
 

 

 

รายนามนักศึกษาหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 25 (สิงหาคม-ธนัวาคม 2560) 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ทีท่่านผูบ้รหิารจะไดร้บั จงึมมีตเิชญิผูบ้รหิารเขา้ร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัต่อไปนี้ 

สตัวแพทยห์ญงิกฤตกิา ชยัสพุฒันากุล 
รองกรรมการผูอ้ านวยการฝา่ยปฏบิตักิาร 
โรงพยาบาลสตัวท์องหล่อ 

กาญจน์ ทองใหญ่ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกจิบรกิารและ
โครงการพเิศษ 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 

กติตพินัธ ์ ภูษณวรรณ               
กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส  
บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

โกวทิ รุง่วฒันโสภณ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

เขมทตัต ์พลเดช 
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
บรษิทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) 

คณิต วลัยะเพช็ร ์
ผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี

จติชยั นิมติรปญัญา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ากดั 

จนิตนา เตชะมนตรกีุล  
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ส านกังานสอบบญัช ีซ ีแอนด ์เอ จ ากดั 

จริุตม ์วศิาลจติร 
ผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคม 

ฉตัรชยั ชุม่ศริ ิ
กรรมการบรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

ชฎารตัน์ เอีย่มศริกิุลมติร 
ทีป่รกึษาอาวโุส 
บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

ดร. เภสชักรชาญณรงค ์เตชะองักรู 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั มลิลเิมด จ ากดั 

ไชยยศ จริเมธากร  
อดตีรฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

แพทยห์ญงิฐานิสร ธรรมลขิติกุล 
ผูอ้ านวยการ รมยร์วนิทค์ลนีิก 
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ณชัชา สนุทรธาราวงศ ์
ผูบ้รหิาร บรหิารกลุ่มลกูคา้ธนบดธีนกจิ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 

ณชัพร วรรณะเอีย่มพกิุล  
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไพลนิ เลเซอร ์เมทเทลิ จ ากดั 

ดร.ณฏัฐญา พฒันะวาณิชนนัท ์
ทีป่รกึษาระดบักระทรวง  
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนทรงคุณวุฒ ิ 
ดา้นก าลงัคนสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ 

ณิยะดา จ่างตระกลู 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี ้จ ากดั 

ดวงพร ธรีภาพไพสฐิ 
ผูจ้ดัการฝา่ยอาวุโส-กจิการพเิศษ 
บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ดฐิ อศัวพลงัพรหม 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กลุ่มบรษิทั เอน็ไวรอนส ์เอก็ซเ์พริท์ จ ากดั 

ถมทอง ตนัตกิจิรุ่งเรอืง 
ประธาน 
บรษิทั วฒันไพศาลเอน็ยเินียริง่ จ ากดั 

ทว ีโฆษติจรินนัท ์
กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั แมทชพ์อยท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยก์ุล  
รองอธกิารบด ีฝา่ยการเงนิและทรพัยส์นิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

ทพิย ์ดาลาล 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัในเครอื 

ธนากร กลัยาณมติร 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีกรุ๊ป จ ากดั 

ธนากร เกษตรสวุรรณ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เล-ซ-ีบอย (ประเทศไทย) จ ากดั 

พลต ารวจตร ีธติ ิแสงสว่าง 
รองผูบ้ญัชาการต ารวจสนัตบิาล 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

นครเขตต ์สทุธปรดีา 
รองเลขาธกิาร  
ส านกังานคณะกรรรมการพฒันาระบบราชการ 
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นพชยั วรีะมาน 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

นพเดช กรรณสตู 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ดา้นการเงนิ 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

นภสัร กติะพาณิชย ์
กรรมการ 
บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

พลเรอืเอก นวพล ด ารงพงศ ์
ทีป่รกึษาพเิศษกองทพัเรอื 

นิลาวณัย ์พาณิชยร์ุง่เรอืง 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอน็ไอ.คอม จ ากดั 

