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ประกาศสถาบันการสรางชาติ  
เรื่อง รายชื่อนกัศึกษาหลักสูตร  
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ตามที่สถาบันการสรางชาติไดเปดรับสมัครผูสนใจเขาเรียนในหลักสูตร นกับริหารระดับสูงเพื่อการ
ซ่ึงมีผูแสดงความสนใจสมัครเขาเรียนเปนจาํนวนมาก คณะกรรมการไดใชความ

ละเอียดถี่ถวนในการคัดเลือกผูสมัครเพื่อใหไดผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ซ่ึงผลการคัดเลือกไดเปนที่ยุตแิลวนั้น
ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศนี ้

  ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. 256๓ 
 

       (ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ) 
        ประธานสถาบันการสรางชาติ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการ
คณะกรรมการไดใชความ

ละเอียดถี่ถวนในการคัดเลือกผูสมัครเพ่ือใหไดผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการคัดเลือกไดเปนที่ยุตแิลวนั้น 

 



 

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดบัสูงเพ่ือการสรางชาติ รุนที่ 
 
พระมหาธรีวฒัน์ (ธรีวฒัน์ พนัธศ์ร)ี,

พระคร ูวสิฐิวรนารถ ฟองคาํด ี(ปิยวณฺโณ

พระมหากฤษณ์ธนินต ์เดชจกัรบ์ดนิทร์

พระคร ูกติตญิาณวสิฐิ หอมหวล (กตฺิตญิาโณ

พระอธกิารดุษฎ ีองัสเุมธางกรู (เมธงฺกุโร

พระคร ูจนัทวริโิยภาส เชยีวชาญ (จนฺทโก

พระคร ูจารุสารธรรม สมคณุ (จารุธมฺโม

พระคร ูวริุฬห์สุตคณุ อน้ทบั (อตฺุตมสกฺโก

พระคร ูสภุทัรสนัตคิณุ จนัทรเ์ตมิต่อ

พระครูธรรมธร อภชิาต ิวฒันะ (อคฺคป ฺโญ

พระมหาปจนภยั บวัอนิทร ์(อนฺิทวโีร

พระปลดัประภาส โฉมด ี(ปุ ฺญธมฺโม

พระมหาไพบูรณ์ บุญม ี(วปิโุล) เจา้คณะตาํบลโพนสงู

พระคนึง หมอบอก (ทปีโก)  

พระอานนท ์จติตอุ์ไร (ฉนฺทธมฺโม) 

พระมหาคมเพชร ภู่มาล ี(ธมฺมวชโิร
 

พระคเณศร ์ตนัตภิริมยส์นิ (สเุมโธ) 

พระธาราทร ไชยแสง (จริธมฺโม)  

พระมนตร์ธชั ยานนัทบุ์ญสริ ิ(อธปิ ฺโญ

     

พระสายชล แจ่มแจง้ (ตสิาโร)  

พระมหาธนเทพ จนัทรม์ณีนลิ (ป ฺญาวชโิร

พระมหาธรีดนย ์ธนะหมอก (ชยาสโุภ
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รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดบัสูงเพ่ือการสรางชาติ รุนที่ ๑๑ (นสช. ๑๑) 

