ประกาศสถาบันการสร้างชาติ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ ๓ (นสช. ๓) ปี 2560
***********************

ตามที่สถาบันการสร้างชาติได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการ
สร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ ๓ ซึ่งมีผู้แสดงความสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจํานวนมาก คณะกรรมการได้ใช้ความ
ละเอียดถี่ถ้วนในการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการคัดเลือกได้เป็นที่ยุติแล้วนั้น
จึงขอประกาศผลผูผ้ ่านการคัดเลือกทั้ง 12๓ ท่าน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์)
ประธานสถาบันการสร้างชาติ
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รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุน่ ที่ ๓ (นสช. ๓) ปี 2560
กรชนก ชื่นใจ
กฤชวัฒน์ วรวานิช
อิหม่ามกฤษดา ศรีผล
กิตติพันธ์ โพธิวังตระกูล
เกรียงศักดิ์ แสงสว่าง

รองกรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการบริษทั (กรรมการผูก้ ่อตั้ง) บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
มัสยิดบ้านตึกแดง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน เฟอร์นิช จํากัด
อดีตผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
สภาผู้แทนราษฎร
โกวิทย์ คันธาภัสระ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท General Electric จํากัด
จิตรจรรยา เพิ่มภัทร
ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เจเคเอ็นโกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองประธานกรรมการบริหารบริษัท เอี่ยมบูรพา จํากัด
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา
ดร.จิรกิตติภณ พิริยสุวัฒน์ หัวหน้าสาขา/ประธานคณะกรรมการหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา ประธาน บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จํากัด
จิราพร เจริญกิตติยาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านไท-คริสตัล เซรามิค จํากัด
ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ ประธานกรรมการ ประทีปซีแลนด์ คอนสตรัคชั่น
ดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชลกนก เสือเมือง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ โซลูชัน จํากัด
ชวลิต มโนวิลาส
ประธานกรรมการบริษัท บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลําพูน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอินเด็กซ์ อินเดอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด
ชัยวัฒน์ จิรปรีดา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลนโซ่ อินเตอร์เทรด จํากัด
ชัยชนะ เดชเดโช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาญณ์นินท์ณดิ า ศักพันธุ์ ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ
ชาญยุทธ เบญจมงคลวารี ประธานบริษัท บริษัท อี เอ็ม ไซน์ จํากัด
ชินวร เวียงวิเศษ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลติสแท็ค (ประเทศไทย) จํากัด
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ
ผู้ตรวจการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าบริษัท บริษัท กฏหมาย
โชคชัย สุดดี
ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ
ประธานกรรมการ บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จํากัด
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ดร.ณัฐพงษ์ จตุรชาติสุคนธ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท เอส.เจ.อินดัสเตรียล 2000 (ประเทศไทย) จํากัด
ณัฐพล ช้างฉัตร
กรรมการผู้จัดการ Media King Group
ณัฐวสุ คงสกุลยานนท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทเทค กรุป๊ จํากัด
ทรงศักดิ์ ไทยเพชร์กุล
ประธานกรรมการ บริษัท วีซเี อส เอเชีย จํากัด
ทศพล สถิตวิทยากุล
กรรมการบริหาร สมาคมโรงแรมไทย กรรมการผู้จัดการบริษทั ธนากรุ๊ป
ทองพูน ช้างเพชร
เหรียญทองเกษตรภัณฑ์ ตรัง
ทิฐินันท์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม บริษัท Siam Steel International จํากัด (มหาชน)
เทียนทอง ทองใจสด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ธนกฤต คุปกาญจนา
กรรมการใหญ่ บริษัท ซี จี เอ จํากัด
ธนโชติ เเสงรุ่งเรืองพงษ์
นายกสมาคมการค้าไทย-กว่างซี
ว่าที่ ร.ต.ธัชชัย ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ล ที เน็ตเวิร์ค จํากัด
อดีตรองผู้อํานวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ธันยพร กริชติทายาวุธ
ผู้อํานวยการ Johnson & Johnson (Thailand) Ltd.
ธานินท์ จุ้ยมณี
ผู้จัดการภาค บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ธํารง เกียรติธนะบํารุง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนเทค กร๊ป จํากัด
นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
อธิบบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ธีระ เหลืองสีเพชร
ผู้จัดการ บริษทั ครีเอทีฟฟู้ด จํากัด
นงนุช เลิศด้วยลาภ
กรรมการ บริษัท เสริมสุข ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด
นงลักษณ์ ทวีรักษา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร อินเตอร์เทรด จํากัด
นพเมศฐ์ เจริญนพพงศ์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.เอ.อี.กรุ๊ป - 88 จํากัด
นิตยา ลักษณวิสิษฐ์
ประธานชมรมอ่านพระธรรมใบไม้ในกํามือ / น้ําพริกนิตยา
นิวัฒน์ กิตติชัยวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟทิมั่ม เฮลท์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ดร.นุชนาถ วสุรัตน์
ประธาน บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
รองผู้อํานวยการ โรงพยาบาลสุรินทร์
ประกาญจน์ หวังพิชญสุข ผู้อํานวยการ บริษัท ซีเอสจี โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
ประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จํากัด
ประทุม องอาจ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอส.ซี.มารีนทรานสปอร์ต จํากัด
ประภาศ คงเอียด
ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ประสิทธิ์ เหรียญเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายตลาด บริษัท พรีเออร์ แพนตี้ การ์เม้นท์ จํากัด
ปรีชา ธรรมพิภพ
ประธานกรรมการ บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จํากัด
ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จํากัด
พงษ์ภัฎ เรียงเครือ
ประธานบริษัท บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
