ประกาศสถาบันการสรางชาติ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงเพื่อการสรางชาติภาคตะวันออก EEC รุนที่ ๑ (นสช. EEC) ป 256๓
256
***********************

ตามที่สถาบันการสรางชาติไดเปดรับสมัครผูสนใจเขาเรียนในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสราง
ชาติภาคตะวันออก EEC (นสช.EEC
EEC) รุนที่ ๑ ซึ่งมีผูแสดงความสนใจสมัครเขาเรียนเปนจํานวนมาก
คณะกรรมการไดใชความละเอียดถี่ถวนในการคัดเลือกผูสมัครเพื่อใหไดผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการ
คัดเลือกไดเปนที่ยุติแลวนั้น จึงขอประกาศผลผู
ขอประกาศผล ผานการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศ
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. 256๓๓

(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์)
ประธานสถาบันการสรางชาติ
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รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสรางชาติภาคตะวันออกEEC รุน ที่ ๑ป ๒๕๖๓

พระราชธรรมเมธี ยุติธรรม (ปฺ
ปฺญาทีโปป), ดร.
พระครูศรีสิทธิการโกศล ทบแกว, ดร.
พระมหาชนก เขมกาโม
พระปลัดบําเพ็ญ ศิลาธารา (กิตฺติปาโล))
พระมหาสุวิทย ปฺญาวุฑฺโฒ
พระสมุหดํารง สุขคุม (ฐิตเปโม)
พระมหาวุฒิชัย นิลถาวรกุล (วุฑฺฒิชโย))
พระใบฎีกาวีระ โสธร (สุนฺทโร)
พระมหาสมยศ ปรือปรัก (ถามเชฏโฐ)
พระปลัดสุพฒ
ั น สุภทฺโท
พระปลัดสาธิต ทองเปรม (สุจิณฺโณ)
พระมหาเอกพล ธรรมสิทธิ์ (ฐานสิทฺโธ))
คุณธีรวัฒน สุดสุข
พล.ต.ท. มนตรี ยิ้มแยม
นพ.ชัยวัฒน จัตตุพร
คุณอินทรีย เกิดมณี
คุณสุพจน ภูติเกียรติขจร
คุณคนึงนิจ ทยายุทธ
คุณเอกราช ญาณอุบล

รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดโคงสนามเปา
ผูอํานวยการโรงเรียนมงคลวิทยา วัดเนินพระ
เจาคณะอําเภอแกงหางแมว ผูชวยเจาอาวาสวัดศรีเมือง
เจาคณะตําบลตะพง จังหวัดระยอง
เจาอาวาสวัดชางชนศิริราษฎรบําเพ็ญ
ครูพระสอนศีลธรรมวัดปาประดู พระอารามหลวง
เจาอาวาสวัดปลวกเกตุ
เจาอาวาสวัดเขาโพธิ์
ผูชวยเจาอาวาสวัดมาบไผ
อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขานุการเจาคณะจังหวัดระยอง วัดเนินพระ
เลขานุการเจาคณะอําเภอนายายอาม
เลขานุการเจาคณะอําเภอแหลมสิงห
ผูชวยเจาอาวาสวัดบางสระเกา
พระธรรมวิทยากร / ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วัดเภตราสุขารมย
อดีตรองผูวาราชการจังหวัดระยอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ
ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดระยอง
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 สํานักงานตํารวจ
รวจแหงชาติ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
อดีตนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ปลัดจังหวัดระยอง (ผูผูแทนผูวาราชการจังหวัดระยอง)
ระยอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดชลบุรี
(ผูแทนผูวาราชการจังหวัดชลบุร)ี
หัวหนากลุมนโยบายและแผนงานสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง (ผูผูแทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ระยอง)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
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คุณวัชนะ บุญชัย
คุณวันชัย เกาะสูงเนิน
นาวาเอกสมนึก แกวมะเริง
คุณสรวีย รัฐพิทักษถิรดา
คุณอรัญญา สกุลโกศล
คุณโกวิท เกตุนวม
ดร.เกรียงไกร กิ่งทอง
รศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา
คุณพิสมัย ศุภนันตฤกษ
คุณอาทิตย ทีปกรสุขเกษม
คุณพรเทพ อิฐโสภณพันธ
ดร.ปรีดา บุญศิลป
คุณแสงจันทร ผานิล
พลเรือตรีนิพนธ สมเหมาะ
คุณชยุตชัย ตระกูลทอง
คุณชายพงษ นิยมกิจ
คุณณรงคศักดิ์ ภาคภพ
คุณวีรยุทธ อนุจิตรอนันต
คุณเพิรล สถาวราวงศ
คุณณรงคชัย พิพิธพัฒนาปราปต
คุณธนกร นิ่มอนงค
คุณเพรา พิลาสพุทธา
คุณกิตติพันธ จิตเปนธรรม

