
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันการสรางชาติ  
เรื่อง รายช่ือนักศึกษาหลักสูตร  

ผูนำการประกอบการ Wellness เพ่ือการสรางชาติ รุนท่ี ๑ ป 256๔ 
 

*********************** 
 
 
 
 ตามที่สถาบันการสรางชาติไดเปดรับสมัครผู สนใจเขาเรียนในหลักสูตร ผู นำการประกอบการ 
Wellness เพื่อการสรางชาติ รุนที่ ๑ ซึ่งมีผูแสดงความสนใจสมัครเขาเรียนเปนจำนวนมาก คณะกรรมการได
ใชความละเอียดถี่ถวนในการคัดเลือกผูสมัครเพื่อใหไดผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการคัดเลือกไดเปนที่ยตุิ
แลวนั้น จึงขอประกาศผลผูผานการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศนี้ 
 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. 256๔ 

 
 
 
           (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์) 
            ประธานสถาบันการสรางชาติ 
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ดร.พญ.ประภา วงศแพทย   นายกสมาคมการทองเท่ียวเชิงการแพทยและสุขภาพไทย  

ท่ีปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน    

กรรมการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอรไพรส จำกัด (โรงพยาบาล

สำโรง) 

ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจนสุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร,     

     บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 

ดร.เรือนแกว กุยยกานนท แบรนดท อดีตนายกสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ  

     กรรมการ รมยภูวัลเลย 

คุณธนิดา กรีฉัตร   ผูอำนวยการฝาย สำนักรองประธานกรรมการ  

     บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน) 

คุณนภดล สุพละเศรษฐ   ประธานเจาหนาท่ีดานปฏิบัติการระดับกลุม   

     บริษัท ไทยรุง พารทเนอรส กรุป จำกัด 

คุณปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด 

     รองกรรมการผูจัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) 

คุณพิสมัย ศุภนันตฤกษ  ประธานมูลนิธิสงเคราะหเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและ

ครอบครัว จังหวัดระยอง     

กรรมการบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)  

กรรมการ โรงแรมโนโวเทล สตาร คอนเวนชั่น 

คุณอภิญญา แกวสะอาด Risk Management Manager บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด 

(มหาชน) 

คุณอาภา รัตนพิทักษ ผูอำนวยการ (ระดับสูง) กองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิ

ผูสูงอาย ุกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย 
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ภญ.อุษณีย อนุวรรตวรกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ภญ.สุธีวรรณ โหตกษาปนกุล รองผูอำนวยการฝายบริหาร โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

พ.ท.นพ.โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร รองผูอำนวยการ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 

คุณเกรียงไกร สงกิตติพงศ กรรมการผูจัดการ, บริษัท ลาโต ฟูดแอนดดริ้งค จำกัด 

นพ.สมชาย แสงกิจพร  อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย    

    ผูอำนวยการ บานพิงพัก โรงพยาบาลเพ่ือโรคมะเร็งขนาดเล็ก 

ภก.กฤดิภัทร แกวนำเจริญ เภสัชกร บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มารเก็ตติ้ง จำกัด 

คุณกันตพัฒน อัจฉริยดำรงกุล กรรมการผูจัดการ      

    บริษัท คตามาราน ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด (โรงแรมไอซานา โคราช) 

คุณกาญจนวรุณ คงแกว  นักกายภาพบำบัด, จุฑามาศคลินิคเวชกรรม 

คุณกาลัญู คงคติกำจร  ประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูกอตั้ง, บริษัท บีทรูตดอดซี จำกัด 

นพ.กิตติไกร ไกรแกว  ผูอำนวยการศูนย Wellness และ ผูอำนวยการศูนยมะเร็งตรงเปา 

    โรงพยาบาลจุฬารัตน 9 แอรพอรต 

คุณกิตติชัย ไกรกอกิจ  ประธาน บริษัท เซ็น อะคูสติก จำกัด 

คุณกิติภูมิ อุทุมพร  กรรมการผูจัดการ บริษัท ฟาซิแคร จำกัด 

คุณจันทนา เล็กสมบูรณ  ประธานกรรมการ บริษัท 500 ไมล จำกัด 

คุณจันทิมา ภารประสาท  ผูบริหาร หางหุนสวนจำกัด นำเจริญ 

คุณจิตต สาวิตตกุล  ผูพิพากษาสมทบ ศาลแรงงาน ภาค 1    

    ผูชวยเลขานุการ สภาองคการนายจางแหงประเทศไทย 

คุณจิรัญญา ประชาเสรี  ประธานกรรมการบริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

    บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด 

คุณจิรายุ มุยนอย  วิศวกรสำนักบริหารอาคารและสถานท่ี     

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

พญ.จุฑามาศ คาทอง  แพทยเจาของคลินิกจุฑามาศคลินิคเวชกรรม 

ดร.ชโนทัย เจริญเนือง  ผูอำนวยการ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 

พญ.ชนาภา รอดงามพงศ ผูจัดการ บริษัท อะแคนธัช เวลเนส จำกัด  

คุณชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผูจัดการ บริษัท เบสท ออรกาไนเซอร จำกัด 

คุณฐิรัชชานันท บวรปยาวัฒน     อดีตวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง สำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คุณณฐมน ศันสนียวรรธน กรรมการผูจัดการ บริษัท ฟาร อีสต ฟลด (ประเทศไทย) จำกัด 
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คุณณรงครัชช ทวีธนาพงศ จิตอาสา สอนโยคะ สมาธิ สติ บำบัด ศูนยราชการนนทบุรี 

ภญ.ดร.ณัชชา เพชรดากูล หัวหนาเภสัชกร โรงพยาบาลศาลายา 

พญ.ณัฐณิชา ลอยชื่น  ผูบริหารและผูกอตั้ง ณิชา คลินิก 

คุณณัฐธพงษ ประสิทธิ์เดชสกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท วินเซท อลูมิเนียม จำกัด 

คุณณัฐพร ตรงตระกูล  กรรมการ บริษัท โฟรพิกเซล จำกัด 

คุณณัฐวุฒิ อรุณานนทชัย กรรมการผูจัดการ โรงแรมสยาม แมนดารินา 

คุณดารินดา วงศคำลือ Microbiology Laboratory Supervisor and Quality Management, 

New Concept Product Co., Ltd. 

คุณดาวเรือง แซกอ  กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิคแครสเตชั่น จำกัด 

นพ.ทรงศักดิ ์เลาหวินิจ  แพทยอายุรกรรม คลินิก ศูนยแพทยพัฒนา 

สพ.ญ.ทิพาวดี เสียดขุนทด สัตวแพทย Animal Space Pets Hospital 

คุณธณดา นิมิตรพงศธร  ผูจัดการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

คุณธนกร ภูมิวงศ  รองกรรมการผูจัดการ บริษัท มิลเลนเนียมบิสซิเนสโซลูชั่น จำกัด 

คุณธนินทธร ธรรมรงวรพร แพทยชำนาญการประจำศูนยสงเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ  

    โรงพยาบาลบำรุงราษฎร 

คุณธรรมจักร เหลืองประเสริฐ ประธานกรรมการ อาจารยณา แอสเซ็ท แมเนจเมนท กรุป  

    ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย 

คุณธรรมนูญ อรามเสรีวงศ ผูจัดการ บริษัท เค.ที.เค.กิตติกาญจน จำกัด 

ภก.ธวัชชัย ลิขิตาภรณ  กรรมการผูจัดการ บริษัท เฮลท ซัพพอรท เฮาส จำกัด  

คุณธัญญาภรณ โตชำนาญวิทย Health Safety & Environment Engineering   

    บริษัท ติ้งเซงฮง อุตสาหกรรม จำกัด 

คุณธัญลักษณ สุภาสูรย  Head of Marketing Project Management   

    บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

คุณธัณยสิตา พงศรัตนธนกุล Marketing Manager บริษัท โซลูชั่น จำกัด 

คุณธาริณี ชินเจริญ  ผูบริหาร A Grace Wellness Clinic 

นพ.ธิติวัฒน วีรโรจนรัชกุล เจาของ บริษัท มิลเลี่ยนเฮลธแคร จำกัด 

นพ.ธีรภาพ ลิ่วลักษณ  กรรมการผูจัดการ บริษัท พีวีโฮมม่ิง จำกัด 

นพ.ธีระ ภิรมยสวัสดิ์  กรรมการผูจัดการ บริษัท เมดโทเปย อินทิเกรทีฟ เมดดิคอล   

    เซ็นเตอร จำกัด (เมดโทเปย สหคลินิก) 

คุณธีรุตม หงษขุนทด  กรรมการผูจัดการ บริษัท มารตินเน เอนเตอรไพรส จำกัด 

คุณเยี่ยม พูลผล   กรรมการผูจัดการ, บริษัท สยามฟารเทค จำกัด 

นพ.นพสิทธิ์ สุวรรณชวทัต Vice Chairman of Medical Staff Organization   

    โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง 
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คุณนฤมล ปติทานันท  ประธาน บริษัท เอ็นทีพี อินโนเวชัน จำกัด 