,ดร.  เจา้คณะอาํเภอแมร่ะมาด เจา้อาวาสวดัดอนไชย

ปิยวณฺโณ) เจา้คณะอาํเภอเวยีงเชยีงรุง้ เจา้อาสาววดัดงชยั

เดชจกัร์บดนิทร ์(เสฏฺฐเมธ)ี, ดร. รองเจา้คณะอาํเภอบางนําเปรยีว

เจา้อาวาสวดัคลองเจา้ 

กตฺิตญิาโณ), ผศ.ดร. เจา้คณะตาํบลโพธมิว่งพนัธ ์

เจา้อาวาสวดัสามขาว วดัสามขาว

เมธงฺกุโร) เจา้อาวาสวดัทุง่ไผ่ 

จนฺทโก), ดร. เจา้อาวาสวดัศรเีมอืงมาง 

จารุธมฺโม)  เจา้อาวาสวดัดงพระราม 

อตฺุตมสกฺโก), ผศ.ดร. เจา้อาวาสวดัพริณุศาสตร ์

จนัทรเ์ตมิต่อ (สนฺตกาโย)  เจา้อาวาสวดัดอยทา่เสา 

อคฺคป ฺโญ)  เจา้อาวาสวดัเขาตาลนิ 

อนฺิทวโีร)   เจา้อาวาสวดัทา่ชา้ง 

ปุ ฺญธมฺโม)   ผูช้ว่ยเจา้อาวาส วดัหว้ยจระเข ้

เจา้คณะตาํบลโพนสงู,  ผูช้ว่ยเจา้อาวาส วดัป่าหว้ยลาด

  ผูช้ว่ยเจา้อาวาส วดัเกตปุระยงค ์เลก็ ตงัตรงจติร

  ผูช้ว่ยเจา้อาวาส วดัอบุลวนาราม 

ธมฺมวชโิร)  ประธานสงฆศ์นูยป์ฏบิตัธิรรมธุดงคสถานนครธรรม

  วดัเวฬุราชณิ 

  พระวทิยากร วดัเวตวนัธรรมาวาส 

อธปิ ฺโญ)  รองประธานหลกัสตูรบวชเนกขมัมะบารมี

  วดัชลประทานรงัสฤษด ิ

  ครสูอนพระปรยิตัธิรรม วดัธารอทุุมพร

ป ฺญาวชโิร) วดัอรุณราชวราราม 

ชยาสุโภ)  ศนูยว์ปัิสสนาสากลไรเ่ชญิตะวนั 

) ป ๒๕๖๓ 

เจา้อาวาสวดัดอนไชย 

วดัดงชยั 

รองเจา้คณะอาํเภอบางนําเปรยีว 

วดัสามขาว 

 

วดัป่าหว้ยลาด 

เลก็ ตงัตรงจติร 

ประธานสงฆศ์นูยป์ฏบิตัธิรรมธุดงคสถานนครธรรม 

รองประธานหลกัสตูรบวชเนกขมัมะบารม ี 

วดัธารอทุุมพร 
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พระมหาอุดร มากด ี(อุตฺตโร), ดร.  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑติ 

      มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  

      วดัสามพระยา 

ฯพณฯ ศ.พเิศษ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อดตีรฐัมนตรปีระจาํสาํนักนายกรฐัมนตร ี  

      รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

      นายกสภามหาวทิยาลยันเรศวร และนายกสภาสถาบนั 

การจดัการปัญญาภวิฒัน์  

นพ.ม.ร.ว.ทองทศิ ทองใหญ่ ผูอ้าํนวยการสถาบนั DBN Infertility Clinic อดตีประธานชมรมเวช

ศาสตร์การเจรญิพนัธุแ์หง่ประเทศไทย 

คณุชลาํ อรรถธรรม อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

นพ.มรตุ จริเศรษฐสริ ิ  อดตีอธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

    กระทรวงสาธารณสุข  

พลโทสมบูรณ์ ศรมีณฑา อนุกรรมาธกิารด้านศลิปะและวฒันธรรม สมาชกิสภานิตบิญัญตัิ

แหง่ชาต ิ คณะกรรมการโครงการสานใจไทยสูใ่จใต ้ 

คณุจติรนรา นวรตัน์  ผู้ตรวจการอยัการ สาํนักงานอยัการสงูสดุ 

ดร.ธรีะวทิย ์วงศเ์พชร  ทปีรกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน กรรมการประกนัสงัคม 

    สาํนักงานประกนัสงัคม 

คณุปัญจพล ศรหีงส ์  Senior Vice President B.Grimm Power Public Company Limited 

คณุวเิชยีร งามสุขเกษมศร ี กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั มติซูบชิ ิอเีลค็ทรคิ แฟคทอร ีออโตเมชนั 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

คณุสรุพล อน้สวุรรณ ผูอ้าํนวยการฝ่ายงบประมาณและจดัหาเงนิทุน    

เลขานุการบรษิทัจดทะเบยีน/นกัลงทุนสมัพนัธ ์บรษิทั สหกลอคิวปิ

เมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

คณุยุดากร สนุทรยาตร์ โปรดวิเซอรอ์าวุโส ส่วนผลติรายการ สาํนักวทิย ุบรษิทั อสมท จาํกดั 

(มหาชน) 

