ประกาศสถาบันการสรางชาติ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงเพื่อการสรางชาติ รุนที่ ๑๓ (นสช. ๑๓) ป 256๕
***********************

ตามที่สถาบันการสรางชาติไดเปดรับสมัครผูสนใจเขาเรียนในหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการ
สรางชาติ (นสช.) รุนที่ ๑๓ ซึง่ มีผูแสดงความสนใจสมัครเขาเรียนเปนจำนวนมาก คณะกรรมการไดใชความ
ละเอียดถี่ถวนในการคัดเลือกผูสมัครเพื่อใหไดผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งผลการคัดเลือกไดเปนที่ยุติแลวนั้น
จึงขอประกาศผลผูผานการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. 256๕

(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์)
ประธานสถาบันการสรางชาติ
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รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสรางชาติ รุนที่ ๑๓ (นสช. ๑๓) ป ๒๕๖๕
พระครูพรหมเขตคณารักษ (ชัยสิทธิ์ เรืองรอด),ดร.

เจาคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เจาอาวาสวัดวังตะวันตก
พระมหาพิจิตร หงษสิบสอง (ธมฺมวิจิตฺโต)
เลขานุการเจาคณะจังหวัดพิจิตร
วัดทาหลวงพระอารามหลวง
พระครูนนทกิจจานุกูล (สังวาลย ศรีโสภา)
เจาอาวาสวัดบางรักใหญ
พระอธิการปรียงค อาภรณสวุ รรณ (เมธิโน), ดร.
เจาอาวาสวัดปปผลิวนาราม
พระครูภาวนารัตนพิสุทธิ์ (รุง ละเอียด)
เจาอาวาสวัดเกาะแกว
พระครูสมุหบวรภัค กองแกว (ฐานวโร)
เจาอาวาสวัดเพรางาย
พระครูศรีวุฒิปราโมทย (ประทีป ครุฑสังข)
เจาอาวาส วัดพุฒิปรางศปราโมทย
พระครูปลัดธีรนวัช ตาเปง (ญาณสิทฺธิวาที)
เจาอาวาสวัดยางกวง
พระปลัดราชันย ขวัญเมือง (ปสนฺนจิตฺโต), ดร.
เจาอาวาสวัดทายาง
พระครูปลัดอดิศักดิ์ พิมนนท (วชิรปฺโญ), ดร.
เจาอาวาสวัดสารอด / ประธานมูลนิธโิ พลวพลือ
(ทางสวาง) / เลขานุการเจาคณะแขวงราษฎร
บูรณะ / อาจารยประจำหลักสูตรสันติศึกษา
มจร.
พระชญาเชษฐกาญจน กุลเพชรจารุภักดี (สนฺติปาโล) ผูอำนวยการฝายตางประเทศ และเจาอาวาส
วัดควันจี (ประเทศไทย)
ฯพณฯอารีเพ็ญ อุตรสินธุ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
พล.อ.วรพันธ วรศักดิ์โยธิน อดีตปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ที่ปรึกษาบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ พรมณฑารัตน แพทยที่ปรึกษาโรงพยาบาลตำรวจ
ทานมนตรี จิตรวิวัฒน
ผูพิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ
ทานพิทักษ อบสุวรรณ
อัยการอาวุโส สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด
สุวิศว เมฆเสรีกุล
ประธานกรรมการบริษัท เหล็กทรัพย จำกัด / อดีตสมาชิกวุฒิสภา
ธวัชชัย ศรีทอง
ผูต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย / อดีตรองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
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ประทุมพร กำเหนิดฤทธิ์

ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณภาค 9 ชวยทำงานชั่วคราวใน
ตำแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
ธีรวัฒน ตั้งเสรี
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดร.ประถมพงศ ศรีนวล
เศรษฐกรเชี่ยวชาญ รักษาการผูอำนวยการสำนัก สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เสกสรร ปญจะ
กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กองภพ สิงหนนท
Financial Advisor บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.อ. (พิเศษ) ดร.รมไทร วงษเจริญ ที่ปรึกษา บริษัท ศูนยวิจัยทางการแพทยอาชีวเวชศาสตรไทย จำกัด
พ.อ.มารุต เปลงขำ
ผูอำนวยการกองยุทธการและการขาว ศูนยรักษาความปลอดภัย
พ.ต.อ.ดร.อภิเษก ปศโน
ผูกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3
รองประธานมูลนิธิไรเชิญตะวัน
พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหลอ
รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกลุ คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย / อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ดร.อนันต พงศธรกุลพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่
บางพระ
ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
รองอธิการบดี และคณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ณัญชภัคร พูลสวัสดิ์
ผูสื่อขาว / บรรณาธิการ / โปรดิวเซอร / พิธีกร รายการเรื่องเลา
เชานี้ สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล
รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สมเลิศ พิภพธเนศ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล พรีเมียร กรุป จำกัด
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ
รองกรรมการฝายบริหารไดมอนด บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร จำกัด
กาญจนา สวัสดิ์สุข
กรรมการผูจัดการ บริษัท เขาใหญ เวิรลไวด เซอรวิส จำกัด
จารุกิตต ชำนาญ
กรรมการผูจัดการ บริษัท ท็อป โปรดักส ภูเก็ต จำกัด
จิรพรรณ โชติพิมล
Process Team Leader มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย
พระปลัดจิตรกร หันจางสิทธิ์ (ธมฺมธีโร) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจษฎา ชวยชูหนู
ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอรลัคส คอรปอเรชั่น จำกัด
เจษฎางค นันทปถวี
ผูจัดการ บริษัท แมชพอยททัวร เทรนนิ่ง แอนด ออแกนไนซเซอร จำกัด
พระมหาเดนศักดิ์ รักภักดี (สุขุมาโล) พระวิทยากรคลินิกคุณธรรม วัดเทพลีลา
ชญาณิน จรกลิ่น
ผูจัดการ บริษัท SS TRADING จำกัด
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ชวิน รติกุลวัฒนา
ชาคริต จงสถิตยไพบูลย
ชุมศิลป โสตถิปรีดาวงศ
ฐิตาภา เอี่ยมวิศิษฏ
ฐิติยา บุญพาชนะศรี
ณัฐวดี ขันชัยภูมิ
พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร
ธวัชชัย บุญสอน
นิธินาถ ทับทิม
ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา

