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ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง/สังกัด

ลําดับ
กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1 นางสาว เบญจวรรณ สุดจริง
2 นางสาว เอกรัตน์ นาคาคง
3 นางสาว วัชรี จิตต์วรจินดา
4 นาย ธนยศ แสนสุขใส
5 นาย สง่า บัวระดก
6 นาย เติมพันธุ์ คําปุ้ย
7 นาย อัสนีย์ เชาว์วาทิน
8 นาย สถาพร พงษ์นาค
9 นาย ชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
10 นางสาว สมทรง บุญญภัทโร
11 นาย ธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
12 นาง ณิรมล เกิดแก้ว
13 นาง ศุภรินทร์ เสนาธง
กรมการปกครอง
14 นาย พิศิษฐ์ สิริสวัสดิกุล
15 นาย พลานุภาพ ธพรคําแพทย์
16 นาย เกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง
17 นาย ชัชวาลย์ ปทานนท์
18 นาย ชัชพงษ์ อาจแก้ว
19 นาย อนุชา เจริญรักษ์
20 นาย พัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล
21 นาย ชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ
22 นาย ปริญญา ภูมิพาณิชย์
23 นาย พีรณัฐ รัตนวรโอภาส
24 น.ส. สลารีวรรณ ทัพทวี
25 นาย กฤษณะ อยู่สุข
26 นาย รนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ
27 นาย ณัฐวัฒน์ บุญค้ํามา
28 นาย ชัยพร แพภิรมย์รัตน์

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดขอนแก่น
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองคาย
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําพูน
ผู้ช่วยเลขาธิการ (ศอ.บต.)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดชัยนาท
นายอําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
นายอําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
นายอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
นายอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
นายอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
นายอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นายอําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
นายอําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
นายอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
นายอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
นายอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ลําดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

นาย
นางสาว

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาง
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
ว่าที่ร้อยตรี
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ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง/สังกัด
อังกูร สุ่นกุล
นายอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
จิรภา ทองศิริ
นายอําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
เริงวิทย์ ถนอมแสง
นายอําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
สุพจน์ เมฆประดับ
นายอําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
พิรุณ วิมลอักษร
นายอําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา
วิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์
นายอําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
จิรศักดิ์ ชํานาญภักดี
นายอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ธานี หะยีมะสาและ
นายอําเภอละงู จังหวัดสตูล
อาภรณ์ ใหม่มงคล
นายอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชูศักดิ์ สบานแย้ม
นายอําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณรงค์ศักดิ์ สบาย
นายอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
อํานาจ เจริญศรี
นายอําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
สกล แก้วปวงคํา
นายอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สุวัฒน์ จันทร์สุข
นายอําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร
ผะอบ บินสะอาด
นายอําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กําธร เวหน
นายอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์
นายอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
บรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา
นายอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เจริญ เปลี่ยวจิตร
นายอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเทือง อยู่เกษม
นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
สมพจน์ สารภูษิตสันต์
นายอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
รณรงค์ ทิพย์ศิริ
ผู้อํานวยการส่วนกํากับ สืบสวน และปราบปราม
สมชัย เลิศประสิทธิพันธ์
นายอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
สาวิตร เจียมจิระพร
นายอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
ดงพล รุจิธรรมธัช
นายอําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
เดโช ประกาศแก่นทราย
นายอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
บุญช่วย หอมยามเย็น
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ธงชัย โอฬารพัฒนะชัย
นายอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ไพฑูรย์ มหาชื่นใจ
นายอําเภอด่านขุนทศ จังหวัดนครราชสีมา
ทรงศักดิ์ วลัยใจ
นายอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
กิตติภพ รอดดอน
นายอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
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ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง/สังกัด
อรรถวุฒิ พึ่งเนียม
นายอําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ไพโรจน์ จิตจักร
นายอําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
สามารถ หมั่นนอก
นายอําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี
จักเรศ พิทยาคม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการข่าว
วิศิษฐ์พัตน์ อนันตรสุชาติ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
ศราวุธ สุวรรณจูฑะ
นายอําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ลําดับ
60 นาย
61 นาย
62 นาย
63 ร้อยเอก
64 นาย
65 นาย
กรมที่ดิน
66 นาง สมบัติ จันทรลาวัณย์
67 นาย ภูชิสส์ ปิดดํา
68 นาย ราชันย์ ซุ้นหั้ว
69 นาย บุญธรรม หอไพบูลย์สกุล
กรมการพัฒนาชุมชน
70 นาย อนัษฐพงษ์ วิหคเหิร
71 นาง พิสมัย ชมเชย
72 นาย ธีระเชษฐ สอนปะละ
73 นาย ชัยวัฒน์ แสงศรี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
74 นาย สมบูรณ์ นวลเจริญ
75 นาย ภิญโญ เพชรสลับศรี
76 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู
77 นาย อภิรักษ์ คําโมง
78 นาย กุมพล พฤฒิพฤกษ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
79 นาย ชัยธวัช ศิวบวร
80 นาย วินัย อ่ํารัศมี
81 นาย อภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
82 นาย ธนทร ศรีนาค
83 นาง ศิรินันท์ มณีโชติ
การไฟฟ้านครหลวง
84 นาย สมพงษ์ สังขกุลมาลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
พัฒนาการจังหวัดแพร่
พัฒนาการจังหวัดน่าน
พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก
ผู้อํานวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี

บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 69
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 101 ราย
**********
ชื่อ - สกุล
ลําดับ
ตําแหน่ง/สังกัด
85 นาย นุกูล ตูพาณิช
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารโครงการ 1
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
86 นาย ไกวัล เดือนจํารูญ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
87 นาย ศุภชัย ลิมจุฑามาศ
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
88 นาย อรุณ ศรีใส
นายอําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
89 นาย สว่าง กองอินทร์
นักวิชาการป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
90 นาง วราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
91 นาย สุดชาย พรหมมลมาศ
ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง สํานักงานชลประทานที่ 1
92 นาย พีรพนธ์ กิจโกศล
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อํานวยการสํานักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
93 นาย สุพิศ พิทักษ์ธรรม
กระทรวงพาณิชย์
94 นาย คํานวณ สุวรรณดี
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
กระทรวงวัฒนธรรม
95 นาง วรรณวิภา จาปะสุข
ผู้อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมบัญชีกลาง
96 นางสาว สุรีย์ คุ้มทิม
คลังจังหวัดชลบุรี
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
97 นาง ชลธิชา ดาวเรือง
ผู้อํานวยการกองคดี 3
สํานักงบประมาณ
นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ รักษาการผู้อํานวยการกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 7
98 นาย พยุงศักดิ์ ครเจริญ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
99 นางสาว พิไล หิรัญวาทิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
100 นาย ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร
ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ
กระทรวงแรงงาน
101 นาย ภูมา ธรรมกุล
ผู้อํานวยการสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

