
 

 

 

รายนามนักศึกษาหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 29 (สิงหาคม-ธนัวาคม 2562) 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ทีท่่านผูบ้รหิารจะไดร้บั จงึมมีตเิชญิผูบ้รหิารเขา้ร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัต่อไปนี้ 
 

กญัญา เรอืงประทีปแสง 
ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
บรษิทั เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

พลเรอืโท กาญจน์  ดีอบุล 
เจา้กรมกจิการพลเรอืนทหารเรอื 
กองทพัเรอื 

เกตรุตัน์ วิริยประไพกิจ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
หวัหน้าสายงานตลาดทุนและตลาดเงนิ 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เกศกาญจน์ เบญจฤทธ์ิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ซทีโบ๊ต จ ากดั 

เกศมาศ ชาตะเมธีกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แมก็ซเ์วย ์จ ากดั 

พลอากาศโท คงศกัด์ิ จนัทรโสภา 
เจา้กรมขา่วทหารอากาศ 
กองทพัอากาศ 

ดร.จรวยพรภทัร ์ลีสมสิริ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทัในเครอือนนัตภณัฑก์รุ๊ป 

จกัร บุญ-หลง 
อดตีเอกอคัรราชทตู ณ กรุงย่างกุง้  
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์

จาตรุงค ์จนัทรงัษ์ 
ผูช้่วยผูว้่าการ สายก ากบัสถาบนัการเงนิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เจษฎา สุขบท 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  
ผูจ้ดัการกลัน่กรองสนิเชื่อ บรหิารสนิเชื่อ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ฉัตรชยั แก้วบุตตา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพนัธุ ์
รองคณบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ชนันต ์ชาญชยัณรงค ์
ทีป่รกึษาอสิระ 

ชินวฒัน์ อศัวโภคี 
กรรมการ 
บรษิทั เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
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 ชุณหจิต สงัขใ์หม ่

ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
และกรรมการกองทุน CMDF 
กระทรวงการคลงั 

ชูวิทย ์จึงธนสมบูรณ์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั นอรท์อสี รบัเบอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ฐิติพฒัน์ ศภุภทัรานนท ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ธญั-ออรซิ่า จ ากดั 

พลโท ณตฐพล บญุงาม 
เจา้กรมขา่วทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

ณรงคศ์กัด์ิ โอสถธนากร 
ผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา 
กระทรวงมหาดไทย 

ณัฐ เหลืองนฤมิตชยั 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ  
กลุ่มงานพฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผศ. ดร.ณัฐพล นิมมานพชัรินทร ์
ผูอ้ านวยการ 
ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

ณัฐภพ รตันสุวรรณทวี 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

ดร.ดวริต ตณัฑศ์ภุศิริ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 

ไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ากดั (มหาชน) 

ธนวฒัน์ สุธรรมพนัธุ ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไมโครซอฟท ์ประเทศไทย จ ากดั 

ธนัท ตาตะยานนท ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ มารไิทม ์เอเยนซสี ์จ ากดั 

ธญัญพงศ ์ธรรมาวรานุคปุต ์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั แอสเซนด ์มนัน่ี จ ากดั 

ธีรวฒัน์ ไตรวารี 
ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอทุธรณ์ 
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ดร.ธีระชยั พรสินศิริรกัษ ์
ประธานเจา้หน้าทีก่ลยุทธอ์งคก์ร 
บรษิทั บ.ีกรมิ แอนดโ์ก จ ากดั 

เธียรพร วงศก์ าแหงหาญ 
อยัการจงัหวดัประจ าส านกังานอยัการสงูสดุ  
ส านกังานทีป่รกึษากฎหมาย 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

นาวาอากาศตรี แพทยห์ญิงนลินี ไพบูลย ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนูติี ้จ ากดั 

นิศา เลาหสมบูรณ์ 
ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ 
บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.บุญกิต จิตรงามปลัง่ 
กรรมการ และรองประธานทีป่รกึษากลุ่มอญัมณี 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

บุษกร  คสูุวรรณ 
Director 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประกฤต  ธญัวลยั 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั แอสโซซเิอท เอทเพทรา จ ากดั 

ประภาพรรณ พิชยัค า 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั เพาเวอรเ์ทค เอน็จิน้ แอสเซมบล ีจ ากดั 

ประยูร รตันเสนีย ์
อธบิดกีรมทีด่นิ 
กระทรวงมหาดไทย 

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ 
ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน 

ปสนัน์ เทพรกัษ ์
ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝ่ีายขา้ราชการประจ า 
ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี

นายแพทยปิ์ยภทัร นภวชัรกลุ 
ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลบเีอน็เอช 
บรษิทั บเีอน็เอช เมดเิคลิ เซน็เตอร ์จ ากดั 

ปิยะ ตรีกาลนนท ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บางกอกเอวเิอชัน่เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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 พงษ์พนัธุ ์อมรวิวฒัน์ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นกลยทุธอ์งคก์ร  
รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นนวตักรรมและดจิติลั 
บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ดร.พนม วิญญายอง 
รองอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

พรทิพย ์วนาพิทกัษ ์
ประธานกรรมการ 
บรษิทั พโีซลชูัน่ กรุ๊ป จ ากดั 

พิชยั สุภาพงษ ์
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายคา้หลกัทรพัย ์
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

เพียรศกัด์ิ สมบติัทอง 
อยัการพเิศษฝ่ายคดอีาญา ส านกังานอยัการภาค 2 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

