
 

  

 

รายนามนักศึกษาหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 23 (สิงหาคม-ธนัวาคม 2559) 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ทีท่่านผูบ้รหิารจะไดร้บั จงึมมีตเิชญิผูบ้รหิารเขา้ร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัต่อไปนี้ 

กนกนารถ รตันสวุรรณชาต ิ
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบิตักิาร 
บรษิทั บางกอก เดค-คอน จ ากดั (มหาชน) 

กรรณิการ ์ว่องอรุณ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สตาร ์ซานิทารแีวร ์จ ากดั (มหาชน) 

กรฑีา สพโชค 
อธบิดกีรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

กฤษณ์ อิม่แสง 
รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ทรพัยากรบุคคลและศกัยภาพองคก์ร 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

กฤษณะ วจไีกรลาศ 
กรรมการรองเลขาธกิาร 
หอการคา้ไทย 

กลัยา คุณานนัทกุล 
รองประธาน 
บรษิทั สยามอสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลปารค์ จ ากดั 

แกว้ใจ เผอญิโชค แมคโดนลัด ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กลุ่มบรษิทัไทยรุ่งเทรดดิง้ 

จรยิา จริาธวิฒัน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 
บรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ากดั 

เจน น าชยัศริ ิ
ประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เจน วองอสิรยิะกุล 
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั วนิเนอรก์รุ๊ป เอน็เตอรไ์พรซ ์จ ากดั (มหาชน) 

ดร.เจษฎา วรีะพงศ ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ จ ากดั 

ฉตัรชยั วรีะเมธกีุล 
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั สยาม บางนา แลนด ์จ ากดั 

ฉตัรชยั ศริไิล 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ชนะชยั จุลจริาภรณ์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัยเ์ออซี ีจ ากดั (มหาชน) 



 

  

 

 

ชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

ชาญณรงค ์บุรสิตระกลู 
ประธาน 
หอการคา้จงัหวดัขอนแก่น 

ว่าทีเ่รอืตร ีชาญวทิย ์อนคักุล 
กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั 

ชาตชิาย กรชิชาญชยั 
ผูพ้พิากษาศาลฎกีา 

ชานนท ์โชตวิจิติร 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั อนิสปายด ์เอสเตท จ ากดั 

ชุตเิดช ชยตุ ิ
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอาวุโส 
บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

รอ้ยเอก เชษฐ ์รมยะนนัทน์ 
รองผูอ้ านวยการส านกักรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

ซาเลซ พุสวาน ิ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ไทยมารต์นิส ์กรุ๊ป 

ญาใจ พฒันสขุวสนัต ์
ผูช้่วยปลดักระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 

ณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ ์
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงนิและการบญัช ี
บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

ณทัภพ แกว้สมัฤทธิ ์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ธญับุรฮีอนดา้คารส์ ์จ ากดั 

หม่อมหลวงดศิปนดัดา ดศิกุล 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
มลูนิธแิม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ธงรบ ด่านอ าไพ 
กรรมการ 
ส านกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ

พลโท ธนเดช เหลอืงทองค า 
เจา้กรมสง่ก าลงับ ารงุทหารบก 
กองทพับก 

 



 

 

 

ผศ. ดร.ธวชัชยั จติรภาษ์นนัท ์
กรรมการ กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
กสทช. 

ธานินทร ์ตนัประวตั ิ
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แอรโ์ร่ว ์ซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) 

พลเอก ธารไชยยนัต ์ศรสีวุรรณ 
รองเสนาธกิารทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

ดร.ธรีะชยั เชมนะสริ ิ
ประธานกรรมการ 
บรษิทั กรดิบสิซเินสโซลชูัน่ส ์จ ากดั 

พลเรอืโท นพดล สภุากร 
เจา้กรมสง่ก าลงับ ารงุทหารเรอื 
กองทพัเรอื 

นิกร เลาหพงศช์นะ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอน็.เอม็.เรน้ท ์อะคาร ์จ ากดั 

ดร.นิษฐา รชัไชยบุญ นนัทขวา้ง 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สฟ้ีาลุมพนีิ จ ากดั 

บรรจง วจิกัขณวงศ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ควิ แอดเวอรไ์ทซิง่ จ ากดั 

บุญญา ตนัตพิานชิพนัธ ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั จเีนียส ทราฟฟิค ซสิเตม็ส ์จ ากดั 

เบญจวรรณ แวนไดน์ 
กรรมการ 
บรษิทัหลกัทรพัยแ์มคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ประกติ ประสทิธิศ์ภุผล 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั นิวไบโอดเีซล จ ากดั 

ประภตัร โพธสธุน 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสพุรรณบุร ี

ประเสรฐิ อนุชริาชวีะ 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส ธุรกจิสาขาต่างประเทศ 
บรษิทั ซ.ีพ.ี เมอรแ์ชนไดซิง่ จ ากดั 

ดร.ปทัมา เธยีรวศิษิฎ์สกุล 
รองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิ

 



 

 

 

ปิต ิตณัฑเกษม 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ลกูคา้ธุรกจิ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ปิยะ ตนัตเิวชยานนท ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ซุปเปอรร์ชิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอก็ซเ์ชนจ ์(1965) 
จ ากดั 

ปิยาภรณ์ แสนโกศกิ 
เลขาธกิาร 
สหพนัธส์มาคมสตรนีกัธุรกจิและวชิาชพีแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์