นพ.นพสทิธ ิสวุรรณชวทตั Vice Chairman of Medical Staff Organization โรงพยาบาลธนบรุ ี

บํารงุเมอืง 

คณุธนกฤต พงศพ์นัธุว์ฒันา หวัหน้ากองแถลงขา่วการบนิ ฝ่ายบรกิารขา่วสารการบนิ สาํนักงาน

การบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทย 

คณุสมบุญ โมจนกลุ  ผูอ้าํนวยการสาํนักกฎหมาย กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ดร.วนิัย พนัธุรกัษ์  ศลิปินแห่งชาตสิาขาศลิปะการแสดง ประจาํปี 2562  

Mr.Rishi FIROZ VASANTH Managing Director, Leading Performance (Thailand) Co.,Ltd. 
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ผศ.ดร.เฉลมิพล เยอืงกลาง รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและการประกนัคณุภาพ  

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

คณุเกศราภรณ์ สอนเนียม Executive Secretary บรษิทั พงศท์อง พ ีเอน็จเินียรงิ พารท์ จาํกดั 

คณุโกวทิย ์ธนะธนากลุ  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โทเทลิ อนิโนเวชนัส ์จํากดั 

คณุกนกพร หอมทอง  ทปีรกึษา บรษิทั จเีอน็ซพัพลาย จาํกดั  

คณุกมลวลัย ์ขจรกุลวณิชย ์ ผูจ้ดัการบรหิาร บรษิทั มา-จสัมนิ จาํกดั 

คณุกอ้งเกยีรต ิบุญเหลือ ผูจ้ดัการ บรษิทั แฟรล์ ีจาํกดั 

คณุกอบแกว้ เจรญิสนิโอฬาร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อนิทเิมท โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

คณุกณัพสัว ีภู่ไหม  กรรมการ บรษิทั บา้นบงแอคเคา้ทต์งิ แอนด ์ลอว ์จาํกดั 

คณุกลัยา วงศส์งิห์  กรรมการทปีรกึษาวสิาหกจิชมุชน   

คณุกติตชิยั ไกรกอ่กจิ  ประธานบรษิทั เซน็ อะคสูตกิ จํากดั 

คณุจรยิา เตชะเตย่ ผูเ้ชยีวชาญการเงนิและลงทนุหลกัทรพัย์ บรษิทัจดัการกองทุนเอไอเอ 

คณุจกัรกรชิ ธุวโขวนิิช  Executive Director Dom Group Co.,Ltd. 

คณุจกัรพรรณ บุญวฒันโชต ิ คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

คณุจกัรพนัธุ ์ศกัดศิริ ิ  ผูจ้ดัการทวัไป บรษิทั ทยานชล จาํกดั 

คณุจริพฒัน์ ขาํสนุทร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นําคนตา่งดา้วมาทาํงานในประเทศ ไทยพา

เวอร์ ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

คณุจริะพนัธ ์ศกัดสินธ ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั เจ.เอส สตารท์อพั จํากดั 

คณุจุฑามาศ รตันจนัทร ์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ กลุ่มงานประกนัสขุภาพ สาํนักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร 

คณุฉัตรชยั วชริะเธยีรชยั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เออือาร ีฟู้ด โปรดกัท์ จํากดั 

คณุชนิโชต ิแสงสงัข ์  ประธานสภาแรงงานแหง่ประเทศไทย สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

คณุฐติริตัน์ แซ่เล่า หวัหน้าฝ่ายบรกิาร ศนูยบ์รกิารอนุญาตเดนิรถพเิศษบนทางหลวง กรม

ทางหลวง 

คณุฐริชัชานันท ์บวรปิยาวฒัน์ ขา้ราชการบาํนาญ กระทรวงศกึษาธกิาร 

คณุณชจนัทร ์ภรูวิรางกลู ผูบ้รหิารโรงเรยีนศนูยก์ารเรยีนรู ้ณชจนัทร ์

คณุณฐมน ลมิธนาชยั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอเชยีไลฟ์มเีดยี (ประเทศไทย) จาํกดั 

