ประกาศสถาบันการสร้างชาติ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ ๖ (นสช. ๖) ปี 256๑
***********************

ตามที่สถาบันการสร้างชาติได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการ
สร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ ๖ ซึ่งมีผู้แสดงความสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจํานวนมาก คณะกรรมการได้ใช้ความ
ละเอียดถี่ถ้วนในการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการคัดเลือกได้เป็นที่ยุติแล้วนั้น
จึงขอประกาศผลผูผ้ ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. 256๑

(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์)
ประธานสถาบันการสร้างชาติ
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รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพือ่ การสร้างชาติ รุน่ ที่ ๖ (นสช. ๖) ปี ๒๕๖๑
พระครูปลัดทนงค์ ธรรมศูนย์
ฯพณฯ ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
ศิริอร มณีสินธุ์
พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
อุทัยรัตน์ ชัยประเสริฐ
วันชัย แสงสุขเอี่ยม
กมลวรรณ ไทยเพชร์กุล
กมลวัฐร์ ยั่งยืนธนสาร
ดร.กฤษฏ์ ฉันทจิรพร
ก่อศักดิ์ สื่อมโนธรรม
กิตติวัฒน์ ธีระพงษ์รามกูล
เกรียงศักดิ์ เจียนพุฒิ
ดร.โกสินธิ์ ศรีศักดิ์สกุลชัย
เข็มเพชร เลนะพันธ์
จรัสศศิ ศิลป์ชศู รี
ดร.จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ
ร.ท.หญิงจารุณี ดีชู
จารุณี นันทวโรทยาน

