
 
รายนามนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 21 (สิงหาคม-ธันวาคม 2558) 
คณะกรรมการได้พิจารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ที่ทา่นผู้บริหารจะได้รับ จงึมีมติเชิญผู้บริหารเข้าร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัตอ่ไปนี ้

คณุกนิษฐ์ สารสนิ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ผลติอปุกรณ์ก่อสร้าง จ ากดั 

คณุกฤษณ์ ณรงค์เดช 
ประธาน 
บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

คณุกอร์ปกลุ วินิจนยัภาค 
รองอยัการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสทิธิประชาชนระหวา่งประเทศ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

คณุกณัฑรา ลดาวลัย์ ณ อยธุยา 
Executive Directive 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

คณุเกรียงชยั บญุโพธ์ิอภิชาต ิ
รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 

คณุเกษรี โกมลมิศร์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท คดูี จ ากดั 

คณุโกศิลป์ ภทัรธีรานนท์ 
กรรมการผู้อ านวยการ 
บริษัท แอ็ดวานซ์ สเตนเลสสตีล จ ากดั 

คณุคิมห์ สริิทวีชยั 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานบริหารการลงทนุ 
บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

คณุจนัทิมา เพียรเวช 
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากฎเกณฑ์ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

คณุจีรภทัร พิมานทิพย์ 
Executive Directive 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 

คณุเจิมมาศ จงึเลศิศิริ 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ 

ดร.เฉลมิพล โลห์่รัตนเสนห์่ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท นีโอเวฟ เทคโนโลยี่ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

คณุชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ์ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วฒันศิริ 
รองอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 



 

 
 

คณุชญัญา ธนศกัดิภทัร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ไทยโคโคนทั จ ากดั (มหาชน) 

พลเอก ชยัชาญ ช้างมงคล 
ผู้อ านวยการส านกันโยบายและแผนกลาโหม 
กระทรวงกลาโหม 

คณุชาวนัย์ สวสัดิ-์ชโูต 
รองผู้อ านวยการ  
ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

คณุชชูยั อดุมโภชน์ 
รองอธิบดีกรมศลุกากร รักษาการในต าแหนง่ที่ปรึกษา 
ด้านพฒันาระบบสทิธิประโยชน์ทางศลุกากร 
กระทรวงการคลงั 

คณุไชยณรงค์ จนัทร์พลงัศรี 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

คณุฐาภรพชัร์ จงึรุ่งเรืองกิจ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท โรงแรมเมเปิล จ ากดั 

คณุณรงค์ เลศิกิตศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท โทเร อินเตอร์เนชัน่แนล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

พลต ารวจตรี ณฐัธร เพราะสนุทร 
รองผู้บญัชาการส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 

คณุดมิศา พิศิษฐวานิช 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาประสิทธิภาพสาขา 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

คณุดาราณี อตัตะนนัทน์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อตุสาหกรรมเกลอืบริสทุธ์ิ จ ากดั 

พลโท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไตรโรจน์ ครุธเวโช 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก 
กองทพับก 

คณุทิวารัตน์  สงิห์สมบญุ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท มาเดร่า โปรดกัส์ จ ากดั 

คณุธนญ ตนัติสนุทร 
ผู้อ านวยการบริหาร สายงานส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท กลัฟ์ เจพี จ ากดั 

คณุธีรนาถ รุจิเมธาภาส 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั 



 

 

พลต ารวจตรี ธีรพล จินดาหลวง 
ผู้บงัคบัการต ารวจภธูรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 

ดร.นฎาประไพ สจุริตกลุ 
ประธานกรรมการบริหาร โอเปร่า สยาม อินเตอร์เนชัน่แนล 
มลูนิธิมหาอปุรากรกรุงเทพ 

คณุนวพร มหารักขกะ 
ผู้ช่วยผู้วา่การ สายตรวจสอบกิจการภายใน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

พนัตรี นฤต รัตนพิเชฏฐชยั 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ 
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

คณุนารีรัตน์ ทองประพาฬ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ไมค์ เพลซ จ ากดั 

คณุนิสา โรจน์รุ่งรังส ี
รองประธานกรรมการ 
บริษัท รอยลั เจมส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

คณุบรรพต นิธากร 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท โรงแรมบางกอกคลาสสกิ จ ากดั 

ดร.บญุนาค โมกข์มงคลกลุ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ดานิลี ่จ ากดั 

คณุบญุสง่ น้อยโสภณ 
กรรมการการเลอืกตัง้ 
ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

คณุบบุผา อมรเกียรตขิจร 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ 
บริษัท ปตท.  จ ากดั (มหาชน) 

คณุประภาศ คงเอียด 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
กระทรวงการคลงั 

คณุประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

คณุพงศ์ปิติ เอกเธียรชยั 
ผู้อ านวยการฝ่ายตา่งประเทศ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

พลโท พลภทัร วรรณภกัตร์ 
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บงัคบับญัชา  
ส านกังานผู้บงัคบับญัชากองทพับก 

 



 

 
 

พลเรือเอก พะจณุณ์ ตามประทีป 
สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ

พลต ารวจโท พิทกัษ จารุสมบตั ิ
รองประธาน 
สภาวฒันธรรมไทย จีน และสง่เสริมความสมัพนัธ์ 

คณุพิมพ์ณฐัชยา บณุยมาลกิ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท นก อินเตอร์ฟดู จ ากดั 

