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 ตามที่สถาบันการสร้างชาติได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพ่ือการ
สร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ ๗ ซึ่งมีผู้แสดงความสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจํานวนมาก คณะกรรมการได้ใช้ความ
ละเอียดถี่ถ้วนในการคัดเลอืกผู้สมัครเพ่ือให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการคัดเลือกได้เป็นที่ยุติแล้วน้ัน 
จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคดัเลือก ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๒ 
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รายชื่อนักศกึษาหลกัสตูร นกับรหิารระดบัสูงเพือ่การสรา้งชาติ รุน่ที่ ๗ (นสช. ๗) ปี ๒๕๖๒ 
 
พล.อ.สายหยุด เกิดผล อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด / อดีตสมาชิกวุฒิสภา  
ฯพณฯ ดร.ศรีเมือง เจริญศิร ิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ /  อดีตวุฒิสมาชิก 
ท่านวินัย เรืองศรี  รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษช่วยทํางานในตําแหน่ง 
   ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
ท่านศักด์ิชัย อัศวินอานันท์ อัยการอาวุโส       
   สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
ท่านแววรวี สังขพงษ์  รองอธิบดี สํานักงานอัยการสูงสุด 
ผศ.ดร.นพ.พันธ์ศักด์ิ ศุกระฤกษ์ แพทย์ผู้เช่ียวชาญอาวุโส       
   ศูนย์ส่งเสริมสขุภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบํารุราษฎร์ 
วีระวัฒน์ โพธ์ิทอง  อดีตรองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 
พระใบฎีกากมลชัย ญาณโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดกระโจมทอง 
กรกช พจนสุนทร  กรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท ซีทีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
ดร.กฤษณะ บุหลัน  ผู้อํานวยการโครงการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ 
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
กฤษนะ ละไล  ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพ่ือคนทั้งมวล 
กลยุทธ เผือกรอด  ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรร รมิดา 
พระกังวาน แสงเพ็ง  พระสอนนักธรรม วัดกระต่ายด่อน 
แพทย์หญิงกัลยรัตน์ ฤทธิรัตน์ แพทย์ โรงพยาบาลมัญจาคีร ี
กาญจนา ธนรัชต์ทวีทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมแอคคาเดเมีย จํากัด 
กิตติพงษ์ ธนาเสริมสวน ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท สากลบอตตลิ่ง จํากัด 
กีรติภัทร ภู่ฉุน  กรรมการ บริษัท โซลูช่ัน อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
เกียรติภาพ อัญญานุภาพ กรรมการ บริษัท ซินโคคอรป์อเรช่ัน จํากัด 
แม่ชีแก้วเพชร มณีมหาปัญโญ ผู้นําอุบาสิกา วัดถ้ําเขาประทุน 
โกเมศ จุลละครินทร ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเวล เทคโนโลยี อลิอันซ์ จํากัด 
ขนิษฐา วรรณภักดี  สถิติจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พระปลัดเขมรัฐ เขมปัญโญ (หาญปรีชา) วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง) 
ดร.คมกฤช รัตตะมณี  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และกีฬา  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
คมสันต์ คงนอก  กรรมการผู้จัดการ บริษัท รกัษาความปลอดภัย พรีเมี่ยม กรุ๊ป จํากัด 
ดร.คุณากร พิพัฒน์คุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีป่รึกษาไบโอดีเซล จํากัด 
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จันทนา เล็กสมบูรณ ์  ประธาน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 500 ไมล ์
พระจิตติ ธมฺมวิโรจโน (จินตนะโรจน์) ศูนย์ปฏิบัติธรรมขิปปปัญโญพนัสนิคม 
จิตติพล ตันติเนรมิต  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิคาวา จํากัด 
จุไรรัตน์ ระวังเหตุ  รองประธาน โครงการอบรมเยาวชนผู้นําโรตารี่เพ่ือสันติภาพ 
จุลเมธ สอนสทุธ์ิ  ทนายความ/ที่ปรึกษากฏหมาย  
   บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) 
เจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม บริษัท เอส.พี.เค.คอนสตรัคช่ัน จํากัด 
เจริญ ถาวรว่องวงศ์  กรรมการผู้จัดการ เครือถาวรโฮเต็ล กรุ๊ป 
ฉัตรวรินทร ์วิชัยดิษฐ  ที่ปรึกษาด้านการเงิน  
   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
ชญาณิศา รักษาเวียง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Red Mountain จํากัด 
ชรินทร ป่ินสุวรรณ  กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทรี สเต็ปส ์จํากัด 
