
 

ประกาศผลการคัดเลือกผูเ้ข้ารับการอบรม 

หลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ส าหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ ๒ 
(NIDA MAX: Digital Intelligence and Smart Systems) 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการศึกษาอบรม หลักสูตรนวัตกรรมการ
บริหารในโลกยุคใหม่ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ โดยได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการศึกษา
ในหลักสูตรดังกล่าว และได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันฯ ก าหนดไว้เรียบร้อย
แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่
ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ ดังนี้ 

 

 

ล าดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

1 นาย  กรณรงค์    ถึงฝั่ง Managing Director TOP Engineering Corporation 

2 นาย กษิตพัฒน์  วัฒนรวีวงศ์ เจ้าของกิจการ หจก.นี้ฮงบริการ 

3 นาย กิตติวุฒิ     กิตติกุลพิทักษ์ Managing director บริษัท เจที แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จ ากัด 

4 นาย เกรียงไกร   สืบสัมพันธ ์ ผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

5 นพ. ก าพล       พลัสสินทร ์ ประธานกรรมการ  โรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 อินเตอร ์

6 นาง จิราพร      ศรีสมวงษ ์ กรรมการบริษัท บริษัท อินโฟ ออล จ ากัด 

7 นาย เจตตสิทธ์ิ   สิตยางกูร กรรมการผู้จดัการ 
Enlighten Project Management  
Co.,Ltd. 

8 ว่าท่ีร้อยตร ีดร. ชนะคมศร  คงยืน ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์  
จังหวัดชัยภูม ิ

9 นาย ชนะโชติ    กิมเสวตร ์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท วอลดีไซน์ จ ากัด 

10 นางสาว ชารอน   ดัยเดียร   เลย์ซั่น Managing Director เอเชีย มีเดีย เซอร์วสิ จ ากัด 

11 นาย ชาติวรุตม์  เต็มพร้อม กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท บางนาแป้งมัน จ ากัด ธุรกจิ
ผลิตแป้งมันส าปะหลัง 



ล าดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

12 นาย ชิษณุพงศ์  ตรงดี กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีเอส ซัพพลายเออร์ จ ากัด 

13 นาย ชูชัย        วชิรบรรจง รองกรรมการผู้จดัการ บมจ.ประกันคุ้มภยั 

14 นาย ซิน  หลี ่ Chief Executive Officer บริษัท ซินไห่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

15 ดร. ฐาณิญา     พงษ์ศิริ 
ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ 
TNN 2 

สถานีโทรทัศน์ TNN 2 

16 นาย ณรงคศ์ักดิ์   ห้องบุหง่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ไทม์ เฟสติวัล จ ากัด 

17 พลต ารวจโท ณัฐธร        เพราะสุนทร 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ  

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

18 นางสาว ณัฏฐนันทน์  พลบวรรัชกุล เจ้าของบริษัท บริษัท เอ็นคิว เซอร์วิส จ ากดั 

19 นาง ธิติภัทร       คูหา 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
นโยบายดา้นสุขภาพ 

ส านักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข 

20 นาย ธีรวัฒน์       ธนาศรีกิติพงษ์ Managing Director SOWL M.I.C.E. Group Co., Ltd. 

21 นาง ธัญรัศมิ์      เศรษฐสริิวุฒ ิ กรรมการ บริษัท เอ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

22 นาย  นพไพสิษฐ์   ตระกลูนาบ ารุง กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอลิเต้ เอเจนซี่ จ ากดั 

23 นาย นิติพน        นิติภูมิเวชสกุล กรรมการผู้จดัการ บริษัท เมททอล สตาร์ ไมนิ่ง จ ากัด 

24 นาย นิติพันธ์ุ      ณ พัทลุง  Managing director 
บริษัท วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ สเปเชียล
ลิสต์ จ ากัด 

25 นาย  นิรชัย        รุ่งสุขประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท สีวลี บางกอก จ ากัด 

26 นาย นิวัฒน์       พฤกษ์วงศ์วาน CEO บริษัท สกายลักค์ จ ากัด 

27 นาง เนาวรัตน์    สุธรรมจริยา คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.บ้านร็อคการ์เด้น 

28 นางสาว น้ าฝน        ลัญฉนะวณิชย ์ กรรมการผู้จดัการ บจก.พีแอนด์พี โปรเฟสช่ันแนล 

29 นาย ปารเมศ      ธัญลักษณ์ภาคย ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอีสเทิร์นเสนาดีเวลลอปเม้นท์ 

30 นางสาว ปาลาวด ี     เนื่องจ านงค์ ผู้จัดการ บ.ไฮเทคเกลซเซอร์ จ ากัด 

31 นาย ปิยะพงศ์     เรืองรอง กรรมการผู้จดัการ โปรสตาร์ เคมีคลั จ ากัด 

32 นาย เปรมกมล    เอกทัตร CEO บจก.เทโลเนียร ์

33 นางสาว เปรมจติ      กัยวิกัยโกศล กรรมการ  Realway Co., Ltd. 

