
 

 

 

รายนามนักศึกษาหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 22 (กมุภาพนัธ์-กรกฎาคม 2559) 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ทีท่่านผูบ้รหิารจะไดร้บั จงึมมีตเิชญิผูบ้รหิารเขา้ร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัต่อไปนี้ 

กรวุฒ ิลนีะบรรจง 
Country Head 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อเบอรด์นี จ ากดั 

กรศษิฏ ์ภคัโชตานนท ์
รองผูว้่าการผลติไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 

นพ.กวริชั ตนัตวิงษ ์
ผูช้่วยผูอ้ านวยการดา้นความเสีย่ง 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

รศ. ดร.กลัปพฤกษ์ ผวิทองงาม 
คณบดคีณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

กลัยาณะ วภิตัภิมูปิระเทศ 
เอกอคัรราชทตู ณ กรุงตรโิปล ี
ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

กติต ิพวัถาวรสกุล 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล โลจสิตกิส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

กติติย์าใจ ตรเีอกวจิติร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เอม็พจี ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เกยีรต ิตัง้ตรงศกัดิ ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เซน็ทรลั สเตชัน่ จ ากดั 

ขตัตยิา อนิทรวชิยั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

จนัทรา พงศศ์ร ี
กรรมการผูจ้ดัการ และเจา้ของร่วม 
บรษิทั ฟู้ดสตาร ์จ ากดั 

จรีพนัธ ์อศัวะธนกุล 
กรรมการเหรญัญกิ 
หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ฉววีรรณ เกยีรตดิุรยิกุล 
ทนายความหุน้สว่นและกรรมการ 
บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี ่จ ากดั 

ฉตัรชยั ตรพีพิฒัน์กุล 
อยัการจงัหวดั ประจ าส านกังานอยัการสงูสดุ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

พล.อ.อ. ชนะ อยู่สถาพร 
ประธานคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ การเงนิ และการคลงั 
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ



 

 

 

ชรนิทร ์สมรพทิกัษ์กุล 
ประธานบรหิาร บรษิทั เอ เอม็ จ ีออโต ้จ ากดั และ 
บรษิทัในเครอืบรษิทั เอ เอม็ จ ีกรุ๊ป 

ชลากรณ์ ปญัญาโฉม 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายงานดจิติลัทวี ี
บรษิทั เวริค์พอยท ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ชวนินทร ์บณัฑติกฤษดา 
ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

ช่อทพิย ์สง่วฒันา 
กรรมการผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันาธุรกจิ 
บรษิทั เอฟ เอน็ แฟคตอรี ่เอาทเ์ลท จ ากดั 

ชชัชาต ิสทิธพินัธุ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

ชยัชนะ ตญัจพฒัน์กุล 
รองประธานศาลอทุธรณ์ 

ชาตชิาย พยุหนาวชียั 
ผูอ้ านวยการ 
ธนาคารออมสนิ 

ณรงค ์ศริเิลศิวรกุล 
รองผูอ้ านวยการ 
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

ดวงกมล โชตะนา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ดวงพร รอดพยาธิ ์
อธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ 
กระทรวงพาณชิย ์

ทรงพร โกมลสรุเดช 
ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ดร.ทวลีาภ ฤทธาภริมย ์
กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ทวศีกัดิ ์เลศิประพนัธ ์
ผูอ้ านวยการ ส านกัการจราจรและขนสง่ 
กรุงเทพมหานคร 

ธรณ์ ประจกัษธ์รรม 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

ธานิน สจัจะบรบิรูณ์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บางกอกชที เมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) 

ธรีดา อ าพนัวงษ ์
กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั โอ ซ ีซ ีจ ากดั (มหาชน) 

ธรีสทิธิ ์โสภณศริ ิ
Director, Corporate Banking 
Bank of America Merrill Lynch 

นพดล ป่ินสภุา 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

นพพร บุญลาโภ 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ทพิยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

นภสันนัท ์พรรณนิภา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

เนาวรตัน์ เจรญิประพณิ 
ผูด้ าเนินรายการ สถานีโทรทศัน์ Money Channel 
บรษิทั แฟมมลิี ่โนฮาว จ ากดั 

พล.ท. ปณต แสงเทยีน 
เจา้กรมขา่วทหารบก 
กองบญัชาการกองทพับก 

ดร.ปณิตา ชนิวตัร 
รกัษาการในต าแหน่งรองผูอ้ านวยการ และ 
ทีป่รกึษาประจ าส านกังาน 
ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

พล.ต. นพ.ประจกัษ์ บุญจติตพ์มิล 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กลุ่มบรษิทัในเครอืโรงพยาบาลนวมนิทร ์

ประวชิ สขุมุ 
คณะท างานการปรบัแกก้ฎหมายและกลไกภาครฐั 
คณะกรรมการสานพลงัประชารฐั 

ประสพ จริวฒัน์วงศ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไนซ ์กรุ๊ป โฮลดิง้ คอรป์ จ ากดั 

ประเสรฐิ วริยิสทิธาวฒัน์ 
ผูพ้พิากษาอาวโุสในศาลอุทธรณ์ ภาค 1 
ศาลอุทธรณ์ 

ผศ. นพ.ปรญัญา สากยิลกัษณ์ 
ผูช้่วยเลขานุการ 
ศริริาชมลูนิธ ิ



 

 

 

พล.ต.อ. ปญัญา มาเม่น 
ทีป่รกึษา (สบ 10) 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

ปทัมา เลา้วงษ ์
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

ปิยะ พงษ์อชัฌา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 

ศ. นพ.พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล 
รองอธกิารบด ีฝา่ยบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

พรจติร ศภุบณัฑติ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สยามการเ์ดนท ์อพารท์เมนท ์จ ากดั 

