ประกาศสถาบันการสรางชาติ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงเพื่อการสรางชาติ รุนที่ ๑๐ (นสช. ๑๐) ป 256๓
***********************

ตามที่สถาบันการสรางชาติไดเปดรับสมัครผูสนใจเขาเรียนในหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการ
สรางชาติ (นสช.) รุนที่ ๑๐ ซึ่งมีผูแสดงความสนใจสมัครเขาเรียนเปนจํานวนมาก คณะกรรมการไดใชความ
ละเอียดถี่ถวนในการคัดเลือกผูส มัครเพื่อใหไดผูทมี่ ีคุณสมบัติเหมาะสม ซึง่ ผลการคัดเลือกไดเปนที่ยุติแลวนั้น
จึงขอประกาศผลผูผ านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. 256๓

(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์)
ประธานสถาบันการสรางชาติ
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รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสรางชาติ รุนที่ ๑๐ (นสช. ๑๐) ป ๒๕๖๓

พระครูภัทรธรรมคุณ ปนมยุรา (อติภทฺโท), ดร. เจาคณะอําเภอพัฒนานิคม เจาอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม
พระครูสุจิณนันทกิจ จันอน (จรณธมฺโม)
เจาคณะอําเภอสันติสุข เจาอาวาสวัดโปงคํา
พระมหาสุรนาท ชิยางคะบุตร (กิตฺติวฑฺฒโน)
รองเจาคณะอําเภอสระใคร เจาอาวาสวัดโนนเชียงคูณ
พระครูถาวรรัตนานุกิจ กาวงษ (ฐิตธมฺโม)
เจาคณะตําบลพงษ เจาอาวาสวัดตนผึง้ สามัคคีธรรม
พระครูปลัดพลกฤต แกวมนตรี (กลฺยาณธมฺโม), ดร. เจาคณะตําบลหาดใหญ เขต 1
ผูชวยเจาอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม
พระครูปริยัตสิ ุวัฒนาภรณ เกษรศิร,ิ ดร.
เจาคณะตําบลทับมา เจาอาวาสวัดทับมา
พระมหากิต มณีรัตนโศภิต (ฐิตสุโภ)
เลขานุการเจาคณะเขตพญาไท วัดพรหมวงศาราม
พระปลัดธันวา พวงกุล (วิชฺชากโร)
เจาอาวาสวัดทาชาง
พระนิรันดร ดวงนิตย (เตชธมฺโม)
เจาอาวาสวัดศรีก้ํา
พระครูสุจิณนันทธรรม ยศบุญเรือง, ดร.
เจาอาวาสวัดหนองปาคา
พระปลัดมิ่งขวัญ บุรุษเลี่ยม (ฐิตสีโล), ดร.
เจาอาวาสวัดนากระรอก
พระครูวาทีธรรมวิภัช บุรินทราพิทกั ษ (ฐิตญาโณ), ดร. เจาอาวาสวัดแหลมพอ
พระมหาชัยพร เกษแกว (เขมาภิรโต)
เลขานุการวัดจากแดง
พระชิงชัย ชาติทองคํา (สิริชโย)
รองประธานสาธารณูปการ วัดมเหยงคณ
พระไตรสิทธิ์ แสงฐิตาพันธุ (จิรวฑฺฒโน)
พระวิทยากร ศูนยการศึกษาเขาแกวเสด็จ
พระธรรมวิทย สุนทรชัย (ฐานธมฺโม)
รองประธานยุทธศาสตรขับเคลื่อนการเผยแผ
ศูนยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัดเขาถ้ํา
พระครูวิธานสุตาภิรม ปุญญหริ ัณย (วรวฑฺฒโน) ผูชวยเจาอาวาส วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
พระครูสังฆรักษปรีดา จันทรธีระกุล (ธีรกุโล)
ประธานสงฆ ศูนยปฏิบัติธรรมแกวระนอง
พระปญญา ยงยิง่ (จิตฺตปฺโญ), ดร.
พระวัดโคกสําเริง
พระพยุงศักดิ์ สายวงศ (มหาสกฺโก)
วัดสัตตนารถปริวัตร
พระภัทรภณ คบทองหลาง (ภทฺรญาโณ)
พระวิทยากร วัดจอเจริญสุขุมวาท
พระมหาสมเกียรติ สุดแกลว (กิตฺติสโม)
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
พระครูปลัดสุเทพ ชวยหลํา (ปฺญาวชิโร), ดร.
ผูชวยเจาอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
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พระครูปลัดอาหยวน มุงฝอยกลาง (วิสทุ ฺธิญาณเมธี) วัดศรีบุญเรือง
ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
ฯพณฯ ลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดร.วงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย
อดีตผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมการปกครอง
ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการปกครองรัฐสภา
คุณสุภรณ อัตถาวงศ
ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)
สํานักนายกรัฐมนตรี
พล.ท.อัครชัย จันทรโตษะ
ประธานสหพันธมวยไทยโลก
คุณเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล
ผูตรวจราชการ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
คุณชาตรี บุญนาค
รองอธิบดี กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ทานธิติพันธ ฉายบาง
ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ
ทานนเรศ กลิ่นสุคนธ
ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค 7
คุณประพจน โชคพิชิตชัย
อดีตรองกรรมการผูจ ัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ อาหาร จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคม สมาคมผูผ ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการสงออก
คุณยอดชาย เมทนีกรชัย
รองประธานหอการคาจังหวัดปราจีนบุรี
คุณจิตรกร ลากุล
เลขานุการผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข
ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คุณชิตภณ ศานติสุข
ที่ปรึกษาผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
คุณสุรสีห ศรีอินทรสุทธิ์
อุปนายกสมาคมกํานันผูใหญบานแหงประเทศไทย
พ.อ.(พิเศษ) ผศ.ดร.สุรินทร จันทรเพียร นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวกาญจนบุรี
รศ.ดร.อนุวฒ
ั น จางวนิชเลิศ
รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
ศ.ดร.สุภา เพงพิศ
ศาสตราจารย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
Mr. Winston DOONG
Managing Director, Summit Technologies Limited
คุณกรชนก ทัพโยธา
อาจารย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
พล.ต.ท.ดร.กรีรินทร อินทรแกว ประธานทีป่ รึกษาบริษัทในเครือประวิทยกรุป
คุณกิตติ ประทีปนาฏศิริ
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท เอฟทีวี (ประเทศไทย) จํากัด
คุณกุลนันทน จันทะปา
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท อบิลิที แอซเซท จํากัด
คุณเกชา จันทรังษี
ผูประสานงาน องคกรขามชาติออสเตรเลีย-ไทย (งานเรือนจํา)
คุณเกษมสันต ยศรุงโรจน
กรรมการผูจ ัดการ น้ําเพียงดิน บูติค โฮเทล
คุณโกวิท ฉัตรสกุลชัย
ผูจัดการฝายขาย บริษัท คัฟเวอรแนนท จํากัด
คุณคชาชาญ อัครชาญปรีชา
กรรมการผูจ ัดการ Inspire Printing
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พ.อ.โฆษิต พิพัฒนปญญา
ดร.จินตจุฑา อิสริยภัทร
คุณจินธนานนท ทวีโรจนวินิต
คุณจิรศักดิ์ กีรติไพบูลย
คุณจิราธนัตถ เกิดผลอนันต
คุณชรัญ ธนาสูรย
คุณเชษฐา สุวรรณสา
ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ
คุณณัฎฐา ยิ่งสกุล
คุณณัฐนันท ทองดีวงศ
คุณณัทชลัช ผดุงสรรพ
คุณณิชชารีย เปนเอกชนะศักดิ์
คุณธณดา นิมิตรพงศธร
คุณธนาวุฒิ โตะทอง
คุณธรรศ หอมหวล
คุณธิดารัตน จันทรังษี
คุณนิธิกร ศิลาชัย
คุณบุญยอด มาคลาย
ดร.บุญสม ยานะธรรม
คุณบุรินทร พึง่ รักษา
คุณบุศราทิพย องคคุณารักษ
คุณประทีป ดลสุจิต
คุณประสาน จางูเหลือม
คุณปราณี ชูแกว
ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ
นพ.ปรีชา สุมาลัย
คุณปญญา ฤกษชินบุตร
พ.ญ.ปยอร ทัศนบรรยง
คุณภควัฒ นันทวรรธน

