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 ตามที่สถาบันการสร้างชาติได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพ่ือการ
สร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ ๒ ซึ่งมีผู้แสดงความสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจํานวนมาก คณะกรรมการได้ใช้ความ
ละเอียดถี่ถ้วนในการคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการคัดเลือกได้เป็นที่ยุติแล้วน้ัน 
จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคดัเลือกทั้ง 12๓ ท่าน ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
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Dato Yih Chong Tai Director  AIRA Advisory 

กมล  สิงห์โตแก้ว กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ ่บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) 

กฤตกร  วงษ์ศุทธิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ทคอสท์ จํากัด 

กฤษฎ์ิฏิพงษ์  นามวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงราย นอร์ทวอเตอร์ จํากัด  

กัณฐ์มณ ี เอ่ียมวีรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จํากัด 

กานต์  วิจิตรภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวารี วัสดุก่อสร้าง จํากัด 

กิตติวุฒิ  ศุภพฤกษ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จํากัด 

จเร  รุ่งฐานีย์ รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย 

จักรกฤษณ ์ ระลึกมูล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัทไลท์ต้ิงแอนด์อิควิปเมนท์ จํากัด 
(มหาชน) 

ศ.พญ.จันทรา  เหล่าถาวร ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนางาซากิ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ผศ.ดร.จารุพรรณ  กุลดิลก อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 อดีตกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร 

เรือเอกจีรวุฒ  หมื่นศร ี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

เจษฎา  วีรพร ประธานกรรมการ บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ฉัตรพรรณ์  รตันะฉายทอง รองประธานกรรมการ บริษทั เรดบีท มิวสคิ จํากัด 

นายแพทย์เฉลมิพล  นุกูลกิจ รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสินแพทย์ 

ผศ.ดร.ชนะศึก  นิชานนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ชนิสรา  มหากจิโภคิณ รองประธาน บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จํากัด 
พลเอกชัชวาลย์  จรญูรัชฎ์  กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
    อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย  
ชัยธพัชร์  เหล่าศิริรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวช่ัน จํากัด 

 



๓ 
 

 
 

ฯพณฯ เชาวริน ลัทธศักย์ศิร ิ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ดร.ชาญสิทธ์ิ  สิริธนาโชติ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย 

ชาติชาย  โฆษะวิสุทธ์ิ ประธานกรรมการ โฆษะกรุ๊ป 

ชานนท  โตวิกกัย ประธานบริหาร บริษัท เอสพีซี เอนเนอร์ย่ี จํากัด 

ชุมพล  พรประภา ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

ชูเกียรติ  ดิลกแพทย์ รองประธาน ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ  

ไชยนรินทร์  โชควิกรัยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลองวินไทย จํากัด 

ณรงค์ศักด์ิ  ทัง่ทอง ประธาน บริษัทไฮโดรควิพ จํากัด 

ณัฏฐ์ พงศ์วรนันท์ กรรมการบริหาร บริษัท ที ท ีอาร์ คอร์ป จาํกัด 

ดร.ณัฐกฤช  อยู่มั่นธรรมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโอเอส. อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 

ณัฐพล  ทองใจสด ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 

ณัฐภพ  รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ ่กลุ่มบริษทัเอสซ ี

เต็มสิทธ์ิ  ธีรวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น กราฟฟิค จํากัด 

ดร.เติมชัย  บุนนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) 

ไตรรัตน์  พูลสวัสด์ิ ผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

ทวีป  อัศวแสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติรเทคนิคัล คอนซัลแท้นท์ จาํกัด 

บาทหลวงทศพร  นารินรักษ ์ ประธาน มูลนิธิอโนทัย  

ทัศพันธ์ุ  อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา ประธานบริษัท  บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากัด 

ธงชัย  พูนทรัพย์ทวีกิจ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท ์จํากัด (มหาชน) 

ธนภัทร  ชัยศรีกุล นายกสโมสรโรตารีบางเขน  

ร้อยเอกธเนศ  จันทกลิ่น รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

นพสิทธ์ิ ตันติภรประสิทธ์ิ ประธาน บริษัท นพสิทธ์ิ กรุป๊ จํากัด 

พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์  วุฒิบุณยสิทธ์ิ ผกก.(สอบสวน) กลุม่งานสอบสวน บก.ปอท. สํานักงานตํารวจ 
 แห่งชาติ 

