
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบนัการสร้างชาติ  
เรื่อง รายชื่อนกัศกึษาหลกัสตูร  

นักบรหิารระดบัสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1 (นสช.1) ป ี2560 
*********************** 

 
 
 
 ตามที่สถาบันการสร้างชาติได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพ่ือการ
สร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 1 ซึ่งมีผู้แสดงความสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจํานวนมาก คณะกรรมการได้ใช้ความ
ละเอียดถี่ถ้วนในการคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือให้ได้ผู้ที่มคีุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการคัดเลือกได้เป็นที่ยุติแล้วน้ัน 
จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคดัเลือกทั้ง 12๓ ท่าน ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 
 
 
           (ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ) 
            ประธานสถาบันการสร้างชาติ 
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รายชื่อนักศกึษาหลกัสตูร นกับรหิารระดบัสูงเพือ่การสรา้งชาติ รุน่ที่ 1 (นสช.1) ป ี2560 
 
กนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์   ประธานเจ้าหน้าที่ลูกค้าบุคคลและบริการ  
     บริษัท หลักทรพัย์จัดการกองทุนกรุงศรี จํากัด 
ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี   อดีตรองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง 
กรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
     บริษัท Brand Wealth จํากัด 
กฤษณัช ชุมศร ี    กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท ซอฟแวร์เมคเกอร์ จํากัด 
กานต์สินี ฉัตรวิริยานนท์   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็กซ ์แอพพาเรล จํากัด 
กิตติ โกสินสกุล    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
     บริษัท ไฟเบอร์วัน จํากัด (มหาชน) 
กิตติ พ้ัวช่วย    นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก  
ดร. จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสนิ  ประธานกรรมการผู้จัดการ  
     Nano Bio Group Co.Ltd 
ดร.จิตราภรณ์  เตชาชาญ  ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร  
     บริษัทอิสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลสั จํากัด  
     บริษัท ราชบุร-ีอีอีพี รีนิวเอเบ้ิล เอเนอร์จี้ จํากัด 
ดร. จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป  
     อดีตกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดเชียงใหม่   
เฉลิมศักด์ิ อบสุวรรณ   สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   
ชนะศักด์ิ ศรีสอาด   ประธานกรรมการ  
     บริษัท นาน่าคอร์เปอร์เรช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
ชยวีร์ เรืองเดชสุวรรณ   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท ไฮคอม คอร์เปอร์เรช่ัน (ไทยแลนด์) จํากัด 
ฯพณฯ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล   อดีตรองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง   
ชัยทัต แซ่ต้ัง    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
     บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จํากัด 
ชัยวุฒิ ประสงค์สัมฤทธ์ิ   กรรมการบริษทั  
     บริษัท เกษร ไพรเวท อิควิต้ี จํากัด 
พระชายกลาง อภิญาโณ   ประธานมูลนิธิสหชาติ วัดพระราม 9 
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เชาว์ชัย เจียมวิจิตร   ประธานฝ่ายบริหาร  
     บริษัท อาร์เอ็มไอ คอนซลัต้ิง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด 
เชิดชัย บุญแดนไพร   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
โชติกา กําลูนเวสารัช   รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่  
     บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 
ฐานวัฒน์ ฉัตรวิริยานนท์   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท วีแอลแอนด์เอ็มแอพพาเรล จํากัด 
เฐาศิริษ ศิวาคม    กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท เดอะซีนิคอล จํากัด 
ณฐชนนท์ นรากร   กรรมการ มลูนิธิพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร 
ดร.ณรงค์  ทัศนนิพันธ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่  
     บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) 
ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
     บริษัทหลักทรพัย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นธารคอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
ณัฐการ  ปลั่งศริิ    ผู้อํานวยการกลุ่มตัวแทนระดับสูงอาวุโส  
     บริษัท ซับไลฟ์ แอสชัวรันซ ์จาํกัด(มหาชน) 
ดร.ณัฐณิชาช์ เพ่ิมทองอินทร์  ประธานมูลนิธิรักษ์ศิลปวัฒน์  
เถกิงเดช  เก้ือโกศล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
     บริษทั รีลเทค (ไทยแลนด์) จาํกัด 
เทพิน  อริยปิติพันธ์   รองกรรมการบริหาร  
     บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจนซ ์จํากัด 
ธนพิพัฒน์ วิชูชุลีโชติ   นายกองค์กรบริหารส่วนตําบลหน้าพระลาน 
     นายกสมาคมโรงโม่หินหน้าพระลาน สระบุร ี  
พ.อ. (พิเศษ) ธนศักด์ิ มิตรภานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   
     รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 กองทัพภาคที่ 2  
     กองทัพบก  
ธนะวณิชย์ จิรอัศวกุล   Sales Director   
     บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จํากัด 
ธนัท เวสารัชชานนท์   เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ธนิตฐา ทวีเดช    กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท ริกโก้สตาร์ จํากัด 
ธันยาวัลย์ ราจิตพิชญ์   กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท ซิง ไห่ เทรดดิ้ง จํากัด 
ธิติญา พงศ์พันธ์ุวัฒนา   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท คอนสตรัคช่ัน คอนกรตี จํากัด 
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพพร  ลปีรีชานนท์   หัวหน้าภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ฯพณฯ ดร. นลินี ทวีสิน   อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี/ อดีตผู้แทนการค้าไทย 
นิด้า ธนาจินดาโชติ   ผู้บริหาร  บริษัทเอ็นดีมาสเตอร์ฟาร์มาส (ประเทศไทย) จํากัด 
นิภาพรรณ รี้พลกุล   ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน  
     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
ดร.บุษรา วงศ์รักศักด์ิ   ประธานบริหาร  
     EDU WISDOM Co.,Ltd. 
ดร. ปภัสรา  เตชะไพบูลย์  ประธานบริหาร  
     บริษัท ปภัสราโปรดักช่ัน จํากัด 
ประจวบ ตันตินนท์   กรรมการผู้อํานวยการ  
     บริษัท ตงฮ้ัว โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
ประเสริฐ จองวิริยะวงศ์   นายกสมาคมทนายความและนักธุรกิจไทย-จีน   
ดร.ปัญจรัตน์ มังกรกนก   กรรมการบริหาร บริษัท วงศ์ช่าง จํากัด 
ปัทมา พุ่มสุวรรณ   กรรมการผู้จัดการ  
     MIKA Group 
ปุณณภา  พูลเจริญ    กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท พูลประไพ จํากัด    
พงษ์ศักด์ิ แห่ลอ้ม   ผู้จัดการฝ่ายตลาด  
     บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (เครือ SCG) 
ดร.พรเทพ จันทรนิภ   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท เอส.ซี.เยเนอรัลเทรดกรุ๊ป จํากัด 
ผศ.นาวาโท ดร. พินัย มุ่งสันติสุข  ประธานกรรมการบริหาร  
     บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน จํากัด 
เพียรชัย ถาวรรัตน์   ประธานบริษัท  
     บริษัท PCTB Asia Insurance จํากัด 
นายแพทย์ ไพจิตร์ วราชิต  อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจักษุรัตนิน 
ไพบูลย์  โคนทรงแสน   ประธานกรรมการบริหาร  
     บริษัท รําไทยเพรส จํากัด 
ไพรัช บูรพชัยศรี   ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
     บริษัท เมโทร แมชีนเนอรี่ จํากัด 
ภักด์ิพิบูลย์ อังศวานนท์   กรรมการบริหาร  
     บริษัท ไอ เอ็กเชนจ์ เอ เอส แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) 
ภัทรานิษฐ ์พุฒิเรืองศักด์ิ   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท ป.โปรพิทส์ จํากัด 
ภัสพลภ์ ชัยสุรยิาทวิกูล   ประธานกรรมการ  
     หอการค้าจังหวัดปทุมธานี 
ดร.ภัสรฉัตร์  นนทะวัชรศิริโชติ  อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
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     อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
     ของมนุษย์ 
     อดีตผู้ช่วยรัฐมตรีประจํากระทรวงแรงงาน   
