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 ตามที่สถาบันการสร้างชาติได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพ่ือการ
สร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ ๙ ซึ่งมีผู้แสดงความสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจํานวนมาก คณะกรรมการได้ใช้ความ
ละเอียดถี่ถ้วนในการคัดเลอืกผู้สมัครเพ่ือให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการคัดเลือกได้เป็นที่ยุติแล้วน้ัน 
จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคดัเลือก ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 

 
 
 
           (ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ) 
            ประธานสถาบันการสร้างชาติ 
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รายชื่อนักศกึษาหลกัสตูร นกับรหิารระดบัสูงเพือ่การสรา้งชาติ รุน่ที่ ๙ (นสช. ๙) ปี ๒๕๖๒ 
 
พระครูนนทกจิโกศล โก๋กระโทก  เจ้าคณะอําเภอไทรน้อย เจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิต 
พระครูปริยัติธรรมคุณผิวสา (จิรวฑฺฒโน)  เจ้าคณะแขวง เจ้าอาวาสวัดชํานิหัตถการ 
พระครูพิมลปัญญานุยุต อินต๊ะปัญญา (อินฺทปญฺโญ) เจ้าคณะตําบล เจ้าอาวาสวัดเขาลาน 
พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม อ่ิมรัตน์ (ขนฺติธมฺโม) เจ้าคณะตําบลตลาด เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิทอง 
ศ.ดร.พระมหาพศธร อภิญญานนท์ ผู้อํานวยการ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม 3 ดี 
รศ.ดร.พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจา้อาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร 
ดร.พระศรีธรรมภาณี โหรวิชิต (โกวิโล) ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  อดีตนายกรัฐมนตรี 
คุณอรทัย สรการ ยงใจยุทธ  
น.พ.เจษฎา โชคดํารงสุข   อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
คุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์  อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
พล.ต.อ.ดร.เรืองศักด์ิ จริตเอก  อดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  
     อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
คุณอัษฎางค์ เช่ียวธาดา   อดีตอธิบดีอัยการสํานักงานการบังคับคดี 
     ประธานกรรมการบริษัทกฎหมายบริหารสนิทรัพย์ไซน่าไทยจํากัด 
คุณผดุงศักด์ิ เทศดี   ผู้พิพากษาประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา  
ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนดท์ อดีตนายกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
คุณชวลิต ครองสิน   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  
     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี. เค. บี. เพลท สตีล จํากัด 
นพ.มนู ศุกลสกุล   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผศ.ดร. วิภู ศรีสืบสาย   คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี    
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดร.เสกสรรค์ นิสัยกล้า   คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ    
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
MR.JOHANNES CHUNHOE CHAN ที่ปรึกษา บริษทั TPI POLENE POWER จํากัด (มหาชน)  
ดร.กัมปนาท บุญราศร ี   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จํากัด 
พระมหางามพล ต๊ะมาธง (กิตติโสภโณ) เลขานุการ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดภาษี 
คุณจันทร์ทิพย์ พรฤทธิไกร  รองผู้อํานวยการการตลาดระหว่างประเทศ    
     บริษัท World Ventures จํากัด 
คุณจิดาภา ชาติสุวรรณ   อดีตข้าราชการชํานาญการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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คุณจินตนา เสาวลักษณ์   ผู้พิพากษาสมทบ      
     ผู้จัดการ เล็กสมบูรณ์การเกษตร 
คุณจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิพพาน อินเตอร์คร็อพ จํากัด 
คุณเจริญ บัวบุญชู   อาจารย์ 
คุณฉัตร์รัตน์ พรชัยธนบดี  ผู้จัดการโครงการพิเศษด้านการศึกษา Qooco Asia 
ดร.ฉัตร์วนิชย์ พวงมาลัย   อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
     ประธานกรรมการ บริษัท กรนีฉัตร เนเจอรลัเฮิร์บ   
     (ประเทศไทย) จํากัด 
พลอากาศตรีเฉลิมพร ขํานวลทอง  กรรมการบริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จํากัด 
คุณเฉลิมพล กฤตยาเกียรณ์  ผู้บริหาร บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
คุณเฉิงฟู่ แซ่หลี่    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอเวอร์โพล จํากัด 
คุณชาญเดช บัวหันต์   โปรดิวเซอร์อาวุโส สํานักวิทยุ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
คุณชูศักด์ิ คําลน้   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
คุณฐนบัษ บิลละโสย   ประธานบริหาร บริษัท เมดเทค เฮลท์แคร์ จํากัด 
คุณณฐาพัทธ์ อรุณพิชญพัฒน์  ที่ปรึกษาทางการตลาด บรษิัท สยามสเปเชียลแอมมูนิช่ัน จํากัด 
คุณณัชธัญญามาศ พัฒนเดชชัยวงศ์ ผู้ช่วยประธานกรรมการ บริษัท ธาดาเคมีคอล จํากัด 
คุณณัฏฐพิชญ ์กุลจิราธนวัต  ผู้จัดการ บริษทั เอไอที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 
ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม   ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คุณดารณี พงษ์สาระนันทกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจมแมกซ์ อินเตอร์เทรด จํากัด 