กรรมการผูจัดการ บริษัท วี อินสไปร จำกัด
ผูจัดการ บริษัท เค.ซี.อินเตอรเฟรม จำกัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท ไดเทคเจอร จำกัด
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน on Amazon, Ebay, Shopee
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ท็อป โปรดักส ภูเก็ต จำกัด
ผูชวยผูใหญบาน กรมการปกครอง
ประธานบริษัท แอดเมดิคอลคลินิค จำกัด
Sales Engineer บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด
พยาบาลวิชาชีพสุขภาพจิตและจิตเวช ศูนยกาย ใจเปนสุข
ผูอำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอยางยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พระธนัชสรณ นุยประสิทธิ์ (ขันติโก) พระผูชวยวิทยากรคลินิกคุณธรรม วัดลาดปลาเคา
ปณิกา นวลศรี
Sales Executive บริษัท ยูโร เวลเนส เวิลด จำกัด
ปณิตา เพ็ชรน้ำสิน
กรรมการผูจัดการ บริษัท ดีอารเจ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด) จำกัด
ประชา สุขขำ
Co-Founder & Director of Engineering บริษัท ไฮ โซลูชั่น ออฟ เทเล
วิชั่น เน็ตเวิรค จำกัด
ประวิทย ทรงภิญโญทรัพย อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง
ดร.ปริญญา นิลรัตนคุณ
กรรมการผูจัดการ บริษัท คนโปรดของจักรวาล จำกัด
ปรียาภรณ ปริญญานันทการ ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท พีดี มารเก็ตติ้ง อินโนเวด จำกัด
ปุณยวีร หนุนภักดี ณ นคร กรรมการผูจัดการ บริษัท พีเอ็นวาย พร็อพเพอรตี้ จำกัด
พรวิจิตร เพ็ญดี
Executive Program Manager บริษัท แอพเวิรคส จำกัด
รศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน อาจารยพิเศษคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.พิเชษฐ จันทรทิพรักษ กรรมการผูจัดการ บริษัท ลิฟวิ่ง มิวเซียม จำกัด (มูลนิธิพิพิธภัณฑมีชีวิต)
พิพัฒน นวสมิตวงศ
ประธานเจาหนาที่บริหาร SP GROUP
พิมสิริ ศรีสันติสุข
Senior Advisor บริษัท เอส.โอ.เอส. สมารท ออแกไนซ โซลูชั่น จำกัด
ภัทราวุธ หอมสอาด
ประธานบริษัท บริษัท ผลิตไฟฟาพลังงานทดแทน (ประเทศไทย) จำกัด
ภัทริยา มุนีพีระกุล
ผูอำนวยการฝายการตลาด บริษัท ฟอรเบสท พร็อพเพอรตี้ส จำกัด
ภาณุพัฒน ศิริบุญญาวงศ Chief Business Officer บริษัท ประหยัดไฟ จำกัด
วาที่ ร.ต.ภูมิเกียรติ สวางวงศ อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พท.ป.มงคลฉัตร อวงรัมย ผูอำนวยการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด
มนตะกานต ใจอารียบำรุง Freelance Producer / MC
พระมหาเมธีพงษ สุภารักษ (อภิวฑฺฒโน)
ผูชวยเจาอาวาส วัดไตรรัตนาราม
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พระมหามณเฑียร ซายเกลี้ยง (วรธมฺโม)
ผูชวยเจาอาวาส วัดละหาร
ยุพิน พิมศร
ผูอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ทิพยสุดา จิตกูลสัมพันธ
กรรมการสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร / กรรมการสภา
วัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสาคร
นิตยา ปรีชานุกิจ
ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รวิวรรณ เอี่ยมรัศมีกุล
กรรมการผูจัดการ บริษัท ประหยัดไฟ จำกัด
รัฐสิษฐิ์ สิริรัฐกาณกุล
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี.เฮาส (2015) จำกัด
รัตติญา จันทรลอย สุทธลักษณ กรรมการผูจัดการ บริษัท โกลเบิล อินโนเวทีฟ เอดดูเคชั่น จำกัด
ริญญชยา ศิริเพิ่มพูนชัย
หุนสวนผูจัดการ โชครุงเรืองทรัพย 2005
รุงศักดิ์ เหลืองหิรัญภูษิต
กรรมการ บริษัท อัตถสาร จำกัด
รุงอรุณ น้ำแกว
ผูชวยกรรมการบริหาร บริษัท แพนดามอเตอร จำกัด
ลวิตร ฐกัดกุล
กรรมการบริหาร บริษัท แพนดามอเตอร จำกัด
ลัดดา เจ็งประเสริฐ
ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท วีจีแอล โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
ลันสะนี แสนสุข
CSR Specialist บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
วรพร ลัคนาชีวันต
Online Marketing Specialist
วราพร ธรรมศิล
กรรมการผูจัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย สเปเชี่ยลไทยการด จำกัด
วลัยพรรณ จิรชัยบูรณ
ประธานบริหาร บริษัท กรีน นาโน อินโนเวชั่น (โกลบอล) จำกัด
วศิตาภาวิ์ สาระกุล
เลขานุการผูบริหาร บริษัท เมอรรีนา จำกัด
วศิน แลวริด
กรรมการผูจัดการ บริษัท พีเอสคิวเอ็ม กรุป จำกัด
ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร
หัวหนางานบริการเภสัชเทศ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
วันเพ็ญ มิ่งมงคล
ผูประสานงาน สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
พระครูศรีวชิรนิมิต (บุญเชิด ไพโรจน) ผูชวยเจาอาวาส วัดไตรภูมิ
วิสุทธิ์ แกวเจก
เจาของกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหเชา
วีรวรรณ มิตรกูล
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอส.โอ.เอส. สมารท ออแกไนซ โซลูชั่น จำกัด
ศรัญญา ไชยธีรภิญโญ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ยูซีแอลเอ็กซเพิรท จำกัด
ศริญญา สิทธาไชย
กรรมการผูจัดการ บริษัท ลี คอสเมติกส จำกัด
ดร.ศิริพร ใจหาว
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทาแพ
ดร.ศุภลักษณ สุวรรณวิทย นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก
สพัชญนนทน เซสพีเดส
ประธานกรรมการผูจดั การ บริษัท เชนจฟอรกูด จำกัด
สมิทธ เตชะจิรกิจ
กรรมการบริหาร บริษัท แพนดามอเตอร จำกัด
สรัลพร รุงเจริญรวยยิ่ง
Marketing Executive บริษัท เอ.อี.เอส. เอ็นเตอรไพรสเซส จำกัด
สรีรพัฒน อินทรศิริ
ประธานบริษัท สยาม นาการา จำกัด