ชวน ชูจันทร์  ผู้ก่อต้ังพรรคพลังประชารัฐ 
ชัชชวี วัฒนสุข  ประธานกรรมการบริหาร  
   บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร ์จาํกัด (มหาชน) 
ชัยยันต์ โรจนเมธากุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนพานหิน จํากัด 
ชุมพลวิวัฒน์ ชนะสงคราม ที่ปรึกษา บริษัท ฟินบีส โฮลด้ิง จํากัด 
ณพชรพล พรหมมานพ ประธานกรรมการ บริษัท วินเนอร์สตาร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด 
ณรงค์ศักด์ิ แก้วเมืองเพชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แก้วเมืองเพชร ขนส่งและโยธา จํากัด 
ณัฐสิทธ์ิ ธีรกุลวาณิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บริษัท ไร้ท ์โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ดํารงฤทธ์ิ หลอดคํา  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดร.ถิรวัฒน์ แจม่กระจ่าง รองประธานโครงการบริหารจัดการนวัตกรรมภาครัฐเอกชนและภาค
   ประชาสังคม สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
แทนคุณ จิตต์อิสระ  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ธนทร ทาธิ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมย์เก็ตต้ิง แอนด์ เรียลเอสเตด จํากัด 
ธนพงศ์ สกุลธนพาณิช  ประธาน บริษัท พลาเซนติก (ประเทศไทย) จํากัด 
ว่าที่ ร.ต.ธนเสฏฐ์ สินธนาวา ประธาน บริษัท พระนครยูเนียนกรุ๊ป จํากัด 
พระมหาธนัฑฒ์เดช บุญวงค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษด์ิ (พระอารามหลวง) 
ธนาวิทย์ จริตซื่อ วิศวกร บริษัท JST จํากัด 
ธิติ คัณธามานนท์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บริษัท Siam paper J.N.K Industrial จํากัด 
พระธีรศักด์ิ ไวยขุนทด วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา  Manager - Regulatory and Corporate Compliance 
   บริษัท FWD Life Insurance จํากัด (มหาชน) 
นงนิภา สุทธิสัมพัทน์  ที่ปรึกษาผู้บรหิาร  
   บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จํากัด (มหาชน) 
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พระมหานพรัตน์ ขัตติยวงค์ คณะกรรมการบริหารสํานักเรียนวัดธาตุทอง (พระอารามหลวง) 
ดร.นฤมล ลิ้มฬหะพันธ์ รองกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ฮกจั่วก่ีบราเดอร์ จํากัด 
นวพร ทองน้ําตะโก  กรรมการบริหาร บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จํากัด 
ดร.นันทพร ดํารงพงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัสยาม 
บรรจง ฉุดพิมาย  ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท บอสส ์ดีไลท์ แมนเพาเวอร์ จํากัด 
บุญรัตน์ สิราซาง  รองกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ไซออน เรียลเอสเตท จํากัด 
ปกรณ์ โพธ์ิบริสุทธ์ิ  ผู้จัดการ บริษัท ไทยเจริญพร จํากัด 
ปกรณ์สินธ์ ทพิยจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทพิพยะ โยธา จํากัด 
ประเทือง เจริญรัมย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จทีี โกลบอล มีเด่ีย จํากัด 
ปรินทร์อัศว์ อัครภูวดล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโนแพค พลาสติก แมทชินเนอรี่ จํากัด 
ปองยศ เปียแก้ว  CO-PILOT บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 
ปารณีย์ วรสิทธ์ิจิตติ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอกวอกวอก จํากัด 
ปิยบุตร ธรรมขันต์  ผู้อํานวยการ บริษัท ทูเอเอ็ม คอนเน็คช่ัน จํากัด 
ปุถุชน ศิริมงคลลาวัลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจรญิเคเบิลทีวีเน็ตเวิร์ค จํากัด  
ดร.พงศธร อิงโพธ์ิชัย  อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง  
   บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
พชรพล วัชระชัยสุรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IDEN Soap 
พรกนก นิยมศิลป  ผู้บริหาร Thai Chef Hawk’s Bay Limited NZ 
พรกนก เล้าสุขสุวรรณ์  กรรมการผู้จัดการ Chrio Clinic 
เพ่งเพียร เหล่ากําเนิด  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สงขลาฟินิชช่ิง จํากัด 
พัสกร ตันประเสริฐ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซส มนัน่ี เมนเน็ตเม้นท์ จํากัด 
พัสกร ยาชูชีพ  กรรมการผู้จัดการ บรษิัท ธุรกิจเหล็กดี จํากัด 
พิทยา ปวงรัมย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซออน เรียลเอสเตท จํากัด 
พิศมัย ศุภนันตฤกษ์  กรรมการ โรงแรมสตาร์คอนเวนช่ัน 
พีรวีท์ จรัสสริกุิลชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟท์เดบู จํากัด 
พูลศักด์ิ อยู่ประเสริฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
พระอธิการไพฑูรย์ การมงคล เจ้าอาวาส วัดโพธ์ิบางโอ 