โพธิทตั พิริยวิรตุม ์
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เทพคนิโช ฟูดส ์จ ากดั 

พลต ารวจตรี ยุทธชยั พวัประเสริฐ 
ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัเชยีงราย 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

ดร.รกัษ์ วรกิจโภคาทร 
กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป 
บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

รงัสรรค ์พวงปราง 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

ฤทธิกร ภมิูศกัด์ิ 
Chairman 
AIF Group 

เลิศชยั วงคช์ยัสิทธ์ิ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั แอรโ์รว ์ซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) 

วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ซ.ีเจ. เอก็ซเ์พลส กรุ๊ป จ ากดั 

วรยุทธ กิตติอดุม 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั รุ่งกจิ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

วรวรรณ ตัง้ตรงศกัด์ิ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 
บรษิทั ไพรม์ คารเ์รน้ท ์จ ากดั 
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ดร.วรวฒัน์ ชยัยศบูรณะ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บ.ีเอน็. บราเดอร ์จ ากดั 

วรเศรษฐ ์องคส์รานนท ์
ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั โมเดอรน์โฮมโปรดกัส ์จ ากดั 

ดร.วสนัต ์อริยพทุธรตัน์ 
ผูก้่อตัง้และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั คนีน์ จ ากดั 

วลัยา วงศาริยวานิช 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (สายงานธุรกจิการคา้) และ
ประธานเจา้หน้าทีก่ารตลาด 
บรษิทั ดสีโตน คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

วิชาญ จิตรภ์กัดี 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกจิแพคเกจจิง้ 
บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

รศ. ดร.วิชิตา รกัธรรม 
รองคณบดฝ่ีายบรกิารวชิาการ วทิยาลยัการจดัการ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

วิเชียร เชิดชูตระกลูทอง 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เชยีงใหม่ อนิโนเวชัน่ อนิควิเบชัน่ เซน็เตอร ์
จ ากดั 

วิรฐั สุขชยั 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลชูัน่ส ์จ ากดั (มหาชน) 

วีณา ล่ิมสวสัด์ิ 
รองอธบิดกีรมสรรพากร 
กระทรวงการคลงั 

วีณา เลิศนิมิตร 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สาย Investment Banking  
วาณิชธนกจิและธุรกจิตลาดทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ศ. ดร.วีรกร อ่องสกลุ 
ศาสตราจารย ์ภาควชิาพลงังาน สิง่แวดลอ้ม และการเปลีย่นปลง
สภาพอากาศ ส านักสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากร และการพฒันา 
สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี 

นายแพทยวี์รฉัตร กิตติรตันไพบูลย ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บรรจุภณัฑเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

วีรพนัธ ์องัสมุาลี 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วีระศกัด์ิ วานิชวฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ฑฆีาก่อสรา้ง จ ากดั 
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ศกัด์ิบวร พกุกะณะสุต 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ศิริพร สินาเจริญ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงศร ีจ ากดั 

 ศิลปรตัน์ วฒันเกษตร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊าซ จ ากดั (มหาชน) 

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย ์
ปลดักรุงเทพมหานคร 

ศภิุกา ย้ิมละมยั 
ผูช้่วยหวัหน้าขา่วเศรษฐกจิ 
หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั 

สมเกียรติ ตนักิตติวฒัน์ 
กรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ 
ส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ 

สมภพ พรหมพนาพิทกัษ ์
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
บรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

สมัฤทธ์ิ ส าเนียง 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
(ปฏบิตังิาน บรษิทั ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
จ ากดั (มหาชน) ) 

สุกลุยา เอื้อวฒันะสกลุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารการเงนิ 
บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

สุชาวดี แสงอนงค ์
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั กรุงไทยพานชิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

สุเมธ บญุบรรดารสุข 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั วฒันาสขุ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

พลโท สุวิทย ์จิรชนานนท ์
ทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก 

สุวิมล จิวาลกัษณ์ 
กรรมการและผูจ้ดัการ 
มลูนิธเิอสซจี ี

เสาวณีย ์แสงสพุรรณ 
ผูอ้ านวยการส านกังานเลขาธกิาร 
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
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เสาวนีย ์สุวรรณรงค ์
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายก ากบัการขายผลติภณัฑก์ารลงทุน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

อดิศร วสุคปุต ์สิงหส์จัจะ 
ผูก้่อตัง้และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ทวนิ ไพน์ กรุ๊ป จ ากดั 

อติพร ประทีปมงคล 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ซคัเซส เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 

แพทยห์ญิงอนงคศิ์ลป์ พิทกัษสิ์ทธ์ิ 
ทีป่รกึษาอาวโุส 
บรษิทั อซีซูุสงวนไทยมอรเ์ตอรเ์ซลส ์จ ากดั 

อนันต ์วงศเ์บญจรตัน์ 
รองปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

ดร.อนุพนัธ ์กิจนิจชีวะ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ส านกักฎหมายสากล ธรีคุปต ์จ ากดั 

อภิชาติ การณุกรสกลุ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

อภิชาติ โตดิลกเวชช ์
อดตีอธบิดกีรมการพฒันาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

อภิศกัด์ิ เก่ียวการค้า 
รองผูจ้ดัการ สายงานการเงนิและบรหิารเงนิลงทุน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อจัฉรา เจียมถาวร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั บโูอโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เอกชยั  วงศว์รกลุ 
กรรมการ 
หอการคา้ไทย 
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