๖

สวัสดิ์ สวัสดิภาพ
สัญญา อายจันทึก
สายฝน สิยาห

เจาของกิจการอัญมณีจิวเวลรี่
วิศวกรโยธา บริษัท นิว อินดัสทรี้ จำกัด
เจาหนาที่บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขต
วังไกลกังวล
สำเริง ศักดิ์สิริไพศาลสิน
เจาของกิจการธุรกิจสงออกสัตวเลี้ยง
สุรณี สุระสิงห
รองประธานกรรมการ บริษัท โฮม แอคคาเดเมีย จำกัด
สุรพันธ วัฒนรังสรรค
Realty Specialist บริษัท RE/MAX Synergy จำกัด
พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ(ธนะเมศฐ เรืองศรีคุณภัทร) ผูชวยเจาอาวาส วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ(จิ่มกาย ตะรุวรรณ), ดร.
ผูชวยเจาอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
หฤทัย วิไลลักษณ เนินภู
นักลงทุนคุณคาอิสระ (value investor)
อภิวิชญ ศาสนพิทักษกุล
เจาของกิจการ และผูจัดจำหนาย Best New Era 2021
พระมหาอมร สุทธิ (มหาลาโภ) พระธรรมทูตสายตางประเทศรุนที่ 26 / ผูชวยเจาอาวาส วัดดอนมะกอก
อรัญญา สุขสง
ขาราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข
อสุนี เตียวตระกูล
กรรมการ ฟวเจอรเดคเคอร เซ็นเตอร
ภญ. อุษณีย อนุวรรตวรกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น สำนักงานคระกรรมการอาหารและยา
อะรุพงษ รองทอง
ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
อารดา อยูเจริญ
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ-ระ (ไทยแลนด) จำกัด
องอาจ แซโคว
ผูจัดการพัฒนาการขาย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
วรรณรดา ไชยเสน
ผูจัดการการตลาด พันธทิพยอินเตอรเน็ตโซลูชั่น
MR.XIN LI
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไทย รีนิวเอเบิล จำกัด
MR.XUDE CHEN
ผูจัดการทั่วไป บริษัท เอฟเอสจี อิควิปเมนท จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. 256๕

(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์)
ประธานสถาบันการสรางชาติ