คณุพีรวิช สวุรรณประเทศ 
เอกอคัรราชทตูประจ ากระทรวง 
กระทรวงการตา่งประเทศ 

คณุพีระพฒัน์ อิงพงษ์พนัธ์ 
ผู้บญัชาการส านกับริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยตุิธรรม 

คณุพทุธิพงษ์ ปณุณกนัต์ 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ 

คณุพลูศิริ  วิโรจนาภา 
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ (สายงานบญัชีและ
การเงิน) และหวัหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทางด้านการเงิน 
บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

คณุเพ็ชรากรณ์ วชัรพล สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 
รองหวัหน้ากองบรรณาธิการ 
หนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ 

คณุภิมลภา สนัติโชค 
รองผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสงูสดุลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

คณุมนตรี มงักรกนก 
ประธานกรรมการ 
บริษัท วงศ์ช่าง จ ากดั 

คณุมน ูตระกลูวฒันะกิจ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท แสนสริิ จ ากดั (มหาชน) 

พลเอก ดร.มารุต ปัชโชตะสงิห์ 
ผู้อ านวยการหลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู 
สมาคมวปอ. ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

คณุยอดพจน์ วงศ์รักมติร 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

คณุรณวิษญ์ จลุชาต 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอ็สเตลลา่ จ ากดั 



 

 

คณุรังสรรค์ ตรงฉาก 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท คีย์ เจมส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

คณุรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 
กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
บริษัทหลกัทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

คณุรุ้งเพชร ลิม้สวสัดิ์วงศ์ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท สขุมุวิท 15 เพลส จ ากดั 

คณุวนัทนี กีรติพิบลู 
ผู้พิพากษาอาวโุสในศาลฎีกา 

คณุวิถี สพุิทกัษ์ 
ประธานกรรมการบริหาร  
กลุม่บริษัทวู้ดเวอร์ค 

คณุวิทิต  ลนีตุพงษ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ไทยยานยนต์ จ ากดั 

คณุวิบลูย์ แสงชมภ ู
ประธานแผนกคดีสิง่แวดล้อมในศาลอทุธรณ์ ภาค 7 
ศาลอทุธรณ์ 

ดร.วไิลลกัษณ์ สกลุภกัดี 
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท  โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) 

คณุวิวฒัน์  กิตติพรพานิช 
รองประธาน 
หอการค้าจงัหวดัเชียงใหม ่

คณุวิศาลศรี  นิโลดม 
รองกรรมการผู้จดัการ ทีมธุรกิจลกูค้ารายใหญ่ 2 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

พลเอก วิสษิฐ แจ้งประจกัษ์ 
หวัหน้าส านกังานรองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ
กองบญัชาการกองทพัไทย 

คณุเวทติ โชควฒันา 
กรรมการรองผู้อ านวยการ 
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 

คณุศิริเดช เอือ้งอดุมสนิ 
รองผู้จดัการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

คณุสมชาย งามกิจเจริญลาภ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จ ากดั 



 

 

คณุสมชาย อศัวเศรณี 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เนเจอร์ เบสท์ ฟู้ ด จ ากดั 

คณุสมบรูณ์ คปุติมนสั 
รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

คณุสมบรูณ์ วงศ์รัศม ี
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

คณุสมปอง ผลเจริญจิต 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอส พี พี เซรามคิ จ ากดั 

คณุสมพงษ์ โกศยัพลกลุ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ร่มเกล้าเพลซ จ ากดั 

คณุสมพล ธนาด ารงศกัดิ ์
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ 
สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ 

ดร.สณัหวฒุิ ธรรมชวนวิริยะ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ (เอเชีย) จ ากดั 

รองศาสตราจารย์ ดร.สนัติ ถิรพฒัน์ 
หวัหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

คณุสาทร ชวนะเวสน์ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เลศิชวนะ จ ากดั 

คณุสกุษม ช่วงโชต ิ
รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ไทยซีคอมพิทกัษ์กิจ จ ากดั 

ดร.สจิุต จงประเสริฐ 
รองอธิบดีกรมทีด่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

คณุสจิุตรา สวุรรณสนิพนัธุ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์องค์กร  
กลุม่งานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจตรี ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 



 

 

คณุสภุรัฐ จิราธิวฒัน์ 
รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

คณุสภุาภรณ์ จิตต์มติรภาพ 
ประธาน 
บริษัท อะเฮดออล จ ากดั 

คณุแสนผิน สขุี 
กรรมการผู้จดัการใหญ่  
บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ ากดั 

คณุองค์อร สมประสงค์ 
Director 
บริษัท ไพรเวท อิควติี ้(ประเทศไทย) จ ากดั 

คณุอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.อนกุลู ตนัติมาสน์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานทรัพยากรมนษุย์และบริหารทัว่ไป 
บริษัท ช. การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 

เภสชักรหญิงอมร พฒุิพิริยะ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ธนพิริยะ จ ากดั (มหาชน) 

คณุองัสรัุสมิ์ อารีกลุ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยเินียร่ิง (1964) จ ากดั 

คณุอ านาจ โชติชยั 
รองอธิบดีอยัการ ส านกังานตา่งประเทศ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

คณุอดุมศกัดิ์ โรจน์วิบลูย์ชยั 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน  
สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

คณุอรุวี เงารุ่งเรือง 
รองปลดักระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ 

คณุอษุณีย์ แสงสงิแก้ว 
กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริการลกูค้าภาคพืน้ 
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 


