
 

 

 

รายนามนักศึกษาหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 24 (กมุภาพนัธ-์มิถนุายน 2560) 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ทีท่่านผูบ้รหิารจะไดร้บั จงึมมีตเิชญิผูบ้รหิารเขา้ร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัต่อไปนี้ 

กฤษณ ฉันทวรกิจ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอสซแ์คปปิตอลพารท์เนอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

กฤษณะ บุญยะชยั 
Chief Relationship Officer 
สมาคมการจดัการธุรกจิแหง่ประเทศไทย 

กฤษณา หล่ิว 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

กอบศกัด์ิ ดวงดี 
เลขาธกิาร 
สมาคมธนาคารไทย 

กิจจา ปัทมสตัยาสนธิ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ชคิ รพีบับลคิ จ ากดั 

ก าพล ปุญโสณี 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานการลงทุนและพฒันาธุรกจิ 
บรษิทั ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

คณกร เตชาหวัสิงห ์
รองประธาน 
บรษิทั บางกอกอ๊อคชัน่เนียรส์ จ ากดั 

จินตณา ก่ิงแก้ว 
รองกรรมการผูจ้ดัการ และ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ 
บรษิทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมคีลัส ์จ ากดั (มหาชน) 

ดร.จินตนันท ์ชญาตร์ ศภุมิตร 
สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

จิรเทพ เสนีวงศ ์ณ อยุธยา 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ สายงานวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จิรยง อนุมานราชธน 
หุน้สว่นผูจ้ดัการ 
บรษิทั เจด ีพารท์เนอร ์จ ากดั 

พลเรอืเอก จมุพล ลุมพิกานนท ์
หวัหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธกิาร ประจ าผูบ้งัคบับญัชา 
กองทพัเรอื 

ชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ทคีวิอาร ์จ ากดั 

ชชัวิน พิพฒัน์โชติธรรม 
ผูช้่วยประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 



 

 

 

 

ดร.ชาญ ธาระวาส 
ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ซ.ี แอม ครเีอชัน่ จ ากดั 

ชาติชาย ชุติมา 
รองประธานอาวโุส (ฝ่ายการเงนิ) 
บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 

ชูเดช คงสุนทร 
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธรุกจิ 
บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

ดร.ณัฐกิตต์ิ ตัง้พลูสินธนา 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ณัฐวฒิุ อมรวิวฒัน์ 
ผูร้่วมก่อตัง้ 
บรษิทั ททีพู ีจ ากดั 

ดวงรตัน์ สมุทวณิช 
ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายนโยบายก ากบัตลาด 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ด ารง วิภาวฒันกลุ 
ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เคซจี ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร 
รองประธานกรรมการบรหิารและกรรมการ 
บรษิทั สยามไบโอไซเอนซ ์จ ากดั 

ดร.ทวารฐั สูตะบุตร 
ผูอ้ านวยการ ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 

เทอดศกัด์ิ บุญทศ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั นครหลวง ลสีซิง่–แฟ็กเตอรงิ จ ากดั 

ธนพงษ์ ณ ระนอง 
นายกสมาคมไทยผูป้ระกอบธุรกจิเงนิร่วมลงทุน 

ธรากร องัภเูบศวร ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ฟู้ด แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ธวชัชยั เตชะวฒันวรรณา 
ทีป่รกึษาคณะกรรมการ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทาลสิ จ ากดั 

พลต ารวจตรี ธชัชยั ปิตะนีละบุตร 
รกัษาราชการแทนผูบ้งัคบัการต ารวจภธูรจงัหวดันครนายก 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

 
 



 

 

 

 

ดร.ธีรยุทธ ทุมมานนท ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เทยีร่า แมนชัน่ จ ากดั 

ธีรรตัน์ ปัณฑรสูตร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

นัยพงษ์ กองบุญมา 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั จนัวาณิชย ์ซเีคยีวรติี ้พริน้ติง้ จ ากดั 

นิธิมา เทพวนังกรู 
รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

น ้าเพชร ปานะถึก 
ผูพ้พิากษา 
ศาลฎกีา 

บุญกิต กงทองลกัษณ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั พฒันาประชากร จ ากดั 

บุญเกรียง ธนาพนัธสิ์น 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้ านวยการลกูคา้ธุรกจิรายกลาง 
ต่างจงัหวดั 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

รอ้ยตรี ปรพล อดิเรกสาร 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสระบุร ี

ประชา ประคณุศึกษาพนัธ ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เดอะ คลู กรุ๊ป จ ากดั 

ประยูร ดีสมบูรณ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัยแ์อพเพลิ เวลท ์จ ากดั (มหาชน) 

ประวิทย ์จิตนราพงศ ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั แบลค็แคนยอน (ประเทศไทย) จ ากดั 

รศ. ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรฐั 
อธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

 
 
 



 

 

 

ปรีญาภรณ์ ตัง้เผา่ศกัด์ิ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทั เอแอลท ีเทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 

ผาณิต นิติทณัฑป์ระภาศ 
อดตีประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ 

พงศพ์นัธ ์ตัง้สะสม 
ประธานกรรมการ 
กลุ่มบรษิทั เกรท ทาเลน้ท ์จ ากดั 

พนัต ารวจโท พงศศิ์ริ หิรณัยเ์ตชะ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ออนเนส เอสเตท จ ากดั 

ดร.พงษ์ชยั นิรมิตศรีชยั 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั นิรมติอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั 

พชร อนันตศิลป์ 
รองปลดักระทรวงการคลงั 

พรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานการเงนิและการบญัช ี
บรษิทั ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

