
 

รายนามนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที� 19 (สิงหาคม-ธันวาคม 2557) 
คณะกรรมการได้พิจารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ที�ทา่นผู้บริหารจะได้รับ จงึมีมติเชิญผู้บริหารเข้าร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัตอ่ไปนี ) 

คณุกมลวรรณ วิปลุากร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

คณุกฤษณ์ เสสะเวช 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั 

คณุกิตติ สงิหาปัด 
กรรมการผู้จดัการบริษัท ฮอตนิวส์ จํากดั 
ผู้ดําเนินรายการขา่ว 3 มิต ิ

คณุกิติศกัดิ5 จําปาทิพย์พงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท เซ็นจรีู�21 (ประเทศไทย) จํากดั 

คณุขมุทรัพย์ โลจายะ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

คณุคณิตดา กรรณสตู 
ที�ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท อิตาเลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากดั (มหาชน) 

ดร.คเณศ วงัส์ไพจิตร 
ผู้ อํานวยการ 
สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

คณุเครือวลัย์ วงศ์รักมติร 
กรรมการผู้ อํานวยการ สายงานบริหาร 
บริษัท นครชยัแอร์ จํากดั 

คณุจตพุร บรุุษพฒัน์ 
อธิบดีกรมทรัพยากรนํ )า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

พลตํารวจตรีจตรุงค์ ภมุรินทร์ 
รองประธาน 
บริษัท สวนลมุไนท์บาร์ซารัชดาภิเษก จํากดั 

คณุจิตรลดา เฮงยศมาก 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุม่ 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากดั (มหาชน) 

คณุจมุพล ริมสาคร 
ที�ปรึกษาด้านการพฒันาและบริหารการจดัเก็บภาษี  
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

นายแพทย์เจษฎา โชคดาํรงสขุ 
อธิบดีกรมสขุภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสขุ 

คณุเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 



 

 

คณุชนาทิพย์  วีระสบืพงศ์ 
รองอธิบดี  
รักษาการในตําแหนง่ที�ปรึกษาด้านพฒันาฐานภาษี 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

คณุชวินดา หาญรัตนกลู 
กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

คณุชยัพร ธรรมพีร 
กรรมการบริหาร 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

นายแพทย์ชยัรัตน์ ปัณฑรุอมัพร 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) 

พลเอกชายศกัดิ5 โสมกลุ 
ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 
กระทรวงกลาโหม 

คณุณพาพร  โอวสวุรรณกลุ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 

คณุถวลัย์วงศ์ ธีระวิทยภิญโญ 
ประธานกรรมการบริหาร 
โรงแรมซีนิท สขุมุวิท กรุงเทพ 

คณุทนงศกัดิ5 มโนธรรมรักษา 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ) จํากดั (มหาชน) 

คณุทรงพล ชญัมาตรกิจ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท ทีวีไดเร็ค จํากดั (มหาชน) 

พลเรือเอกทววีฒุิ พงศ์พิพฒัน์ 
เสนาธิการทหารเรือ 
กองทพัเรือ 

คณุทวีศกัดิ5 ทองภกัด ี
ผู้ พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการตลุาการศาลยตุิธรรม 

คณุเทพรักษ์ เหลอืงสวุรรณ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท นามยง เทอร์มินลั จํากดั (มหาชน) 

คณุธรรมรัชต์ นิรันดร 
ประธานกรรมการ 
โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูส์ 

คณุธวชัชยั พิทยโสภณ 
ผู้ อํานวยการ ฝ่ายกฎหมายและพฒันา และ 
รักษาการผู้ อํานวยการ ฝ่ายงานเลขาธิการ 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 



 

 

คณุธิติ ตนัตกิลุานนัท์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

คณุนพเก้า สจุริตกลุ 
ผู้ช่วยผู้จดัการ สายงานการตลาด 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณุนริศา อตเิทพวรพนัธ์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จํากดั 

คณุนาวา จนัทนสรุคน 
ประธานกรรมการ 
บริษัท เหลก็แผน่รีดเย็นไทย จํากดั (มหาชน) 

คณุนิทศัน์ ศรีนนท์ 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคเพื�อไทย 

คณุนิธิ ภทัรโชค 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-ตลาดในประเทศ 
บริษัท เอสซีจี ซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิเวศน์ นนัทจิต 
อธิการบด ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ดร.ปัญญา บญุญาภิวฒัน์ 
อปุนายก 
สมาคมจิตวิทยาความมั�นคงแหง่ประเทศไทย 

คณุปิติพนัธ์ เทพปฏิมากรณ์ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ทรัพยากรบคุคลและ 
ศกัยภาพองค์กร 
บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

พลตํารวจโทปิยะ สอนตระกลู 
ผู้บญัชาการสาํนกังานสง่กําลงับํารุง 
สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

คณุผอ่งพรรณ เจียรวิริยะพนัธ์ 
อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

คณุพจณี คงคาลยั 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

คณุพรพินนัท์ พิสทุธิ5วชัระกลุ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท ดนัลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จํากดั 

คณุพรรณพร คงยิ�งยง 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายเครือขา่ยสาขา  
กลุม่ลกูค้าบคุคล 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 



 

 

แพทย์หญิงพกัตร์พิไล ทวีสนิ 
กรรมการผู้จดัการ 
S Medical Clinic 

ทนัตแพทย์พิชยั ปิตวุงศ์ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท สยาม อินเตอร์-วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากดั 

คณุพีระศกัดิ5 หินเมืองเกา่ 
อธิบดีกรมที�ดิน 
กระทรวงมหาดไทย 

คณุพลูศรี จงแสงทอง 
รองประธานกรรมการ 
บริษัท บอนนี� อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

