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รายนามนักศึกษาหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 31 ปี 2564 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ทีท่่านผูบ้รหิารจะไดร้บั จงึมมีตเิชญิผูบ้รหิารเขา้ร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัต่อไปนี้ 

กวี อารีกลุ 
ผูว้่าการ 
การประปานครหลวง 

กิตติ สุทธิอรรถศิลป์ 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ หวัหน้าส านกัผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กีรติ แก่นแก้ว  
อยัการจงัหวดัประจ าส านกังานอยัการสงูสดุ  
ส านกังานอยัการพเิศษฝ่ายกจิการต่างประเทศ 3 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

เกตสุดา สุประดิษฐ ์
ทีป่รกึษาดา้นเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 
กระทรวงการคลงั 

โกวิทย ์คนัธาภสัระ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั คลาวด ์อทีเทอร ีจ ากดั 

ไกรรพ เหลืองอทุยั 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั จไีอเอส จ ากดั 

ไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ 
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายกลยุทธ ์
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

จงอางศึก บุญยศิริกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอจสี เอเชยี แปซฟิิค จ ากดั 

จ าเริญ โพธิยอด 
รองปลดักระทรวงการคลงั 
กลุ่มภารกจิดา้นรายจ่าย และหนี้สนิ 
กระทรวงการคลงั 

จิตติพฒัน์ ทองประเสริฐ 
อธบิดกีรมพธิกีารทตู 
กระทรวงการต่างประเทศ 

จินา โอสถศิลป์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั จดีเีอช หา้หา้เกา้ จ ากดั 

ชนวฒัน์ เอื้อวฒันะสกลุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานพฒันาธุรกจิ และโครงการ 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ชยนนท ์รกักาญจนันท ์
Chief Advisory Officer, Co-Founder 
FINNOMENA 

ชชัพล ประสพโชค 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
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ดร.ชยัทตั แซ่ตัง้ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไชยกาญจน์ คอนเซาทต์ิง้ จ ากดั 

ชยัธวฒัน์ เทพชะนะกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั ท.ีเค. กลัวาไนซ ์จ ากดั   

ชาญชยั ล า้ยอดมรรคผล 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั กรุงเทพโสภณ จ ากดั (มหาชน) 

ชูฉัตร ประมูลผล 
รองเลขาธกิาร ดา้นก ากบั 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิ 
การประกอบธุรกจิประกนัภยั 

ฒาลิศา อรุพีพฒันพงศ ์
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
ฝ่าย Digital Channel Management 
บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั 

ณรงคศ์กัด์ิ เลิศทรพัยท์วี  
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

ณฤทธ์ิ โกสาลาทิพย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
หวัหน้าสายงานทีป่รกึษา และบรหิารการลงทุนลกูคา้บุคคล 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 

ณัฐพงศ ์ณ ระนอง 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ณัฐพร จาตศุรีพิทกัษ ์
ประธานกรรมการบรหิาร 
มลูนิธสิถาบนัอนาคตไทยศกึษา 

ดรสัวนัต ์ชูวงษ ์
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

ตรีวิทย ์วงัวรวฒิุ 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ หวัหน้ากลุ่มงานลกูคา้สมัพนัธ ์
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ไตรเตชะ ตัง้มติธรรม 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 

ทศพล กฤตวงศวิ์มาน 
เลขาธกิารส านกังานประกนัสงัคม 
กระทรวงแรงงาน 

ดร.ธนกร วงับุญคงชนะ 
โฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี
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ธรรมศกัด์ิ เศรษฐอดุม 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่-การเงนิ และการลงทุน 
บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

ธานินทร ์พรศิริธิเวช 
ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
กลุ่มบรษิทัดทีจีโีอ 

พลเอก ธิติชยั เทียนทอง 
รองเสนาธกิารทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

รศ. ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กลุ 
คณบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

นันทิยะ ดารกานนท ์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั วนิเนอรย์ี ่เมดคิอล จ ากดั (มหาชน) 

ดร.นิธินาถ สินธเุดชะ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั (มหาชน) 

บณัฑิต หิรญัญนิธิวฒันา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เวสเทริน์ เดคอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ประพล พรประภา 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) 

ดร.ปริมญดา ดวงรตัน์ 
ทนายความหุน้สว่น  
บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี ่จ ากดั 

เผา่ทอง ทองเจอื 
ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ดัการ ดา้น CSR 
บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.พงศธร อิงโพธ์ิชยั 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร 
บรษิทั ไอเจน็ จ ากดั 

พจนารถ ซีบงัเกิด 
ประธานกรรมการ และผูก้่อตัง้  
บรษิทั จมิมีเ่ดอะโคช้ จ ากดั 

ศ. ทพ. ดร.พรชยั จนัศิษยย์านนท ์
คณบด ีคณะทนัตแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจ ากดั (มหาชน) 
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พิพิธ เอนกนิธิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

พีระศกัด์ิ บญุมีโชติ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ดา้นผลติภณัฑแ์ช่แขง็ และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
บรษิทั ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เพญ็ศรี จนัตะ๊คาด 
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
(สายงานการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ) 
บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ภทัรน์รินทร ์มลิวลัย ์
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ และบญัช ี 
บรษิทั อนิฟอรเ์มชัน่ แอนด ์คอมมวินิเคชัน่ เน็ทเวริค์ส 
จ ากดั (มหาชน) 