ทนัตแพทยพ์งษ์ศกัดิ ์เกดิวงศบ์ณัฑติ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั วงศบ์ณัฑติ จ ากดั 

นายแพทยพ์ณะ จนัทรกมล 
รองกรรมการผูอ้ านวยการ 
โรงพยาบาลในเครอืบางปะกอก 

พรพรรณ เตชรุ่งชยักุล 
ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร 
บรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 

พชิา วฒันศริธิรรม 
กรรมการและผูอ้ านวยการฝา่ยวาณิชธนกจิ 
บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

พรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 
CIO และกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

ดร.ไพโรจน์ ตนับรรจง 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพะเยา 

ฟิลปิ เชยีง ชอง แทน 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

ดร.ภควด ีเลศิกาญจนวตั ิ
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั โรงพยาบาลภาษเีจรญิ จ ากดั 

ดร.รณนั จุลชาต 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั ปญัญา คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

พลต ารวจโท รอย องิคไพโรจน์ 
ผูบ้ญัชาการต ารวจสนัตบิาล 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

รตัน์วล ีอนนัตานานนท ์
ผูอ้ านวยการ ฝา่ยพฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 



 

 

 

รุ่งทพิย ์เจรญิวสิทุธวิงศ ์
ผูช้่วยผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วรภาส มหทัธโนบล 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั พรเีซริฟ์ ฟู้ด สเปเชยีลตี ้จ ากดั 

วรรณพร เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 
ผูต้รวจราชการกระทรวง 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

วรรณี ลลีาเวชบุตร 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั นิโอ ทารเ์กต็ จ ากดั 

พลต ารวจโท วรญัวสั การุณยธชั 
อดตีจเรต ารวจ (สบ 8) 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

วทิรู ศลิาอ่อน 
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ธุรกจิอาหารในประเทศ 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจโท วริุฬ เอีย่มไพจติร ์
จเรต ารวจ (สบ 8) 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

วโิรจน์ ตัง้เจรญิ 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส  
ผูบ้รหิารสายงานพฒันาธุรกจิและการตลาด 1 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

วุฒไิกร ลวีรีะพนัธุ ์
ทีป่รกึษาการพาณิชย ์
กระทรวงพาณชิย ์

ดร.ศรายุธ แสงจนัทร ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มงานการเงนิ 
บรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั 

ศรสีดุา วนภญิโญศกัดิ ์
รองผูว้่าการ ดา้นเอเชยีและแปซฟิิกใต ้
การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

ศกัดิช์ยั ปฏภิาณปรชีาวุฒ ิ
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอสซจี ีพลาสตกิ จ ากดั 

ศลิปชยั ไพโรจน์กจิจา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไพโรจน์กจิจา จ ากดั 

ศลิาเทพ เมธกีศุลธาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เสรกีารโยธา จ ากดั 

 



 

 

 

สกล เหล่าสวุรรณ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั อติลัไทยวศิวกรรม จ ากดั 

พลโท สมชาย ชยัวณิชยา 
ผูท้รงคุณวฒุพิเิศษส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 
กระทรวงกลาโหม 

สมชาย พงษ์พฒันาศลิป์ 
ผูช้่วยเลขาธกิาร สายบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์

สมชาย พพิฒันนนัท ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั รุ่งทรพัยก์ารท่องเทีย่ว จ ากดั 

สมบรูณ์ ศุขวีริยิะ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั โคแมนชี ่อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 

สมศร ีรชัฎาภรณ์กุล 
รองประธานกรรมการ ฝา่ยการเงนิและฝา่ยเลขานุการบรษิทั 
บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

สมศกัดิ ์ศริชิยันฤมติร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั แอสเซท โปร แมแนจเมน้ท ์จ ากดั 

สญัชยั เน่ืองสทิธิ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บวิเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) 

สทิธ ิภาณุพฒันพงศ ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สนิแพทย ์จ ากดั 

สชุยั รตันเจยีเจรญิ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทั ไทยเพรซเิดนทฟู์ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

สทุธพิฒัน์ เสรรีตัน์ 
รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสงูสดุวาณิชธนกจิ 
และธุรกจิตลาดทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

สเุทพ รตันสวุงศช์ยั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สวุงศช์ยั จ ากดั 

สพุฒันพงษ์ พนัธม์เีชาวน์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

 



 

 

 

สรุชยั โฆษติเสรวีงค ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจตร ีสรุเชษฐ ์ หกัพาล 
ผูบ้งัคบัการต ารวจท่องเทีย่ว 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

สรุะ คณิตทวกีุล 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 

เสรมิสกุล คลา้ยแกว้ 
ผูว้่าการ 
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

ส าคญั ชศูร ี
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั โกลบอล อเิลค็ทรอนิกส ์คอมเมอรส์ จ ากดั 

อภศิกัดิ ์เทพผดุงพร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เทพผดุงพรมะพรา้ว จ ากดั 

อรญัญา วทิยฐานกรณ์ 
กรรมการและรองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 

อลศิรา มหาสนัทนะ 
ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝา่ยเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อฌัษไธค ์รตันดลิก ณ ภูเกต็ 
ผูเ้ชีย่วชาญประจ าคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ศ. ดร.อญัญา ขนัธวทิย ์
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร ระดบั 11 
กรีตยาจารยแ์ห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อมัพวนั พชิาลยั 
ผูอ้ านวยการ 
ศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องคก์ารมหาชน) 

อารยา ยมนา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

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