เจ้าอาวาสวัดชลอ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร
อัยการพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด
อดีตวุฒิสมาชิก
อดีตรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม
อดีตวุฒิสมาชิก
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จํากัด / บริษัท ซีวิค
รีเฟอร์ ไลน์ จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและทรัพยากรบุคคล
บริษัท วีซีเอส เอเชีย จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนสารเอนเตอร์ไพรช์ จํากัด
ประธาน บริษัท ศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท กรีนอะโกรพลัส จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์เวสต์โกลบอลไลซ์ จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโทเทิลทาร์เก็ต จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ซารีน่าโกลด์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ผู้อํานวยการสํานักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่ปรึกษาและวางแผนการเงิน บริษัท AIA จํากัด
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ Interprime Media
แผนกแผนงานโครงการ กองยุทธการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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จิตราภรณ์ คัมภีระพันธุ์
จิรัฏฐ์ คําตรี
จุลฑี พิสทุ ธิ์รังสรรค์
ชวนชม ใจชะอุ่ม
ชัชวาล วงศ์จร
ชัยวัฒน์ สุรวิชัย
ชูชัย เทียนแท้
เชาวรัตน์ ลี้สานสูงเนิน
เชิดเกียรติ กุลภพสิริ
ดร.ณรงค์ ทมเจริญ
ณหทัย มั่นคง
ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล
ณัฐสพรรษ กรึงไกร
ดฤณ จุลกะเศียน
ร.ต.เดชะ มั่นคงติพันธ์
ทินกร ลาวัณย์เสถียร
ธนภัทร โพธิ์เงิน
ธรรมนูญ อร่ามเสรีวงศ์
ธฤติ ประสานสอน
ธีรศักดิ์ ศิริพยัคฆ์
ดร.นคร วิชัยผิน
นงนุช บัวใหญ่
นพดล ตั้งทรงเจริญ
นภปฎล สุขเกษม
นวิน วาระสินธุ์
ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ําประเสริฐ
นันทวัฒน์ เปรมชัยพร
นิธิศธเนศ อัครปริยามงศ์
ประกาสิทธิ์ ดอนนอก
ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ / กรรมการผูจ้ ัดการ
บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จํากัด / ห้างหุ้นส่วนจํากัด จิตตสมา
ประธานตรวจสอบ บริษัท KC Broker จํากัด
ประธาน I.B.I.Management (Thailand) Company Limited
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จังหวัดระยอง
ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการ สถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคน
ประธานบริหาร Chatstick Co., Ltd
Director of Representative Office in Thailand
บริษัท ไอ.บี.ไอ. เมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
Chief Operation Officer
บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จํากัด
ผู้อํานวยการ VEF Robot and Automation Technology Co., Ltd.
ผู้จัดการ
Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company Limited
ผู้อํานวยการหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี เอส เค (1994) จํากัด
สถาปนิก บริษทั ชีวาสวัสดิ์ จํากัด
รองผู้อํานวยการแผนกวางแผนมาตรฐานบุคคลากรขาย
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท สตาร์ มันนี่ จํากัด
ที่ปรึกษาบริหาร Wanted Media and Production Co., Ltd.
ผู้จัดการ บริษัท เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จํากัด
ผู้อํานวยการ สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี
รองผู้อํานวยการ I.B.I.Management (Thailand) Company Limited
ประธานบริหาร บริษัท ไอบีไอ โปรเฟชชั่นแนล จํากัด
ประธาน Hemingways Hotel ภูเก็ต
ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง
กรรมการผู้บริหาร บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นอร์สอิส วอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสชัมชัญ
ผู้ก่อตั้ง บริษัท DBW (Thailand) จํากัด
Director of Financial Affairs
บริษัท ไอ.บี.ไอ. เมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคราชเอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด
ผู้อํานวยการฝ่ายนวัตรกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
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เผชิญศักดิ์ เชือ้ ฟัก
เผด็จ รุจิขจรเดช
พรประภา เหล่าทวีกิจ
ดร.พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์
พัทธนันท์ กิตตินันท์วงศ์
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
พันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง
พิชญาทัศน์ อัครโชคไพศาล
พระพิภพ แพงท้าว
พิรยา ชินล้ําประเสริฐ
พีระพงษ์ พอสม
ภคร จินดารัตน์
ภรภัค พรนพฉัตร
ภฤศิษฐ์ รัชไชยบุญ
ภัทราวุธ หอมสอาด
ภัสราภรณ์ อัครปัญจาภรณ์
พระมงคล สังฆราช
แม๊ค สุวรรณสิทธิ์
ดร.รวิภาส กล่ําทวี
รังสรรค์ ขอนยาง
รัศมีจันทร์ งามด้วยดี
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
รุ่งนภา วงศ์วิรภาพ
พระวรวัฒน์ วงษ์ขันธ์
พญ.วรวรรณ เตชะไพบูลย์
วรัธญา วรัตม์เสวก
วริศ ตั้งสิริธนกร
วีระพล เหมรัตนากร
วนิดา วิวัฒน์ศรีไพบูลย์
ดร.นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์
วัชรินทร์ ศรีสวุ รรณ
วันชัย สุทธิวรชัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมแสงเทคโนโลยี จํากัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท จูนและเจน จํากัด
รองเลขาธิการ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พงศ์ชนัญ รีไซเคิ้ล จํากัด / บริษัท พัทธนันท์ สตีล จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีไวว่า จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์การแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จํากัด
กรรมการผู้จัดการ I Love Journey Plus
ประธานสงฆ์ วัดเขาแก้วธรรมาราม
Senior Consultant
PricewaterhouseCoopers
ที่ปรึกษา บริษัท Seno Engineering (2020) จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ อาร์ แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรนพฉัตร จํากัด
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซันโนโก้ (ไทยแลนด์) จํากัด
ประธาน บริษัท พลังงานไฟฟ้าทดแทน (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการชุมชน
บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด (มหาชน)
ครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
กรรมการผู้จัดการ เอ็มจีกู๊ดคาร์
ประธาน VIP ASEAN Football Federation
ประธาน บริษัท รังสรรค์ อินทีเรีย แอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด
ผู้อํานวยการ ศูนย์อบรมให้คาํ ปรึกษาด้านสุขภาพและจิตใจ
รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
CEO บริษัท สมาร์ทกรีน จํากัด
พระวิทยากร ธรรมะเดลิเวอรี่
ที่ปรึกษาด้านความงาม ของขวัญคลินิค
ประธานอํานวยการ กองประกวดยุวฑูตสากลประจําประเทศไทย
ภายใต้การกํากับของ United Nations-IGO System (UN ECOSOC)
Director of Policy Office
I.B.I.Management (Thailand) Company Limited
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลเทคไบโอเทคโนโลยี จํากัด
กรรมการผู้จัดการ ทีมบิวดิ้ง.com
ผู้อํานวยการ Bangkok Health Hub
ผู้อํานวยการ ศูนย์สมาร์ทกรีน
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
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วาราภา กุลเจริญ

