
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบนัการสร้างชาติ  
เรื่อง รายชื่อนกัศกึษาหลกัสตูร  

นักบรหิารระดบัสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ ๔ (นสช. ๔) ปี 256๑ 
 

*********************** 
 
 
 
 ตามที่สถาบันการสร้างชาติได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพ่ือการ
สร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ ๔ ซึ่งมีผู้แสดงความสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจํานวนมาก คณะกรรมการได้ใช้ความ
ละเอียดถี่ถ้วนในการคัดเลอืกผู้สมัครเพ่ือให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการคัดเลือกได้เป็นที่ยุติแล้วน้ัน 
จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคดัเลือกทั้ง 12๓ ท่าน ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๑ 

 
 
 
           (ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ) 
            ประธานสถาบันการสร้างชาติ 
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รายชื่อนักศกึษาหลกัสตูร นกับรหิารระดบัสูงเพือ่การสรา้งชาติ รุน่ที่ ๔ (นสช. ๔) ปี ๒๕๖๑ 
 
ฯพณฯ อร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   
ฯพณฯดร.ธีระชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
คุณกนกวรรณ เอ็กกิมันน์ กรรมการผู้จัดการ  

 GUDEL KANMann Robot and Automation Co.,Ltd 
คุณกรธัช ดลนันทน์ รองกรรมการผูจ้ัดการ  
  บริษัท ไมคอน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
คุณกัมปนาท เจริญทอง ผู้บริหาร หจก. ก เจริญทอง 
คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอ่ียม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
คุณไกรสร พัววิไล คณะกรรมการบริหารจัดการตรวจสอบภายใน 

 บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาขน) 
คุณขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร รองประธาน   
  บริษัท เอ เบสท์ เอสเตท จํากัด 
คุณคํานึง สารสิระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 บริษัท กัลย์ดิษฐ์ แอดไวซอรี ่เซอร์วิสเซส จํากัด 
ผศ.ดรโฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
คุณจอมขวัญ วานิชการชัย กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท อาร์ค-โค่ จํากัด 
คุณจันทร์รอน มากพันธ์ ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรม 
คุณจันทมาส ไทกุล  ผู้อํานวยการอาวุโสการตลาด  

 บริษัท Possible Wealth Advisory Services จํากัด 
คุณจารุพงศ์ กล้วยไม้งาม กรรมการผู้จัดการ  
  RLL PlASTIC CO.LTD 
คุณจินดา ค้าวรรธนะกุล ประธาน  
  บริษัท โอเวอร์ซี อลมูิน่ัม จํากัด 
คุณจิรนาถ พรหมดนตรี ผู้จัดการ บริษทั เอไอเอ จํากัด 
คุณจิรภัทร วรพัินธ์ กรรมการผู้จัดการ  

