
 

 

 

รายนามนักศึกษาหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 28 (กมุภาพนัธ-์มิถนุายน 2562) 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ทีท่่านผูบ้รหิารจะไดร้บั จงึมมีตเิชญิผูบ้รหิารเขา้ร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัต่อไปนี้ 

พนัต ารวจโท กรวชัร ์ปานประภากร 
รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ 
กระทรวงยตุธิรรม 

กวิศพงษ์ สิริธนนนทส์กลุ 
ประธานหอการคา้จงัหวดัสงขลา 

กิตติ ตัง้ศรีวงศ ์
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ดร.ไกรสร โอภาสวงการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั 

จตรุงค ์ศรีกลุเรอืงโรจน์  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

จอมขวญั คงสกลุ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายนโยบายธุรกจิจดัการลงทุน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์ 
และตลาดหลกัทรพัย ์

หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศขุสวสัด์ิ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.ฉัททวฒิุ พีชผล 
อธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย ์

ชนะ ภมีู 
Vice President-Cement and Construction Solution 
Business 
บรษิทั เอสซจี ีซเิมนต ์จ ากดั 

ดร.ชยัยุทธ ชุณหะชา 
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการเงนิ 
บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ซี คิ-ออง เลาว ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ดร.ฐิติพงศ ์นันทาภิวฒัน์ 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

ดร.ณัฏฐพฒัน์ ธีรนันทวาณิช 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ภชูวนิ จ ากดั 

ณัฎธว์ฒัน์ ศิลปวิทยกลุ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั 
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ทวีพร พฒันกิจเรอืง 
ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ี
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) 

ทิพวรรณ ส่งเสริมสวสัด์ิ 
บรรณาธกิาร นิตยสารกุลสตร ี

ธนศกัด์ิ หุ่นอารกัษ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายงานพฒันาธุรกจิ 
บรษิทั เวริค์พอยท ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ธนัช จวิุวฒัน์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั อิก๊ดราซลิ กรุ๊ป จ ากดั 

ธนัทเทพ จนัทรกานต ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ และหวัหน้าสายงานวจิยั 
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ธิติวฒัน์ เงินน าโชคธนรตัน์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ควิทซีกีรุ๊ป จ ากดั 

รองศาสตราจารย ์สตัวแพทยห์ญิง ดร.นันทริกา ชนัซ่ือ 
ผูอ้ านวยการ ศนูยว์จิยัโรคสตัวน์ ้า 
คณะสตัวแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นิรมล รจิุราโสภณ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

นิสิต จนัทรส์มวงศ ์
อธบิดกีรมการพฒันาชมุชน 
กระทรวงมหาดไทย 

บดินทร ์แสงอารยะกลุ 
กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 
บรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 

บญัชา รชัตวฒิุมงคล 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั สตารล์อ็ค จ ากดั 

บุญชยั ถิราติ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นปฏบิตักิาร 
บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

บุญเลิศ กมลชนกกลุ 
หุน้สว่นสายงานดา้นสอบบญัช ีและกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

บุษยา สถิรพิพฒัน์กลุ 
รองกรรมการผูอ้ านวยการ  
สายงานบรหิารลกูคา้ และการบรกิาร 
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
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ปฐมา จนัทรกัษ ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 
รองประธาน กลุ่มประเทศอนิโดจนี 
บรษิทั ไอบเีอม็ ประเทศไทย จ ากดั  

ปณัยกร จาติกวณิช 
พารท์เนอร ์
บรษิทั เลคชอร ์แคปปิตอล พารท์เนอรส์ จ ากดั 

พลต ารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท ์
รกัษาราชการแทน  
เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

ปัทมา วงษ์ถว้ยทอง 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

ปารณีย ์อ านวยรกัษส์กลุ  
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั ไดมอนด ์เอสเตท จ ากดั 

ไปยดา หาญชยัสุขสกลุ 
คณะท างานรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ผูอ้ านวยการสถาบนัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
อุตสาหกรรมการผลติ สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

พงษ์ชยั ชยัจิรวิวฒัน์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์
กรรมการผูอ้ านวยการ  
บรษิทั ไทยเพรซเิดนทฟู์ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

พดด้วง คงคามี 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เอสเอเอเอม็ เอน็เนอรย์ี ่ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

พรพิมล ปฐมศกัด์ิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ปฐมศกัดิ ์โฮลดิง้ จ ากดั 

พรภทัร ์วิฑูรชาติ 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั สยามฟิวเจอรพ์รอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

ดร.พสิษฐ ์อศัววฒันาพร 
ผูอ้ านวยการ 
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

พิชยั เลิศสุพงศกิ์จ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

พลเรอืเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ 
รองปลดักระทรวงกลาโหม 
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พิทกัษ์ พฤทธิสาริกร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารปฎบิตักิาร 
บรษิทั ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

พิทกัษ์ อดุมวิชยัวฒัน์  
หวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย ์

เพชร ไกรนุกลู 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ภพ เอครพานิช 
รองเลขาธกิาร 
ส านกังานศาลยุตธิรรม 

ภทัรพร มิลินทสูต 
กรรมการผูจ้ดัการ  
ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

ภานพ องัศสิุงห ์
ผูบ้รหิารสายงานวาณิชธนกจิ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

มนตช์ยั หนูสง  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจโท มนตรี ย้ิมแยม้ 
จเรต ารวจ (สบ8) 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

