
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบนัการสร้างชาติ  
เรื่อง รายชื่อนกัศกึษาหลกัสตูร  

นักบรหิารระดบัสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ ๘ (นสช. ๘) ปี 256๒ 
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 ตามที่สถาบันการสร้างชาติได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพ่ือการ
สร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ ๘ ซึ่งมีผู้แสดงความสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจํานวนมาก คณะกรรมการได้ใช้ความ
ละเอียดถี่ถ้วนในการคัดเลอืกผู้สมัครเพ่ือให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการคัดเลือกได้เป็นที่ยุติแล้วน้ัน 
จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคดัเลือก ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. 256๒ 

 
 
 
           (ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ) 
            ประธานสถาบันการสร้างชาติ 
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รายชื่อนักศกึษาหลกัสตูร นกับรหิารระดบัสูงเพือ่การสรา้งชาติ รุน่ที่ ๘ (นสช. ๘) ปี ๒๕๖๒ 
 
 

พระมหาวิชิต ทับจันทร์ (ธัมมะวชชะโย) เลขานุการกองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชนในพระสังฆราชูปถัมภ์
     วัดบวรนิเวศวิหาร 

ฯพณฯ รศ.ดร.โภคิน พลกุล อดีตรองนายกรัฐมนตร ีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร   
    อดีตประธานรัฐสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ฯพณฯ น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ฯพณฯ อารีเพ็ญ อุตรสินธ์ุ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ  ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตร ี
    อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

จิโรจ พนาจรัส   กรรมการ บรษิัท TRIPLE I LOGISTICS จํากัด (มหาชน) 

เศรษฐวัฒก ์ศรีวิโรจน์  Senior Vice President      
    บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 

วัลลภา นีละไพจิตร  ที่ปรึกษา สมาคมสตรีมสุลิมเพ่ือการพัฒนาและสนัติสุข   
    ประธานกลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร 

ท่านทวีศักด์ิ จันทร์วีระเสถียร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ ์

วินัย รอดจ่าย   อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ปาริชาติ เพชรวงค์  ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด 

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง  ผู้อํานวยการสํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ 
    พันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา  รองผู้อํานวยการ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

ณรงค์ศักด์ิ บุณยมาลิก  ผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน     
    สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

จารุวรรณ สมพุ่ม  ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลอศักด์ิ ดุกสุขแก้ว  อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานคุ้มครองสิทธิและ
    ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สํานักงานอัยการสูงสุด 



๓ 
 

 
 

วีรา พาสพัฒนพาณิชย์  อดีตอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี  

พระมหา ดร.วิฑูรย์ สิทฺธิเมธี (วิฑูรย์ บังสันเทียะ) รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
      มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

ผศ.ดร. สําเนาว์ เสาวกูล  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสุรินทร ์    
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง    
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ดร.ศิริวิตญ์ ดอกแก้ว  ผู้อํานวยการกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง 
    ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

ผศ.นฤชิต แสนปากดี  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง  อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ซอลาฮุดดิน หะยียูโซะ  เลขานุฎการ สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี 

กงไกร ภากรธนสาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กงไกร สตีล จํากัด 

กฤษฐ์หิรญั เลศิอุฤทธ์ิภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ต้ี จํากัด 

ก่อวิท พรมจักร์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท์ จํากัด 

กัณตทณัท ศรนรินทร ์  Executive Director บริษัท เวิลด์วันเอสเตท จํากัด 

กาญจนา ยงเสมอ  นิติกรชํานาญการ เทศบาลนครนนทบุร ี

กิติภูมิ พนิตประชา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรก็ซ์ อินโน จํากัด 

พระเกษมศักด์ิ เอ่ียมโอษฐ ์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ สถาบันพระธรรมทูต 

พระมหา ไกรวรรณ์ ปุณขันธ์ รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม 

    ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระงาม พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 

ไกรวิทย์ โกสีย์ศิริกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จํากัด 

กิตติชัย พัฒนารุ่งเรือง  ผู้บริหารส่วนงาน คลังสินค้า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติกส์ จํากัด 

จันจิรา สัมพันธมาศ  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จํากัด 

จํารัส ช่วงชิง   ผู้บริหาร ใจฟ้าซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

จิตตราพร จันทร์พันธ์  กรรมการบริหารชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น    
    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

จื่อ จิน ลิม   Travel Saving Ambassador Houston  ibuumerang 

ฉัตรชัย น่ิมอนงค์  กรรมการ บริษัท 53 บิลด้ิง คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

ชนัยชนม์ สิราซาง  ผู้จัดการ บริษทั ไซออน เรียลเอสเตท จํากัด 
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ชัยธร สัตตบรรณศุข  Vice President บริษัท ซอฟท์เดบู จํากัด 

ณฉัตรีย์ วุฒิพันธ์ุชัย  ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท อีแอลซ ีโฮลด้ิง จํากัด 

