ประกาศสถาบันการสรางชาติ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงเพื่อการสรางชาติภาคตะวันออก EEC รุนที่ ๒ (นสช. EEC) ป 256๔
***********************

ตามที่สถาบันการสรางชาติไดเปดรับสมัครผูสนใจเขาเรียนในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสราง
ชาติ ภ าคตะวั น ออก EEC (นสช.EEC) รุ  น ที ่ ๒ ซึ ่ ง มี ผ ู  แ สดงความสนใจสมั ค รเข า เรี ย นเป น จำนวนมาก
คณะกรรมการไดใชความละเอียดถี่ถวนในการคัดเลือกผูสมัครเพื่อใหไดผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการ
คัดเลือกไดเปนที่ยุติแลวนั้น จึงขอประกาศผลผูผานการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. 256๔

(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์)
ประธานสถาบันการสรางชาติ
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รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสรางชาติภาคตะวันออก EEC รุนที่ ๒ ป ๒๕๖๔
พระครูพิมลปญญานุยุต อินตะปญญา (อินฺทปฺโญ), ดร.
พระครูพิสิฐสรธรรม (เกรียงไกร ศรีสมศักดิ์)
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ เมืองทอง), ดร.
พระครูธรรมวงศวรางกูร (วินัย รัตนะดานจาก)
พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ (สมหมาย สนิทวาจา)
พระครูสมุหชินวรวัตร จุลเจือ (ถิรภทฺโท), ดร.
พระครูใบฎีกาชลากร โพธิธีรบุตร (อตฺถกาโร)
พระปลัดธงชัย บุญเดช (ปฺุญเตโช)
พระใบฎีกาธรรมรักษ เห็นชอบ (จิรธมฺโม)
พระครูวินัยธรโชคชัย เปยมาลย (อภิธมฺโม)
พระปลัดเวชยันต แววเพ็ชร (ฐิตสทฺโธ)
พระมหาเฉลิม เมาหวล (วิสุทฺโธ)
พล.ต.ท. ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย
คุณธวัชชัย ศรีทอง
คุณกิตติพงษ ธนาเสริมสวย

คุณสมรส แกวมงคล

เจาคณะตำบลจังหวัดสระแกว
เจาอาวาสวัดเขาลาน
เจาคณะตำบลโปงน้ำรอน
เจาอาวาสวัดเทพธารทอง
เจาคณะตำบลมาบขา เจาอาวาสวัดชากผักกูด
เจาอาวาสวัดเนินสูง
เจาอาวาสวัดหนองแฟบ
เจาอาวาสวัดดอนสำราญ
เลขานุการเจาคณะอำเภอโปงน้ำรอนเขาคิชฌกูฎวัดปา
คลองกุง
เลขานุุการเจาอาวาสวัดปาประดู พระอารามหลวง
ผูชวยเจาอาวาสวัดตาขัน
ผูชวยเจาอาวาส วัดปาคลองกุง
อาจารยประจำหลักสูตรหนวยวิทยบริการ คณะ
สังคมศาสตร มจร. จันทบุรี
บัณฑิตเผยแผพระพุทธศาสนา จ.ระยอง วัดเนินพระ
ผูบัญชาการประจำสำนักงานผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ
สำนักงานผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
อดีตรองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนสำหรับสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ กระทรวง
ยุติธรรม
คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาไทย การกีฬาแหง
ประเทศไทย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวิศวกรรมและบริหาร
โครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
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คุณถาวร สุทธิสัตยาทร
คุณวิธาร จินดามัย
คุณทรงศักดิ์ ทองไทย
คุณพิสัณห เนื่องจำนงค
คุณภุชงค สฤษฎีชัยกุล
ภก.วันชัย นนทกิจไพศาล

