ 
สาํนกังานศาลปกครอง 

พลเอกไตรรงค์ อินทรทตั 
รองประธานบริหาร 
บริษัท ศรีราชา ฮาเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

พลเรือโททวีชยั บญุอนนัต์ 
ปลดับญัชีทหารเรือ 
กองทพัเรือ 

คณุทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
กลุม่บริษัทดีที 

คณุธรัฐพร เตชะกิจขจร 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 



 

 

คณุนนัทนา สงฆ์ประชา 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัชยันาท เขต 2 
พรรคเพื�อไทย 

คณุปฐมภพ สวุรรณศิริ 
หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการตลาด 
บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

คณุปณิธาน ปวโรฬารวิทยา 
ประธานกรรมการ 
บริษัท บตูิคนิวซิตี ) จํากดั (มหาชน) 

คณุปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ 
สมาชิกวฒุิสภา 

คณุปิยะ ปิยะสมบตักิลุ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จํากดั 

ดร.ปิยะธิดา ประดษิฐบาทกุา 
ผู้ อํานวยการหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการจดัการ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

คณุผดงุเดช อินทรลกัษณ์ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
ยนิูไทย กรุ๊ป 

คณุพรชยั รัตนชยักานนท์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สาฮะ แอนด์ ซนัส์ พริ )นติ )ง จํากดั 

คณุพรเทพ ศรีสอ้าน 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จํากดั 

คณุพลพฒั กรรณสตู 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เนาวรัตน์พฒันาการ จํากดั (มหาชน) 

นาวาอากาศเอก หญิง พชัรี พิพิธสขุสนัต์ 
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการหลกัสตูร การบริหารจดัการด้าน 
ความมั�นคงขั )นสงู 
สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ์ 

คณุเพชรรัตน์ เอกแสงกลุ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อีซึ�น เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

พลตํารวจเอกเพรียวพนัธ์ ดามาพงศ์ 
ที�ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

คณุเพิ�มสขุ สทุธินุน่ 
ผู้ช่วยผู้วา่การ สายระบบข้อสนเทศ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 

 

คณุภาคภมูิ ศรีชํานิ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ�ง แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากดั 
(มหาชน) 

คณุยทุธนา หยมิการุณ 
รองอธิบดีกรมศลุกากร 
กระทรวงการคลงั 

คณุยทุธพงศ์ จรัสเสถียร 
อดีตรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คณุโยธิน ธาราหิรัญโชต ิ
กรรมการอํานวยการ 
บริษัท บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั�น จํากดั 

ดร.เยาวลกัษณ์ พลูทอง 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท TV Digital HR จํากดั 

พลตํารวจเอกรชต เย็นทรวง 
รองผู้บญัชาการตาํรวจแหง่ชาติ  
(งานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและงานความมั�นคง) 
สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

คณุรัตนา ตณัฑกลุนินาท 
ประธานกรรมการ 
บริษัท เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค จํากดั 

คณุวณิชยา แสงทอง 
ผู้ช่วยหวัหน้าขา่วเศรษฐกิจสายตลาดทนุ 
หนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ 

คณุวศิน ไสยวรรณ 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส สาย Financial Market  
กลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

คณุวฒันา โอภานนท์อมตะ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานด้านธุรกิจโรงกลั�น 
บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ 
กรรมการ คณะกรรมการกองทนุเงินทดแทน  
สาํนกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 

คณุวิชาญ ธรรมสจุริต 
รองอธิบดีอยัการ สาํนกังานคดีปกครอง 
สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

คณุวิภาดา สตีบตุร 
อปุนายก 
สมาคมแมบ้่านทหารบก 

คณุวิโรจน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท ยบิูลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 



 

 

คณุวิวรรธน์ ไกรพิสทิธิ9กลุ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กลุม่บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ )ง จํากดั 

นายแพทย์วิสทุธิ9 พิทกัษ์สทิธิ9 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จํากดั 

คณุเวทย์ นชุเจริญ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจรายยอ่ยและเครือขา่ย 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

