
 

 

 

รายนามนักศึกษาหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 6 
 

กฤษฎา อทุยานิน 
อดตีผูอ้ ำนวยกำร ส ำนกังำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ 
กระทรวงกำรคลงั 

ดร.กอบศกัด์ิ ภตูระกลู 
รฐัมนตรปีระจ ำส ำนกันำยกรฐัมนตร ี

ขนิษฐา สรรพอาษา 
กรรมกำรอ ำนวยกำร 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี ้จ ำกดั 

ขรรค ์ประจวบเหมาะ 
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บรษิทั  ครำวน์ เทค แอดวำนซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

จอมทรพัย ์โลจายะ 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั ซุปเปอรบ์ล๊อก จ ำกดั (มหำชน) 

จนัทนา สุขมุานนท ์
ทีป่รกึษำ 
บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

จ านงค ์วฒันเกส 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บรษิทั อนิทรประกนัภยั จ ำกดั 

พลเอก จิรเดช คชรตัน์ 
อดตีรองผูบ้ญัชำกำรทหำรบก 

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช 
ผูช้่วยอธกิำรบดแีละหวัหน้ำภำควชิำกำรโรงแรมและกำร
ท่องเทีย่ว 
มหำวทิยำลยัสยำม 

ชวรตัน์ ชาญวีรกลู 
อดตีรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

พลเอก ชยัณรงค ์หนุนภกัดี 
อดตีรองผูบ้ญัชำกำรทหำรสงูสดุ 

ชาญชยั กลุถาวรากร 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั เวนเจอร ์แคป จ ำกดั 

ชาลอต โทณวณิก 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั คดิด ีครเีอชัน่ จ ำกดั 

ชูเกียรติ ดิลกแพทย ์
ผูพ้พิำกษำศำลอุทธรณ์  ประจ ำส ำนกัประธำนศำลฎกีำ 
ส ำนกังำนศำลยุตธิรรม 



 

 

 

ชเยนทร ์ค านวณ 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั อนิดเิพน็เดน็ท ์คอมมวินเิคชัน่ เน็ทเวอรค์ จ ำกดั 

ณัฐพล ชวลิตชีวิน 
อำจำรยพ์เิศษ คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

ดารณี วธันเวคิน 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั สยำม ทรำนส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

เทวินทร ์วงศว์านิช 
ประธำน TMA Center for Competitiveness 
นำยกสภำสถำบนัวทิยสริเิมธ ี

ธารา ธีรธนากร 
อดตีประธำนกรรมกำรบรหิำร  
บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยส ำรวจและผลติ จ ำกดั 

พลเอก ธีระวฒัน์ บุณยะประดบั 
อดตีรองผูบ้ญัชำกำรทหำรบก 

พลเอก นินนาท เบี้ยวไขมุ่ข 
กรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั ไทยนิวส ์เน็ตเวอรค์ จ ำกดั 

น ้าผึง้ วงศส์มิทธ์ิ 
อดตีกรรมกำรผูจ้ดักำร  
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัยส์ขุมุวทิ จ ำกดั 

บูรณ์ ฐาปนดลุย ์
ผูต้รวจกำรแผ่นดนิ 

เบญจวรรณ รตันประยูร 
ทีป่รกึษำ 
Boutique Consulting Group Limited 

ประเดช กิตติอิสรานนท ์
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

ประนัย วณิชชานนท ์
ตุลำกำรศำลปกครองสงูสดุ 

ดร.ประภา เหตระกลู ศรีนวลนัด 
กรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั สีพ่ระยำกำรพมิพ ์จ ำกดั 

ประเสริฐ เกษมโกเมศ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั เวยีงชยัฮลิล ์จ ำกดั 



 

 

 

ดร.ประเสริฐ ตปนียางกรู 
นำยกสมำคมวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มแห่งประเทศไทย 

ปรารถนา มงคลกลุ 
Chairman & Founding Partner 
Boutique Consulting Group Limited 

ปานทอง ธรรมพรพิพฒัน์ 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนกำรลงทุน 
บรษิทั อำคเนยป์ระกนัชวีติ จ ำกดั 

ดร.ปานปรีย ์พหิทธานุกร 
อดตีรองหวัหน้ำพรรคเพื่อไทย 

ปานศกัด์ิ รงัสิพราหมณกลุ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มลูนิธวิภิำวดรีงัสติ 

ดร.ปิติ ย้ิมประเสริฐ 
อดตีกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) 

พนิช วิกิตเศรษฐ ์
อดตีผูช้่วยรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

พิชยั นริพทะพนัธุ ์
อดตีรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพลงังำน 

พิทกัษ์ คงจนัทร ์
ผูพ้พิำกษำหวัหน้ำคณะในศำลฎกีำ 

นายแพทยพิ์รสั ประดิษฐวณิช 
กรรมกำร 
บรษิทั ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั 

พลต ารวจเอก ภาณุพงศ ์สิงหรา ณ อยุธยา 
อดตีรองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

