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รายชื่อนักศกึษาหลกัสตูร นกับรหิารระดบัสูงเพือ่การสรา้งชาติ รุน่ที่ ๕ (นสช. ๕) ปี ๒๕๖๑ 
 
 
ฯพณฯ สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร    
  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา     
  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ฯพณฯโพธิพงษ์ ล่ําซํา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   
ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กฤตพงศ์ ปานผา  ประธานกรรมการบริหาร     
  บริษัท คนรักกอล์ฟ จํากัด 
กฤตภาส อิสราพานิช กรรมการผู้จัดการ      
  Glai Gan Place Hotel 
กฤตศร มังกรกาญจน์ กรรมการ      
  บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จาํกัด (มหาชน) 
กฤษณะ ทามะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท เคที อีโวเทค จํากัด 
กฤษภาส เฟ่ืองฟู  กรรมการผู้จัดการ      
  อรทัย ทรานสปอร์ต 
กฤษรชฏะชญตว์ กฤตพิพัฒนโพคิน ผู้อํานวยการสํานักข่าวช่อง 13 สยามไทย ศูนย์บริหาร 3 จังหวัดภาคใต้ 
พ.ต.อ.กันตวัฒน์ พงศ์สถาบดี ผู้กํากับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง     
  สํานักตรวจคนเข้าเมือง 
กานต์กมล ศิริกุลกานต์ ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์     
  บริษัท เมดิทอป จํากัด 
กุลธัช เทียนจวง  กรรมผู้จัดการ      
  บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จํากัด 
ไกรกิตติ ทิพย์กนก ผู้จัดการ โรงแรมพานหิน 
ดร.เขมิกา ชินอัครเศรณ ี ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมอวตาร     
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทยูเนียนรับเบอร์โกลฟ จํากัด 
คงสกล จึงพัฒนา  ประธานกรรมการบริหาร     
  บริษัท โรเบิร์ท ฟิลิปสารสิน 2009 (ประเทศไทย) จํากัด 
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คําฟอง อุปพงษ์  ผู้จัดการ บริษทั ธนาวรรณการค้า จํากัด 
จเร พงศ์ปรีชา  ที่ปรีกษากฏหมาย เครือถาวรกรุ๊ป 
จันนะพา วงสหมอละพูม ประธาน บริษัทเหมืองแร่ CNP  
ดร.จิรวัตร โชคคติวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน     
  Perry Johnson Registrars, Inc. 
จิรายุ เจนวิริยะกุล รองประธาน      
  บริษัท ศิวกร เมดิคัล คลีนิค จํากัด 
ดร.เจริญ รุ่งริราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร     
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) 
ดร.ฉลองขวัญ ต้ังบรรลือการ อดีตหัวหน้าสาขาวิชานิติพิษวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ฉาย เดชนพรัตน์  กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท ยูนิเวอร์ส ชัตเตอร์ส จํากัด 
ชนัยธร กังวานไพเราะ ประธานกรรมการ      
  บริษัท แอสโซซิเอท โปรเจคท์ จํากัด 
ชยาวุธ จิระธันห์  Director/Executive Vice President    
  ONE HUNDRED AND TEN CO.,LTD 
ชวน ทองไทยสิน  ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงงานฟอกหนังไทยเสร ี
ร.ต.อ.ชัยชนะ วโนทยาโรจน์ รองสารวัตร กองกํากับการสืบสวน2กองบังคับ การสืบสวนสอบสวน
  กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
พระมหาชัยศิลป์ แสงสว่าง เจ้าอาวาส วัดดอนทรายแก้ว 
ชัยสิงห์ นฤหลา้  กรรมการผู้จัดการ The Continent Hotel 
ชาญชัย ศรีสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มร่วมกิจรุ่งเรอืง 
ชาติประชา สอนกลิ่น ที่ปรึกษาอิสระ      
  บริษัท สุวรรณ์พิงคาร จํากัด 
ชาย งามอัจฉริยะกุล ประธานกรรมการ      
  บริษัท เอ เบสท์ เอสเตท จํากัด 
ชิษณุพงศ์ ธนกิจบวรพันธ์ุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     
  บริษัท เอสคูแลป คลินิก (เอเชีย) จํากัด     
  บริษัท ธนวินทโ์ฮลด้ิง จํากัด 
เชาวพันธ์ กีรติอารีย์กุล ผู้จัดการ      
  บริษัท เอสเคอาร์ Power Plus จํากัด 
ไชยวัฒน์ เพชรโลหะกุล รองกรรมการผูจ้ัดการ     
  บริษัท ต้ังเซียะปิงโลหะกิจ จํากัด 
ณรงค์ คงคาวนา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ     
  บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 
ณรงค์ ชุณหฤชากร กรรมการผู้จัดการ     
  บริษัท ซีเอ็นซี โมลด์แอนด์พาร์ท จํากัด 
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ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา กรรมการผู้จัดการ     
  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 
ณัฏฐากร คงขาํ  กรรมการผู้จัดการ     
  บริษัท บีดีล จาํกัด  
ณัฐสรณ ์เกตุประภากร  อาจารย์ประจําด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ดารันดา วิสุทธิผล  Executive Business Development Director     
  NARET GROUP (THAILAND) Co., Ltd. 