34 นาย ปัณณทตั     สมิทธิศักดา กรรมการบริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรสั
จ ากัด (มหาชน) 



ล าดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

35 นางสาว ปริตา         ชัยภัทรวงษ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ที เอส เอ จ ากัด /บริษัท
ซิกม่า เอซี จ ากัด 

36 นางสาว ปวินท์ทิตา   หลีนวรัตน ์ ประธานสภา เทศบาลต าบลธญับุร ี

37 นาย ประโยชน์    โสรัจจกิจ 
กรรมการผู้จดัการ /เจ้าของ
กิจการ 

บริษัทเอ็นแอนด์เจ อควาโปรดักส์
จ ากัด 

38 ดร. ประดิษฐ์     กิตติฤดีกลุ กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เทรน แอนด์ มีเดยีกรุ๊ป 
จ ากัด 

39 นาย พงศ์สวัสดิ์   หาญณรงค ์ กรรมการผู้จดัการ  แพลนท์อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

40 นาย พฤทธิพงศ์   จักกะพาก กรรมการผู้จดัการ บริษัท คอมพรินท์ซัพพลาย จ ากดั 

41 นางสาว พรรณภิลาศ ธรรมเอกสกลุ กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ตะวันทอง วัสดุก่อสรา้ง 
จ ากัด 

42 นางสาว พจนีย์        โรจน์วราวัตร กรรมการผู้จดัการ วัน สต๊อป เซอร์วสิ เอนเทอรไ์พร์ส 

43 นาย พรชัย         เครือญาติด ี กรรมการผู้จดัการ บจ โค้ว อินเตอร์ บิสซเเนส 

44 นาย  พลกฤษณ์    งามผิว ผู้จัดการ 
บริษัทหลักทรัพยย์ูโอบีเคยเ์ฮยีน 
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

45 นางสาว พิมพ์พร      นิธิกวีสกุล กรรมการผู้จดัการ บริษัท สตูดโิอ จี บาร์ จ ากัด 

46 นาย พิษณุวัฒก์   อ้วนสะอาด Managing Director Thai Insurers Datanet Co.,Ltd. 

47 นาย พีระ          อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน 
จ ากัด 

48 นาย ไพบูลย์       ส าราญภูต ิ กรรมการอิสระ บมจ.ลโีอ โกลบอล โลจสิติกส ์

49 นางสาว ภรภัทร      กิตติมหาโชค Marketing Analyst 
P.S.C.Trading & Devlopment 
CO.,LTD 

50 นาย ภูดิศ          ไตรวิลาสกลุ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไอเจน เอเนอรย์ี่ จ ากัด  

51 นางสาว ภัณฑริา      สิทธินววิธ ผู้บริหาร บริษัท ยิ่งเจริญ โกลด์ จ ากดั 

52 พลอากาศเอก มานะ         ประสพศร ี
อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือน
ทหารอากาศ 

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

53 นาย มุนินทร์    สืบพงษ์พันธุ ์ กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท บลูเอ็นเนอรย์ี่ ซิสเต็มแอนด์
เทคโนโลยี จ ากัด 

54 นาย ยงยุทธ     สุทธิชาติ 
รองผู้อ านวยการ รักษาการ
ในต าแหน่งศึกษานิเทศก ์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 



ล าดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

55 นาย รัชพล       ศิลาวิเศษฤทธ์ิ CEO 

YES Corporation Co., Ltd.  
 NIAB Inter Furnish Co., Ltd. 
YoungPA Architect Co., Ltd.  
Synergy Insight Co., LTD.  
See Doctor Now Co., LTd. 

56 นางสาว ละเอียด    กิมสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ บริษัท อีโค คาร์ จ ากัด 

57 พ.ญ. ลักขณา     หิรัญ 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านสูติ
นรีเวช 

โรงพยาบาลวภิาราม 

58 นางสาว ลักษณาวลัย์  เหมอุปถัมภ ์ ประธานกรรมการ บริษัท เรเกนวาล์ดเทรด จ ากัด 

59 นาย วานิช       อภิมั่นจินดากุล 
founder&managing  
director  

บริษัท polymart co.ltd. 