คณุณฐัรตา ฐตินิาถวงศ ์ รองกรรมการบรหิาร บรษิทั โซล คอมโพซทิ จาํกดั 

คณุดวงพร อยู่ยงิ  ผูจ้ดัการธุรการ บรษิทั เซเว่นเดย ์ไดอะลซิสี จํากดั 

คณุทนงศกัด ิประดษิฐาน กรรมการผูจ้ดัการและผูต้รวจสอบบญัช ีบรษิทั เจพ ีทพิ ออดทิ จาํกดั 

คณุทรงเกยีรต ิลา้นพลแสน นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองตอกแป้น  

คณุทรงวุฒ ิอนุวงศเ์จรญิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอฟ เอม็ โกลบอล โลจสิตกิส ์จาํกดั 

คณุธนกฤต ชยัยะวรากุล Assistant Vice President บรษิทั ไอเอฟซจี ีจาํกดั 

คณุนภดล อาํนวยพรกุลกจิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แน๊ตเฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 
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คณุนรนีิตย ์แสงอาํนาจเดช ผูจ้ดัการการตลาด ฟิวเจอร์เดคคอร์เซ็นเตอร์ 

คณุนิพนธ ์อุดมธนทรพัย ์ Senior Account Manager, Hewlett Packard Enterprise 

คณุนิภาภรณ์ จะเรยีมพนัธ ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอดที ีออนไลน์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

คณุเนทกิา บรพินัธ ์  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั มารเ์วลิด ์ดเีวลลอปเมน้ท์ จํากดั 

คณุเบญญลกัษม ิสริลิลิติประภา ทปีรกึษาการเงนิ บรษิทั อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 

คณุบุญสรา้ง ประสทิธผิล ผูบ้รหิาร บรษิทั แมก็ก ีมวิสคิ แอนด ์สมาร์ท จาํกดั 

อาจารยป์รญิ นาชยัสทิธ ิ คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

วทิยาเขตขอนแกน่ 

ทพญ.พชร เดชาประพนัธ ์ ผูบ้รหิาร บรษิทั ทเีอช17 (ประเทศไทย) จาํกดั 

พญ.พรชนก เลา้สขุสุวรรณ์ ผูบ้รหิาร ไครโอคลนิิก 

คณุพรทพิย ์ลมิปิชยัโสภณ Community Engagement Manager บรษิทั แมนนิเฟสตงิ จาํกดั 

คณุพรทพิย ์กลนิอุบล  กรรมการผูจ้ดัการ พนาพงศ ์เอน็จเินียรงิ 

คณุพรสริ ีนกเลก็  เลขาธกิารสโมสรไลออนสอ์ุดมสขุ 2018  

คณุพดัไทย โคตวชิา  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พ.ีเค.ซลิเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

คณุพนัธศ์กัด ิกงิสวิงษ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เจ.เอส สตารท์อพั จาํกดั 

คณุพริาวรรณ ปัสยามาตร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จแีกรนด ์โปรดคัชนั จาํกดั 

คณุพษิณุ ครองสตัย ์  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วชิ สถาปัตย ์จาํกดั 

พญ.ภทัรปภา ตงัธคณุงสขุ ประธานบรหิาร De Queens Clinic 

คณุภทัรา พบิลูธนเกยีรต ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร สมาคมสยามอารยะ 

คณุภมู ินวลจนัทร ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นําคนต่างดา้วมาทาํงานในประเทศ ฟาสท ์

แอนด ์อซี ีจาํกดั 

คณุรสดุา ชวูเิชยีร  Managing Director, Leading Performance (Thailand) Co.,Ltd. 

คณุรฐัธรรมนูญ  สขุมศีร ี กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอสโพล ีคอรป์อเรชนั จาํกดั 

คณุรศิา เกษรสมบตั ิ  กรรมการบรหิารฝ่ายไอท ีบรษิทัซนัโซลูชนัจาํกดั 

รศ.ดร.ฤกษ์ชยั ฟูประทปีศริ ิ รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวนัออก 

คณุวรเดช รุกขพนัธุ ์  ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร บรษิทั ว ีบยีอนด ์ดเีวลอปเมน้ท ์จาํกดั 

คณุวรญัญ ์อ่อนจนัทร ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ ณฐาวด ีกรุ๊ป 

คณุวเิชยีร เออืสงวนกลุ  Senior Deputy Managing Director บรษิทั สระบรุ ีโซลา่ร ์จาํกดั 