ผู้อํานวยการฝ่ายบุคคล
บริษัท ไอ.บี.ไอ. เมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
วินิตา สุวรรณสะอาด
ที่ปรึกษาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วิชิต วราศิริกุล
ผู้จัดการ บริษัท จีพี ทูลลิ่ง จํากัด
วิจิตรา นาคเทียม
ผู้อํานวยการฝ่ายต่างประเทศ
บริษัท ไอ.บี.ไอ. เมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
วิริยา แก่นปัดชา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จังหวัดหนองบัวลําภู
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
วีระพล เหมรัตนากร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่ จํากัด
ศกุณา โรจนพานิช
ที่ปรึกษาการตลาด บริษัท เอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวชั่นส์ จํากัด
ศรรบ หล่อธราประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสงวนบริการ จํากัด
ศรัณยู อินทาทอง
ผู้จัดการ บริษทั ทีทีซี น้ําดื่มสยาม จํากัด
ศราวุธ เอี่ยมสนาม
ประธานกรรมการ บริษัท ซูชิ ไดเกน จํากัด
ศักดาวุธ โกมลประเสริฐ
Activities Marketing Specialist DTAC
สงกรานต์ บุญส่งศักดิ์
Senior Instructor, Pro-Language Language School
สมเจตน์ สุรินทร์ศักดิ์
ผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 3
ดร.สมบัติ สุขมะณี
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จํากัด
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) หัวหน้าพระวิทยากร สํานักงานธรรมะเดลิเวอรี่
สมศักดิ์ กีรติวฒ
ุ ิเศรษฐ์
ประธานโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท PTT Maintenance & Engineering
จํากัด (เครือ ปตท.)
สมศักดิ์ ศรีบัวรอด
อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ซิลค์โปรดัคส์ จํากัด
สมัย โชติสกุล
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
สว่าง จะนะ
ประธานบริษัท บริษัท วายชิ กรุ๊ป(ประเทศไทย)จํากัด
สะอาด บุญปั๋น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์ม ไอเดีย จํากัด
พญ.สาวิตรี ทัฬหภัค
แพทย์เฉพาะทางโรคไต โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
สิรีภัค ชไนเดอร์ สิรีภคกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโทเทิลทาร์เก็ต จํากัด
สุขเกษม งามสะพรั่ง
กรรมการ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
สุฐิคม ขวัญเมือง
Marketing Director บริษัท Mone Lighting จํากัด
สุภาวดี สุขมั่นธรรม
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเจเนรัลรีนิวโปรดัคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
สุริยนต์ เพียรพานิช
ผู้บริหาร กอล์ฟโปรสตาฟจํากัด
สุวัจชัย ฉัตรชุมสาย
รองประธานกรรมการ ประธานฝ่ายพัฒนาและเครือข่าย
บริษัท ประชารัฐสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
อนันต์ โกกนุทาภรณ์
ประธานกรรมการ บริษัท เปรมอนันต์แลนด์เเอนด์เฮ้าส์ จํากัด
อนุสรณ์ ห่วงจริง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท NTP Wealth and Insurance จํากัด
อภิชา เหลืองทองคํา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย อินเตอร์เทค กรุ๊ป

๖

อมร ภูมิทอง
อริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์
อรุชา ฟ้าประทานชัย
อัครนิธิ์ เผ่าบรรจง
อานันท์ จาโกต้า
อารยา เตชะภัทรนันท์
อารียา บุญนิมติ
อารรัตน์ พิสุทธิ์รังสรรค์
เอกศักดิ์ เอื้ออารีมิตร
เอมอร ธรรมสันต์

Financial traders
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เอเชี่ยน โค้ดดิ้ง ซิสเต็มส์ จํากัด
กรรมการ บริษัท 3 ส.บูรพา จํากัด
ที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัท ไทยเอกฟาร์ม จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จํากัด
ประธานบริหาร Resources Group Asia
ผู้บริหาร บ้านบุญนิมิต
รองผู้จัดการฝ่ายโครการ
บริษัท ไอ.บี.ไอ. เมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จํากัด
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลคามิลเลียน
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(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์)
ประธานสถาบันการสร้างชาติ