คุณนันฑกานต แสงทอง  หุนสวนบริหาร บริษัท มารตินเน เอนเตอรไพรส จำกัด 

คุณนันทนภัส ทองถามพรสุทธ ิ ผูอำนวยการฝายขายและการตลาด  บริษัท สเพรด สเปซ จำกัด 

ผศ.ดร.นนัทพันธ ชินล้ำประเสริฐ  Board of Director (Southeast Asia Region) International Council 

of Nurses (ICN) 

ดร.พญ.นันทวัน ชอุมทอง ประธานกรรมการ บริษัท นาเชื่อถือ จำกัด 

คุณนันนภัส พีระพฤฒิพงศ ผูเชี่ยวชาญสาขาบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

คุณนารถฤดี จันทรวงค  ประธานกรรมการกลาง สมาคมสงเสริมบุคลิกสตรี 

คุณนิตยา ลักษณวิสิษฐ  ประธานชมรม อานพระธรรมใบไมในกำมือ    

    เจาของกิจการ น้ำพริกนิตยา 

คุณบุญเลิศ ชูประดิษฐ  กรรมการผูจัดการ บริษัท เวลธดี คอนซัลติ้ง จำกัด 

คุณปกรณ โพธิ์ปริสุทธิ์  ผูจัดการ บริษัท ไทยเจริญพร จำกัด 

คุณประยูร ตระกูลพงษ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ       

    บริษัทเอเอสจี เวลเนส แอนด อินโนเวชั่น จำกัด 

คุณปราธีดา วงศกวี  กรรมการผูจัดการ AT ME PLACE 

พญ.ปญชิกา รัตนเลิศนาวี กรรมการผูจัดการ บริษัท ปาลมม่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (ปาลมม่ี

คลินิก) 

ทพญ.พชร เดชาประพันธ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารพชรสหคลินิก     

    บริษัท ทีเอช17 (ประเทศไทย) จำกัด 

คุณพรเลิศ โพธาภรณ  กรรมการผูจัดการ อยูเจริญ เอสเตทส 

พญ.พรชนก เลาสุขสุวรรณ กรรมการผูจัดการ ไครโอ คลินิก 

คุณพรชัย ยงวัฒนสุนทร  กรรมการผูจัดการ บริษัท บริดจ อินทิเกรชั่น จำกัด 

คุณพรรณรัตน กาญจนภรางกูร กรรมการและผูอำนวยการ บริษัท ฮาน ดีดี ไนน จำกัด 

คุณพรศักดิ์ เตชะสมบูรณากิจ กรรมการบริหารฝายการตลาด บริษัท ฟุต คลีนิค จำกัด  

นพ.พลพรรธน อยูสวัสดิ์  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท สยาม โปร เฮลท จำกัด 

ดร.พัชสิษฐตา มีอนันต  กรรมการผูจัดการ บริษัท กรีน ไบโอติก โกลบอล จำกัด 

คุณพันธุสิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยวิจัยทางการแพทยอาชีวเวชศาสตรไทย 

จำกัด 

คุณพูนิตา จันทรุเบกษา  เจาของธุรกิจ เพาะพันธุและนำเขาสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ 

คุณภิสม สิริวุฒิจรุงจิตต กรรมการผูจัดการ บริษัท พีซี แลนด จำกัด (หางเดอะสแควร บางใหญ) 

คุณมัลลิกา แซตั้ง  Assistant Manager, New Account Credit    

    Ayudhya Capital Services Company Limited 

คุณรสสุคนธ กองเกตุ  ประธานกรรมการ INNER  POWER, DRAMA  ACADEMY 
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พ.อ.ดร.รอยบุญ เลาหะวิไลย ประธาน บริษัท เอเซียอินเตอรเฮาส จำกัด 

คุณรัฐธรรมนญู สุขมีศรี  กรรมการผูจัดการ บริษัท เอสโพลี คอรปอเรชั่น จำกัด 

คุณฤทธิชัย โตวิวัฒน  รองกรรมการผูจัดการ บริษัท โตวิวัฒน เคมิคัล (ไทยแลนด) จำกัด 

คุณฤทธิชัย ศรีวิจารย  ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มพี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด 

คุณวนิดา วิวัฒนศรีไพบูลย กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีมบิวดิ้ง.COM จำกัด 

คุณวรเศรษฐ บัวดอก  ประธานกรรมการ บริษัท พีซีไอ อินเตอร จำกัด (มหาชน) 

