
 

 

 

รายนามนักศึกษาหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 27 (สิงหาคม-ธนัวาคม 2561) 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ทีท่่านผูบ้รหิารจะไดร้บั จงึมมีตเิชญิผูบ้รหิารเขา้ร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัต่อไปนี้ 

ดร.กริชผกา บุญเฟ่ือง 
รองผูอ้ านวยการ ดา้นระบบนวตักรรม 
ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

กฤต จิตรนภาวงศ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายงานช่องทางการจดั
จ าหน่ายพเิศษ 
บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.กิตติ ยงคส์งวนชยั 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

กิตติศกัด์ิ ชนกมาต ุ
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั 

คงธวชั พงษ์ศกัด์ิ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สวุรรณราชพฤกษ์ ปารค์ จ ากดั 

คณพศ นิจสิริภชั 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กลุ่มบรษิทั อสีเทริน์ เอเนอรจ์ี ้พลสั จ ากดั 

จรรยาพร สุนทรวส ุ
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั อมีแิน้นทแ์อร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

จรินทร ์จกักะพาก 
ปลดักระทรวงแรงงาน 

จิราพร ศรีสอ้าน 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส สายงานสง่เสรมิการตลาด 
บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั 

เจิดนภางค ์ธรรมชวนวิริยะ 
กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารการเงนิ 
บรษิทั มาสเตอร ์กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั 

เจือ ราชสีห ์
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสงขลา 
พรรคประชาธปัิตย ์ 

โจ ฮอรน์ พธัโนทยั 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ยุทธศาสตร ์613 จ ากดั 
ทีป่รกึษาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ดา้นกจิการจนี 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

พลเรอืโท ช่อฉัตร กระเทศ 
เจา้กรมยทุธศกึษาทหารเรอื 
กองทพัเรอื 

ชยัยทุธ ค าคณุ 
ทีป่รกึษาดา้นพฒันาระบบควบคมุทางศุลกากร  
กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 



 

 

 

รอ้ยเอก ดร.ชาคริต ศึกษากิจ 
กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เวชธานี จ ากดั (มหาชน) 

โชดิวตั ดัน่ธนสาร 
กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั แอด็วานซอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ณัฐชยั หวัง่หลี 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สยาม โมดฟิายด ์สตารช์ จ ากดั 

ณัฐพล เดชวิทกัษ ์
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 

ดรษุกร วิสุทธิสิน 
ผูช้่วยเลขาธกิารดา้นการพฒันาองคก์รและการบรหิาร
แผนงาน 
สมาคมธนาคารไทย 

ดาวน้อย สุทธินิภาพนัธ ์
ผูว้่าการการยาสบูแห่งประเทศไทย 

ดร.เดช เฉิดสุวรรณรกัษ์ 
กรรมการบรหิาร 
หอการคา้ไทย 

พลต ารวจโท ติณภทัร ภมุรินทร ์
ผูบ้ญัชาการส านกังานสง่ก าลงับ ารุง 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

ทวี จงควินิต 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั สยาม พาวเวอร ์จ ากดั 

ทฬัห ์สิริโภคี 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  
รบัผดิชอบงานพจิารณาสนิเชื่อ สายลกูคา้ธุรกจิรายปลกี 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ธนากร ธนวริทธ์ิ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

นายแพทยธ์นาธิป ศภุประดิษฐ ์
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ธวชัชยั เกียรติกวานกลุ 
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายจดทะเบยีนหลกัทรพัย-์ตราสารทุน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

พลโท นเรนทร ์สิริภบูาล 
รองผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
กองบญัชาการกองทพัไทย 



 

 

 

นุสรา รตันปราการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เสรชียัยุทธภณัฑ ์จ ากดั 

บรรณ เกษมทรพัย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
Country Director-China  
บรษิทั เอสซจี ีเทรดดิง้ จ ากดั  

