
 

 

 

รายนามนักศึกษาหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 30 (กมุภาพนัธ-์มิถนุายน 2563) 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ทีท่่านผูบ้รหิารจะไดร้บั จงึมมีตเิชญิผูบ้รหิารเขา้ร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัต่อไปนี้ 
 

กนกทิพย ์จนัทรพ์ลงัศรี 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ไทยโพลคีอนส ์จ ากดั (มหาชน) 

กนกวรรณ เขม็มาลยั  
ผูอ้ านวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่ายสือ่สารองคก์ร 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กมลภพ วีระพละ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มงานการเงนิและบญัช ี
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

กอบเกียรติ  บญุธีรวร  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

กมัพล  จนัทวิบลูย ์  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

กิตติพนัธ ์ศรีบวัเอ่ียม 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั โปรเอน็ คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

เกรียงไกร กาญจนะโภคิน 
ผูก้่อตัง้ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
กลุ่มบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ากดั (มหาชน) 

เกษมสุข จงมัน่คง 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ธุรกจิสนบัสนุน/ ธุรกจิกอลฟ์/ ธุรกจิอื่นๆ 
MBK Group 

เกษมสุข บญุเจริญ 
รองประธานกรรมการฝ่ายกลยุทธแ์ละบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม จ ากดั 

ขวญัฤทยั ด ารงคว์ฒันโภคิน 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั รวนิทอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล คอสเมตคิ จ ากดั 

ดร.คงกระพนั อินทรแจ้ง 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทั พทีทีโีกลบอลเคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

ดร.จเรศกัด์ิ ทรงวฒิุวิชยั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มบรษิทัในเครอืจเีทค คอรป์อเรชัน่ 

จฬุาภรณ์ น าชยัศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการ-วาณิชธนกจิ 
แกรนท ์ธอนตนั ประเทศไทย 

ฉฎาณิศา ช านาญเวช 
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่  
สายงานทรพัยากรบคุคลและอ านวยการ 
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ฉัตรชยั ทิศาดลดิลก 
ผูอ้ านวยการอาวโุส สายงานวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ฉัตรชยั เลื่อนผลเจริญชยั  
ประธานบรหิาร  
กลุ่มบรษิทั ดาว ประเทศไทย 

เฉลิมพล ตู้จินดา 
ผูช้่วยผูอ้ านวยการ 
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ 
ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย และประเทศเวยีดนาม 
Amazon Web Services 

โชคชยั นิลเจียรสกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั ส านกังานจกัรพงษท์นายความ จ ากดั 

ไชยวฒัน์ กลุภทัรวาณิชย ์
กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
ดา้นการเงนิและบรหิาร 
บรษิทั ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์จ ากดั (มหาชน) 

ฐิตินันท ์เกียรติไพบูลย ์
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั บลเูวล แอสเซท จ ากดั 

ดร.ฐิตินันท ์นครศรี 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล้ จ ากดั 

พล.ต. ณ กานต ์กลดัสวสัด์ิ 
ผูท้รงคุณวฒุ ิกองบญัชาการกองทพัไทย 
(ช่วยราชการ ผูช้ว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุสิภา) 

ณัฐ วงศพ์านิช 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั เซน็ทรลั เรสตอรองส ์กรุ๊ป จ ากดั 

แดน ปฐมวาณิชย ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จ ากดั 

ดร.ดาริกา ลทัธพิพฒัน์ 
อธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ดิลกพฒัน์ นิศามณีวงศ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 
บรษิทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 

ดิษทตั ปันยารชุน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ   
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
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ธนพงษ์ จิราพาณิชกลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ธนจริา รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

รศ. พญ.ธนันดา ตระการวนิช 
ผูช้่วยอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

ดร.ธนัย ชรินทรส์าร 
กรรมการ  
บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 

ธญัญนิตย ์นิยมการ   
ผูช้่วยผูว้่าการ สายก ากบัสถาบนัการเงนิ 2  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนัวา เลาหศิริวงศ ์
กรรมการอสิระ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธีร ์สีอมัพรโรจน์ 
หวัหน้าคณะผูบ้รหิารดา้นการเงนิ  
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

นราทิพย ์รตัตประดิษฐ ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั 

ดร.นาที รชักิจประการ 
ประธานบรหิาร 
บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคพีทัลงุ (วสิาหกจิเพื่อสงัคม) 
จ ากดั 

นพ.นิธิวฒัน์ กิจศรีอไุร 
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ 
บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) 

เนาวรตัน์ วิมลเฉลา 
รองประธานบรหิาร 
บรษิทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 

บงัอร สุทธิพฒันกิจ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนองคก์ร 
บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ดร.บุรณิน รตันสมบติั 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผน  
บรษิทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) 

ปกป้อง ยินดีผล 
ผูอ้ านวยการฝ่ายอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานบรกิาร 
บรษิทั เอไอเอ จ ากดั 

ดร.ปกรณ์ อาภาพนัธุ ์
กรรมการ  
การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 
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ปโยธร ปงใจ 
รองเลขานุการอยัการสงูสดุ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

ปรมาศิริ มโนลมา้ย 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

พล.ร.ท. ประชาชาติ ศิริสวสัด์ิ 
รองเสนาธกิารทหารเรอื 
กองทพัเรอื 

ดร.ประดิษฐ ์อารยะการกลุ 
กรรมการและกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ดอยค าผลติภณัฑอ์าหาร จ ากดั 