พรปวีณ์ อภิชาติโรจนสกุล ประธานกรรมการ บริษัท มารีอา โปรดักส์ จํากัด
ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ อนุกรรมการฝ่ายสื่อสร้างสรรค์และกิจการพิเศษ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
พรสิทธิ์ วงศ์วิรภาพ
กรรมการ บริษัท อารยกรุ๊ป 2020 จํากัด
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พลสิทธิ์ ลาภวงศ์เมธี
ประธานกรรมการ บริษัท President Supply จํากัด
พาภัค มิลินทสูต
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิว เค ไทล์ จํากัด
พายัพ ยังปักษี
เลขาธิการ สมาคมชาวนาและโรงสีข้าวไทย
พิทักษ์ คงสุผล
ที่ปรึกษา บริษัท เวลเทคไบโอเทคโนโลยีโปรดักส์ จํากัด
พีรัช เลิศกิจรุง่ เรือง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัปตันบุชพัฒนา จํากัด
พูลศรี จงแสงทอง
รองประธานกรรมการ บริษัท บอนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ ประธานกรรมการ บริษัท สะเต็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด
ไพบูลย์ อ่าวสถาพร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสต้าทราโฟ จํากัด
ไพรรัตน์ จําปาทอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีพี (ประเทศไทย) จํากัด
ท่านไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ อดีตอัยการพิเศษ สํานักอัยการสูงสุด
ภัทรกิจ พิพิศาลชนานันท์ ประธาน บริษัท ภัทรกิจ เคมิคอล จํากัด
ผศ.ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิช กรรมการบริษัท บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
Faculty, Sasin Graduate Institute of Business Administration
มงคลกิตติ์ สุขสินธารา
ประธาน บริษัท ที.เอ.อี.มาร์ท กรุ๊ป จํากัด
มนัส ชัยสวัสดิถานนท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยมนัส บอดี้ จํากัด
รศ.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี รองคณบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มานิต สิทธิศร
ศึกษานิเทศน์เชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ท่านไมตรี สุเทพากุล
ผู้พิพากษา ศาลฎีกา
ร.ต.อ.ดร.รณกฤต ชาญวิชัย รองสารวัตร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
รัชชา สุขชม
กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท LLNKWB
รัตนดา ถนอมศักดิ์
ประธานโครงการสวนป่าสักทองและเครือสักทองดีไซน์กรุ๊ป
รัตนา ชินบุตรานนท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จํากัด
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ราม คุรุวาณิชย์
เจ้าของกิจการ ห้างผ้า กินรี จํากัด
วงศ์วริศ ศุภปฐวีพงศ์
กรรมการ บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด
วรรณภา วีระเจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท Planet Communications Asia จํากัด (มหาชน)
ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร รองประธาน บริษัท โกษากร จํากัด
วศธร พลไพศาล
ผู้บริหาร บริษทั เฮอริเทจ แล็บ แอนด์ ไลฟ์ จํากัด
วสวรรธน์ พวงพรศรี
ผู้บริหาร กลุม่ บริษัทเอี่ยมบูรพา
วิกิจ ชัยหาญสวัสดิ์
ประธานบริหาร บริษัท คอมเพล็กซ์เทคโนโลยี จํากัด
วิจักร อากัปกริยา
อดีตอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง
รองกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโส บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
วิชัย วัฒน์ประกายรัตน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอนด์มารีน (ไทย) จํากัด
พล.อ.วิชิต ยาทิพย์
นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก
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รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล
ดร.วิทยา อินาลา
ดร.วิราภรณ์ บุญเพ็ชร์
วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์
วีระ สิงห์วิศิษฐ์
รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์
นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ
สมยศ สารวานิชพิทักษ์
สรพงศ์ วานิชย์
สริยา อัศวเลิศพานิช
ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
สิรพัฐ พิพัฒน์วีรวัฒน์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดนเบลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท ซัน 168 คอร์ปอเรชัน จํากัด
ผู้อํานวยการศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
อดีตผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
ประธานกรรมการ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเดย์ กรุ๊ป จํากัด
ที่ปรึกษา บริษทั ซี เอส เอเจนซี่ จํากัด
เลขานุการนายกสมาคมผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎร อดีตรองผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและสร้างสรรค์
บริษัท เดอมอนด์ อนัณดารา จํากัด
สีฟ้า แจ่มวุฒปิ รีชา
ผู้บริหาร บริษทั เบยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ฯพณฯ สุชน ชาลีเครือ
อดีตประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดี กรมควบคุมโรค (ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
สุนทร ประจํา
ทนายความบริษัท สหกรณ์การเกษตรอุทมพรพิสัย จํากัด
สุรชัย นิ่มนวล
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจมารีน SC Group
สุริยะ รัตตากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จํากัด
สุวรรณ คูประทุมศิริ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเสิงสาง
สุวิทย์ ไตรรัตนานุวงษ์
วิศวกรอาวุโส โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เสกสรรค์ อุตสาหวรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
ดร.แสงเจริญ ธนาดํารงศักดิ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
ฯพณฯ โสภณ เพชรสว่าง อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
ทพญ.เสาวนีย์ มิตตะธรรมากุล ประธานผู้อํานวยการทันตแพทย์ ศูนย์ทนั ตกรรมเบ็ตตี้สไมล์
หาญพงศ์ พงศ์กิจธนายุต ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร
บริษัท แอดคอดไลฟโบรคเกอร์ จํากัด
อดิรัตน์ ชีชะนะ
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 5
อภิลักษณ์ ซิมตระการ
ผู้จัดการโครงการ บริษัท Ozonesis จํากัด
รศ.อาจินต์ น่วมสําราญ
อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ฯพณฯอํานวย ปะติเส
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
อุชษณีย์ ชิดชอบ
กรรมการจัดหาทุน มูลนิธิพระดาบส
อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์
บาทหลวงเอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์)
ประธานสถาบันการสร้างชาติ