ดร.ดารา ศาสตร์   รองอธิบดี      
  Office of the Council of Ministers ประเทศกัมพูชา 
นายแพทย์ถนอมศักด์ิ อัศวดิลกชัย ประธาน      
  บริษัท แสงฟ้า ดีเวลลอปเม้น จํากัด 
ทวีเกียรติ เมธีเจริญพงศ ์ กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท วีจีแอล โกลบอล เทรดด้ิง จํากัด 
ทศพร วานิชนาม  กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท ห้างขายทองนําเกียเฮง จํากัด 
ธนกร ภัทรบุญสิร ิ ประธานกรรมการ      
  บริษัท บางกอกเอ็กซ์เพรส ไลน์ จํากัด 
นายแพทย์ธนัช เงินประเสริฐศรี กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จํากัด 
ธนัท ติระพรชัย  กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท ยู แคร์ จํากัด 
ธนิต เหลืองวิไล  กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท  888ไลอ้อน จํากัด 
ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็กเนิร์ดดอทคอม จํากัด 
ดร.ธัญรดี ศรีศกัด์ิสกุลชัย ประธานมูลนิธิ ธัญรดี ศรีศักด์ิสกุลชัย 
ธีธัช ปัญสิริชาติ  ที่ปรึกษา บริษทั อัลคาวัน ภาคเหนือ จํากัด 
ธีรยุทธ ลีนานุนารถ กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท รักษาความปลอดภัย ลีพาร์ท จํากัด 
ธีรวุฒิ วชิรมงคลพงษ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา     
  สํานักงานอัยการสูงสุด 
ดร.นรภัทร จินดาปราณีกุล กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท ไอเเมค เเอสเซท จํากัด 
นวพร สอดศรี  ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
นัฐชัย ไชยพรม  ประธานบริษัท      
  B.N.K. Pattaya Wine Gallery Co,.Ltd. 
ดร.พญ.นันทวัน ชอุ่มทอง ประธานกรรมการ บริษัท ศิวกรเมดิคลินิก 
บรรลุ นราพินิจ  วิศวกร กองวิศวกรรมติดต้ังไฟฟ้าพลังนํ้า     
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



๕ 
 

 
 

ดร.บุญทริกา เอ่ียมคงศรี ผู้ประกาศข่าวในพระราชสํานัก     
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
เบ็ญจา มาโม  ผู้อํานวยการบริหาร Siam Araya Society 
ประครอง นามนันทสิทธ์ิ กรรมการ บรษิัท แอร์โรว์ ซนิดิเคท จํากัด (มหาชน)  
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอสวี สปริง จาํกัด 
ประเจิด สุขแก้ว  อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการบริหาร     
  บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คคอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ปราโมทย์ ศรีวงศ์สงวน อดีตกรรมการผู้จัดการ     
  บริษัท กุลธรเคอร์บ้ีเฟาน์ดรี่  จํากัด 
ปรีติ พัวนุกุลนนท์  ผู้จัดการ จีพาวเวอร์โซลูช่ัน 
ปาริฉัตร สงวนปิยะพันธ์ ประธานมูลนิธิเพ่ือความสงบสุขของมนุษย์โลก 
ปิยะวรรณ ไทยเพชร์กุล กรรมการสายงานธุรกิจ     
  บริษัท วีซีเอส เอเชีย จํากัด 
พงศ์พิชาญ โรจนสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัทพงศ์พัฒนาเคหะ จํากัด 
พ.อ.อ.ดร.พชรภณ วีระกิจพานิช ประธานที่ปรึกษา      
  บริษัท ซันบลายด์(ประเทศไทย)จํากัด 
พรทิพย์ โล่ห์รตันเสน่ห์ รองกรรมการผูจ้ัดการ     
  บริษัท ที.พี.เอส มีเดีย จํากัด 
พัทยา บุนนาค  ประธานกรรมการ Rotary Club of Phayao 
พัลลภ จันทรดิลกรัตน์ ผู้จัดการ บริษัท ท็อบ เอส ท ีบิวเดอร์ จํากัด 
เพชรสุภางค์ ธีระรัตนนุกุลชัย รองกรรมการผูจ้ัดการ     
  บริษัทธีระรัตน์คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 
เพ็ญพิชชา มณีรัตน์ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดมุกดาหาร 
บาทหลวงไพศาล ราชกิจ ผู้บริหารโรงเรียนเซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์ 
ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสด์ิ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พระครูใบฎีกามงคล วังคีรี เลขาธิการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร     
  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
มณฑา สังข์สุวรรณ ประธานมูลนิธิสังข์สุวรรณ 
มณ ีนามศิริพงศ์พันธ์ุ ผู้อํานวยการมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 
ดร.มังกร หริรกัษ์  ที่ปรึกษาอธิการบดี      
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มัทยา ดีจริงจรงิ  กรรมการผู้จัดการ Honor Audit and Advisory Co.,Ltd 
ไมตรี อุสาหะ  ประธานกลาง โรตารีดุสิต 
ยุทธศาสตร์ คุณธรวิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่    
  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)  
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เย่ียม พูลผล  กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท แอดไวซ์ แคปิตอล (ประเทศไทย) จาํกัด 
