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คุณไมตรี คงเรอืง   เลขาธิการ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
คุณไวชญาณ์ ศิริบูลย์   ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
ว่าที่ ร.ต.กันตพัฒน์ คเชนทร์ไพศาล ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จํากัด 
คุณกาญจนา สวัสด์ิสุข  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาใหญ ่เวิร์ลไวด์ เซอร์วิส จํากัด 
คุณกิติภูมิสมชาด มัทธุจัด  อดีตผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
คุณกุลชรี ผดุงกิจ   Procurement Assistant, International Organization for Migration 
พระมหากุศล เสนาะพงษ์ (กุสลเมธี) พระสงฆ์ วัดปากนํ้า 
คุณขจรสวัสด์ิ ธราภักดี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จอห์นโซลาร ์เอนเนอร์จี จํากัด 
ภญ.ชนัญชิดา สมจิตร  ผู้อํานวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จํากัด 
พระชาญชัย อยู่เจริญ (ปญฺญาวโร) ครูพระสอนศีลธรรม ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 
คุณชินภพ แสงชารี  กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนซัลต้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
คุณณพัชญ์ปภา จรรยา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีพี พลัส จํากัด 
พระปลัดณรงค์ธรรม หงษ์สบิสอง (กตธมฺโม), ดร. พระธรรมทูต วัดท่าหลวง พระอารามหลวง 
คุณณัฐธนกร บุญย้ิม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิ่ง อินเตอร์เนช่ันแนล เทรด จํากัด 
คุณณัฐนันท์ วงศ์ศิระวิทยา ผู้จัดการ บริษทั เอส.เค.พรีซิช่ัน เวอร์ค (ประเทศไทย) จํากัด 
คุณณัฐพงศ์ สนุทรอรุณ  ประธานกรรมการ บริษัท เอสเคเอ็น เอสเตท จํากัด 
พระณัฐพงษ์ เปรื่องปราชญ์ (รวิวํโส) พระสงฆ์ วัดโนนกุดหล่ม 
คุณณัฐวุฒิ หิรญัพันธ์ุทิพย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮบริดโบลด์ จํากัด 
คุณดารินดา วงศ์คําลือ Microbiology Laboratory Supervisor and Quality Management, 

New Concept Product Co., Ltd. 
ผศ.ดร.ติกะ บุนนาค  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไนน อินฟินิต กรุพ 1998 จํากัด 
พระมหาทรงศักด์ิ อุพาพรรณ (จิรสุโภ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากนํ้า นนทบุรี 
คุณทัชชกร เดชชัยอนันต์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม กรุ๊ปส ์อินเตอร์เทรด จํากัด  
คุณทัศนีย์ รัศมีจันทร ์  District Manager บริษัท โฮมแอคคาเดเมีย จํากัด 
พระมหาธนศักด์ิ ช่ืนสว่าง (ธมฺมโชโต) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  
คุณธนัท ชัยวชิระศักด์ิ ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม สภา

ผู้แทนราษฎร และเจ้าของกิจการร้านนัทแฟนพันธ์ุแท้ 
ดร.ธมินทรา เบญจาทิกุล  ประธานกรรมการ บริษัท สําเพ็ง สแควร ์จํากัด 
คุณธรรมธร ไกรก่อกิจ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซน็ อะคูสติก จํากัด 
พระครูธรรมาภิสมัย หาสุข (ผาสุโก), ผศ.ดร. ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่น 
คุณธาริกา วงศ์สินศิริกุล  รองผู้อํานวยการสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
คุณธีรพัฒน์ จติรามัยกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทแีอลทีดี จํากัด 
อาจารย์นฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพชีวิตนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหัวหน้า

ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คุณนวลจันทร ์พัฒจันทร์หอม ผู้แทนขาย บรษิัท อโณณา เรียลเอสเตท จาํกัด 



๔ 
 

 
 