นิธิพันธ์  พรทิพพิสุทธ์ิ ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิคณะอนุกรรมการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

นิวดี  เจริญสทิธิพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพธุรกิจนํ้ามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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บรรยง  กันจุไร หัวหน้าสํานักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง 

บังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

ดร.ปนัสนันท์  ปารมีถาวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ฟินคอร์ป คอร์เปอเรช่ัน 

ดร.ปภพพล  เติมธีรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทรคิ โซลูช่ัน จํากัด 

ประทีป  ก้ัวพิศมัย ผู้อํานวยการสายงานบริหาร โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล 
บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ้ป จํากัด 

ประพัฒน์  รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จํากัด 
(มหาชน) 

ปิยเกียรติ  บุญเรือง ผู้ประกาศข่าว/ผู้ดําเนินรายงาน นิวทีวี/FM 101 RR One 

พล.ต.ต.ปิยะ  ต๊ะวิชัย รอง ผบช.สทส. สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการตํารวจแห่งชาติ 

ผกามาศ  สหดิฎฐกุล บรรณาธิการข่าว และ ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 

พงศ์วุฒิ  ไพรไพศาลกิจ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เจกรุ๊ป เทคโนโลยี จํากัด 

พระพรพล  สวุรรณมาศ วัดพระรามเก้า 

พฤสณัย  มหัคฆพงศ์ ประธาน สวัสดี กรุ๊ป 

พิชาญ  พรหมเมฆประธาน ประธานกรรมการบริหาร  บรษิัท เคซี ออโต้โมทีฟ แพสช่ัน กรุ๊ป จํากัด 

ฯพณฯ พิเชฏฐ  พัฒนโชติ อดีตรองประธานวุฒิสภา   

 กรรมการนโยบาย  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย 

พิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ ประธานที่ปรึกษา บริษัท บางกอกมีเดีย เอเยนซี จํากัด 

พ.จ.อ.ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง   

พิพัฒน์  ลาภปรารถนา ที่ปรึกษา กลุ่มเฮลท์แลนด์ 

ดร.พิมพ์รภัช  ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน 

ดร.พิษณุนาท  ศรีทะวงศ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ บริษัท พลังงานไฟฟ้าทดแทน (ประเทศไทย) 
จํากัด 

พีรศักด์ิ  จันทร์สิวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟร์ดี บุ๊คส์ จํากัด 

ดร.พีระ  อินทรทูต กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แเมเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

พุทธชาติ  พงศ์สุชาติ นักแสดงและพิธีกรอิสระ 

ภพวิเชษฐ์  ศิลป์ชูศรี นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดตาก  
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ภาคย์  มิลินทสูต ผู้จัดการ บริษัท เอสพีพี (ประเทศไทย) จํากัด 

พญ.มธุรดา  คงกับพันธ์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เมโทรโพลิแทน สกิน จํากัด 

รศ.มาลิณ ีจุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มินตรา  เรืองศรี กรรมการผู้จัดการใหญ ่ บริษัท เค เอส ไบโอแมส จํากัด 

รดา เสนศักด์ิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะสเปเชียลลิส ซัพพลายส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 

รมิดา  ถิรปาลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อภิชา วิศวกรรม จํากัด 

ดร.รมิดา  จูพัฒนกุล ที่ปรึกษา  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

รังสรรค์ พงษป์ระภาพันธ์ ประธานกรรมการ  บริษัทรัตนศิริเทรดด้ิง จํากัด 

บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธ์ุ เลขาธิการสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วชิราวัลย์  มหพรภัสสร ์ ผู้จัดการ บริษัท AIA จํากัด 

วรศุลี สุวรรณปริสุทธ์ิ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ที่ปรึกษา บริษทั ดนุสิริกําพลการโยธา จํากัด 

วโรดม  ปิฏกานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าเชียงใหม่  

ดร.วัลลภา  บุณยมานพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชช่ีคอนซัลติง จาํกัด 

วารี  พลไพศาล ประธานบริษัท บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จํากัด 

