
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔ 
 

กลุ่มที่ ๑  

อาจารย์ที่ปรึกษา :  พล.อ.ต. ภูมิใจ  เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท.  Tel.0896253987 

๑ น.ส.กฤติยา  แก้วมหากาฬ นักการข่าวชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

๒ นายกอบชัย  ชูโต ผู้พิพากษาศาลช้ันต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 

๓ นายกิตติพงษ์  เอื้อพิพัฒนากูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ 

๔ 
รศ. ดร.ปิติ  ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๕ 
รศ. ดร.ภูมิ  มูลศิลป ์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุ่มที่ ๒ 

อาจารย์ที่ปรึกษา : พล.ต.จิระ เหล่าจิรอังกูร ที่ปรึกษา ศศย.สปท. Tel 0626989653 

๑ นายฉัตรกพงษ์  ต้ังเสวีพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒ ศ.พล.ต.ต.ดร.ชัชนันท์  ลีระเติมพงษ์ 
อาจารย์ (สบ ๖) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รักษาราชการแทนใน
ตำแหน่งคณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

๓ พ.อ. ฐนวัฒน์  วุฒิตะวันพัชญ ์ รอง ผอ.กภศ.ศศย.สปท. 

๔ น.ท. ณรงค์ศักดิ์  วงศ์โรจน์ 
แพทย์จิตอาสา/ข้าราชการเบ้ียหวัด สถาบันเวชศาสตร์การบิน 
กองทัพอากาศ 

กลุ่มที่ ๓ 

อาจารย์ที่ปรึกษา :พ.อ. บัณฑูร บำเรอราช รอง ผอ.ศศย.สปท.(๑)Tel.0953652596 

๑ พ.ท. ณัทธร  ศุภมาตย์ หน.นโยบายและแผน กนย.สนย.สนผ.กห. 

๒ นายเทียนชัย  มักเท่ียงตรง 
นักบริหาร ๑๓ สำนักอำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

๓ นายแทนคุณ  จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร 

๔ น.อ. ธเนศ  ศิลประสิทธิ์ ร.น. ผช.ผอ.กคก.สบท.สปช.ทหาร 

๕ นายธรรมรัตน์  ประยูรสุข 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต บริษัท บางจาก คอร์
ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 



กลุ่มที่ ๔ 

อาจารย์ที่ที่ปรึกษา :พ.อ.ประเทอืง  ปิยกะโพธิ์ รอง ผอ.ศศย.สปท.(๒)Tel”085-347-0228 

๑ พ.อ. ธิติโชต  พรมโสภา ผช.ผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร 

๒ พ.ท. ธีรพงษ์  หมื่นไกร หน.การจัดและการฝึก กนผ.สผอ.สส.ทหาร 

๓ น.อ. นที สิงห์ทอง นายทหารประจำ ศรภ. 

๔ นายนรภัทร  ลีธีระโชติ   ประธาน บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด 

๕ 
พ.อ. นรเศรษฐ์  จันทสูตร รอง ผอ.กพท.สวส.ขว.ทหาร 

กลุ่มที ่๕ 

อาจารยท่ี์ที่ปรึกษา: พ.อ.หญิง ศศิธร  ทันศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ศศย.สปท.Tel 089-492-0592 

๑ 
ผศ. ดร.นิสิต  อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม /ประธานกรรมการบริหารบริษัทยูลิซิส  
คอนซัลแทนซ์ จำกัด 

๒ 
นายบุญสรรค์  ประเสริฐกุลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

๓ นางเกศสุดา  มงคลนาวิน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

๔ น.อ. จงเจต  วัชรานันท์ ฝสธ. ประจำ กพ.ทหาร 

๕ 
พ.ต.ท. ภูริทัต  บุญช่วย รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานตรวจคน

เข้าเมือง 
กลุ่มที่ ๖ 

อาจารย์ที่ที่ปรึกษา :  น.อ. อาทิตย์ เจนจบสกลกิจ  ผอ.กสน.ศศย.สปท.Tel.081-818-5683 

๑ น.ส.มนต์สินี  เห็นพร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๒ น.ส.มาลินี  รัตนนันทพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๓ นายเมธี  ลิมนิยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๔ น.อ. วรกฤษ  เข็มแป้นพะเนา  ผช.ผอ.กผร.สนผ.ยก.ทหาร 

๕ น.ส.วัลวิสา  พงษ์อักษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คราวน์ คัปเปิลส์ เอวิเอช่ัน อีควิปเม้นท์ ซัพ
พลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 



กลุ่มที่ ๗ 

อาจารย์ที่ที่ปรึกษา : พ.อ. ทศพล  พุ่มพวง  ผอ.กผค.ศศย.สปท.Tel.064-973-4249 

๑ 
พ.อ. วีลพ  รอสวัสด์ิ ผช.ผอ.กฝศ.รร.ชท.สปท. 

๒ 
ผศ. ดร.ศรุตยา  สุนาถวนิชย์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อภิญญา กรุ๊ป 2546 จำกัด 

๓ 
น.ส.ศิริธร  นาคท่ัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์นโยบาย

และแผน สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานอัยการสูงสุด 

๔ 
น.ส.ศิริวรรณ  ศุภมิตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงาน 

๕ 
นายสไกร  คงธรรม วิทยากร ระดับ ๑๑ (ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเช้ือเพลิง) การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

กลุ่มที่ ๘ 

อาจารย์ที่ที่ปรึกษา: น.อ. ชูศักด์ิ เกษตรวิทย์  ผอ.กภศ.ศศย.สปท. Tel.0846828531 

๑ 
น.ท. สมชาย  ก้านบัวแก้ว ร.น. หน.ผทบ.กสน.ศศย.สปท. 

๒ 
นายสุชาติ  ใจสถาน ครูชำน าญ การพิ เศษ  หั วหน้ าแผนกวิช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

๓ 
น.ส.สุทิณี  จิตรจำเรือง 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการอธิบดี) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

๔ 
นายสุรอรรถ  ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

๕ 
พ.ต.อ. อนุรัตน์  ฉิมทิม ผู้กำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจ

สอบสวนกลาง 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ ๙ 

น.อ.หญิง จุฬารัตน์   เพชรวิเศษ  รอง ผอ.กศย.ศศย.สปท.Tel.081-8117-2842 

๑ 
นางอภิชยา  กิจเจา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๒ 
นายอภิสิทธิ์  พันธ์วิไล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ 



๓ 
นายอลงกรณ์  ทาอุบล ท่ีปรึกษาด้านการวางแผนและกลยุทธ์การส่ือสาร  

บริษทั ปรีด์ิ บางกอก จำกัด 

๔ 
ผศ.ดร.อัครเดช  มณีภาค รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม 

๕ 
น.ส.อัจฉรา  เนาวรัตน์ ผู้ช่วยรองหัวหน้าพรรค หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ 

๖ 
นายเอกรัฐ  มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