บุญทพิย ์กฤตชยักุล 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

บุณยฤทธิ ์กลัยาณมติร  
อธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณชิย ์

ปกรณ มาตระกลู  
ประธานกรรมการ 
บรษิทั แอปเปิล ท ูแอปเปิล จ ากดั 

ปรเมศวร ์นิสากรเสน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั กรุงเทพ ซนิธติกิส ์จ ากดั 

ประชา ทองประพาฬ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
โรงแรม ธร ีสขุมุวทิ 

ประพนัธ ์อศัวนิเวศน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สนิสยามเมท็ทอลเซน็เตอร ์(1984) จ ากดั 

ประไพพรรณ พศบรูณินทร ์
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

ปรธันา ลลีพนงั 
รกัษาการ หวัหน้าคณะผูบ้รหิารดา้นการตลาด 
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

ปรยิ เตชะมวลไววทิย ์
ผูอ้ านวยการฝา่ยสือ่สารองคก์รและสง่เสรมิความรูผู้ล้งทุน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
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ปรชีา เตชรุ่งชยักุล 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ประธานสายตลาดการเงนิ) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

ปญัณพงศ ์จนัทรกานตร์ตัน์ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั แมททเีรยีลครเีอชัน่ จ ากดั 

ปานทพิย ์ศรพีมิล 
ทีป่รกึษาดา้นพฒันารฐัวสิาหกจิ 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
กระทรวงการคลงั 

ปิยะ ประยงค ์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มธุรกจิพฤกษา เรยีลเอสเตท  
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

พงษ์เชดิ จามกีรกุล 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

พจน์ หะรณิสตุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

พจนา พะเนียงเวทย ์
กรรมการ 
บรษิทั ไทยเพรซเิดนทฟู์ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

พรทพิย ์เทพตระการพร  
ประธาน 
กลุ่มในเครอืบรษิทั สมารท์ททีซี ีจ ากดั 

พริยิะ ธานีรณานนท ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั บา้นสวยกรุ๊ป (สรุาษฎรธ์านี) จ ากดั 

พลูสวสัดิ ์ เผ่าประพธัน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการศนูยส์ง่เสรมิองคก์รคณุภาพ กลุม่ซพี ีออลล ์
และผูอ้ านวยการศนูยน์วตักรรม กลุ่มซพี ีออลล์ 
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

ไพศาล จริะกจิเจรญิ 
ประธานผูบ้รหิารฝา่ยการเงนิ ดา้นบญัชแีละการเงนิ  
กลุ่มธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

ดร.ภูมจิติต ์พงษ์พนัธุง์าม 
รองผูอ้ านวยการองคก์ารสะพานปลา ดา้นธุรกจิ 

มณี โรจน์กนก 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เออเีอส กรุ๊ป จ ากดั 

มรกต กุลธรรมโยธนิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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มรกต ศรสีวสัดิ ์
รองอธบิดกีรมองคก์ารระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

เมธ ีพนัธอ์ุทยัวฒัน์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั อาร.์เจ. ลอนดอน เคมคีอล อนิดสัทรสี ์จ ากดั 

รชัดาภรณ์ ราชเทวนิทร ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 

ฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ
ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิอาหารแชแ่ขง็และ
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ลวรณ แสงสนิท 
ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 

วจิกัษณ์ อภริกัษ์นนัทช์ยั 
ทีป่รกึษาดา้นการพฒันาและบรหิารการจดัเกบ็ภาษ ี 
กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

วจิติรา สทุธกิจิพศิาล 
กรรมการผูจ้ดัการ (Private Wealth Management) 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั 

วภิาดา เลศิสวุรรณกุล 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เนเจอร ์เบสท ์ฟู้ด จ ากดั 

วโิรจน์ เจรญิตรา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั พรบีลิท ์จ ากดั (มหาชน) 