คณุศรีรัตน์ รัษฐปานะ 
ปลดักระทรวงพาณิชย์ 

คณุศศมณฑ์ สงวนสนิ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สนิทรัพย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

คณุศกัดิ9ชยั ยอดวานิช 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เสรีชยัยทุธภณัฑ์ จํากดั 

คณุศิริพร สสุมากลุวงศ์ 
รองประธานกรรมการ 
บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จํากดั 

คณุศิริพร เหลอืงนวล 
รองผู้ อํานวยการ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

คณุศิริพนัธ์ บรูณะวรกลุ 
รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จํากดั 

พนัเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลสิวุรรณ 
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

คณุโศภชา ดาํรงปิยวฒุิ9 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 

คณุสนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์ 
อธิบดีผู้ พิพากษา 
ศาลภาษีอากรกลาง 

คณุสมเกียรติ ศิริชาติไชย 
กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงองค์การ 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

คณุสมชยั ศิริวฒันโชค 
ปลดักระทรวงคมนาคม 



 

 

คณุสมชาย ชาญธนเวทย์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 

คณุสมพร สบืถวิลกลุ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

คณุสมพล วิชยัดิษฐ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท พี.เอ็น.เอส. พฒันา จํากดั 

คณุสมฤดี ชยัมงคล 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร-การเงิน 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา 
กรรมการบริหารพรรค 
พรรคประชาธิปัตย์ 

คณุสรศกัดิ9 จนัเกษม 
ผู้ พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลอทุธรณ์ 
ศาลอทุธรณ์ 

คณุสามารถ มะลลุมี 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
พรรคประชาธิปัตย์ 

คณุสทิธิชยั โควสรัุตน์ 
ที�ปรึกษา 
บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จํากดั 

คณุสริิเกศ จิรกิต ิ
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริหารสาขา 
บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จํากดั 

คณุสจิุนต์ สงิห์สมบญุ 
กรรมการ 
บริษัท ไอ ซี ซี เทรดดิ )ง (ประเทศไทย) จํากดั 

คณุสชุาติ สตีวาริน 
ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบับริษัทสมาชิก 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณุสนุชยั คํานณูเศรษฐ์ 
ผู้วา่การ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

พนัตํารวจเอกนายแพทย์สพุล จงพาณิชย์กลุธร 
กรรมการบริหาร ศนูย์รักษาผู้มีบตุรยาก 
โรงพยาบาลเจตนิน 

คณุสเุมธ ภิญโญสนิท 
ประธานคณะผู้บริหาร กลุม่ธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) 
เครือเจริญโภคภณัฑ์ 



 

 

คณุสรุางคณา วายภุาพ 
ผู้ อํานวยการ 
สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

นายแพทย์สวุิน ไกรภเูบศ 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท บิวตี ) คอมมนิูตี ) จํากดั (มหาชน) 

คณุหรรสา สสุายณัห์ 
กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจสาํรองเลี )ยงชีพและกองทนุ
สว่นบคุคล 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

คณุหลกัชยั สทุธิชจิูต 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

คณุองอาจ ประภากมล 
รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารสาย Commercial 
บริษัท ทรูวิชั�นส์ จํากดั (มหาชน) 

คณุอโนทยั ทรงไท 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ไทยพลอิสระ จํากดั 

ร้อยตํารวจเอกอรรถกวี ขนุพินิจ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท ยเูนี�ยนเคมคีอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จํากดั 

คณุอรวรรณ รัตนไตรภพ 
กรรมการผู้จดัการ 
กลุม่บริษัทไพโอเนียร์ 

คณุอจัฉรา อมัพชุ 
รองประธานกรรมการบริหารอาวโุส 
เดอะมอลล์ กรุ๊ป 

คณุอานนท์ เจริญรุ่งเรือง 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทรา ผู้ จําหนา่ยโตโยต้า จํากดั 

คณุอารีย์ ชวลติชีวินกลุ 
Vice President-Regional Business 
บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั 

คณุเอกชยั จงวศิาล 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 