คณุเพชรัตน์ อทุยัสาง 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารฝ่ายการตลาด 
บริษัท แมคไทย จํากดั 

คณุไพศาล อา่วสถาพร 
รองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจอาหาร 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

พนัตํารวจเอกไพสฐิ วงศ์เมือง 
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยตุิธรรม 

คณุแมทธิว กิจโอธาน 
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

คณุยวุดี จิราธิวฒัน์ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  
กลุม่ธุรกิจห้างสรรพสนิค้า 
บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จํากดั 

คณุรณดล นุม่นนท์ 
ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ 1 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ดร.รัฐไกร เอกเพชร 
ประธาน 
กลุม่บริษัท อีจี 

คณุรัตนา ชินบตุรานนท์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ไทย โอเชียน อตุสาหกรรม จํากดั 

คณุรัตนา ตรีพิพฒัน์กลุ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท พี บล ูลากนู เจมส์ จํากดั 

คณุวรันยา ภนูวกลุ 
ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบตักิาร-ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
บริษัท แมกโนเลยี ควอลติี ) ดีเวลอ็ปเม้นต์ คอร์ปอเรชั�น จํากดั 



 

 

คณุวราวรรณ เวชชสสัถ์ 
รองเลขาธิการด้านกํากบั 
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั 

คณุวฒันา สวสัดิ5ทอง 
อยัการผู้ เชี�ยวชาญพิเศษ สาํนกังานที�ปรึกษากฎหมาย 
สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

คณุวนัชยั หงส์เชิดชยั 
ผู้ช่วยผู้วา่การบญัชี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

คณุวิทยา แก้วภราดยั 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ 

คณุวินท์ ภกัดีจิตต์ 
กรรมการและทนายความหุ้นสว่น 
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี� จํากดั 

คณุวษิณ ุเทพเจริญ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท ณศุาศิริ จํากดั (มหาชน) 

คณุวีรวฒัน์ เกียรติพงษ์ถาวร 
รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานปฎิบตักิาร 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

คณุศรีวมิล ฉตัรจฑุามาส 
รองประธาน 
บริษัท บางกอกอ๊อคชั�นเนียร์ส จํากดั 

คณุศศิศภุา สคุนธทรัพย์ 
รองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ สายงานยทุธศาสตร์ 
บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 

คณุศกัดิ5ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ 
รองประธาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

คณุศาศวตั ศิริสรรพ์ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากดั 

คณุศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ 
รองประธานกรรมการ 
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ )ง จํากดั (มหาชน) 

ดร.ศภุชยั สขุะนินทร์ 
ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท มดัแมน จํากดั 

คณุสมเกียรติ ศรลมัภ์ 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคเพื�อไทย 



 

 

คณุสมบรูณ์ วรปัญญาสกลุ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัทในเครือแปซิฟิค พาร์ค กรุ๊ป 

พลตํารวจตรีสมพงษ์ ชิงดวง 
รองผู้บญัชาการตาํรวจภธูรภาค 5 
สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

คณุสายณัห์ วสธุาสวสัดิ5 
ประธานกรรมการ 
บริษัท วสธุายนต์ จํากดั 

พลอากาศตรีสทิธิพร เกสจินดา 
ผู้ช่วยปลดับญัชีทหารอากาศ 
กองทพัอากาศ 

คณุสขุเทพ จนัทร์ศรีชวาลา 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท มิตรแท้ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

คณุสชิุน รัตนศิริวิไล 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ไซเลอร์ กรุ๊ป จํากดั 

คณุสทุธิกฤษฎิ5 ถนอมบรูณ์เจริญ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เขาใหญ่ท็อปฮิลล์ จํากดั 

ศาสตราจารย์นายแพทย์สทุธิพร จิตต์มติรภาพ 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ
สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ

คณุสภุา ศรีโพธิ5เจริญ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท สภุาออร์คิดส์ อินเตอร์แลบ จํากดั 

คณุสรุเดช บณุยวฒัน์ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

คณุสรัุตน์ชยั กงึฮะกิจ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จํากดั 

คณุสริุนทร์ ตลุย์วฒันจิต 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สากล เบเวอเร็ดจ์ จํากดั 

คณุสวุรรณชยั โลหะวฒันกลุ 
ผู้ อํานวยการ 
สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสวุรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ 
รองอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัมหิดล 



 

 

คณุเสกสรรค์ ธโนปจยั 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ดร.แสงชยั อภิชาติธนพฒัน์ 
ประธาน 
กลุม่บริษัทฟาติมา 

คณุอดิศกัดิ5 ลมิปรุ่งพฒันกิจ 
กรรมการผู้ อํานวยการ 
บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ )ง คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

พลโทอนนัตพร กาญจนรัตน์ 
ปลดับญัชีทหารบก 
กองทพับก 

พลเรือเอกอภิวฒัน์ ศรีวรรธนะ 
ประธานกรรมการ 
การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 

คณุอรนิตย์ บนุนาค 
อธิบดีอยัการ สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายอยัการ 
สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

คณุอรรถยทุธ์ ศรีสมทุร 
อธิบดีกรมอาเซยีน 
กระทรวงการตา่งประเทศ 

คณุอรอนงค์ กาญจนชศูกัดิ5 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ 

วา่ที�ร้อยตรีอานภุาพ เกษรสวุรรณ์ 
อธิบดีกรมการทอ่งเที�ยว 
กระทรวงการทอ่งเที�ยวและกีฬา 

คณุอาภาภรณ์ โกศลกลุ 
คอลมันิสต์ขา่วสงัคม 
หนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ 

นายแพทย์เอื )อชาติ กาญจนพิทกัษ์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) 

ดร.อํามร เชาวลติ 
เลขาธิการ สาํนกังานประกนัสงัคม 
กระทรวงแรงงาน 