วโิรจน์ พพิฒัน์ไชยศริ ิ
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

พลเอก ววิรรธน์ สชุาต ิ
ประธานกรรมการ 
การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 

ววิฒัน์ กรมดษิฐ ์
ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาทีด่นิ  
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

พลเอก วสิทุธิ ์นาเงนิ 
เจา้กรมเสมยีนตรา 
กระทรวงกลาโหม 

นาวาอากาศเอก วสิธู จนัทนา 
ผูอ้ านวยการท่าอากาศยานเชยีงใหม ่
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ศรวีรรณ เอีย่มรุ่งโรจน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธอ์งคก์ร 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนีย ์ไชยโรจน์ 
รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวเิทศสมัพนัธ ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ดร.สมชาย หาญหริญั 
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

สมนึก ปีตพิรีกุล 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัในเครอืน ่าเฮงกรุ๊ป 

สมยศ เชาวลติ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เจ.ไอ.บ.ีคอมพวิเตอร ์กรุป๊ จ ากดั 

สรณัยธ์ร ดวงดกีมลทศัน์ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั กนัโน่ ซสีเตม็ส ์อนิทเีกรชัน่ จ ากดั 

พลโท สายณัห ์สวสัดิศ์ร ี
ผูอ้ านวยการศนูยอ์ านวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ 

สทิธ ิสธุวีงศ ์
ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลางพระนครศรอียุธยา  
กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยตุธิรรม 

ดร.สทิธวิตัน์ ก ากดัวงษ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
โรงพยาบาล อนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ 

สริชิยั สธุวีรีะขจร 
อยัการผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ  
ปฏบิตัหิน้าทีร่องอยัการพเิศษฝา่ยวนิยั  
ส านกังานคณะกรรมการอยัการ ส านกังานอยัการสงูสดุ 

สริธิดิา พนมวนั ณ อยธุยา  
ผูช้่วยผูว้่าการ  
สายนโยบายระบบการช าระเงนิและเทคโนโลยทีางการเงนิ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สกุจิ คงปิยาจารย ์
กรรมการ 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

สขุสนัต ์ยศะสนิธุ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สพุนิท ์มชีชูพี 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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สรุตันา ตฤณรตนะ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอาวุโส  
บรษิทั ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน) 

ดร.สรุนิทร ์มณีวจิติร ์
ผูอ้ านวยการ หวัหน้าฝา่ยการตลาดผูอ้อกหลกัทรพัย ์4  
กลุ่มงานการตลาดผูอ้อกหลกัทรพัย ์2  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สูบุ่ญ วุฒวิงศ ์
ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา 

ทนัตแพทยอ์นุศกัดิ ์คงมาลยั  
กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูอ้ านวยการฝา่ยบรหิาร 
บรษิทั โรงพยาบาลศุภมติร จ ากดั (มหาชน) 

ดร.อภชิาต ิชโยภาส 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

อภศิราวรรณ วชัรนิทรพ์ร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เลศิลอย เมทลัชที จ ากดั 

อมต ีประภาพนัธ ์
ผูอ้ านวยการอาวโุส หวัหน้าฝา่ยการตลาดและการขาย 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดร.อมร วาณิชววิฒัน์ 
กรรมการร่างรฐัธรรมนูญ 
รฐัสภา 

อญัชล ีบุญทรงษกีุล 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
หวัหน้าสายงานการธนาคารประจ าประเทศไทย 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มัพร จงเสรจีติต ์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลลาดพรา้ว 
บรษิทั โรงพยาบาล ลาดพรา้ว จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจตร ีอทิธพิล อจัฉรยิะประดษิฐ ์
ผูบ้งัคบัการสบืสวนสอบสวน กองบญัชาการต ารวจนครบาล 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

อุไรวรรณ หาญอุดมสขุ 
รองประธานกรรมการ 
กลุ่มบรษิทัเรเซอร ์

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