ณนิอร พรหมมานพ  ผู้บริหาร บริษทั วินเนอร์ สตาร์เน็ตเวิร์ค จํากัด 

ณรงค์ศักด์ิ ฤทธิวรผล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค. ซี. โบรกเกอร์ จํากัด 

ณิชาพัฒน์ ศรีกุลศศิธรวรา สถาปนิกอิสระ 

ณิชาภา ศิริวัฒน์  เลขานุการหลกัสูตร หลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ  
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ณุชนาฎ กุลเจริญสินชล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ททิคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

ดร.จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ อดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จํากัด 

ดร.เนตรทราย วงศ์อุปราช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชู้ต อิท จํากัด 

ดร.พระครูวินัยธร วรรณไชย มะยงค์  เจ้าอาวาส วัดเขากล้วย 

ดร.พระมหาสุริยา อภิวฑฺฒโน  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆษิตาราม 

ดร.ภูวาเดช โหราเรือง  Managing Director บริษัท ทรูเฟรนส์ คอนซัลแตนท ์จํากัด 

ดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสด์ิ กรรมการผู้จัดการ KRSC Thailand, Resort & Scout Camp 

ดร.วิโรจน์ พรหมสุด  กรรมการสาขานครศรีธรรมราช  พรรคชาติไทยพัฒนา 

ดร.สุชัจจ์ ศรีแก้ว  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. เอ็น. โซล่าร ์เพาเวอร์ จํากัด 

ตนุภัทร์ ตุลย์วัฒนจิต  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สากลบอตตลิ่ง จํากัด 

ทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากูล  CEO & Founder บริษัท สรรพสินค้าเวลเนส จํากัด 

ธนกฤต อาเตอร์ สิริมหัทธนังกุร ผู้บริการระดับสูง บริษัท บริษัท อาเธอร์ กรุ๊ป จํากัด 

ธนอร สมบัติพิบูลย์  ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อัลเบอร์รี่เอเซยี จํากัด 

นฤมล ปิติทานันท์  ประธานบริษัท บริษัท เอ็นทพีี อินโนเวชัน จํากัด 

นวพล พลเมืองดี  รองกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท แองโกลไทย เทรนนิ่ง แอน ทัวร์ จํากัด 

นาตยา เปลี่ยนเพ็ง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุขบึงกุ่ม 

นิวัฒน์ งามละมัย  หัวหน้ากองฝ่ายบริหารการขนส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ประธาน มาพบสุข  ประธานกรรมการ บริษัท บ้านเต้าหู้ จํากัด 

ประวัติ เทียนขุนทด  ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาองค์กรชุมชนเขตบึงกุ่ม 

ปรียนันท์ ลมิ   Travel Saving Ambassador  

พ.ต.หญิง อังคณา สมบูรณ ์ อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อี สโมสรไลออนส์สากล  

พ.อ.นพ.บวร แมลงภู่ทอง กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 
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พ.อ.นพ.พงศ์ศักด์ิ ต้ังคณา ประธานบริษัท บริษัท พัฒนาเพ่ือชีวิตและสังคม จํากัด 

พ.อ.พิเศษ.หญิง พร้อมจิตต์ พวงรัตน์ อดีตหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   
     กรรมการมูลนิธิตามรอยพ่อ กองทัพบก 

พงศ์นริศย์ พรมจักร ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพีซีเอส อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

พจีสวาท โซฟี ธนะปุระ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Good Spirit จํากัด 

พญ.พรศญาพัชร์ ลิขิตธรรมกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดิร์มโมฟิกซ ์(ไทยแลนด์) จํากัด 

พระครู สุนทรธรรมนิเทศก์ ทองไฝ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดชนาทิปเฉลิม พระอารามหลวง  

พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค 18  

พระครูสังฆรักษ์ จัตตามาศ (ชานุตฺตโร) เจ้าอาวาส วัดตรอกปรือ 

พระครูสุทธิสุวรรณารักษ ์บัวทอง (วิสุทฺโธ) เจ้าอาวาส วัดธารทอง  

พระถนิต พรหมสถิต  วัดเก่าโบราณ ชลบุรี 

พระใบฎีกาปิยกวัฒน์ ป่ินเกษร พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 23 สถาบันพระธรรมทูต 

พระมหาเขมานันท์ แสนดวง เจ้าอาวาส วัดลาดปลาเค้า 

พระมหาชาญชัย พรมประดิษฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา  

พระมหาทวี โพธ์ิตาด (โพธิเมธี) เจ้าอาวาส วัดพุทธปัญญา 

พระมหาศราวุฒิ รัตนสันติ (สนฺโตภาโส) วัดโตนด 

พระมหาอภินันท์ มนตรี  เลขานุการเจ้าคณะตําบลสูงเนิน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดป่าสูงเนิน  