หัวหนาสวนพฤกษศาสตรระดับ 8 องคการสวนพฤกษศาสตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
รองผูอํานวยการการทาอากาศยานอูตะเภาและ
กรรมการ EEC กองทัพเรือการทาอากาศยานอูตะเภา
คณะกรรมการบริหารกรรมาธิการติดตามงบประมาณ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมมาธิการแรงงานและ
คณะกรรมาธิการพลังงานสภาผูแทนราษฎร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางวัว ฉะเชิงเทรา
อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
กรรมการโรงแรมโนโวเทลสตารคอนเวนชั่นจังหวัดระยอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดระยอง
กรรมการผูจัดการ บริษัทผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริษัทอินเตอรเนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการ แผนและประสิทธิภาพปฏิบัติการ สายปฏิบัติการผลิตป
โตรเคมีและการกลั่น บริษัทไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการสวนบริหารจัดการสิ่งแวดลอม บริษัทไออารพีซี จํากัด
(มหาชน)
ผูอํานวยการฝายบริหารการทาเรือและทรัพยสินฯ
บริษัท อีสเทิรน พอรท แมเนจเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด
นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดระยอง
ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี
รองกรรมการ ผูจัดการบริษัททีเบลโก จํากัด
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
รองประธานหอการคาจังหวัดระยอง
ประธาน YEC หอการคาจังหวัดระยอง
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท มาดํา จํากัด
รองประธานหอการคาจังหวัดชลบุรี
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอซี ที อินเทลลิเจนท จํากัด
กรรมการหอการคาจังหวัดระยอง
ประธานบริหาร บริษัทแอลที ออโต จํากัด
กรรมการหอการคาจังหวัดระยอง
กรรมการผูจัดการ บริษัท ฟาสท เอ็นจิเนียรจํากัด
ประธาน YEC หอการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานเจาหนาที่ผูบริหาร บริษัท 304 Industrial Park จํากัด
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คุณกนกวรรณ เอ็กกิมันน
คุณกมลวรรณ ไทยเพชรกุล
คุณกิตติพงศ รุณทิวา
คุณจันทนา เล็กสมบูรณ
คุณจารุภาวัฒน ประกายรัตน
คุณจิตรธิวัฒน พฤขัตรพิชัย
คุณจิรพัฒน ขําสุนทร
คุณชมพูนุช ศรีธวัช ณอยุธยา
คุณชัชวาล เจตจํานงกิจ
คุณชัยภัทร มีโพธิ์
คุณชานนท ร่ําเรียนกิจ
คุณชุติมา เชยชุม
คุณชุมพล เมฆอารี
คุณณรงคศักดิ์ แกวเมืองเพชร
คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ
คุณณิศาปภา หวังสิวกลาง
คุณดวงใจ ซิ้มสุขเจริญ
คุณทรงพล มงคลจีรวัฒน
คุณธัณยสิตา พงศรตั นธนกุล
คุณธารา ปุญสิริ
คุณธาริน อุกฤษ
ดร.ธิติยา มิตรเมฆ
คุณธีรจิตร สอนแจง
คุณนภันต ดาราดิกุล
คุณนฤพร ปสัญธนะกูล
คุณนัฐกฤษฏ จินดาพงศเจริญ
คุณนาคร จินดาธนภัทร
คุณนิชชา เกิดพงษ
คุณบรรจง ฉุดพิมาย
คุณบุณยนุช ศรขจร
คุณปภาดา มหัทธโนไพศาล
คุณประเทือง เจริญรัมย
คุณประมุข ลิ้มรสสุข

