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รายนามนักศึกษาหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 26 (กมุภาพนัธ-์มิถนุายน 2561) 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ทีท่่านผูบ้รหิารจะไดร้บั จงึมมีตเิชญิผูบ้รหิารเขา้ร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัต่อไปนี้ 

กนกนุช จินดาโชตสิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั เบส ท.ีเจ.กรุ๊ป จ ากดั 

กฤษณพร ฟุ้ งเกียรติ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั สขุมุวทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ ากดั 

พลเอก กฤษณะ บวรรตันารกัษ์ 
ทีป่รกึษาพเิศษ 
ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

กานต ์อรรถธรรมสุนทร 
กรรมการผูอ้ านวยการสายงานธรุกจิและการตลาด 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

ดร.กิติพงค ์พรอ้มวงค ์
เลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ

เกริก วงศาริยวานิช 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ดสีโตน คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

ศ. ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 
รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

พลต ารวจตรี หญิง ขวญัตา เจษฎานนท ์
ผูบ้งัคบัการอ านวยการ กองบญัชาการต ารวจท่องเทีย่ว 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

ไขศรี อทุยัวรรณ์ 
ทนายความทีป่รกึษา/กรรมการบรหิาร/หุน้สว่น 
กลุ่มบรษิทั เดอะ ลจีสิท ์

จกัรชยั บุญยะวตัร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แฟมมลิี ่โนฮาว จ ากดั (มนัน่ี ชาแนล) 

ว่าท่ี รอ้ยเอก จิตร ์ศิรธรานนท ์
รองประธานกรรมการ 
หอการคา้ไทย 

จิรศกัด์ิ เยาวว์ชัสกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ขนสง่ จ ากดั 

จิราพร ขาวสวสัด์ิ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกจิน ้ามนั 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ชนัฐพงศ ์ศรีวิเศษ 
ปลดัเมอืงพทัยา 
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ดร.ชชัชม อรรฆภิญญ ์
รองอธบิดอียัการ ส านกังานต่างประเทศ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

ชยัณรงค ์กจัฉปานันท ์
ผูจ้ดัการ 
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

ชยัวฒัน์ โควาวิสารชั 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ 
หุน้สว่นบรษิทั 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

ชาติชาย โฆษะวิสุทธ์ิ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทัในเครอืโฆษะกรุ๊ป 

พลเอก ดร.ไชยอนันต ์จนัทคณานุรกัษ์ 
ทีป่รกึษา 
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท ์
รองผูอ้ านวยการ 
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

ดร.ฐิติมา โอภาสวงการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แบรนดเ์อเชยี จ ากดั 

เรอืโท ณัฏฐก์รณ์ ส าราญ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานการบรหิารเรอื 
บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 

ดวงกมล ทรงวฒิุวิชยั 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กลุ่มบรษิทั จเีทค คอรป์อเรชัน่ 

ดวงกมล เวปุลละ วาเกนเซ่น 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั เอชดบัเบิล้ย ูเทรดดิง้ จ ากดั 

ดวงกมล เศรษฐธนัง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงนิและบญัช ี
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

ธนวงษ์ อารีรชัชกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ธิติ โตวิวฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ธรรมสรณ์ จ ากดั 
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ธีร ์วรรณเมธี 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บา้นชายทะเลพรอพเพอรต์ี ้จ ากดั 

นงลกัษณ์ วีระเมธีกลุ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เอม็. ไทยอนิดสัเทรยีล จ ากดั 

นายแพทยน์พรตัน์ พานทองวิริยะกลุ 
รองผูอ้ านวยการ 
โรงพยาบาลบเีอน็เอช 

นภารตัน์ ศรีวรรณวิทย ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

นุจรินทร ์จนัทรพ์รายศรี 
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 

ดร.บสบง เลิศรงัษี 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั บวับสบง จ ากดั 

บุรินทร ์เหมทตั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั คธิ แอนด ์คนิ คอมมวินิเคชัน่แอนดค์อนซลัแตนท ์
จ ากดั 

ปิยจิต รกัอริยะพงศ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) 

ปิยาภรณ์ ครองจนัทร ์
ผูอ้ านวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่ายพฒันาความรูผู้ล้งทุน  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดร.พรชยั ฐีระเวช 
ทีป่รกึษาดา้นเศรษฐกจิการเงนิ  
ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั 

ดร.พศิน สืบทรพัยอ์นันต ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เพรสซเิดนท ์โกลบอล เมดคิอล จ ากดั 

พลเรอืเอก พชัระ พุ่มพิเชฏฐ ์
ทีป่รกึษาพเิศษกองทพัเรอื 
กองทพัเรอื 

พฒันพร ไตรพิพฒัน์ 
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายก ากบัธุรกจิตวักลาง 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์

พิชิต จนัทรเสรีกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จ ากดั (มหาชน) 
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พิมพช์นก วอนขอพร 
ผูอ้ านวยการส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

พิมพเ์พญ็ ลดัพลี 
รองผูอ้ านวยการ 
ส านกังานบรหิารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลงั 

พิสิษฐ ์ประกิจวรพงษ ์
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั พเีอม็จ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