พรเลิศ เตชะรตัโนภาส 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ออนไลน์แอสเซท็ จ ากดั 

รศ. ดร.พรอนงค ์บุษราตระกลู 
หวัหน้าภาควชิาการธนาคารและการเงนิ  
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ดร.พชัรางสุ ์ชยัวรมุขกลุ 
อยัการจงัหวดัประจ าส านกังานอยัการสงูสดุ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

นายแพทยพิ์ชิต กงัวลกิจ 
ประธานคณะผูบ้รหิารกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพภาคใต ้
บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

พีระพล ถาวรสุภเจริญ 
รองปลดักระทรวงคมนาคม 

เพญ็จนัทร ์พิทกัษ์สิทธ์ิ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เอส เอม็ ซ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 

ผศ. ดร.ภกัดี มะนะเวศ 
รองเลขาธกิาร คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ส านกังานกสทช. 

 
 
 



 

 

 

มนูภาน ยศธแสนย ์
ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอทุธรณ์ ภาค 3 
ศาลอุทธรณ์ 

ระพีภทัร ์จนัทรศรีวงศ ์
ผูช้่วยปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ดร.ไรวินท ์เลขวรนันท ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บรูพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.วชิรา อารมยดี์ 
ผูช้่วยผูว้่าการ สายตลาดการเงนิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

วรพจน์ อชุุไพบูลยว์งศ ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 

วลยัณัฐ ตรีวิศวเวทย ์
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 
บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 

วศิน วณิชยว์รนันต ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

วิน พรหมแพทย ์
ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จ ากดั 

วิบูลยล์กัษณ์ รว่มรกัษ ์
ปลดักระทรวงพาณิชย ์

วิวรรธน์ เหมมณฑารพ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

พลโท วีระยุทธ เพชรบวัศกัด์ิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั พรไีซซ สมารท์ ไลฟ์ จ ากดั 

วฒิุกร มโนมยัวิบูลย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั อคีารท์สตูดโิอ จ ากดั 

ดร.วโรทยั โกศลพิศิษฐก์ลุ 
รองผูอ้ านวยการ ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 
กระทรวงการคลงั 

ศศิธร ชาญวีรกลู 
เจา้ของกจิการ 
แรนโช ชาญวรี ์คนัทร ีคลบั 

 
 
 



 

 

 

พลโท ศิริพงษ์ วงศข์นัตี 
เจา้กรมการพลงังานทหาร  
ศนูยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร 
กระทรวงกลาโหม 

พลตรีหญิง ศิริพกัตร ์วีระภชุงค ์
ทีป่รกึษา 
บรษิทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร ์จ ากดั 

พลอากาศเอก ศิวเกียรต์ิ ชเยมะ 
รองปลดักระทรวงกลาโหม 

สมพร สิริโปราณานนท ์
เลขาธกิารหอการคา้ภาคใต ้
ประธานหอการคา้จงัหวดัสงขลา 

สมศกัด์ิ โชติรตันะศิริ 
ผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ 
ส านกันายกรฐัมนตร ี

สมศกัด์ิ บริสุทธนะกลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ทพีบีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

สมหวงั ตัง้สมบติัวิสิทธ์ิ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั หยัน่ หว่อ หยุ่น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 

สิริพร สงบธรรม 
เลขาธกิาร 
สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

สุชาติ จนัทรานาคราช 
รองประธานฝ่ายสายงานแรงงาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ดร.สุทธิพล ทวีชยัการ 
เลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั 

ดร.สุธี โมกขะเวส 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

สุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัยเ์คท ีซมีโิก ้จ ากดั 

นายแพทยส์ุรเดช วลีอิทธิกลุ 
เลขาธกิารส านกังานประกนัสงัคม 
กระทรวงแรงงาน 

พลต ารวจตรี สวุฒัน์ แจ้งยอดสุข 
รองผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล  
รกัษาราชการแทนผูบ้ญัชาการต ารวจสนัตบิาล 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

 
 
 



 

 

 

ดร.เสรี ศภุราทิตย ์
ผูว้่าการ 
การประปาสว่นภูมภิาค 

อภิชยั อินตะ๊แก้ว 
ผูอ้ านวยการส านกังาน IT และ BCM กลาง  
บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

อภิศกัด์ิ ธนเศรษฐกร 
กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้ านวยการบรหิาร 
ช่องรายการทเีอน็เอน็ 
บรษิทั ไทย นิวส ์เน็ตเวริค์ (ทเีอน็เอน็) จ ากดั 

ดร.อภิสิทธ์ิ อนันตนาถรตัน 
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

อรรถเศรษฐ ์เพชรมีศรี 
ทีป่รกึษาของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ผศ. ดร.อคัรวิทย ์กาญจนโอภาษ 
ประธานกรรมการ โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาต ิ

อิสระ วงศร์ุง่ 
รองผูอ้ านวยการ กลุ่มลกูคา้บคุคล 
ธนาคารออมสนิ 

อรุวุลัย ์ฤดีพิพฒันพงศ ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แสงมติรอเีลคตรคิ จ ากดั 

เอกพจน์ วงศอ์ารยะ 
กรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย 

เอกสิทธ์ิ คณุานันทกลุ 
ประธานบรหิาร-การพฒันาธุรกจิ 
บรษิทั สยามอสีเทริน์อนิดสัเตรยีลพารค์ จ ากดั 

เอนก อยู่ยืน 
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

อ าพน เจริญชีวินทร ์
อธบิดศีาลปกครองเพชรบุร ี

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