ภานุมาศ รงัคกลูนุวฒัน์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

มณีรตัน์ อนุโลมสมบติั  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
Sea (ประเทศไทย) 

มนตรี ลาวลัยช์ยักลุ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

มณัทนา เอื้อกิจขจร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

มานะ วีระอาชากลุ 
รองอธบิดอียัการ ส านกังานคณะกรรมการอยัการ  
และทีป่รกึษาอยัการสงูสดุ 
ส านกังานอยัการสงูสดุ 

เมธี สุภาพงษ ์
รองผูว้่าการ ดา้นเสถยีรภาพการเงนิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดร.แมน ชุติชูเดช 
รองเลขาธกิาร  
กลุ่มงานกลยุทธล์งทุน และบรหิารผูจ้ดัการกองทุน 
กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

ยุพเรศ พิริยะพนัธุ ์
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) 

รชัต ์ โสตสถิตย ์
กรรมการบรหิาร  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 

รชันี แสนศิลป์ชยั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั บางกอก สมารท์การด์ ซสิเทม จ ากดั 
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วรฉัตร ลกัขณาโรจน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ  
แกรบ็ ไฟแนนเชยีล กรุ๊ป ประเทศไทย 

วรภคั ธนัยาวงษ ์
Senior Advisor ดา้น Banking 
แมคคนิซี ่แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) 

วลัลภ นาคบวั 
รองปลดักระทรวงยตุธิรรม 

วิไลพร ทวีลาภพนัทอง 
หุน้สว่น 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ คอนซลัติง้  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

รศ. นพ.วิศิษฎ ์วามวาณิชย ์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

ดร.วีรพฒัน์ เพชรคปุต ์
กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ศรณัยท์ร ชุติมา 
ทีป่รกึษาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ดา้นธุรกจิพเิศษ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ศรีสนัต ์จิตรวรนันท์ 
ทีป่รกึษา 
Actis Private Equity 

ศนัสนีย ์สุธีวงศ ์
กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เดนาล ีเพรสทจี จ ากดั 

ศานติ ประนิช 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สปาชา บวิตี ้แอนด ์สลมิ จ ากดั 

ศิริวรรณ ทางธนกลุ 
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั ยโูนแคล เมยีนมา ออฟชอร ์จ ากดั 

ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ 
หุน้สว่นส านกังาน  
บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 

สมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สมพงษ์ ปรีเปรม 
อดตีผูว้่าการ 
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
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สมพร จิตเป็นธม 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

พนัตรี สมิทธ์ิ ปราสาททองโอสถ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอรี ่จ ากดั 

พลอากาศเอก สฤษฎพ์งศ ์วฒันวรางกรู 
รองปลดักระทรวงกลาโหม 
 

สลิลรตัน์ พงษ์พานิช 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ซพี-ีเมจ ิจ ากดั 

สนัธิษณ์ วฒันกลุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสนบัสนุนการปฏบิตังิาน 
บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

สาคร ตัง้วรรณวิบูลย ์
ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา 

สุเทพี อศัวะธนกลุ 
กรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 

ดร.สุธาทิพ ยุทธโยธิน 
ผูพ้พิากษาศาลชัน้ตน้ประจ าส านกัประธานศาลฎกีา 

พลเรอืโท สพุพตั ยทุธวงศ ์
เจา้กรมยทุธการทหารเรอื 
กองทพัเรอื 

เภสชักรหญิงสภุทัรา บุญเสริม 
รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสขุ 

สุรการ ศิริโมทย ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายงานการเงนิ และการลงทุน 
บรษิทั เวริค์พอยท ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

สุรเดช ตณัฑไ์พบูลย ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เอเชยีน มารนี เซอรว์สิส ์จ ากดั (มหาชน) 

พลต ารวจโท สุรพงษ์ ถนอมจิตร 
ผูบ้ญัชาการต ารวจสนัตบิาล 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

สุรพล โอภาสเสถียร 
ผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ขอ้มลูเครดติแห่งชาต ิจ ากดั 
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สุรวิชช ์วีรวรรณ 
บรรณาธกิารผูพ้มิพโ์ฆษณา 
หนงัสอืพมิพผ์ูจ้ดัการรายวนั 360° 
บรษิทั ผูจ้ดัการ 360 จ ากดั 

นาวาอากาศตรี แพทยห์ญิงสรุางคณา เตชะไพฑูรย ์
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
กลุ่มโรงพยาบาลสมติเิวช และโรงพยาบาลบเีอน็เอช 
บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) 

หสัดิน สุวฒันะพงศเ์ชฏ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม  
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อธิป พีชานนท ์
รองประธานกรรมการ  
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

อภิชยั นิมจิรวฒัน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานขาย และการตลาด 
บรษิทั แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

ดร.อภิชาติ สระมูล 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิัท ทมี คอนซลัติ้ง เอนจเินียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) 

อจัฉรา นิมิตรปัญญา 
กรรมการบรหิาร 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

อญัรตัน์ พรประกฤต 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ยบูลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

อาชินี ปัทมะสุคนธ ์
ผูช้่วยเลขาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์

เอก สุวฒันพิมพ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ซลิคิ คอรพ์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกวฒัน์ พิริยะวรสกลุ 
กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั อเีอส เคาน์เซล จ ากดั 

นายแพทยโ์อภาส การยก์วินพงศ ์
อธบิดกีรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ 