ดร.นัทฐิลาวัลย์ จรัสวิชากร อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบริหารศาสตร์
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย 
คุณนิตา จูตะวิริยะสกุล  Branch Manager ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฮิวเมติค 
คุณนิมิต ตราชู   ผู้อํานวยการร่วม สถานีวิทยุกองทัพบกภาคที่ 2 
คุณนิสา มังกรทอง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซสิเท็ม 2000 จํากัด 
คุณบวรศักด์ิ ศภุทนต์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จํากัด 
พระบวรศักยฐ์ เยาวรัตน์ (กิตฺติสกฺโก) เลขานุการเจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง 
คุณปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เอส.งามวงศ์วาน การาจ จํากัด 
คุณปภาดา วุฒิธรรมรักษ ์  ผู้แทนขาย บรษิัท ไซออน เรียลเอสเตท จํากัด 
พระมหาประพจน์ เขียวขํา (ทยฺยเมธี) พระสงฆ์วัดอุบลวนาราม 
พระปราโมทย์ พันธพัฒน์ (วาทโกวิโท), ดร. อาจารย์หลักสตูรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
คุณปรินดา ต้ังพิรุฬห์ธรรม  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกัด 
ดร.ปรีชา คฤหวาณิช  ประธานบริหาร บริษัท วินเซริ์ฟ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
คุณปานทิพย์ เหล่ากูล Southeast Asia Business Development Manager บริษัท O2 

Healthplus จํากัด 
คุณปิยะดา ศรีสังข์  อดีตรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป จํากัด 
พระมหาพงศธร คลังสอน (ธมฺมภาณี) พระสงฆ์ วัดนิมมานรดี 
คุณพงศ์อินทร์ ตันติเกษตรกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท โตวัน ทรานสปอร์ต จํากัด 
คุณพลกฤติ พัตรปาล  รองปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาลตําบลง้ิวงาม 
คุณพลพจน์ วรรณภิญโญชีพ ประธานกรรมการ บริษัท อีซียู ช็อป 1 จํากัด 
คุณพัชราภรณ์ ชมกลิ่น Program Director ฝ่ายสถานี 96.5 F.M. ส่วนผลิตรายการวิทยุ สํานัก

วิทยุ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
คุณพัชรินทร ์เปรมโยธิน  ผู้จัดการ บริษัท เอสเคพี เอ็นเนอร์จี จํากัด 
เรือเอก นพ.พิชาญศักด์ิ บุญมาศ ประธานบริหาร บริษัท วีพลาสท์ เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 
คุณพีระพงษ์ ผลปรีชา  กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. ซินดิเคท จํากัด 
ดร.ภรณี หลาวทอง คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร์ 
คุณภัทริยา มนีุพีระกุล  ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
ศ.คลินิกแพทย์จีน นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล อุปนายกสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย ผู้อํานวยการสาม

หลวงสหคลิกนิก 
พระภูธิปนิธิศร์ คงโภคานันทน์ (ชุติพโล), ดร.  พระสงฆ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
คุณภูพาน นันทิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ ไพรส์ แอนด์ ดรีมส์ เอ็นเตอรไ์พรส์ 

จํากัด 
คุณมนต์ชัย วินิจวรกิจกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยควอลิต้ีโปรดัก จํากัด 
ดร.มนัสวิน นันทเสน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาจอยกัน จํากัด 
ภก.ยอดชาย ต้ังใจดีบริสุทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแมททริกซ ์โกลบอล จํากัด 
คุณยอดธง สิงหเดชวีระชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็ม จ ีกลาส แอนด์ เมทัล จํากัด 
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คุณรสศจี อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา ผู้บริหาร บริษทั บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากัด 
คุณรัตนพงศ์ คนัทะชา  กรรมการ บรษิัท เดอะ บ๊ิก พอตเตอร์ คอมมิวนิเคช่ัน จาํกัด 
คุณรุ่งโรจน์ หวนระลึก ผู้ก่อต้ังและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮ โซลูช่ัน อ๊อฟ เทเลวิช่ัน เน็ตเวิร์ค 