วิภา  เหลืองมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 

ดร.วิรัตน์  ตยางคนนท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

วิรัตน์  สมัครพงศ์ ที่ปรึกษา บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จํากัด 

วิริทธ์ิพล  บุญฐิตวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท สหเพชร อิมปอร์ต เอกปอร์ต จํากัด 

วิรุณ  ศิวะพิรุฬห์เทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเธติค พลัส จาํกัด 

วิโรจน์  ศรีราช กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ็มวาส เมคาทรอนิคส์ เซอร์วิส จํากัด 

ผศ.ดร.วิษณุ  วงศ์สินศิริกุล อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

  อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต   

ดร.เวชกร  ถิรปาลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนันต์ คอลเลคช่ัน จํากัด 

ฯพณฯ ดร.ศรีภูมิ  ศุขเนตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  

 ประธานคณะกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ ประเทศไทย 

ดร.ศิวาพร  ศรีศักดินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดียเน็ตเวิร์ค ออดิโอ จํากัด 



๖ 
 

 
 

ดร.เศรษฐินันท์  ศิรสิกุลเขมทัต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอเรียนทอล อินฟอร์เมช่ัน จํากัด  

สมพงษ์  วาทนิชัย รองกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จํากัด 

สมศักด์ิ  แสงอาํนาจเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท สํานักกฎหมาย เนติสยาม และธุรกิจ จํากัด 

พล.ท.สรชัช  วรปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 

สรวุฒิ  เน่ืองจาํนงค์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สาธิต  สาตรพันธ์ุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวช่ัน เอนยิเนียริ่ง จํากัด 

สิรินทรญ์า  จารีประสิทธ์ิ กรรมการบริหาร บริษัท กู๊ด ดีล จัสทิส จํากัด 

ฯพณฯ สุขวิช  รังสิตพล อดีตรองนายกรัฐมนตรแีละรฐัมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 

สุทธิโชค  ธีรนิติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จาํกัด 

สุทธ์ิสมร  แสงสุรศักด์ิชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จํากัด 

สุนันท ์ นวลพรหมสกุล ผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การยางแห่งประเทศไทย 

สุภัทท์  บุญญานนท์ สํานักงานป้องกันแลปราบปรามการฟอกเงิน 

ดร.สุภาพ  ปูรานิธี รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุนทร เมทลั อินดัสทรี้ส์ จํากัด 

ดร.สุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 

 กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) 

สุรพงษ์  เป้ากลาง ประธานกรรมการ บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 

สุระ  คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) 

สุเวทย์  ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อํานวยการ 

 บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

สุภาพร โภครักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัชฐิพรดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

เสาวลักษณ์  ฉตัรลมัย กรรมการบริหาร บริษัท ริช เรสเตอร์รอง (มหาชน) จํากัด 

แสงชัย  แซ่ลี ้ ผู้บริหาร  บริษัท เออร์เบิร์น คอนเซฟท์ จํากัด 

อดิศร  โพธ์ิอ่าน ที่ปรึกษา สภาองค์การลูกจ้างศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย / บริษัท 
เซเว่น สปา จํากัด 

อรทัยรัชต์  ภูมิวงค์พิทักษ์ ที่ปรึกษาบริษทั บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากัด 

อรอนงค์  แสนยากุล ผู้จัดการ อะเบโน คอฟฟ่ี ดอยช้าง 

อัญชลี  เลิศพนมวรรณ ผู้ช่วยโครงการพิเศษประธานบริษัท IFCG 

อัสรีนา  ถมยาปริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ MT All Success Co.,Ltd. 
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ม.ล.อาภาวดี  เทวกุล ผู้จัดการ  บริษัท เทพกมล จํากัด 

ผศ.ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ดร.อํามร  เชาวลิต อดีตเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 

อิงสาริศา  กันตาคม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารากอน เอสเทติก  จํากัด 

เอนก ชีชะนะ  เครือข่ายสุขภาพแห่งชาติเขต 5 

เอกราช  ช่วยย้ิม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฎิบัติการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
(มหาชน) 

 

 

         วันที ่๗ มิถนุายน พ.ศ. 2560 
 

 
 
           (ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ) 
            ประธานสถาบันการสร้างชาติ 
  
 