ไพเราะ พอสม  ที่ปรึกษา บริษัท คิงพาวเวอร์ เมเนจกรุ๊ป จาํกัด 
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จํากัด 
ภูวดล วงศ์คําลือ  ประธานบริษัท บริษัท โพแทนเชียล อินเตอร์เนลช่ันเนล จาํกัด 
พระมานะ รัตนซ้อน  เจ้าอาวาส วัดหทัยนเรศวร ์
มาริษา เอกมณี  นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พระใบฎีกาเมธี ธานีรัตน์ เจ้าคณะตําบล วัดเทพนิมิตร วัวหลุง 
เย็นฤดี สมาคม  กรรมการ บรษิัท เมิรซ์ อินโนเวช่ัน จํากัด 
ภญ.รสริน สาระวงษ์  ผู้จัดการฝ่ายขอ้มูลสินค้าและคลังสินค้า  
   บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จํากัด 
รสสุคนธ์ กองเกตุ  ประธาน INNER POWER, DRAMA ACADEMY 
รักษา สุนินทบูรณ์  ประธานกรรมการบริหาร  
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   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก 
รัตนา ไม้มะตาม  กรรมการบริหาร Cross Glasses 
ลินดา บูรณะชน  ผู้บริหาร บริษัท ครัวเจ๊ง้อ กาญจนาภิเษก จํากัด 
พระมหาวัฒนา ปานพันธ์ รองเจ้าคณะอําเภอบางกรวย / เจ้าอาวาสวัดอุบลวนาราม 
วาทินี ลีลานุนารถ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลพีาร์ท จํากัด 
วิภาวดี เตียวตระกูล  กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน ฟิวเจอร์ เดคคอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด 
วิเศษ สุทธิสว่าง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิต้ี เทคโนโปรดักซ์ จํากัด 
พระปลัดวิสุทธ์ิศรี เทียนวิเศษ เลขานุการเจ้าคณะเขตมีนบุรี วัดบําเพ็ญเหนือ 
วีรชัย ธนสหวรคุณ  ผู้จัดการ บริษัท เฟิสท์คลีน ดีวีลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ศศมนธร หนุนภักดี  ที่ปรึกษาการขาย บริษัท ไซออน เรียลเอสเตท จํากัด 
ศักราช เม่นทอง  อดีตผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
ศุภวัฒน์ ศรีขลา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลูช่ัน อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
สดใส กาพย์กลอน  ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
สมเกียรติ วิริยะกุลนันท ์ โยธาธิการและผังเมือง       
   สํานักโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย 
อิหม่ามสมบัติ ชูโอ๊ะ  คณะกรรมการ       
   สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร 
สมภพ กุลชล  ที่ปรึกษาทางการเงิน       
   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
ผศ.ดร.พระปลัดสรวิชญ์ ดวงชัย  หัวหน้าภาควิชา คณะครุศาสตร์     
   มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
สันติ กรอบสนิท  กรรมการ บริษัท อู่เพ่ิมพูน พีที จํากัด 
สิริวัฒฑก์ วัฒนกูล  Senior Legal Executive บริษัท CISSA จํากัด 
สุชาติ วงศ์พิพันธ์  ผู้อํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค 
สุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก    
   กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
สุนิสา แพรภัทร   สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
พ.อ.พญ.สุมล นาคเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมแพทย์ทหารบก 
สุรสิทธ์ิ สิงห์หลง  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา    
   สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา   
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
โสภาภรณ์ คลา้ยทอง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.จันดี อินเตอร์วู้ด (1999) จํากัด 
ศุภกิจ รุ่งโรจน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะโมติเซอร์ช่ัน จํากัด 
อนาวิน วงศ์ไผ่  ผู้บริหารการขาย บริษัท อัพไรท์ ซมิมูเลช่ัน จํากัด 
อนิรุท อินนุ่มพันธ์ุ  กรรมการผู้จัดการ ป.กิจ คอนสตรัคช่ัน 
อภิวัชร์ มีเสือ  สรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมา      
   สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงการคลัง 
อรพรรณ กันนิกา  ผู้จัดการ บริษัท CK ป้ายสวย จํากัด 



๖ 
 

 
 

อัจฉรา ถาวรว่องวงศ์  กรรมการผู้จัดการ ถาวรบีชวิลเลจแอนด์รีสอร์ท 
อาทิตย์ เคมโสม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบฟ ซิสเต็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
เอนก ศรีทับทมิ  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญฝ่่ายบัญชีและการเงินเลขานุการ  
   บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) 

 

         วันที ่๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๒ 
 

 
 
           (ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ) 
            ประธานสถาบันการสร้างชาติ 