ระดม ทองสุข  กรรมการผู้จัดการ      
  บริษท ซี.เอฟ. มีเดีย จํากัด 
รัชญา วัชรเชาวภาส กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท โคโค่ดี โคโคนัท 1970 จํากัด 
ดร.รัฐนันทน์ เชนสิริเมธีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     
  บริษัท เอสเอฟเทค เทคโนโลยี จํากัด 
รัฐนินท์ เลิศศริิธานนท์ ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท วอเทค จํากัด 
รัตนา เยาวรัตน์  กรรมการบริหาร บริษัท Conzol Solutions จํากัด 
ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ Founder & Industry Pioneer, Chief Industrial Ecologist  
  บริษัท คีนน์ จาํกัด 
ดร.วัชราภรณ์ ผิวขาว กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท ดิสคัพเวอรี่ ฮอลิเดย์ จํากัด 
วัฒนศิริ กรสทุธ์ิวริทธ์ิ กรรมการ มูลนิธิ ธัญรดี  ศรีศักด์ิสกุลชัย 
ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 
วิศิษฐ์ศักด์ิ รัชไชยบุญ กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท ธนเสริม จํากัด 
ศรัณย์ เจ๊ะอุบง   ผู้จัดการ บริษทั ไอน่าทัวร์ จาํกัด 
ศุภโชค โล่ห์วนิชชัย กรรมการผู้จัดการ     
  บริษัท ภูมิสุวรรณศิริ จํากัด 
ศุภรัตน์ นาคบุญนํา พิธีกร ผู้ประกาศข่าวอิสระ   
ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล ผู้จัดการทั่วไป      
  บริษัท เพาเวอร์ โปรเฟสช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
สถาปัตย์ ภู่ทองคํา กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท จรณ์ เพาเวอร์ ไอเดีย จํากัด 
สธน เสมอภาค  กรรมการผู้จัดการ     
  บริษัท ยูไนเต็ด อินดัสเทรียล จํากัด 
นายแพทย์สมชาย เช้ือนานนท์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหนองบัวลําภู 
สมนึก ป่ินถาวรรักษ ์ รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
สมศักด์ิ บรสิุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     
  บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) 
สมาน ง่วนสําอางค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี อี เอส จํากัด  
สิทธิชัย ปริญญานุสรณ ์ กรรมการผู้อํานวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 
สิทธิพงษ์ แก้วกําพลกุล กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท เจรญิเมืองแมชชินเนอรี่ จํากัด 
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สุกัญญา เลื่อนศักด์ิ กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท ริช โปรเจคท์ คอนซัลแทนส ์จํากัด 
สุกิจ ปริชาสัมมกุล กรรมการผู้จัดการ Sathorn Framing  
สุรชัย โสตถีวรกุล  กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จํากัด 
พระปลัดสุรเชษฐ ์หนูเอ่ียม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโตนด / เลขานุการเจ้าคณะอําเภอบางกรวย  
  พระวินยาธิการจังหวัดนนทบุรี คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
สุวัฒน์ สุขกาย  รองประธาน บริษัท เอเชีย เคนด้ี จํากัด 
ดร.สุวารี นามวงค์  รองผู้อํานวยการ Center for Tourism Industry Capacity Research 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ดร.โสภาพิมพ์ สิมะกุลธร รองผู้แทนอาวุโส      
  กลุ่มบริษัท โซน่ี (ประเทศไทย) 
อธิพีร ณ นคร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     
  บริษัท เอชอาร์ไอ เอนเทค จํากัด 
ผศ.ดร.อนุรักษ์ โพธ์ิเอ่ียม รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์     
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดร.อมริสา ตัณสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัทธนารมย์เฮ็ลท์โปร จํากัด 
อษณีย์ กีรติอารีย์กุล กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท เอสเคอาร์ Power Plus จํากัด 
อัครนันท์ ตรีวัฒนาวงศ์ กรรมการผู้จฎัดการ      
  บริษัท อินดิโก้อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
อิทธิพล วิโรจวานิช ประธานกรรมการ      
  บริษัท อธิพัฒน์-ธนวัต จํากัด 
อุดมศิลป์ เลิศวรปรีชา ประธานกรรมการ     
  บริษัท แสงอุดมไลท์ต้ิงเซ็นเตอร์ จํากัด 
อุบลศักด์ิ บัวหลวงงาม อดีตสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดลพบุรี  
  ประธานคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย   
ฮันส์ เยิร์ก เอ็กกิมันน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กูเดิล ลิเนียร์เท็ค จํากัด(ประเทศไทย) 
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