กรรมการ บริษัทกูเดล เทคโนโลยี จํากัด
ผูบริหาร บริษัท วีซีเอสเอเชีย จํากัด
ประธานเจาหนาที่ผูบริหาร A Quick Group
ประธานกรรมการ บริษัท 500 ไมล จํากัด
ผูจัดการ บริษัท มารีนไทย กรุป จํากัด
เจาหนาที่บริหารการตลาด บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัทนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศไทย
พาวเวอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
รองประธานกรรมการ บริษัท จีอี อินโนเวชัน (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจัดการฝายบริหาร บริษัทเทคโทรนิค จํากัด
ผูจัดการ บริษัท นิว อินดัสทรี้ จํากัด
หัวหนาสํานักงาน สํานักงานบานทนายลอวเฟรม
ประธานเจาหนาที่ผูบริหาร บริษัท ซีเอช โปรเฟสชั่นแนลคอนซัล
แทนท จํากัด
ประธานเจาหนาที่ผูบริหาร บริษัท เอ ทีม เมนเทนแนนท แอนด
เซอรวิส จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท แกวเมืองเพชรขนสงและการโยธา จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัทอัลฟาแมเนจเมนท คอนซัลแตนท จํากัด
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล โรงแรมโนโวเทลสตารคอนเวนชั่น
กรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองระยอง
กรรมการผูจัดการ บริษัท นวจักร ออโตเมชั่น จํากัด
ผูจัดการอาวุโสฝายขาย บริษัท สเตยเซฟแอนดเวลล จํากัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษทั SOLUTION INDUSTRY(2009) จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท ATXP(THAILAND) จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท ไซเบอรบอกซ เอ็กซเพรส จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส (ประเทศไทย)
จํากัด
ผูบริหาร บริษัทกิจสัมพันธ จํากัด
ผูอํานวยการขาย บริษัทเฟมเอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท อิสธานัน จํากัด และบริษัท สุขพัฒนกิจ
จํากัด
ที่ปรึกษา บริษัท ชินหู เอช.เอ.ซี. จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็นพีพี โปรดักชั่นซัพพลาย จํากัด
ที่ปรึกษาสมาคมการจัดหางานไทยไปตางประเทศ
กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอพอช จํากัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท อีซ่ี พาเนล โฮลดิ้ง จํากัด
ประธานกรรมการผูจัดการ บริษัท จีที โกลบอล มีเดีย จํากัด
ผูจัดการทั่วไป บริษัท วีเซฟตี้ แอนด เอ็นติเนียริ่งซัพพลาย จํากัด
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คุณปรียนันท เจริญรัตน
คุณปวีณา ปราณีต
คุณปวียภัทร วัฒนศิรเิ ศรษฐ
ดร.ปยพจน ตุลาชม
คุณพงศธวัช คลายสุวรรณ
คุณพงษศิริ กิติกรเศรษฐ
ดร.พรจิต อรัณยกานนท
คุณพรภัทรชพัสส กาญจนพนัง
คุณพรสิทธิ์ วงศวิรภาพ
คุณพฤฒิชัย ติรพัฑฒ
คุณพิชญนันท เศรษฐสิริสุนทร
คุณเผชิญศักดิ์ เชื้อฟก
คุณภูเบศน รังสิโย
คุณมนตรี จุยยิ้ม
คุณมัฆวาล หอสุวรรณ
คุณรติรัตน ภาคภพ
คุณรพีพร ธนะพิงคพงษ
คุณราชันย จันทรสุคนธ
ดร.ราเชนทร โกศัลวิตร
พญ.รุจิรา เทียบเทียม
คุณลักขณา กุลชล
คุณวรรชมล พุทธรักษา
คุณวรวุฒิ ศิริเศรษฐ
คุณวรัธญา วรัตมเสวก
คุณวรีรัตน ศรีสุวรรณ
คุณวิชิต วราศิริกุล
คุณศิวฤกษ ยอดนารี
คุณศิษฐโสภณ ศิลปการสกุล
คุณสมภพ กุลชล
คุณสรวิศ แสงจําปา
คุณสัญญา กิตติทรงธรรม
คุณสาธนี คงประศาสน
วาที่ร.ต.หญิงสาวิตรี คงประศาสน