คุณตระการ พัฒนาไพบูลย์  วิทยากรชํานาญการ  
ดร.ติณณภพ หลวงมณีวรรณ์  ผู้อํานวยการ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 
คุณทรงพรต วิจยาภรณ์   Executive Vice President NTT Data 
พระครูปลัดทินกร คงถาวร (อิสฺสโร) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม 
คุณเทมส์นท ีชินผา   ผู้บริหาร  ดับเบ้ิลคลิ๊กคอมพิวเตอร์ 
คุณธนบดี มณสีว่างวงศ์   ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดภูมิภาคเอเซีย  
     บริษัท อุตสาหกรรมจรเข้ (ไทย) จํากัด 
ร.ต.อ.ธนรัช จงสุทธานามณี  รองสารวัตร กองการต่างประเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
นายธนาพงศ์ นันยศ    ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพ่ิมผลพูนทรัพย์ จํากัด 
คุณธรรม์ภัสร ไศยสุภีร์   ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมค ม ีมลิเลี่ยนส ์จํากัด 
พระมหาธรรศฌ์ปกรณ์ โพธ์ิไทรย์ (กิตฺติปญฺโญ) พระวิทยากรเผยแผ่ธรรมะ  วัดเทพธิดารามวรวิหาร 
คุณธัญวรรณ สุขชัย   อดีตข้าราชการฝ่ายบริหาร     
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คุณธัณย์สิตา พงศ์รัตนธนกุล  ผู้บริหารการขาย บริษัท หาญไทยฟาร์มา จํากัด 
คุณนทกช ศรีสวัสด์ิ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุไทย กรุ๊ป จํากัด 
คุณนท ีทับมณ ี    ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ดร.นรีรัตน์ รัตนพรวิเศษกุล  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาวิลเลี่ยน คอร์ปอเรท จํากัด 
คุณนวภพ โสระจิตร   อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาว 
พระมหานันทะการณ์ เดือยพิมพ์  วัดหัวลําโพง 
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คุณนาตยา เปลี่ยนเพ็ง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 
พท.ภ.บัญชา สุวรรณธาดา  ประธานกรรมการ บริษัท ธาดาเคมีคอล จํากัด 
คุณบัณฑิต ศรภีา   กัปตันเรือเดินสมุทรระหว่างประเทศ บริษัท RCL จํากัด (มหาชน) 
ผศ.ดร.บุญเชิด หนูอ่ิม   อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยบูรพา 
คุณบุญเลิศ ชูประดิษฐ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลธ์ดี คอนซัลต้ิง จํากัด 
พระปฏิพล ศรีวะรมย์ (ภูริเมโธ)   วัดญาณเวศกวัน 
ดร.ประภาพร จันทรัศม ี   นักวิชาการชํานาญการ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ 
     ราชการส่วนกลาง ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พระมหาประสาน นนกระโทก  เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมเทวบารมี 
พระมหาปริณ วงศ์บางโพ (ภูริวํโส) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
คุณปวิช พรหมมานพ   กรรมการบริหาร บริษัท วินเนอร์ สตาร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด 
คุณปวีณา ปราณีต   ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
คุณปัณพร สทิธิอาษา   เลขาผู้บริหารบริษัท บริษัท ทิพย์มงคล 555 จํากัด 
คุณปิติพร น้อยเกิด   ผู้อํานวยการภูมิภาค Traveling Club 
พระครูปลัดพงศ์พันธ์ โค้วบุญญะราศรี เจ้าอาวาสวัดเกษตรกันทราราม 
คุณพรชัย ไพศาลสุทธิเดช  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะคาสต้ิง (ไทยแลนด์) จํากัด 
คุณพรนภา ประเสริฐภักดีกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แจกสุข ปลูกรัก จํากัด 
คุณพรภัทรชพัสส ์กาญจนพนัง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เศรษฐศุชา จํากัด 
นางสาวพัชรา สีลา   ผู้บริหาร ร้านครัวบ้านเรา 
คุณพันธ์ุทิพย์ ไพศาลสุทธิเดช  กรรมการบริษทั ทรัพย์เจริญสตีล จํากัด 
คุณไพพิมพ์ หนูแท ้   กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิชิเซนกรุ๊ป จํากัด 
คุณภรัณธรณ์ เช้ือสีห์รดี   ผู้บริหาร บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จํากัด 
นางสาวภีลฌา ศรีเวียงผา  ผู้จัการการขาย EM Posering Innovations 
คุณมูฮําหมัดอิกบาน เชตเตอร์โมฮามัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มแอลเอส พร๊อพเพอร์ จํากัด 
พระปลัดเมธี หินใหม ่   เจ้าอาวาสวัดโคกพยอมสุการาม 
คุณย่ิงลักษณ์ ปฏิภาณเทวา  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 915 มาตรฐานระบบ
     การจัดการสวนไม้เศรษฐกิจแบบย่ังยืน   
     ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จํากัด 
คุณยุทธนา พรมสิน   กรรมการ บริษัท จัสลอว์ แอนด์ คอนซัลท ์จํากัด 
แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิด ผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 
     โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 
คุณรมย์ธีรา จิราวิภูเศรษฐ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
คุณรลินทิพย์ ต้ังทองทวี   ผู้จัดการ บริษัท เอ อาร ์แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด 
คุณรวีพลอย ยุทธเจริญกิจ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เค ซ ีเจริญกิจ คอนกรีต จํากัด 
คุณรัตติพร ปันนิตามัย   กรรมการมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน 
พระครูรัตนโสภณ การะเกต (สิริปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดนายโรง 
คุณเรวัต พลดี    กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์. พี. มีเดีย กรุป๊ จํากัด 