เพียรชยั ถาวรรตัน์ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั พซีทีบี ีจ ากดั 

แพตริเซีย มงคลวนิช 
รองอธบิดกีรมสรรพากร รกัษาการในต าแหน่งทีป่รกึษา
ดา้นยุทธศาสตรก์ารจดัเกบ็ภาษ ี(กลุ่มธุรกจิพลงังาน) 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

ภทัรมน พิธพุนัธ ์
ผูอ้ านวยการ  
หวัหน้าฝ่ายสรรหาบรษิทัจดทะเบยีน เอม็ เอ ไอ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ภากร บูรณกลุ 
กรรมการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

ภาณุทดั แนวจนัทร ์
ทีป่รกึษาประจ า 
บรษิทั วอรกิซ ์สปอรต์ จ ากดั 

พลต ารวจโท มนู เมฆหมอก 
ผูช้่วยผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

มยัยารตัน์ ฉันทเ์รอืงวณิชย ์
ทีป่รกึษา 
บรษิทั บลิทแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

มาวีร ์สิมะโรจน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) 

ราเมศ พรหมเยน็ 
ผูอ้ านวยการสถาบนัพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรูแ้ห่งชาต ิ 
ส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์าร
มหาชน) 

วรวฒิุ กาญจนกลู 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ดบับลวิเฮา้ส ์จ ากดั 

วริน อิทธิโรจนกลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เรดสินั แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 
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วฒันา ชยัวฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แอลดซี ีเดน็ทลั จ ากดั (มหาชน) 

วลัยา ด าเนินชาญวนิชย ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

วิชนี ศรีสวสัด์ิ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายงานการตลาด 
บรษิทั เวริค์พอยท ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

วิเชียร หาญประวีณ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั วสิเซ่น แอนด ์โค จ ากดั 

วิรชั มรกตกาล 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ วาณิชธนกจิ 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

วิวรรยา ศิริมงคลเกษม 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 

วีรยุทธ ล้อทองพานิชย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั วิง้ค ์วิง้ค ์โปรดกัชัน่ จ ากดั 

วีระ วฒิุคงศิริกลู 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส ผูบ้รหิารสายงานจดัการลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ศภุชยั จงศภุวิศาลกิจ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ทพิยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

ศ. ดร.ศภุชยั ปทมุนากลุ 
รองอธกิารบด ีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ศภุโชค ศภุบณัฑิต 
กรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายวานิชธนกจิ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

ศภุรานันท ์ตนัวิรชั 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) 

สมเกียรติ เมสนัธสุวรรณ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกจิและกลยุทธอ์งคก์ร 
บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

สมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและรองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั สโตนเฮน้จ ์อนิเตอร ์จ ากดั (มหาชน)
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สมพงษ์ ช่ืนกิติญานนท ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บสิซเินสอะไลเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

สรณี ว่องวฒันโรจน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สรุพลไฟน์เนสท ์จ ากดั 

ดร.สีหศกัด์ิ อารีราชการณัย ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) 

สุชาติ มโนมยางกรู 
กรรมการผูจ้ดัการหน่วยธุรกจิ Data Center 
บรษิทั เพาเวอรเ์มตคิ จ ากดั 

สุดธิดา จิระพฒัน์สกลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารร่วม 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

ดร.สุทธาภา อมรวิวฒัน์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เอสซบี ีอบาคสั จ ากดั 

ดร.สุธี ตนัติวณิชชานนท ์
กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
บรษิทั เพาเวอรไ์ลน์ เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 

สุนทร เด่นธรรม 
รองประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 

สุนทรี จรรโลงบุตร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เทคโนเมดคิลั จ ากดั (มหาชน) 

สุมิตร เพชราภิรชัต ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ชยัรชัการ (กรุงเทพ) จ ากดั 

ดร.สุริยา พลูวรลกัษณ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

สุวรรณา แสงอรณุศิริ 
ผูอ้ านวยการ 
ส านกังานจดัการทรพัยส์นิของสภากาชาดไทย 

สุวิทย ์ธรณินทรพ์านิช 
รองเลขาธกิาร 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

พลเอก หสัพงศ ์ยุวนวรรธนะ 
รองผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 
กองบญัชาการกองทพัไทย 
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องอาจ กิตติคณุชยั 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ซนัสวที จ ากดั (มหาชน) 

อโณทยั บญุยะลีพรรณ 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั เอม็.ท.ีอาร.์แอสเสท็ แมนเนเจอร ์จ ากดั 

อดิศร ์พฤกษ์พฒันรกัษ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั อติลัไทยอุตสาหกรรม จ ากดั 

อนุรกัษ์ ทศรตัน์ 
อธบิดกีรมการจดัหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

อฐัพล จิรวฒัน์จรรยา 
รองผูว้่าการ (ปฏบิตักิาร 2) 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ดร.อญัชลิน พรรณนิภา 
ประธาน 
บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากดั 

ดร.อมัพร แสงมณี 
ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารเงนิส ารอง สายตลาดการเงนิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดร.เอกพงษ์ ตัง้ศรีสงวน 
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

ไอรดา เหลืองวิไล 
รองผูอ้ านวยการ 
ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

 

 