ผูจัดการ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
ผูจัดการ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน
คลังจังหวัดระยอง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
ผูอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
วาที่ ร.ต.วิษณุพงศ วิเชียรรัตนกุล ผูอำนวยการสวนอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1
คุณวีรชาติ พุทธรักษา
ผูอำนวยการสำนักปฏิบัติการ ทาเรือแหลมฉบัง
คุณสมชาย ลีลาประภาภรณ
ผูอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)
คุณสมชาย รุงเรือง
ทองถิ่นจังหวัดระยอง สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง
พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล
ผูอำนวยการ โรงพยาบาลระยอง
คุณสุวีรยา ปนปาน
พาณิชยจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชยจังหวัดระยอง
วาที่ ร.ต.อลงกรณ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผูอำนวยการ การทาเรือแหงประเทศไทย
ทาเรือแหลมฉบัง
คุณอิทธิชาติ คำอุไร
อดีตผูอำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง
พ.ต.ท.หญิงปณิชา นารถใหม
รองผูกำกับการ ฝายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธร
ภาค 2 ตำรวจภูธรภาค 2
คุณกรรณิการ ยงยุทธ
กรรมการผูจัดการ บริษัท มาย มีเดีย ชลบุรี จำกัด
คุณกษิดิ์เดช ไชยศิริ
ประธานเจาหนาที่บริหาร KSD Group
ดร.กัมปนาท บุญราศรี
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
คุณกิตติพงศ ชาญเชี่ยววิชัย
กรรมการผูจัดการ บริษัท ชาญมั่นคง จำกัด
คุณจักรกิต กะทง
ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท เอไอเอ จำกัด
คุณจามร ลีลาสุขสันต
เจาของกิจการ ไรสุขสันต
คุณจารุพัฒน มีพร
กรรมการผูจัดการ บริษัท หมูเงินลาน จำกัด
คุณจิราภรณ เสริมโสภณ
ผูจัดการโรงงาน บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด
คุณจุไรลักษณ เหมศิริ
ผูชวยผูจัดการโครงการ มูลนิธิหัวใจอาสา
คุณชัยวุฒ พลัดพริ้ง
กรรมการผูจัดการ บริษัท โทเทิ่ล อินโนโลยี จำกัด
คุณณัฐพัชร โชติอัครวัฒนา
ผูจัดการหนวยเหรียญทอง 3 บีดี 31 สำนักงาน เอ.ไอ.เอ บานดอน
คุณถิรวุฒิ สายสุพัฒนผล
กรรมการผูจัดการ บริษัท ชลบุรี ท็อป คาร จำกัด
คุณทัชชภร แสงโสภณ
กรรมการผูจัดการ บริษัท แม็กนั่ม เทรดดิ้ง จำกัด
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คุณทัชชา ปราณนคร