จํากัด 
ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน  รองกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูช่ัน จํากัด 
คุณวนิดา สุริยะ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนิดา ซัพพลาย จํากัด 
คุณวรพล กลกลาง  ผู้บริหาร บริษทั พลับพลาอลูมิเนียม จํากัด 
พระวรรธคม อินคําปัน (กตธมฺโม) พระสงฆ์ วัดชําขวาง 
คุณวันวรา ทวีสิน   Nutrition Advisor บริษัท ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
คุณวิโรจน์ วงศ์ศรีนพคุณ  Project Manager บริษัท นายสุข (2020) จํากัด 
คุณวิไลลักษณ์ ธรรมสาโร  เจ้าของธุรกิจ สวนมะม่วงพันไร่ 
คุณวิชชุดา ชุ่มมณีกูล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อเล็กซิส วัง (ไทยแลนด์) จํากัด 
ว่าที่ ร.ต.วิรัช เพียรชอบ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กชพรรณ เนเจอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 
คุณวีรวัฒน์ มาศนุ้ย  ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ (สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3) 
คุณวีรวิชญ์ ชัยคณาพิบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิม้ลิ้ม พริ้มเพรา จํากัด 
คุณศรีสุวรรณ จรรยา นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและการเมือง เลขาธิการสมาคมองค์การ

พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
คุณศักด์ิชัย ผนินารี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยพีอาร์ จํากัด 
คุณศิรปาล วิเศษสิงห ์  แพทย์แผนไทย ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย 
คุณศิษฐ์โสภณ ศิลปการสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ฟ้าอรุณพืชผลเพ่ือไทย จํากัด 
พระสนธิ บราวน์ (สนฺตมโน) เลขานุการวัดเขาคีรีวงกต วัดเขาคีรีวงกต 
คุณสพัชญ์นนทน์ เซสพีเดส ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชนจ์ฟอร์กู๊ด จํากัด 
คุณสมเลศิ พิภพธเนศ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรลั พรีเมียร์ กรุป๊ จํากัด 
พระสิทธิชัย โรจน์จํานงค์ (โสตฺถิชโย) ครูพระสอนศีลธรรม ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 
คุณสุเทพ จําปาดี   ผู้จัดการ บริษทั พร้อมเอ็กซ์เพรซ เซอร์วิส จํากัด 
พระสุรชัย หงษ์ตระกูล (สุรชโย), ดร. มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท้ายเมือง 
คุณหยกฟ้า มโนสุดประสิทธ์ิ ผู้จัดการเขต บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
นาวาตรีอธินันทร์ อนันต์วัชรยศ นายทหารยุทธการและการข่าว กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือ

กรุงเทพ กองทัพเรือ 
พระครูอนุกูลนันทกิจ (คงศิลป์ เขื่อนอ้น) ผู้อํานวยการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม 
คุณอนุชิต จิตรสวัสด์ิ  ผู้บริหาร  บริษัท G. One จํากัด 
พระอภินันท์ เศรษฐกิจ (อภินนฺโท) ครูสอนพิเศษ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระยาทําวรวิหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
คุณอมรรัตน์ เจริญเมืองเพรียว ที่ปรึกษาการออกแบบโปรแกรมสารสนเทศ 
พระอัครเดช หาญอารีย์ (ปิยสีโล) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ วัดสํานักทอง 
คุณอัครเดช ขนาบแก้ว  กรรมการ บรษิัท เอสซีอาร์ โลจิสติกส์ จํากัด 
คุณอัจฉรา เกตุเรือง  Technology Regulatory Manager บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
    จํากัด 
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ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล ประธานหลักสูตรระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

คุณอุษณีย์ ปรชีาสัมมกุล  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โฟกัส ซิสเต็ม แอนด์ ดีไซน์ จํากัด 
 

 
          ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มนีาคม พ.ศ. 256๔ 
 

 
 
 
           (ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ) 
            ประธานสถาบันการสร้างชาติ 