พล.อ. ภูดิท  วีระศักด์ิ   ประธานคณะอนุกรรมการความม่ันคงเครือข่ายและข้อมลูใน 
     กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม   
ทพญ.ภูริกาญจน์ ย่ังยืนยง  กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท เดอะเพอร์เฟ็กช่ันนิสท์ จํากัด  
มลธิดา อุบลรตัน์   รองประธานกรรมการ  
     บริษัท ชัยเจริญไมตรี จํากัด 
รศ.มาลิณ ีจุโฑปะมา   อธิการบดี  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เมตตา ปราบสุธา   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท เนคเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด 
ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์   ผู้อํานวยการสถาบันอาหาร  
     กระทรวงอุตสาหกรรม 
ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล  กรรมการผู้จัดการใหญ ่  
     บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จํากัด 
ย่ิงยศ จารุบุษปายน   คณะทํางานรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1  
     ผู้ช่วยประธานกรรมการ บรษิัท แสงไทย กรุ๊ป จํากัด 
ยุคล กําเหนิดแขก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ ระดับ 9  
     กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
รงค์รุจา สายเช้ือ   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท กัฟเวอร์แนนซแ์มทเทอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
พล.ต.อ.รชต  เย็นทรวง   อดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ   
รสยา เธียรวรรณ   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่  
     บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) 
ฯพณฯรต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รัชนี  ย่ิงฉายลกัษ์   กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท ฟิวเจอร์ เรียล เอสเตท จํากัด 
รัชพล สุวรรณโชติ   ผู้อํานวยการศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน 
พล.ต.ต. รัษฎากร ย่ิงยง   รองผู้บัญชาการ  
     สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 
รานธีร์ ปาตัก    กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท โลตัส คอนซัลต้ิง อินเตอร์แนช่ันเนล จํากัด 
ราเมศ พรหมเย็น   ผู้อํานวยการ  
     สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) 
     รักษาการผู้อํานวยการ  
     สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)  
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ดร.รุ่งธิวา  วงค์ประชา   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
     บริษัท สยามโมโดลเทรดโลจิสติกส์ จํากัด 
รุ่งวิทย์ จําปาปน   ประธานกรรมการ  
     กลุ่มบริษัททิธากรสตีล จํากัด 
ลัดดาวรรณ หาญจิตต์เกษม  กรรมการ  
     บริษัท MK Restaurant Group จํากัด (มหาชน) 
วรวุฒิ คงศิลป์    กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท หลักทรัพย์ไอวีโกลบอล จํากัด (มหาชน) 
วรินทร  อวัสดาพร   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท ไทย คชิเช่นมาร์ท จํากัด 
พลเอก วัฒนา  สรรพานิช  อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด   
     สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปช.) 
วัสยศ  งามขํา    ผู้สื่อข่าวอาวุโส  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
วีรชัย พิพัฒน์พวงทอง   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท นววิลลา่ จํากัด 
ศกร  แสนนลิ    ประธานกรรมการบริหาร  
     บริษัท ซันฟลาวเวอร์กรีน จํากัด 
ศศิหงส์  เย่ียงยงค์   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท เพอร์เฟคท์ แปลน แอนด์ แอสโซซิเอ็ท จํากัด 
ผศ.ดร. ศักด์ิดา ศิริภัทรโสภณ  นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
ศิริพงษ์  อุ่นทรพันธ์ุ   ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
     บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยีจาํกัด (มหาชน) 
ศิริพร  โชติเธียรชัย   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท เวท สพีุเรีย คอนซัลแตนท์ จํากัด 
รศ.ดร.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล  อดีตรองอธิการบดี 
     อดีตประธานสภาคณาจารย์  
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ศิวะ  แสงมณ ี    ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย    
     อดีตอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
     บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)  
สกลวุฒิ  ภูผาสุข   รองกรรมการผูจ้ัดการ  
     บริษัท เอ เอ อิเลคทริ ไล จํากัด 
สมพร  นิติกิจโกศล   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท นิวอิร่า เวิลด์ จํากัด 
ดร.สมศักด์ิ  วาทินชัย   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จํากัด 
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ดร.สมศักด์ิ ถนอมวรสิน   ประธานกรรมการ  
     บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จํากัด 
สมาน  งามโขนง   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท อมานะห์อินเตอร์เทรด แอนด์เทรเวล จํากัด 
สรจิต  คูสกุล    กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท ออนเวิร์ด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด 
สาคร  ใสกมล    ประธานผู้ก่อต้ัง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
     บริษัท ดีเน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จํากัด 
สิทธิ  ภาณุพัฒนพงศ์   ประธานกรรมการบริษัท  
     บริษัท สินแพทย์ จํากัด 
สิทธิกิตต์ิ รัชตะทรัพย์   รองประธานกรรมการบริหาร  
     บริษัท พงษ์เพชรกรุ๊ป จํากัด 
สิระ เจนจาคะ    กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จํากัด 
     อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) 
ดร.สืบวงษ์  สขุะมงคล   ประธานกรรมการบริหาร  
     บริษัท ชลบุรีพืชผล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จาํกัด 
สุทธิชัย  วีรกุลสุนทร   อดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร  
พล.ต.ต.สุเทพ  รมยานนท ์  กรรมการ  
     สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สุธี  จิวรเศรษฐ์กุล   อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
     อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ผศ.สุพรรัตน์ วงษ์ศรี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
สุเมธ  ต้ังประเสริฐ   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท เด็พธเฟิร์ส จํากัด 
สุรสิทธ์ิ  โกฏิเสถียรกุล   ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
     บริษัทพร้อมทรัพย์ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด 
     บริษัท พร้อมทรัพย์ มาร์เก็ตต้ิง กรุ๊ป จํากัด 
     กรรมการสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน  
ดร.สุรินทร ์ ตุลย์วัฒนจิต   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท สากลเบเวอเร็ดจ์ จํากัด 
สุริยพงศ์  ทับทิมแท ้   รองประธาน  
     บริษัท ลักก้ี รซีอสเซส แอนด์ โลจิสติกส ์จาํกัด 
เสนีย์  แก้วพิจิตร   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จํากัด 
อติลักษณ์  ธรรมสุนทร   กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์คอมพิวต้ิงเซอร์วิส จํากัด 
 



๘ 
 

 
 

อนิวรรตน์  สมาธิวัฒน์   ประธานกรรมการบริหาร  
     บริษัท ไอที สแควร์ จํากัด 
อนุสรี  ทับสุวรรณ   ข้าราชการการเมืองประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี   
อภิสิทธ์ิ  งามอัจฉริยะกุล   ประธานกรรมการ  
     บริษัท เค ซี พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) 
พล.ต.ต.อมร  สุวพันธ์   ประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการบริหาร 
     บริษัท สิริเวชจันทบุรี จํากัด (มหาชน) 
อรอนงค์ แจ้งพงศ์พันธ์   ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ  
     บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด กระทรวงคมนาคม 
ดร.อลงกรณ์  ทวีรักษา   อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   
อัครเดช  ทองใจสด   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
อัครพันธ์ุ  รัตตะรังสี   กรรมการบริหาร  
     บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จํากัด 
อาธิศักด์ิ  กังสวร   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปราจีนบุรี 
เอกชัย  ภาระนันท์   ผู้อํานวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน 
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
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