ผูกอตั้ง Sup-Rayong ผูบริหารอารีนารีสอรท
กรรมการผูจัดการ บริษัท น้ำดื่ม ระยอง จำกัด (น้ำดื่มบั๊ดดี้)
ดร.ธงศักดิ์ จินตการฤกษ
นายกสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็กซเปรต เจมส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณธนัชไพรัช เฉลิมรัตนสกุล
หุนสวนผูจัดการ โชคไพศาล คอนสวิล
คุณธันยวัฒน ชโลทร
สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง
ผูจัดการภาค บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จำกัด
คุณธีรชัย ศรีนนมวง
ทนายความ หุนสวนผูจัดการ เอ ที พี โบรคเกอรแอนดลอว ออโตพารท
คุณธีรา ขันธลักษณา
Assistant Sales Manager บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คุณนงคนุช อุทัยศรี
คณะกรรมการการบริหารจัดการสถานศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง
คุณนพมาศ พรมดี
หุนสวนผูจัดการ บริษัท ที เอ็น คาถัง จำกัด
คุณนัยนา กุลพงษ
เจาของกิจการ ฟูจิ ทรานสแอนดซัพพลาย
คุณนิธิศ แกวทันคำ
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็นเคเอช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย จำกัด
คุณนิรินธน ทานุสิทธิ์
ที่ปรึกษางานบุคคลพัฒนาองคกร บริษัท เอ-ระ (ไทยแลนด) จำกัด
คุณนิวัฒน กิจจานนท
ผูประกอบการธุรกิจอัญมณี
คุณนิศารัตน พานทอง
ผููอำนวยการ โรงเรียนวัดชางชนศิริราษฎรบำรุง
คุณบุญเกียรติ ประตังทะสา
นายหนาอิสระ
คุณประกายกาญจน วิระราช
ผูจัดการบริหารเครือขายสัมพันธ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย จำกัด
คุณประพัฒน จันทรพราหมณ กำนันตำบลวังหวา
คุณประภัสสร ปลอดภัย
กรรมการผูจัดการ บริษัท ราชมงคล เมคคานิคส จำกัด
ผูกอตั้งและผูจัดการ คอฟฟ โซน คลาสสิค
คุณปราณี เอี่ยมสำโรง
คุณปทมา เผือกสีทอง
ผูอำนวยการ โรงเรียนวัดบางไทร
คุณไพทูรย คำแสงดี
หุนสวนผูจัดการ พีที (2015) เซอรวิส
คุณไพรัตน พรมชน
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ออรแกนิคนครราชสีมา วิสาหกิจเพื่อ
สังคม จำกัด
คุณพชรภรณ พิพิธพัฒนไพบูลย กรรมการผูจัดการ บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด
คุณพยุงศักดิ์ หอมหวน
กรรมการบริหารและผูจัดการทั่วไป บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด
คุณพัชรา สีลา
เจาของกิจการรานอาหารครัวบานเรา
คุณพัชรินทร จินดาพรรณ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชางขาม
นายกสมาคมกุงตะวันออกไทย
คุณพิกุล กิตติพล
ประธาน วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรผลิตไมกฤษณา
คุณพิมชนก คารวย
ผูจัดการฝายขาย บริษัท สยามอุตสาหกรรมเทปกาว จำกัด
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คุณพิสมัย ทวีนพรัตน
คุณภคิน ทองเพชรบูรพา
คุณภาคภูมิ ปนธุระ
คุณภีลฌา ศรีเวียงผา
คุณภูวสุข ตุลสุข
คุณมยุรฉัตร บุญจันทร
คุณมัณฑนา ขมแสนยาธรรม
คุณมัณทนี ขมแสนยาธรรม
คุณมาโนชญ อัปการัตน
คุณยุทธนา วงศสุริยา
คุณรมิดา มณีวรรณ
คุณรสสุคนธ ชูสุวรรณ
คุณรัตนศักดิ์ นามบุตร
คุณราชันย จันทรสุคนธ
คุณลัดดา เจ็งประเสร็จ
บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทรโป
คุณวชิระ บัวกระเหรียญ
คุณวรพจน เพชรเกตุ
คุณวรวิทย ตันติธำรงวุฒิ
คุณวันวิสาห เผือกลิขิต
ดร.วิไลวรรณ จิรัฐพิกาลพงศ
คุณวิณัฐกุล หองหิรัญ
คุณศรวินภ ลูกปด
คุณศรัญญา เกื้อหนู
ดร.ศศิธร สุขศิริ
คุณศักดา ทางพุฒ
คุณเสรีชล พิสิฐพิทยเสรี
คุณสงกรานต นวลพลับ
ดร.สตีเวน ชนะ กิติเกียรติศักดิ์
คุณสมภพ วุฒิไทย
คุณสมสุข โปแกว
คุณสระพงษ โคตรบุญมา