คุณวรวรรธน สังฆสุบรรณ กรรมการบรหิาร บริษัท บรรณดารา เอ็กซเซลเลนต เซนเตอร จำกัด 

คุณวราพร จั่นพะระศรี  ท่ีปรึกษา บริษัท ซิโน-ไทย ไฮโดร (แบงคอก) จำกัด 

คุณวิชิต วราศิริกุล  กรรมการผูจัดการ บริษัท วีโนส จำกัด 

คุณวิรกานต พิศาลคุณากิจ รองประธาน กลุมบานพิศาลและภูมิใจนิเวศน   

    บริษัท เมืองสมุทรแลนด จำกัด และ บริษัท พิศาลโฮม จำกัด 

คุณวิรัตต วิรัชศิลป  กรรมการบริหาร บริษัท วิรัชศิลปรีแฮบชลบุรี จำกัด 

คุณวิรัตน สมัครพงศ  ท่ีปรึกษา บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส จำกัด 

พญ.วิสุทธิยา บุญสม  ผูบริหาร Michiko Advanced Aesthetic and Wellness Center 

น.สพ.วีระพล เหมรัตนากร ท่ีปรึกษาวิชาชีพดานการจัดการนวัตกรรม, ท่ีปรึกษาดานการตลาดและ

นวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต, Klybeck Life Sciences AG 

(Switzerland) 

คุณวุฒิศักดิ์ ชื่นมีเชาว  กรรมการและผูจัดการท่ัวไป บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ จำกัด 

คุณศกุณา โรจนพานิช  ท่ีปรึกษาการตลาด Wealth on Wellness Platform 

คุณศักดิ์ธัช พัฒนปุณยาภิรมย กรรมการบริหาร บริษัท เอกชัย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

คุณศิริพร โชติเธียรชัย  กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็มพาวเวอรริ่ง อินโนเวชั่นส จำกัด 

นพ.ศิวพล ฐิตยารักษ  กรรมการผูจัดการ บริษัท ชีวา เมดิคัล แอนด เวลเนส จำกัด 

คุณสกล กกผล   หุนสวนผูจัดการ ทาเรือภัตตาคาร (เกียงวน 3) 

คุณสิทธิพงษ แกวกำพลกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ไอเมคคานิคส จำกัด 

คุณสิริพักตร กุลสรรคศุภกิจ รองประธาน Life Development Community (LDC) 

คุณสุทธิพงษ ทองไสยา  Assistant Product Manager บริษัท ทูฟชูด (ประเทศไทย) จำกัด 

ดร.สุธนี บิณฑสันต  ผูอำนวยการ สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

คุณสุนทร ทองมี  กรรมการผูจัดการ บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด อินโนเวชั่น จำกัด 

คุณสุนันท นุชประมูล  กรรมการ บริษัท พิคเจอร เซล จำกัด 

คุณสุภสัสร เลิศล้ำสมบัติ  ผูจัดการ บริษัท ชีวา เมดิคัล แอนด เวลเนส จำกัด 

คุณสุวดี ปาจรียางกูร  เลขาธิการ สมาคมการทองเท่ียวเชิงการแพทยและสุขภาพไทย 

พญ.แสงโสม สีนะวัฒน National Co-Ordinator, ICCIDD Global Network    

อดีตผูอำนวยการสำนักท่ีปรึกษา กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข 
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คุณสุวรรณ พงษสังข  กรรมการผูจัดการ บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด 

คุณหญิง จันทรศรี  กรรมการผูจัดการ บริษัท โกลบอล วิชั่น เฮาส จำกัด 

คุณอดิศร เกษรสมบัติ  กรรมการบรหิาร บริษัท ซัน โซลูชั่น จำกัด 

คุณอดิสรณ ชไนศวรรย  กรรมการและผูกอตั้ง บริษัท บางกอก เฮลทแคร เซอรวิส จำกัด 

นพ.อนันต ดีศรีวงศ  ประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูกอนตั้ง     

    บริษัท อนันตา คอรปอเรชั่น จำกัด (พอสส คลินิก) 

ดร.อนิรุธ พิพัฒนประภา  ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

คุณอภิชยา ใสสะอาด อดีตผูจัดการท่ัวไป สำนักงานมิลาน อิตาลี สำนักงานฮานอย เวียดนาม 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

คุณอรัญญา สกุลโกศล  ท่ีปรึกษาประจำคณะกรรมมาธิการแรงงาน และคณะกรรมาธิการพลังงาน

    สภาผูแทนราษฎร 

ดร.อัญญพัศศา จันทรชลอ ผูบริหาร สำนักงานบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จำกัด 

ชลบุร ี

คุณอานันท อมรรัตนเวช  กรรมการ บริษัท ยูโร เวลเนส เวิลด จำกัด 
 

 

 
          ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. 256๔ 
 

 
 
 
           (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์) 
            ประธานสถาบันการสรางชาติ 