พรทพิย ์โล่หว์รีะ จนัทรร์ตันปรดีา 
อดตีรองประธานวฒุสิภา คนทีส่อง 

พรทพิา รุจไิพโรจน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

พวรรณ์ นววฒันทรพัย ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กลุ่มบรษิทัวายแอลจ ี

ดร.พส ุโลหารชุน 
อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

พอใจ มตธินวริฬุห ์
ผูอ้ านวยการ สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

พล.อ. พอพล มณีรนิทร ์
รองปลดักระทรวงกลาโหม 

ดร.พนัธอ์าจ ชยัรตัน์ 
ผูอ้ านวยการ 
ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

พชิยั จริาธวิฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กลุ่มบรษิทัเซน็ทรลั มารเ์กต็ติง้ กรุ๊ป 

พศิาล รชักจิประการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั อามา่ มารนี จ ากดั 



 

 

 

พล.ร.ท. พลูศกัดิ ์อุบลเทพชยั 
รองเสนาธกิารทหารเรอื 
กองทพัเรอื 

เพทาย เพชรรตัน์ 
ผูอ้ านวยการ ฝา่ยพฒันาระบบซือ้ขาย 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เพญ็ศร ีโปรง่เมฆ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ไพรตัน์ เอือ้ชยูศ 
ประธาน 
สภาอุตสาหกรรม ภาคกลาง 

ภทัรลดา สง่าแสง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นการเงนิและบญัช ี
บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ภูเบศ จนัทนิม ิ
ประธาน 
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

มนรฐั  ผดุงสทิธิ ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

ดร.มานะ นิมติรมงคล 
เลขาธกิาร 
องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

รุทร เชาวนะกว ี
หุน้สว่นผูจ้ดัการ 
บรษิทั อวีาย คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จ ากดั 

วรพร ตัง้สง่าศกัดิศ์ร ี
ผูช้่วยผูว้่าการ สายออกบตัรธนาคาร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

วรรณี จนัทามงคล 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นบญัชแีละการเงนิ และ
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วราภรณ์ กุลสวสัดิภ์กัด ี
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั อนิทเิกรเตด็ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั 

วชัร วทิยฐานกรณ์ 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั พรอดดจิ ิจ ากดั (มหาชน) 

วชิยั จติตาณิชย ์
รองเลขานุการศาลฎกีา 



 

 

 

พล.อ. วเิชยีร ศริสินุทร 
รองผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

ดร.วศิษิฐ ์องคพ์พิฒันกุล 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี ้จ ากดั 

วุฒชิยั ตนักุรานนัท ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงนิ 
บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ผศ. ดร.วุฒพิงศ ์กติตธิเนศวร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั วชิชากร จ ากดั 

ศโิรตม ์ดวงรตัน์ 
ผูอ้ านวยการท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

สมชาย กาญจนาเพชรรตัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการอาวโุสธุรกจิหลกัทรพัยบ์ุคคล 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สมชาย หวงัวฒันาพาณิช 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่-ปฏบิตักิาร 
บรษิทั เอสซจี ีเคมคิอลส ์จ ากดั 

สมศกัดิ ์วทิยน์ลากรณ์ 
รองผูว้่าการบรหิารองคก์ร 
การไฟฟ้านครหลวง 

พ.อ. ผศ. ดร.สรรพชยั หวุะนนัทน์ 
กรรมการ รกัษาการในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 

สลลิ ป่ินขยนั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั เซา้ทอ์สีทเ์อเซยีเทคโนโลย ีจ ากดั 

สรินิ ฉตัรวชิยั 
ประธาน 
บรษิทั ดกีรไีลทต์ิง้ สโตร ์จ ากดั 

พ.ต.อ. ดร.สหีนาท ประยรูรตัน์ 
เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

สขุวฒัน์ ประเสรฐิยิง่ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายการลงทุน 
บรษิทั เอไอเอ จ ากดั 

สทุธชิยั สงัขมณี 
หวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 



 

 

 

สพุจน์ มหพนัธ ์
ผูอ้ านวยการกลุ่มธุรกจิบรกิารระหว่างประเทศ 
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.สภุามาส ตรวีศิวเวทย ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

สวุรรณา เชือ้บุญชยั 
ผูอ้ านวยการ ฝา่ยกฎหมายและพฒันา 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

ดร.อนนัต ์พเิชฐพงศา 
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั นครหลวงคา้ขา้ว จ ากดั 

อนุพร อรุณรตัน์ 
หวัหน้าส านกักฎหมาย ทนายความ ทีป่รกึษากฎหมาย 
ส านกักฎหมาย อมัพร อนุพร แอนด ์แอสโซซเิอทส ์

อนุวฒัน์ ร่วมสขุ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝา่ยตลาดทุน  
สายงานวานิชธนกจิและตลาดทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

อภวิุฒ ิพมิลแสงสรุยิา 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั สลงิชอท กรุ๊ป จ ากดั 

อรยิะ พนมยงค ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
LINE ประเทศไทย 

อจัฉราวรรณ บุนนาค 
อยัการพเิศษฝา่ยแผนงานฝึกอบรม  
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝา่ยอยัการ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

อาดา องิคะวณิช 
ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

อุดมการ อุดมทรพัย ์
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 

ดร.โอฬาร วงศส์รุพเิชษฐ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

 
“ข้อสงวนสิทธ์ิ   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขการเข้าศึกษาใน 
หลกัสูตร วตท. รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเรียกเกบ็ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไมต้่องช้ีแจง
เหตผุลแก่ผูส้มคัร กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ ผูส้มคัรยินยอมให้ถือค าวินิจฉัยของสถาบนัวิทยาการตลาดทุน เป็นท่ีส้ินสุด” 

 