พระวิศรุต ยุหนุ้ย (ภทฺทาจาโร) พระอาจารย์ วัดศรีบุญเรือง 

พระวุทธ ทองมั่น  พระธรรมวิทยากรฝ่ายเผยแผ ่วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง 

พระสมุห ์ณัฐวุฒิ ธรรมสะโรจน์ (ฐิตวุฑฺฒิเมธี) พระอาจารย์ วัดศรีบุญเรือง  

พระหม่อมหลวงภูดิศ ศุขสวัสด์ิ ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ       
    สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย 

พระอัครินทร์ เศรษฐาจารุนันท์ ฝ่ายอํานวยการ/วิชาการ ที่พักสงฆ์วัดป่าพุทธอุทยาน 

พลอยนภัส บุญภักดีทวียศ ผู้จัดการ Pharita Co.,Ltd 

พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทพิย์มงคล 555 จํากัด 

พิศพร แสงรัมย์   กรรมการผู้จัดการ VRP Group นครราชสมีา 

พิสิษฐ ์นาคํา   ประธานกรรมการ บริษัท สวรรค์สร้าง จํากัด 

พีระพงษ์ ดอกคํา  ผู้จัดการ แกรฟฟิค เซอร์วิส แอนด์มาร์เก็ตต้ิง 
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ภัทร์ศรี สุวิมล   รองกรรมการผูจ้ัดการ       
    บริษัท กงพัฒนาเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

ภัทรายุส สังข์ศิริ  กรรมการบริหาร บริษัท ไชน่ายูเน่ียน (ประเทศไทย) จํากัด 

ภาณุ ศุกระฤกษ์   ที่ปรึกษา Communication & More Co., Ltd. 

ภิญโญ ปะตาทายัง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด 

ภูวดล วงศ์คือลือ  ประธาน บริษัท โพเทนเชียล อินเตอร์เนช่ันแนล เซ็นเตอร์ จํากัด 

มงคล ชัยยงศิลป์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลว์ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จํากัด 

มนตรี บุญไทย   ผู้บริหาร บริษทัมนตรี มอเตอร์จํากัด 

รชตะ สาสะเน   Executive Director บริษัท เวิลด์วันเอสเตท จํากัด 

ลักษณาวดี นพรัตน์  ที่ปรึกษา สํานักงานกฎหมาย เอ็น บี เอส 

วันทนา สมบูฎรณ์  ผู้ก่อต้ัง บริษัท สมบูรณ์เพ่ิมทรัพย์ พรอปเพอร์ตีส์ จํากัด 

วิล ชาญชนาไพบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญไพบูลย์ เทรดด้ิง (1972) จํากัด  

วิเศษ หาญสวัสด์ิ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลู โซลาร์รูฟ จาํกัด 

วุฒิภัทร แสงทอง  ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวเท็กซ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล (ไทยแลนด์) จํากัด 

ศิรภพ หลําจันทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซแมท เลเบล จาํกัด 

ศิลปาญ มั่นธนะกิจ  กรรมการผู้จัดการ Guide GURU / บริษัท โพสิทีฟ กรุ๊ป จํากัด 

สมบัติ สังข์พาณิชย์  ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท เอสวีบีอาร์ เทรดด้ิง จํากัด กัมพูชา 

สมสุข โปแก้ว   ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

สาธิต ทรัพย์สนุทรกุล  กรรมการ กลุ่มผู้นําชุมชนพหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 

สําราญ นุสนธ์ิ   ประธาน บริษัท เจ้าสําราญฟาร์ม (ประเทศไทย) 

สุณ ีอนันตประยูร  อนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
    พัฒนาสังคมจังหวัดชุมพร 

สุดคนาง กันตจารุพันธ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาวิน วิช่ัน จํากัด 

สุมาลี เบ้ียวปลี้ม  ผู้แทนการขาย บริษัท จรูญเภสัช จํากัด 

สุรชัย เลาหสุวัฒนกุล  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วัฒนาทูล คอมเมิร์ซ จํากัด 

สุรวดี ตริตรอง   สถาปนิกอิสระ 

สุวินัย สมันเลาะ   ผู้อํานวยการ โรงเรียนหนอกจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 

อรมัทน์ เธียรปรีชา  กรรมการบริหาร บริษัท แฟนตาเซีย เอสเตท จาํกัด 

อรัญญา สกุลโกศล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน บ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ จํากัด 
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อารีนา ชูสุวรรณชัย  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พานทอง กลการ จํากัด 

    กรรมการสภาอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา 

อิทธิกร บัวทอง   รองประธาน บริษัท วินเนอร์ สตาร์เน็ตเวิร์ค จํากัด 
 

          วันที่ ๕ มิถนุายน พ.ศ. 256๒ 
 

 
 
           (ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ) 
            ประธานสถาบันการสร้างชาติ 