บณัฑิต ธรรมประจ าจิต 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-ดา้นการกลัน่และปิโตรเคม ี 
และรกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการผลติ 
บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ประพนธ ์วงษ์ท่าเรอื 
อธบิดกีรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 

ประสาทพล อกัษรมตั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สลีมวลิเลจ เทรดเซน็เตอร ์จ ากดั 

ดร.ปราโมช ธรรมกรณ์ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล 
บรษิทั เมโทรเอน็จเินียริง่ แอนดแ์มชนีเนอรี ่จ ากดั 

ปรีดาภรณ์ จนัทสวุรรณโณ 
ผูอ้ านวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่ายการตลาดผูล้งทุนบุคคล 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ด ีด ีออลล ์จ ากดั 

ปิยะ งุ่ยอคัรมหาวงศ ์
ประธานกรรมการบรหิารร่วม สายบญัชกีารเงนิ 
บรษิทั หา้งเซน็ทรลัดพีารท์เมนทส์โตร ์จ ากดั 

ปิยะนุช แต้มศิริชยั 
รองกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั สหมติรเครื่องกล จ ากดั (มหาชน) 

พงศธร ทวีสิน 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม  
และรกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบรหิาร 
การเปลี่ยนแปลงธรุกจิและองคก์ร 
บรษิทั ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

ดร.พงศร์กัษ์ จินดาสมบติัเจริญ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั นูทรกิซ ์จ ากดั (มหาชน) 

พงษ์เทพ ถิฐาพนัธ ์
ผูอ้ านวยการส านกับรหิารกลาง  
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 

ศ. เกียรติคณุ ดร.พงษ์ศกัด์ิ องักสิทธ์ิ 
อดตีอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 



 

 

 

ทนัตแพทยพ์รศกัด์ิ ตนัตาปกลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

รศ. ดร.พฒันาพร ฉัตรจฑุามาส 
ผูอ้ านวยการโครงการ CFA   
หวัหน้าหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ  
สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

พนัโนรา สุกบนัดิด 
รองกรรมการผูอ้ านวยการดา้นการเงนิ 
บรษิทั สวุนันี โฮมเซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

พิเชียร อ านาจวรประเสริฐ 
ประธานทีป่รกึษา 
บรษิทั บางกอกมเีดยีเอเยนซ ีจ ากดั 

พีระพงศ ์จรญูเอก 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจโท พลูทรพัย ์ประเสริฐศกัด์ิ 
ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 5 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

ไพโรจน์ สตัยสณัหส์กลุ 
กรรมการและประธานคณะกรรมการบรหิาร 
การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

ศ. ดร. นพ.ภทัรชยั กีรติสิน 
ผูอ้ านวยการ สถาบนับรหิารจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ภมิูพนัธ ์บญุญาปะมยั 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ทเีคไอ เพอรเ์พชชวล จ ากดั 

มลฑล มานิตย ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั มติรไมตรกีารแพทย ์จ ากดั 

แพทยห์ญิงมะลิ วิโรจน์สกลุชยั 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั พระราม 2 เมดคิอล กรุ๊ป จ ากดั 

ว่าท่ี ร.ต. ยงสิน ยวุธานนท ์ร.น. 
เลขาธกิารสภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก 

โยธิน วิริเยนะวตัร ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

รองรกัษ์ พนาปวฒิุกลุ 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานกฎหมาย 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 



 

 

 

ดร.วรงค ์สุกโชติรตัน์ 
รกัษาการ รองผูจ้ดัการ กองทุนพฒันาผูป้ระกอบการ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

วฒัน์ชยั มงคลศรีสวสัดิ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สยามเทคนิคคอนกรตี จ ากดั 

วลัลภ วิไลวรวิทย ์
หุน้สว่นดา้นการสอบบญัช ี
บรษิทั ดลีอยทท์ูช้ โธมทัสไุชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 

ดร.วิจารย ์สิมาฉายา 
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

พลต ารวจตรี วิชยั สงัขป์ระไพ 
กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก 
จ ากดั (มหาชน) 