ผูจัดการ บริษัท English Conner จํากัด
ผูอํานวยการฝายบริหารมูลนิธิสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
กรรมการผูจัดการ บริษัท ควอลิวูด จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัทกูด เฟรท แอนด ทรานสปอรต จํากัด
ผูบริหารไรกิติกรเศรษฐ ผูใหญบานอําเภอวังจันทร
อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข
กรรมการผูจัดการ บริษัท เศรษฐสุชา จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท อารยกรุป 2020 จํากัด
ผูชวยผูจัดการรานเชสเตอรกริลล
กรรมการ บริษัท ริทึ่ม บลิส จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท ชุมแสง เทคโนโลยี จํากัด
ผูจัดการทั่วไป บริษัท รังสิโย จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท Eastern Port Management Corporation
จํากัด
กรรมการผูจัดการบริษัทอะโกรวแล็บ จํากัด
เลขานุการผูบริหาร บริษัท สหออยล ทรานสปอรต จํากัด
ผูจัดการทั่วไป บริษัทฉะเชิงเทรา ฮอนดาคารส จํากัด
เจาของธุรกิจนําเขาสินคาจากตางประเทศ
ผูอํานวยการโรงเรียนกําเนิดวิทย
กรรมการบริษัทบีอารเอ็กซจี จํากัด
ที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทบริหารจัดการไมยางพาราระยอง จํากัด
ผูบริหาร บริษัทลูกหวากาแฟ จํากัด
ประธานอํานวยการกองประกวดยุวฑูตสากล (IYAC) ประจํา
ประเทศไทยภายใตการกํากับของ United Nations-IGO System
(UN-ECOSOC)
อดีตนักวิชาการการศึกษา ศูนยแพทยศาสตรคลีนิก โรงพยาบาล
พระปกเกลา
ผูจัดการธุรกิจ บริษัท จีพี ทูลลิ่ง จํากัด
ผูจัดการขายอาวุโส โรงแรมโนโวเทลสตารคอนเวนชั่นจังหวัด
ระยอง
ประธานกรรมการ บริษัท ฟาอรุณพืชผลเพื่อไทย จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัทอโณณา เรียล เอสเตท จํากัด
กรรมการผูจัดการบริษัท เทวดา อินดัสเทรียล จํากัด
กรรมการผูจัดการบริษัทบิสมารค เมทัล จํากัด
ผูบริหารบริษัท แอล.โอ.เอ็ม.รีสอรท จํากัด
ผูบริหาร บานกฤษณีรีสอรท

๖

คุณสิขริน ฟาประทานชัย
คุณสุชิน เมฆะสุวรรณโรจน
ดร.สุนิสา สกอต
คุณสุรพล ศรีสราญกุลวงศ
คุณสุรางครัตน เพชรประพันธ
คุณสุริยา ชวงโชติ
คุณสุวิทย ชุติจิรัฐิติกาล
คุณสุวิทย เริงวิทย
คุณเสรี จิรฐั พิกาลพงศ
คุณอดุลย เปยมมนัส
คุณอทิตา ธนขจรจิรา
คุณอภิชัย พิทยานุรักษกุล
คุณอภิเษก สื่อประเสริฐสุข
คุณอารีนา ชูสุวรรณชัย
ดร.อํานาจ สาลีนุกุล
คุณเอกราช นาคสุข
คุณฮันส เยิรก เอ็กกิมันน

กรรมการผูจัดการบริษัทภูสินธารา จํากัด
กรรมการผูจัดการบริษัทลายพาดกรณ จํากัด
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลรักภาษา
นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง
Star 3 Resident Managerโรงแรมโนโวเทลสตารคอนเวนชั่น
ผูจัดการฝายขายพลาซา โรงแรมโนโวเทลสตารคอนเวนชั่นจังหวัด
ระยอง
กรรมการผูจัดการ บริษัท โชติวณากานต ทรานสปอรต จํากัด
ผูจัดการขายบริษัทแอดวานซบิสซิเนส โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส
จํากัด
ผูอํานวยการการตลาด บริษัท เวอธ อินโนเวชั่น จํากัด
กรรมการ บริษัท เคอารอารสตารชจํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอดีพี.แอ็ดไวดเซอรรี่ จํากัด
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ดับบลิวอารพี เพลยกราวน จํากัด
ผูอํานวยการ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จํากัด
ผูจัดการทั่วไป บริษัท พานทองกลการ จํากัด
Vice President บริษัท ถนัดศรีทวีคูณรุงเรือง (14) จํากัด
อาจารยประจําวิทยาลัยพาณิชยศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา
รองผูจัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทลสตารคอนเวนชั่นจังหวัดระยอง
กรรมการ บริษัทกูเดิล ลิเนียรเท็ค จํากัด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. 256๓

(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์)
ประธานสถาบันการสรางชาติ