๕ 
 

 
 

คุณวงศ์ชิต เเสงไฟ   ผู้จัดการ บริษัท อังธนาดีล จํากัด 
คุณวชิระ สําเร็จตระกูล   กรรมการผู้จัดการ      
     บริษัท นําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศท ีดับบลิว เวิลด์ จํากัด 
คุณวรเศรษฐ ์บัวดอก   ประธานกรรมการ บริษัท พีซีไอ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 
คุณวราลักษณ ์สมญัญากุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ พาวเวอร์ คอนซลัแทนท์ จํากัด 
คุณวัชรินทร์ คนัทะชา   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะบ๊ิกพอตเตอร์คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 
พระมหาวิบูลย์ พุกวิลัย (กิจฺจสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม 
คุณวีรพงษ์ กิจจาพิพัฒน์   อดีตนายกเทศมนตรีจังหวัดปทุมธานี - 
พระวีระพจน์ ผลจันทร ์(ชาครธมฺโม) วัดวิจิตรการนิมิตร 
พระศภุชัย แน่นอุดร (สีลสํวโร)  พระวิทยากร กลุ่มเพ่ือชีวิตดีงาม 
คุณศุภลักษณ ์ปาลกะวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการบริษัท บริษัท ลายพาดกรณ์ จํากัด 
พระมหาสมใจ แพงมา (สุรจตฺิโต)  ประธานสวนป่าภาวนาใจ วัดวิมุตยาราม 
คุณสมศักด์ ศรีสมทรัพย์   ประธาน บริษัท เซทคอร์ป (1989) จํากัด 
พระสังคม ขุนศิริ (ธนปัญโญ)  ผู้อํานวยการ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอ้ืองเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง 
     มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 
พระมหาสันทศัน์ พงษ์สวัสด์ิ  พระวิทยากรประจําศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  
คุณสํารวย ขําสังข์   อดีตสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 10  
คุณสิทธรัตน์ ปริธนาพร   ผู้จัดการ บริษทั 2555 วีเอสเค รับเบอร์ จํากัด 
คุณสิทธิชัย คําภูมี   ผู้จดัการ บริษทั เอส.บี. โคทต้ิง จํากัด 
คุณสุจิน ไชยโรจน์   กรรมการศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน     
     กรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมอง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
     สังคมแห่งชาติ 
คุณสุชานันท ์เอ่ียมศิริ   ผู้อํานวยการพัฒนาธุรกิจ Leeming Asset Plus Co., Ltd. 
คุณสุทธิพงษ์ ทองไสยา   ผู้ช่วยผู้จัการด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท ทูฟชูด (ประเทศไทย) จํากัด 
คุณสุนทร กระตุฤกษ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จํากัด 
พ.ท.น.พ.สุนทร อุ้ยศรีคูณ  อายุรแพทย์ โรงพยาบาลศุภมิตร 
คุณสุนิสา แพรภัทรประสิทธ์ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
     จังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม   
     สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
คุณสุระ พงศ์ประพฤทธ์ิ   อดีตรองผู้อํานวยการ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ 
พระสุวรรณ กันจา   หัวหน้าสํานักสงฆ์ธรรมรัตน์ 
แม่ชีแสงทิพย์ ชุณห์กุล   วัดพุทธลีลาอรัญญิการาม  
คุณอดิศร เกษรสมบัติ   กรรมการบริหาร บริษัท ซัน โซลูช่ัน จํากัด 
คุณอภิชัย พิทยานุรักษกุล  ผู้อํานวยการ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
คุณอรอนงค์ ปัญญาวงค์   ดารา นักแสดง 
คุณอรุณ ีอุสาหะ   ผู้อํานวยการฝ่ายฝึกอบรม และรักษาการผูอํ้านวยการฝ่าย 
     การตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันอาหาร 
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คุณอัจฉริยะ วงศ์สิงห์   กรรมการที่ปรกึษาศูนย์การเรียนรู้การเกษตรฯ   
     องค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน จังหวัดแพร่ 
ดร.อัศวิน โชติพนัง   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรปิเป้ิล คอร์ปอเรท จํากัด 
คุณอํานวย บางประเสริฐ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินวิช่ัน ไทย จํากัด 

 
 

      ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 
 

 
 
 
           (ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ) 
            ประธานสถาบันการสร้างชาติ 