 บริษัท ทแีอนด์ที เอ็นจิเนีย เทรดด้ิง จํากัด 
ดร.นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์   ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลบางเลน 
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คุณจิราภรณ์ ชินปัญจะพล กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท ชินบวร จํากัด 
คุณจุฬาสินี โรจนคุณกําจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา 
คุณฉัฐภูม ิขันติวิริยะ ประธานกรรมการ  
  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 
คุณชเนษฎ์ อักษราวดีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท Cao Clock จํากัด 
คุณชยันต์ สังขไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
  สภาเกษตรกรแห่งชาติจังหวัดสงขลา 
คุณชวัลวิทย์ โชติเธียรชัย ผู้บริหาร บริษทั เอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวช่ันส์ จํากัด 
คุณชัยวุฒิ โกวิทจินดาชัย ที่ปรึกษา บริษัท เอวา แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด 
คุณชินเดช เมธารมณ์ กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท บีทีพี อุตสาหกรรม จาํกัด 
คุณเชาวน์วัศ วณิชพันธ์ุ  บรรณาธิการอาวุโส Thai PBS 
ท่านเชิดศักด์ิ หิรัญสิรสิมบัติ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ 
คุณณัชพล กิตติชัยวงศ์ ผู้บริหารการตลาด วิลล่าเมดิกา 
คุณณัฎฐ์ณธรณ์ เฉียบแหลม  ประธาน Rotary Club of Bangkok Suwannabhumi 
คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ 
  บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกัด (มหาชน) 
คุณณัฐวดี สุขมุาลวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป  
  ดูโอ คูซินา 
คุณณิชาภา วชิรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท เกรทเลค กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จํากัด 
แม่ชีดารา จันทร์พลอย ผู้อํานวยการศูนย์ ธรรมสถานพระแม่เจ้าจามเทวี 
คุณไตรยศ ถีรเกียรติกุล กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท เกรท เทคนิคอล เซอร์วิส แอนด์ แอสโซซิเอทจํากัด 
คุณทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่  
  บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จาํกัด (มหาชน) 
คุณทวีศักด์ิ สทุิน  ประธานกรรมการบริหาร  
  บริษัท ศักด์ิสยามอินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
คุณทศพล พิสจูน์ศิลป์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  EIBIZ Co.,Ltd. 
ดร.เทอดศกัด์ิ อลงกตเพทาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  บริษัท แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ จํากัด 
คุณทัศน์ไชย โชคธิติรัตน์ ประธาน บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จํากัด 
คุณธณพัชร สขุลิ้ม ผู้จัดการฝ่ายขาย  
  บริษัท ทแีอนด์ที เอ็นจิเนีย เทรดด้ิง จํากัด 
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คุณธนเดช ศรีณรงค์ ประธาน มูลนิธิเทิดทูนธงไทย 
คุณธนวัฒน์ งามผิว กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท พรหมเมศวร์ ชิปป้ิง เซอร์วิส จํากัด 
คุณธนวิชญ์ บุญประสาน กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท สตูดิโอ อีเลเว่น จํากัด 
พระมหาธนเดช ธัมมปัญโญ วัดสระเกศราชวรวิหาร 
คุณธนัท เกิดเจริญ ผู้อํานวยการ  
  บริษัท กัลย์ดิษฐ แอดไวชอร่ี เซอร์วิสเซส จํากัด 
ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษา  
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
พระธนกิจ จันทราพิทักษ์กุล (ธนวัฑฒโน) สาํนักสงฆ์ฑรรมรัตน 
แพทย์หญิงธิดารัตน์ อัคราช แพทย์เช่ียวชาญ โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 
คุณธีรธร ลีลาองอาจ กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท มงคลลีไ่พศาล จํากัด 
คุณธีระ ณ วังขนาย รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มวังขนาย 
คุณธุรดี คันธาภัสระ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดร.นันท์ธีมา สวุรรณเมธา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
  กองแผนงาน กรมธนารักษ์ 
คุณนารถฤดี จันทร์วงค์ ประธานกรรมการกลาง สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตร ี
ดร.นรภัทร จินดาปราณีกุล กรรมการผู้จัดการ IMAC ASSET 
คุณนิดา ธีรสฤษกุล ผู้อํานวยการฝ่ายการค้า Aboveall Beauty  
คุณบุญชญา เดชาเจริญสิริ กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท แสงทองผ้าใบ จํากัด 
คุณปกรณ ์พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท จีเอ็ม มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
คุณประภากร สิงหนาท ผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้าตํารวจตระเวนชายแดน 
ดร.ปรียนันท์ มงคลสุริยะเดช ประธาน บริษัท ได เวลล์ จํากัด 
แพทย์หญิงผกานาฏ เอ่ียมตระกูล  หัวหน้าแผนกจักษุ  
  โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ 
ดร.พรจิต อรัณยกรนนท ์ อธิการบดี วิทยาลัยทองสุข 
ดร.นายแทพย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์  ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลอ่างทอง 
คุณพงษ์ศักด์ิ หาญประสิทธ์ิสกุล  กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท เค.พี.เอช.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด 
คุณพวงพยอม เคคูลประธาน ประธาน  
  บริษัท เอ็ม เอ อาร์ ซ ีเค เเมเนจเมนท์ จํากัด 
คุณพัชรินทร ์ เหมอังกูร  กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัทกูร์เมท ์วัน ฟู้ดส์ เซอรวิ์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
 



๕ 
 

 
 