คณุวไิลลกัษณ์ ธรรมสาโร เจา้ของธุรกจิ สวนมะมว่งพนัไร่ 

คณุวฑิติ อาภาพาส  ประธานผูอ้าํนวยการ บรษิทั ด ีซพูรมี จาํกดั 

คณุวศิรุต ฉนัทพนัธุ ์  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นิว ดอน จาํกดั 

ผศ.ดร.วรีณัฐ โรจนประภา ประธานกรรมการมลูนิธบิา้นอารยี ์ 

คณุวรียุทธ พฤฒวิรกลุชยั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อะโกรเทค เอน็เนอรย์ ีจาํกดั 
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คณุศรปีระไพ เสนาชมุ  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กจิเจรญิร่วมคา้ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

คณุสกล ก๊กผล   ผูอ้าํนวยการจดัการ ทา่เรอืภตัตาคารเกยีงว้น 3 

คณุชวณนนท ์ไกรกอ่กจิ Vice President Dom Group Co.,Ltd. 

คณุสมพล นิรฉตัรสวุรรณ ประธานกรรมการ บรษิทั ฟีนิกซ์ เมดคิอล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

คณุสาธติา ตนัตวิงศ ์ ฝ่ายบรหิารผลติภณัฑเ์งนิฝาก สว่นบรหิารผลติภณัฑแ์ละพฒันาธุรกจิ

ประกนัภยั ธนาคารออมสนิ สาํนักงานใหญ่ 

คณุสริพิกัตร์ กลุสรรคศ์ภุกจิ รองประธาน Life Development Community 

คณุสุกานดา พลอยสขีาํ  General Manager บรษิทั ไอคาส เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากดั 

คณุสธุ ีจนัทะแจ่ม  กรรมการสถานศกึษาโรงเรยีนอนุบาลศรสีะเกษ  

คณุสนุยั พลายงาม  กรรมการบรหิาร บรษิทั ครเีอทฟี เอด็ดูเคชนั เทคโนโลย ีจาํกดั 

คณุสภุาภรณ์ มะโนการ  ผูจ้ดัการ เดอะฮโีรส่เตชนั 

คณุสรุศกัด ิศรพีบิาล  วทิยากรกระบวนการเรยีนรูพ้ฒันาทกัษะ NBI-Y   

คณุอรญิชยั สณัหพ์ชิญโ์อภาส ทปีรกึษาเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรม   

    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สยามลอว์กรุ๊ป จาํกดั 

เรอืตรอีรยิธ์ชั บญัชาชยัสวุรรณ์ ประธานบรษิทั อเลก็ซานดรอซ จาํกดั 

คณุอฐัภร ยาด ี  ผูจ้ดัการทมี สระบุร ีซติ ี  

คณุอาํนาจ อศัวรกัษ์สกลุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ดวีนั 95 เอน็จเินียรงิ จาํกดั 

คณุอาํพร วุฒกิจิ  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอส.พ.ีเค.คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

รศ.ดร.อทิธพิล แจง้ชดั คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

คณุอสิระ วงศอ์นิทร ์  ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด บรษิทั อสีท ์เวสท ์ซดี จาํกดั 

คณุอสิรยี ์ภกัหาญสวสัด ิ กรรมการ บรษิทั นําคนต่างดา้วมาทาํงานในประเทศ บลิเลยีนไทย ซพั

พลาย กรุ๊ป จาํกดั 

อาจารยอ์โุฆษ แปลงประสพโชค ผูอ้าํนวยการสาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

คณุอุษณีย ์อนุวรรณตวรกลุ เภสชักรชาํนาญการพเิศษ สาํนกังานองคก์ารอาหารและยา 

    กระทรวงสาธารณสุข 

คณุโอฬาร สวุรรณฤทธ ิ ผูอ้าํนวยการบรหิาร บรษิทั เอม็ไพร ์เซอรว์สิ แอนด ์เอน็จเินียรงิ จํากดั  

คณุไวยกรณ์ แกว้ศร ี  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เยส ครเีอชนั จํากดั 

 
      ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. 256๓ 

 
 
           (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์) 
            ประธานสถาบันการสรางชาติ 