มทันา วทันฤทธ์ิ 
ทีป่รกึษำ-กำรสือ่สำรองคก์ร 
เครอืซเิมนตไ์ทย 

มาลีรตัน์ ปลืม้จิตรชม 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั เอเชยีน ไฟยโ์ตซตูคิอลส ์จ ำกดั (มหำชน) 

รตันา ตฤษณารงัสี 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั สยำมไดอจิ ิออโตร้บีลิด ์จ ำกดั 



 

 

 

รตันา อนุภาสนันท ์(เพช็รวิจิตร) 
กรรมกำรอสิระ 
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

ลดาวลัย ์ธนะธนิต 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั ไอร่ำ แฟคตอริง่ จ ำกดั (มหำชน) 

วงศส์กลุ กิตติพรหมวงศ ์
อธบิดอียักำร ส ำนกังำนคดพีเิศษ 
ส ำนกังำนอยักำรสงูสดุ 

วสนัต ์เทียนหอม 
อดตีรองเลขำธกิำร  
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

ดร.วิชยั ทิตตภกัดี 
กงสลุกติตมิศกัดิ ์
สถำนกงสลุสำธำรณรฐัคองโกประจ ำประเทศไทย 

วิชยั เบญจรงคกลุ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
บรษิทั เบญจจนิดำ โฮลดิง้ จ ำกดั 

พลต ารวจเอก วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี 
อดตีปลดักระทรวงคมนำคม 

วิศิษฎ ์อคัรวิเนค 
อดตีกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
บรษิทั ผลติไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 

รศ.ดร.วิษณุ วรญัญ ู
รองประธำนศำลปกครองสงูสดุ 

วิสุทธ์ิ ศรีสพุรรณ 
รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั 

ศภุพงษ์ อศัวินวิจิตร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั เอม็วำย แลนด ์จ ำกดั 

ศภุลกัษณ์ ตณัฑาภิชาติ 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั คธิ แอนด ์คนิ คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์คอนซลัแตนท ์
จ ำกดั 

เศกสรรค ์บางสมบญุ 
อธบิดอียักำรส ำนกังำนคดอีำญำกรุงเทพใต ้
ส ำนกังำนอยักำรสงูสดุ 

สมเกียรติ ศขุเทวา 
กรรมกำร 
บรษิทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 



 

 

 

พลเอกสมเจตน์ บญุถนอม 
อดตีประธำนคณะทีป่รกึษำกระทรวงกลำโหม 

สมบติั ศานติจารี 
อดตีประธำนกรรมกำร 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 

สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทัเงนิทุน แอด็วำนซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

สมประสงค ์บญุยะชยั 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ำกดั (มหำชน) 

สมพร จึงรุง่เรอืงกิจ 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั ไทยซมัมทิโอโตพำรท์ อนิดสัตร ีจ ำกดั 

สมศกัด์ิ สนัทนาคณิต 
ผูต้รวจอยักำร 
ส ำนกังำนอยักำรสงูสดุ 

สรรเสริญพล ธีราสาสน์ 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั ลกักี ้ทรปิเปิล เอส จ ำกดั 

ดร.สวราช สจัจมารค์ 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั เจเอฟพ ีจ ำกดั 

รศ.ดร.สงัศิต พิริยะรงัสรรค ์
คณบดวีทิยำลยันวตักรรมสงัคม 
มหำวทิยำลยัรงัสติ 

คสีุมา สีมานันท ์
อดตีเลขำธกิำรคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืน 

สุทธิ รจิตรงัสรรค ์
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 
บรษิทั ไทยรปีระกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 

ดร.สุนทร อรณุานนทช์ยั 
รองประธำน 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ำกดั 

สุนันทา สมบญุธรรม 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั ธนยิะ จ ำกดั และบรษิทัในเครอืธนิยะกรุ๊ป 

สุนัย มโนมยัอดุม 
อดตีอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ  
กระทรวงยตุธิรรม 



 

 

 

สุรพล ว่องวฒันโรจน์ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

สุวิทย ์คณุกิตติ 
อดตีรองนำยกรฐัมนตร ี

ส ารวม พฤกษ์เสถียร 
อดตีผูอ้ ำนวยกำรส ำนกับรหิำรงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิ
กำรศกึษำเอกชน 

ออมสิน ชีวะพฤกษ ์
อดตีรฐัมนตรปีระจ ำส ำนกันำยกรฐัมนตร ี

อคัรรตัน์ ณ ระนอง 
ประธำนกรรมกำร 
บรษิทั ฟู้ด แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ดร.อจันา ไวความดี 
อดตีประธำนกรรมกำร 
บรษิทับรหิำรสนิทรพัย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั 

อมัพร นิติสิริ 
อดตีอธบิดกีรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน  
กระทรวงแรงงำน 

อศัวิน เตชะเจริญวิกลุ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

อายสุม ์กฤษณามระ 
ผูช้่วยผูจ้ดักำรใหญ่ 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

 