ประธาน บริษทั โฆษิตพิพัฒน จํากัด
ผูบริหาร บริษัท สตาร อินเตอร โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท เวิรส ออโตเมชั่นซิสเท็ม จํากัด
Associate Director of Regulatory Compliance and External
Affairs บริษัท AIA ประเทศไทย จํากัด
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ชินชิติ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท Farm Idea จํากัด
ประธานสภาวัฒนธรรมบานปน
ผูอํานวยการดานนวัตกรรมการออกแบบและบริหารงานวิจยั
บริษัท พีคฌาน จํากัด
ผูจัดการ บริษทั พรดํารงขนสง จํากัด
ประธาน บริษัท เว็ลเน็ซ ไลฟ จํากัด
นายกสมาคมวิ่งเปยวประเทศไทย
ผูสํารวจความสุขคนไข โรงพยาบาลเวิลดเมดิคอล
ผูจัดการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท วงศธนาวุฒิ จํากัด
กรรมการ ที.เอ็น.ทรัค เซอรวสิ
ผูอํานวยการฝายการตลาดและสื่อสารองคกร
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท รูทเอ็นเตอรเทนเมนท (ประเทศไทย) จํากัด
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ
ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
กรรมการผูจ ัดการ อาหารทะเล ตลาดไท
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท วีโกลดเบเกอรี่ จํากัด
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท KEN (Asia-Pacific) จํากัด
อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท พี.บี.159 จํากัด
นายกสมาคมกีฬาไทยแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ผูอํานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ที่ปรึกษา บริษัท Reviva จํากัด
แพทยประจําคลินิกหมอกิตติพศหมอปยอร
IT Infrastructure Engineer บริษทั อินเจนิโก ประเทศไทย จํากัด
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คุณพยนต เอี่ยมสะอาด
คุณพรทิพย อักษรจินดารัตน
คุณพรศพล โสตะจินดา
คุณพัสธพงษ อัจฉริยาการุณ
ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ

นายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขนอย
รองกรรมการผูจ ัดการ บริษัท เอส.ซี.ดี. ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
ผูแทนประสานงานการคาไทย-จีน บริษัท โฟกัส ออน เนเชอรัล จํากัด
GM-Business Development บริษัท แอล.ที.อาร. คอนซัลแตนท จํากัด
ผูอํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ
คุณพิศมัย ทวีนพรัตน
ผูจัดการฝายจัดซื้อ บริษัท เอ็มพาวเวอรริ่ง อินโนเวชั่นส จํากัด
คุณเพ็ญ มูลยงศักดิ์
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท โอ เทรเซอร เซอรวิส จํากัด
ดร.โพยม จันทรนอ ย
อดีตผูอํานวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คุณภาณุเมศวร เศรษฐสิรสิ ุนทร กรรมการผูจ ัดการ บริษัท ริทมึ่ บลิส จํากัด
คุณมุขศจีย ทวีศุกลรัตน
Area Manager บริษัท ฟลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
คุณมยุรฉัตร บุญจันทร
ผูจัดการฝายกฎหมาย บริษัท Legal Counselor จํากัด
คุณมัลลิกา แซตงั้
ผูชวยผูจัดการ บริษทั Ayudhya Capital Services Company จํากัด
คุณยศสรัล การพานิช
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท ทรงยุทธ โลจิสติคส จํากัด
คุณยุทธพิชัย มหาสงคราม
Project Manager D-Network Laboratory
คุณรติพรรธน มั่นคงภัทระกรณ ทนายความ บริษัท ธนาไชยทรัพย จํากัด
คุณรัชนี รัมมะไม
เลขานุการ สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดระยอง
คุณรานนท เจริญทอง
อดีตคณะผูบริหารโครงการระบบสถิติการคลังทองถิ่น สํานักนโยบายการ
คลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง
คุณลัดดา เจ็งประเสร็จ
อดีตผูจัดการฝายการตลาด บริษัท อมรินทร ปริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
คุณวรวุฒิ ชิระนุรังสี
ผูจัดการ สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
คุณวุฒิ ศรีโพธิ์ชัย
ผูจัดการ บริษัท บิ๊กโต ซุปเปอรโปร จํากัด
คุณสังคม อัตถากร
อดีตรักษาการปลัดจังหวัดมหาสารคาม
คุณสัญญลักษณ นุริตานนท
อดีตพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยภูมิ
คุณสิราวัลย ไฟลสชลิน
ประธานกรรมการ ซี วิว รีสอรท
คุณสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผูอํานวยการ สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี
คุณสุพิชชา ลิ้มทองคํา
กรรมการ บริษัท BEELINE TOURS & TRAVEL จํากัด
คุณสุภาพร อิทธิปาลกุล
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท ส.เจริญชัย คาวัสดุกอสราง จํากัด
คุณสุรเกติ์ มหาแถลง
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท โฟตอน พีเอสเอ็ม มอเตอร จํากัด
คุณสุรพงษ เล็กสมบูรณ
ผูบริหาร บริษัท 500 ไมล จํากัด
คุณสุวิพร ภัทรพงศดลิ ก
ผูจัดการ บริษทั เค เอ็ม เอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
คุณเสถียร เมนบางผึ้ง
ผูบริหาร สํานักงานกฎหมาย เสถียร เมนบางผึ้ง

๖

คุณเสรี ใจอุน
คุณอชิรพัฒน สิงหทรายขาว
คุณอรธิชา ธรรมเกิดทรัพย
คุณอัญชลี ชุนประเสริฐ
คุณอิศรา มวงพลัด
คุณเอี่ยม พิพัฒนชูเกียรติ
คุณศักดา ทางพุฒ
คุณจิรายุ มุยนอย
คุณอภิญญา แกวสะอาด

หัวหนาสํานักงานเสรีทนายความ
นายกองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข
กรรมการบริหาร บริษัท ดีแอลลัส จํากัด
ผูอํานวยการ ครูอัญ Tutor
ผูชวยผูจัดการ โรงแรมสตารคอนเวนชั่น
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท World Food Intertrade Company จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท เอสพีโอ พาวเวอร จํากัด
วิศวกรสํานักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
Risk Management Manager บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์)
ประธานสถาบันการสรางชาติ