คุณพิสิษฐ ์แมน้วงศ์เดือน กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท วิสคอม เอมไพร์ จํากัด 
คุณเพ็ญสิร ิณ นครพนม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  
  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด 
ศ.ดรพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุม่บริษัทไทยเฮลท ์
คุณเพียรศักด์ิ แซ่เบ๊ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากัด(มหาชน) 
คุณไพศาล ไตรรัตน์โกศล กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัทสุภาภรณ์พลาสติก จํากัด 
คุณภัทรา พุฒิพรรณพงศ์ กงสุลกิตติมศักด์ิ สาธารณรัฐสโลวีเนียประจําประเทศไทย 
คุณภัทราวุฒิ หอมสะอาด กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท พลังงานไฟฟ้าทดแทน (ประเทศไทย) จํากัด 
คุณมงคล ดํารงค์สุทธิพงศ์ ผู้จัดการ มงคลการไฟฟ้า 
คุณมนัส รักช่ือ  กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท เอ็ม.ไอ.ที.พรีซิช่ัน จํากัด(สํานักงานใหญ่) 
คุณมะลิวัน วนากรกุล กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท อินเตอร์โฟกัส (ไทยแลนด์)จํากัด 
คุณยงยุทธ ตะริโย กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร  
  บริษัท จ ีแคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 
แพทย์หญิงเยาวเรศ พนังจํารัส แพทย์ แมร์ร ีคลินิกเวชกรรม 
คุณระวี รุ่งเรือง  นายกสมาคมและศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ 
คุณรุจชรินทร ์ทองใหญ ่ กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท นิติการ อินเตอร์เนช่ันแนล ลอว์ จํากัด 
คุณวณิธยา ดุสิตนานนท์ กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท วิน พรอ๊พเพอต้ี จํากัด 
คุณวรพจน์ นพรัตน์ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดร.วศินโรจน์ ธนเกริกเกียรติ  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา  
  อดีตที่ปรึกษารมช.สาธารณสุข 
ท่านวัชระ อินทุสุต อัยการผู้เช่ียวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด 
คุณวันเพ็ญ สุวัฒโนดม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลหัวทะเล 
ดร.วารีรัตน์ อัครธรรม กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท ไทรเด้นท์ สตีล จํากัด 
คุณวิเชียร วโนทยาโรจน์ อดีตนายกสโมสรไลออนส์ จังหวัดตรัง    
คุณวิญญ ูมหัทธนพรรค  ผู้จัดการภูมิภาค   
  บริษัท ซอเมอร์วิลล์ (สยาม) จํากัด 
พ.ต.อ.วิญญ ูอํานวยสมบัติ  รอง ผบ.ก.( กอ.รมน.) สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
คุณวิลาวัลย์ หล่อวินิจนันท์ กรรมการ บริษัท วินิต้ี แอพพาเรล จํากัด 
คุณวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 
  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 
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คุณวีระศักด์ิ ขวัญเมือง ผู้อํานวยการ สํานักงานกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 
คุณวีระพงษ์ ชัยมุสิก  ประธานกรรมการ 
  บริษัท วี แอนด์ พี โกลบอล จํากัด 
พระมหาวรา โชติวโร ประธานชมรมบัณฑิตอาสาเพ่ือน้องเพ่ือชุมชน มมธ.สธ. 
นายแพทย์ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลป่าตอง 
คุณศรัณย์ภรณ์ ประคัลภกุล กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท ยูเอส ทราเวล เซอร์วิสเซส จํากัด 
คุณสไกร พิมพ์บึง  รองเลขาธิการ สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
คุณสมใจ ปะติเส  อดีตผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ   
คุณสมภพ กุลชล  ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.บัวหลวง 
คุณสมพงษ ์พงษ์สกุลรังษ ี รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การไฟฟ้านครหลวง  
นายแพทย์สมยั ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต   
  กระทรวงสาธารณสขุ 
คุณสมมาศเสถยีร เลิศวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด  
  บริษัทไฟเบอร์วัน จํากัด (มหาชน) 
คุณสมิษฐิ์ มหาปิยศิลป์ กรรมการบริหาร  
  บริษัท แลนด์ทพิย์ จํากัด 
คุณสวาท ธีระรัตนนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดร     
คุณสหพัฒจ์ ตระกูลอนุสรณ ์ กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท มารีอา โปรดักส์ จํากัด 
คุณสัตตพล ดาราวุฒิ ที่ปรึกษา กลุม่บริษัท F.A. Groups 
ดร.สิริกร เกียรติอํานวย กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท โรงสีข้าวอ้ึงจิ่นฮวดนครราชสีมา จํากัด 
ดร.สุธนี บิณฑสันต์ ผู้อํานวยการ สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
คุณสุธีร ์เพชรโลหะกุล กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท ต้ังเซียะปิงโลหะกิจ จํากัด 
คุณสุรพร สิมะกุลธร ประธาน  
  บริษัท กุลธรเคอร์บ้ี จํากัด (มหาชน) 
คุณสุระ พาขุนทด  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด 
คุณสะอาด บุญป๋ัน  กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท ฟาร์มไอเดีย จํากัด 
พระราชาคณะ (สามญั) พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อบอุ่น)  
  เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม  
  ผู้อํานวยการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ดร.โสทรินทร ์โชคคติวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัทเอส เอ็ม ซี อินเตอร์เทรดด้ิง คอนซัลท์ต้ิง แอนด์แทรเวิล จํากัด 
ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา บริษัท รกัษาความปลอดภัย จีจีไอ. กรุป๊ จํากัด 
คุณอนันต์ เจษฎารมย์ ที่ปรึกษา องกรณ์ห้องเย็น 
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คุณอนุพงศ์ กล่ําพูล กรรมการ ในกลุ่มบริษัท LLNK-WB  
  บริษัท วินบริดจ์ จํากัด 
คุณอนุวัตร ตงศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คย์ีบอกซ์ จํากัด 
คุณอโนมา วิจิตรวิกรม ประธานกรรมการ  
  บริษัท เม้าท์เทนบีช โฮเต็ล กรุงเทพฯ / โรงแรมเม้าท์เทนบิช พัทยา 
คุณอภิพัฒน์  เลิศฤทธ์ิศิริกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อต้ังสกายบ๊อกซ์  
คุณอัมรินทร ์คอมันตร์ กงสุลกิตติมศักด์ิ สาธารณรัฐเบนิน 
คุณอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
คุณเอกศักด์ิ แซ่พัว ผู้อํานวยการ  
  บริษัท อีสต์ เวสต์โกลบอลไลซ์ จํากัด 
ดร.อิทธิกร ศรีจันทร์บาล กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท วงพานิชย์ จํากัด 
อิหม่ามอนุสรณ์  องอาจ  กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร 
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