Purchaser บริษัท เอ็มพาวเวอรริ่ง อินโนเวชั่นส จำกัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท มิติดี จำกัด
เจาของกิจการ Just Like Sound
ผูจัดการฝายขาย EM Posering Innovations Co., Ltd.
ผูจัดการทั่วไป บริษัท เอช.อี.ที.1823 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Legal Manager บริษัท ซิตี้ เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท จำกัด
เจาของธุรกิจ บริษัท เจี่ยไทเส็ง จำกัด
เจาของธุรกิจ บริษัท ตี๋ระยอง 2018 จำกัด
รองผูจัดการและหุนสวนบริษัท บริษัท ไมโคร เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิกมา ออโตเมชั่น ซิสเต็มส จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส
จำกัด
ประธาน สภาองคกรชุมชนตำบลนิคมพัฒนา
ผูจัดการทั่วไป บริษัท ระยองรัตน เซอรวิส แอนด ไฮดรอลิค จำกัด
เจาของธุรกิจนำเขาสินคาจากตางประเทศ อรัญประเทศ ไทย-เขมร
อดีตฝายการตลาด บริษัท อมรินทร ปริ้นทติ้ง จำกัด
ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการโรงเรียนวัฒนานุศาสน
Sales Director SE Asia Eagle Ottawa Thailand Co,. Ltd
กรรมการผูจัดการ บริษัท เกษมดีซายน แอนด คอนซัลแทนท จำกัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท ตั้งเจริญ 999 จำกัด
ผูบริหาร บริษัท เดอะ ซีเทลส รีสอรท จำกัด และบริษัท วสันตสมุทร จำกัด
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เคอารอาร สตารช จำกัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็ม.เค.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จำกัด
คณะผูกอตั้งตลาดวิถีชุมชน ตะหลาดโรงสี ถนนยมจินดา
ผูจัดการขาย และหุนสวนธุรกิจ บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
ผูอำนวยการ โรงเรียนสมคิดวิทยา
กรรมการบริหาร บริษัท เอสพีโอ พาวเวอร จำกัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ทรีทรานส (1995) จำกัด
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เวิลด เอเซีย โซลูชั่น จำกัด
ประธานกรรมการ เครือโรงเรียนมารีวิทย
กรรมการ บริษัท พีโอแอล เอ็นเตอรไพรส จำกัด
ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หุนสวนผูจัดการ มิตรมงคล ทรัค เซอรวิส

๖

คุณสังคม โยทัยเที่ยง
คุณสุดเดช เมฆอารี
คุณสุธนี ประสิทธิ์มณีรัตน
คุณสุรชาติ ชางพานิช
คุณสุรินทร จันทรชลอ
คุณสุรินทร บุญทวม
ดร.สุวิไล พุมโพธิ์
คุณอภิชาต บุญยกิจโณทัย
คุณอมรเทพ นาวินโชคธรรม
คุณอรสุดา สุขสวัสดิ์
คุณอารีรัตน ปานแกว
คุณอาวุธ สังฆรักษ
คุณอิทธิพล ปูรานิธี
คุณอุเทน เผียงสูงเนิน

กรรมการผูจัดการ บริษัท เพาเวอร เมจิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผูชวยวิศวกร บริษัท ไทย เทค แมชชีน ดีไซน จำกัด
ผูจัดการภาค บริษัท เอ.บี เท็น คอนเซาท จำกัด
ผูจัดการทั่วไป บริษัท โฟลวแล็บ แอนด เซอรวิส จำกัด
ผูอำนวยการภาคระดับสูง ประธานเครือเหรียญทอง 3
ที่ปรึกษาอาวุโสพิเศษ บริษัท เอไอเอ จำกัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท แอล เอส ที โลจิสติกส เซอรวิสเซส จำกัด
ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศและพลังงาน
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอพี-วัน คอรปอเรชั่น จำกัด
ทนายความ บริษัท แลนด ออฟ เลิฟ จำกัด / สำนักงานกฎหมายอมรเทพ
ทนายความ
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ ออน ซัพพลาย จำกัด
เจาของกิจการสวนผลไมจันทบุรี
Sale Executive บริษัท เซียนเรียลเอสเตท จำกัด
กรรมการบริษัท สุนทร เมทัล อินดัสทรี้ส จำกัด
เจาของธุรกิจ กลอรี่ดีไซน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. 256๔

(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์)
ประธานสถาบันการสรางชาติ