60 นาย วิสุทธิ์       กิตติรวีโชต ประธานกรรมการ บริษัท เรนโบว์ ซลิเวอร์ จ ากดั 

61 นางสาว วินิตา       ยุทธา   
ผู้บริหารลูกคา้อาวุโสสาย
งานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

เกษียณจาก ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 
มหาชน 

62 นางสาว วชิราภรณ์  จันทศร General Manager 
บจก.ดับเบิล้ยู เอ็น พี เวิล์ด ไวด์ 
จ ากัด 

63 นาย วิทยา       ทรัพย์เย็น 
รองผู้อ านวยการองค์การ
ตลาด 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

64 นางสาว วิมลรตัน์  ภูวรารักษ์ รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอส บี เวเคชั่น จ ากัด 

65 ดร. วรรณพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
เลขาธิการคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

66 นาง วรรณทิพย์  อุตสาหจติ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล/ 
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

บริษัทไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ ากดั 

67 พันต ารวจโท วันนพ     สมจินตนากุล 
เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

68 นาย วัชรพจน ์ ทรัพยส์งวนบุญ 
รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาและภาคคีวาม
ร่วมมือ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนบุรี 

69 รศ.ดร.นพ.ทพ. ศิริชัย      เกียรติถาวรเจริญ ผู้อ านวยการ 
รพ. ทันตกรรมมหาจักรีสริินธร  

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 



ล าดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

70 นาย ศิววุฒิ     ศรนิล กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอส .อาร์ พีอี กรุ๊ป จ ากัด 

71 นาง ศรีวรรณ  บูรณโชคไพศาล 
ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงาน
โรงไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

72 นาย ศุภชัย     รักพานิชมณี ประธานกรรมการ ปัญญา คอนซลัสแตนท์ จ ากัด 

73 นาย ศุภกร     รวยวาสนา Managing Director บริษัท ยูนิกซ์เดฟ จ ากัด 

74 พ.ญ. สายจินต์  อิสปีระดิฐ ผู้อ านวยการ รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

75 นาย สายตลุา    ณ ระนอง 
อาจารย์ประจ า          
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

76 นาง สิรลิักษณ์   ยิ่งจอหอ 
วิทยากร Coach และที่
ปรึกษาธุรกิจ SMEs 

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง และ 
สมาคมเครือข่ายท่ีปรึกษาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

77 นาย สิทธิชัย     จิตรตั้งตรง กรรมการบริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขาย
หน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จ ากดั 

78 นาย สุเพียร      เจียรวาป ี
นักพัฒนาระบบราชการ
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

79 นาย สุวัจพงษ์    อัศวทิพย์ไพบูลย์ กรรมการผู้จดัการ บจก.กิกะเฮลท ์

80 นาย สมพจน์     เตชะมีนา 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ช านาญการพิเศษ 

กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

81 นาย สถาพร      วานิชการชัย กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เรดบีท อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด 

82 นาย สมควร      วัฒนพิทยกุล 
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
ตรวจสอบ 3 

ส านักงาน คปภ. 

83 นาย สฐิภพ       สุรินยา CEO  branding 
บริษัทโคมายด ์อัลลายน์เอนซ ์เรยีล 
เอสเตท จ ากัด 

84 นางสาว  เสาวลักษณ์ รอดสมยั 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารที่ดิน 
และอาคาร  

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

85 นาย สัณห์พิชญ์  บุญยสมัพันธ์ุ General Manager Set and Actions Film Co., Ltd 

86 นางสาว อุมาวิณี     รัตนะ Financial Advisor AIA 

87 นาง อัญชลี      ลีนะบรรจง 
กรรมการผู้จดัการ –  
สายงานบริหาร 

บมจ.อีเอ็มซ ี

88 นาย อัครเดช     อินทร์โท่โล ่ Senior Manager Tripple T Broadband PLC 



ล าดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

89 นางสาว อาภรณ์     อินทุโสภณ หุ้นส่วน/ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอ ทรี ดิสทรบิิวช่ัน จ ากัด 

90 น.พ. อนุกูล       ไทยถานันดร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 

                                                               
        (ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง) 
                                                         ผู้ก่อตั้งและผู้อ านวยการหลักสูตรฯ  

 