วิชิต อ านวยรกัษส์กลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ควิบ ์เรยีล พร๊อพเพอรต์ี ้จ ากดั 

วิเชียร เจนตระกลูโรจน์ 
ประธานกรรมการและผูก้่อตัง้ 
บรษิทั ศรฟ้ีาโฟรเซนฟู้ด จ ากดั 

วิทวสั สวสัด์ิ-ชูโต 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นวตักรรมและดจิติอล 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

วิบูลย ์อตุสาหจิต 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วิไลพร พิตรปรีชา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เรอืรษัฎาโฮเตล็ จ ากดั 

วีระชยั นพสุวรรณวงศ ์
ทีป่รกึษากติมิศกัดิ ์รองประธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
คนที ่1 
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

วีระพงษ์ สวุฒันพงษ ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั โตโยตา้เมอืงนนท ์จ ากดั 

ศกัด์ิชยั พีชะพฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ
ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

ศิริพร ไชยสุต 
รองประธานกรรมการบรหิาร ฝ่ายยุทธศาสตรเ์อเชยีแปซฟิิก 
บรษิทั เชฟรอนเอเชยีแปซฟิิคส ารวจและผลติ จ ากดั 



 

 

 

ศภุกร สุริยะ 
กรรมการผูจ้ดัการ สายงานธุรกจิหลกัทรพัย ์
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

สมพล เอกธีรจิตต ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 

สมศกัด์ิ กญุชรยาคง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายปฏบิตักิาร 
บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

ดร.สิงหช์ยั บุณยโยธิน 
ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สินีนุช โกกนุทาภรณ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไทย อสีเทริน์ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 

สุจริต มยัลาภ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ซพี-ีเมจ ิจ ากดั 

สุชาติ เดชอิทธิรตัน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน 
สายงานก ากบักฎเกณฑแ์ละกฎหมาย และเลขานุการบรษิทั 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

สุเทพ รุง่สยาม 
กรรมการผูจ้ดัการ ธุรกจิหลกัทรพัย ์
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ดร.สุวิทย ์ธนียวนั 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั อโีอ โซลชูัน่ จ ากดั 

สุรินทร ์ตนะศภุผล 
ผูช้่วยเลขาธกิาร สายกลยทุธอ์งคก์ร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิธุรกจิ
ประกนัภยั 

อฐิสิษฐ์ิ ยุทธวราภรณ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เดอะ พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทน้ท ์จ ากดั 

นายแพทยอ์ดินันท ์กิตติรตันไพบูลย ์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทร ์
บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) 

อดิศร ์หะริณสุต 
ผูก้่อตัง้และกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เออซี ีแอดไวซอรี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

อนุวฒัน์ สงวนทรพัยากร 
หวัหน้าคณะผูบ้รหิาร ดา้นการเงนิ 
บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

อนุสรณ์ มุทราอิศ 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั เดลตา้ อเีลคทรอนิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

อภิชาติ เกษมกลุศิริ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

อภิรมย ์สุขประเสริฐ 
ผูจ้ดัการ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

อมรมาลย ์อมัพรพิสิฏฐ ์
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

อรณีุ ชุติวงศ ์
อยัการจงัหวดัประจ าส านกังานอยัการสงูสดุ  
ส านกังานอยัการพเิศษฝ่ายคดปีกครอง 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

อญัชลี ชยัทรพัย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ชลพฤกษ์ รสีอรท์ จ ากดั 

ศ. ดร.อาณัติ ลีมคัเดช 
ศาสตราจารย ์ระดบั 10 ภาควชิาการเงนิ  
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ดร.อารกัษ์ สุธีวงศ ์
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

อบุลรตัน์ ลุยวิกกยั 
รองประธานศาลฎกีาคนที ่1 

ดร.อรุชา รกัษ์ตานนทช์ยั 
รองผูอ้ านวยการศนูยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

 