แมนพงศ ์เสนาณรงค ์
รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานผูอ้อกหลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รสา กาญจนสาย 
ทีป่รกึษาดา้นการประเมนิผลรฐัวสิาหกจิ 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
กระทรวงการคลงั 

รชัวฒิุ กฤตสิน 
รองเลขาธกิาร 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

รืน่วดี สุวรรณมงคล 
อธบิดกีรมบงัคบัคด ี
กระทรวงยตุธิรรม 

ลิซ่า งามตระกลูพานิช 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั วอลทเ์ซน็เอน็เตอไพรซ ์จ ากดั 

วรวฒิุ นวโภคิน  
กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั ดบัเบลิย ูแอนด ์เอส เดคคอเรชัน่ จ ากดั 
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วชัระ อชัฌากรลกัษณ์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 
บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั  

วาสนา นิมิตยงสกลุ 
ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายการช าระเงนิและพนัธบตัร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

วิกรานต ์ปวโรจน์กิจ 
หวัหน้าเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรหิารความสมัพนัธล์กูคา้
บรรษทัธุรกจิขนาดใหญ่ และวาณิชธนกจิ 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

วิทยั รตันากร 
เลขาธกิาร  
กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิพธุ อ่องสกลุ 
คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ  
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ดร.วิมลกานต ์โกสมุาศ 
รองผูอ้ านวยการ 
ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

วิริยะ จงไพศาล 
กรรมการผูจ้ดัการ  
(ประเทศไทย พม่า กมัพชูา ลาว ปาปัวนิวกนิี) 
บรษิทั แกลก็โซสมทิไคลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

วิไล ตนัตินันทธ์นา 
ผูต้รวจราชการกระทรวง 
กระทรวงการคลงั 

นายแพทยวิ์วฒัน์ กวา้งคณานุรกัษ์ 
ผูก้่อตัง้ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ศนูยก์ารแพทยเ์พื่อการมบีุตร เซฟ เฟอรท์ลิติี ้เซน็เตอร ์

วิเศษ จงูวฒันา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

วฒิุเกียรติ เตชะมงคลาภิวฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั โรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) 

วฒิุชยั เหลืองอมรเลิศ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั สยามพารค์ บางกอก จ ากดั 

ดร.ศรพล ตลุยะเสถียร 
รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สกลธี ภทัทิยกลุ 
รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

5 



 

 

 

สมเกียรติ ควุวฒันานนท ์
รองอธบิดอียัการ ส านกังานอยัการสงูสดุ 
ปฏบิตัหิน้าทีท่ีป่รกึษาอยัการสงูสดุ 

สมเกียรติ เลิศฤทธ์ิภวูดล 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพาณิชยกจิ และการตลาด 
บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 

สมชาย เสียงหลาย  
อดตีปลดักระทรวงวฒันธรรม 
ทีป่รกึษารฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี

สมพร มูลศรีแก้ว 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์มศกัด์ิ เชาววิ์ศิษฐเ์สรี 
ผูอ้ านวยการดา้นบรหิาร และดา้นการแพทย ์
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

สมศกัด์ิ ดารารตันโรจน์ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ากดั 

สมศกัด์ิ ปีติพีรกลุ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานขาย และการตลาด 
บรษิทั น ่าเฮงคอนกรตี (1992) จ ากดั 

สนัติสุข คล่องใช้ยา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.สิริพร พิทยโสภณ 
ผูช้่วยเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ

สุกญัญา วนิชจกัรว์งศ ์
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั วนัทวูนั คอนแทคส ์จ ากดั (มหาชน) 

นายแพทยส์ขุมุ กาญจนพิมาย 
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

สุชาติ ระมาศ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การตลาดขายปลกี 
บรษิทั ปตท.น ้ามนัและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) 

สุรเชษฐ ์เหล่าพลูสุข 
รกัษาการรองผูว้่าการ (วศิวกรรม) 
การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

อดิศกัด์ิ เหล่าจนัทร ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เคมแีมน จ ากดั (มหาชน) 
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อนันต ์สุวรรณรตัน์ 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อนันตช์ยั อทุยัพฒันาชีพ   
เลขาธกิาร 
ส านกังานประกนัสงัคม 

อนุชิต เหงียน 
ผูส้ือ่ขา่วอาวโุส 
ส านกัขา่วบลมูเบริก์ 

ดร.อนุชิต  อนุชิตานุกลู 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ประธานสายพฒันาระบบงาน ชอ่งทางขายและผลติภณัฑ ์
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.อภิชยั สมบูรณ์ปกรณ์ 
ทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ภิชาติ  อศัวมงคลกลุ 
รองคณบดฝ่ีายบรหิาร คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  
มหาวทิยาลยัมหดิล 

อรนุช อิติโกศิน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

พลเรอืโท ดร.อรญั น าผล  
เจา้กรมสือ่สารและสารสนเทศ 
กองทพัเรอื 

อริยา ติรณะประกิจ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

อษัฎางค ์ข าคมกลุ 
ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่  
สายงานพฒันาธุรกจิและการตลาด 
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

อิศรินทร ์ภทัรมยั 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอาวุโสบญัช ีการเงนิ 
บรษิทั ทมี คอนซลัติง้ เอนจเินียริง่ แอนด ์แมเนจเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) 

เอ้ือมพร ปัญญาใส 
กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เออารไ์อพ ีจ ากดั (มหาชน) 
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