ประพนัธ ์อนุพงษ์องอาจ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ประเสริฐ ตนัตยาวิทย ์
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

รศ. สพ.ปานเทพ รตันากร 
ผูช้่วยเลขาธกิาร ดา้นพฒันาวทิยาเขตและการสตัวแพทย ์
ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ 

ปาริชาติ สมบูรณ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

ผาสุข รกัษาวงศ ์
รองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั สหพฒันพบิลู จ ากดั (มหาชน) 

เผดิมภพ สงเคราะห ์
ประธานสายธุรกจิรายย่อย/ กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผศ. ดร.พงษ์ชยั จิตตะมยั 
รองอธกิารบดฝ่ีายการเงนิและบรหิารทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

ดร.พระนาย กงัวาลรตัน์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

พิมพรรณ ดิศกลุ ณ อยุธยา 
ผูอ้ านวยการ 
เครอืขา่ยเพื่อความยัง่ยนืแห่งประเทศไทย 

พิศิษฐ ์บุญจรรยา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ทโีอเอ-ชโูกกุ เพน้ท ์จ ากดั 
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ภกัดี ภกัด์ินรา  
Partner/ Director 
ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

ดร.ภาณุ เชาวป์รีชา 
กรรมการบรษิทัและกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
บรษิทั ฤทธา โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

ดร.มนธสิ์นี กีรติไกรนนท ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
แอคเซนเชอร ์ประเทศไทย 

มนตรี ศิลป์มหาบณัฑิต 
เลขานุการศาลอุทธรณ์ 

มีศกัด์ิ ชุนหรกัษ์โชติ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไลฟ แอนด ์ลฟีวิง่ จ ากดั 

เมธว์ดี ประเสริฐสินธนา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล 
จ ากดั 

รฐัพงษ์ วฒันาพร 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทั อุตสาหกรรมพนัทา้ยนรสงิหส์นิคา้พืน้เมอืง จ ากดั 

ลีนา วนวิทย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แอล ท ีว ีอาร ์วนวทิย ์จ ากดั 

วรรณา  อคัคนีวาณิชย ์
กรรมการและผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด 
บรษิทั เพนส ์มารเ์กต็ติง้ แอนด ์ดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั 

วรวิทย ์บวรวฒันะ  
ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ออโรส จ ากดั และบรษิทัในเครอื 

วาสนา ทวีแสงสกลุไทย  
ผูร้่วมก่อตัง้ และทีป่รกึษาฝ่ายบรหิาร  
บรษิทั ขอนแก่น พฒันาเมอืง (KKTT) จ ากดั 

วิชยั ศิริประเสริฐโชค 
ทีป่รกึษากรรมการ ปปช.   
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาต ิ

วิศลัย ์วนะศกัด์ิศรีสกลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั วอรกิซ ์สปอรต์ จ ากดั 

วีระนุช ธรรมาวรานุคปุต ์
หุน้สว่นอาวุโส 
บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
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วีระศกัด์ิ พงษ์อกัษร 
บรรณาธกิารบรหิาร 
หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ 

วฒิุพงศ ์จิตตัง้สกลุ 
รองผูอ้ านวยการ ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 
กระทรวงการคลงั 

ศีลวตั สนัติวิสฎัฐ ์
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ศภุกิจ งามจิตรเจริญ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สงวน แสงวงศกิ์จ 
กรรมการ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สมชยั เตชะวณิช 
ประธานเจา้หน้าทีก่ารตลาดและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กลุ่มธุรกจิการตลาด 
บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สวาท ธีระรตันนุกลูชยั 
รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย และ 
ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพืน้ที ่
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ หอการคา้ไทย 

สนัติ เหมศิริวฒันา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั พรพระนคร จ ากดั 

ดร.สนัติสุข โฆษิอาภานันท ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

สุชาย วชัอภยักลุ 
กรรมการผูจ้ดัการร่วม 
บรษิทั รงัสติพลาซ่า จ ากดั 

ทพ.สุเทพ ทศันานุตริยกลุ 
กรรมการ และประธานกรรมการฝ่ายปฏบิตักิาร  
บรษิทั โรงพยาบาลศุภมติร จ ากดั (มหาชน) 

พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม  
รองเสนาธกิารทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

สุรนาถ กิตติรตันเดช 
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ                             
และกรรมการบรหิาร 
บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สุรศกัด์ิ สุทองวนั 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั 
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สุรีรตัน์ สุรเดชะ 
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายก ากบัการขายผลติภณัฑก์ารลงทุน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์                   
และตลาดหลกัทรพัย ์

สุวิทย ์ทองรม่โพธ์ิ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานการตลาด 
บรษิทั เอส เอฟ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

อนันญา ฉัตรจฑุามาส 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั บิก๊เครน แอนด ์อคิวปิเมน้ตเ์รน้ทลัส ์จ ากดั 

อนันต ์แก้วรว่มวงศ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

พล.ต.ต. ดร.อภิชาติ สุริบญุญา 
รองผูบ้ญัชาการ ส านกังานสง่ก าลงับ ารุง 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

อมร จฬุาลกัษณานุกลู 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

อมรรตัน์ กล า่พลบ 
ทีป่รกึษาดา้นพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์กรมธนารกัษ ์
กระทรวงการคลงั 

อรรถพงศ ์สถิตมโนธรรม 
กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จ ากดั 

ดร.อารยา คงสุนทร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

โอฬาร ศกัยโรจน์กลุ 
อดตีรองอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
กระทรวงมหาดไทย 
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