
มือถือ

๑ นาย กฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 089-897-9299

๒ นาย กู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดยะลา 089-203-4071

๓ นาย จรูญ พราหมหันต์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสตูล 089-203-4347

๔ นาย ธีรชาติ ฉัตรตระกูล หัวหน้าสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 089-203-4091

๕ นาย นพดล ปราศราคี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา 089-203-4285

๖ นาย มงคล อดทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองคาย 089-203-0769

๗ นาย วิรัตน์ รักษ์พันธ์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดพังงา 089-203-4245

๘ นาย สําเริง ไชยเสน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง 089-203-4075

๙ นาย กมล ประเสริฐกุล นายอําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 081-867-1350

๑๐ จ.ส.อ. เกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 081-966-1623

๑๑ นาย เกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 081-867-1933

๑๒ นาย ครรชิต ดีหนองยาง นายอําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 087-954-4418

๑๓ นาย คุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 081-867-1274

๑๔ นาย จเร ขวัญเกิด นายอําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ 081-867-0346

๑๕ นาย เจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎ์ธานี 089-586-8181

๑๖ นาย ชัยชาญ พูลผล นายอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 089-544-3837

๑๗ นาย ชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 081-617-2524

๑๘ นาย ชิดชนก ทับแสง นายอําเภอราชสาส์นจังหวัดฉะเชิงเทรา 081-867-0673

๑๙ นาย ชูชาติ สมสวย นายอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 081-789-9042

๒๐ นาย ชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 081-867-2589

๒๑ นาย ชูศักดิ์ เด่นยุกต์ นายอําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 081-867-0052

๒๒ นาย ทศพล สวัสดิสุข นายอําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 081-867-3259

๒๓ นาย นพฤทธ์ิ ศิริโกศล นายอําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 081-671-2131

๒๔ ว่า ที่ ร.ต. ปรีชา พลับน้อย นายอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 081-867-2271

๒๕ นาย พิทักษ์ บริพิศ นายอําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 081-867-2118

๒๖ นาย พิพิธ ภาระบุญ นายอําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 081-867-2844

๒๗ พ.จ.อ. ลิขิต ทองนาท นายอําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 081-853-9495

๒๘ นาย วชิระ เกตุพันธ์ุ นายอําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 081-867-5175

๒๙ นาย วรรณพล ต่อพล นายอําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 081-867-5770

๓๐ นาย วิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล 081-848-7626

๓๑ นาย วิบูลย์ จิรภากรณ์ นายอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 081-860-4772

๓๒ นาย วิรัตน์ ไชยสิทธ์ิ นายอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 081-867-2629

๓๓ นาย วิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 081-660-0666

๓๔ นาย ศรีชัย ตันทะโสภณ นายอําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 081-867-0891

๓๕ นาย ศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอําเภอกูกามยาว จังหวัดพะเยา 081-867-3134

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี ๖o

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการปกครอง



๓๖ นาย ศิรัษฎ์ ประสพเนตร นายอําเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 081-867-0613

๓๗ นาย สมชาย ไข่สุวรรณ์ นายอําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 081-867-5304

๓๘ นาย สมภพ ร่วมญาติ นายอําเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 081-867-6084

๓๙ นาย สมศักดิ์ นิสัยสม นายอําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 081-867-4579

๔๐ นาย สุทธิพงษ์ คล้ายอุดม ผู้อํานวยการส่วนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ 085-488-2654

๔๑ นาย สุวรรณ ช่วยนุกูล นายอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 085-894-5502/081-867-1341

๔๒ นาย โสภณ คชพันธ์ ผู้อํานวยการส่วนการทะเบียน สํานักบริหารการทะเบียน 081-772-5641

๔๓ นาย โสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 081-867-4732

๔๔ นาย องอาจ สังคหัตภากร ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน สํานักการสอบสวนและนิติการ 081-848-7616

๔๕ นาย อินทรีย์ เกิดมณี นายอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 081-867-4110

๔๖ นาย โอภาส ชูฤทธ์ิ นายอําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 081-8675756

๔๗ นาง ปราณี รัตนประยูร พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส 084-874-0616/089-870-8665

๔๘ นาย ปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด 084-874-0575

๔๙ นาย สมเดช ไพจิตรกุญชร พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 084-874-0588

๕o นาย ธนู บุญเลิศ ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด 081-622-9777

๕๑ นาย บุญช่วย ผูกสี เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี 081-814-4226

๕๒ นาย ปรีชา เปล่งผิว เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดระยอง 081-889-5979

๕๓ นาย เปลี่ยน แก้วฤทธ์ิ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดกระบี่ 081-959-7288

๕๔ ว่าที่ ร.ต. วัลลภ วัชรอํามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรม 089-816-2431

๕๕ นาย เชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล 081-536-0887

๕๖ นาง ทิพวรรณ แสงทองฉาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 089-924-5047

๕๗ นาย สุวพงษ์ ภูนาคพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม 081-974-6361

๕๘ นาย คมสัน สุวรรณอัมพา หน.สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 089-969-6729

๕๙ ว่าที่ ร.ต. ตระกูล โทธรรม หน.สนง.ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 081-555-3085

๖๐ นาย ธนะ พรหมดวง หน.สนง.ปภ.จังหวัดภูเก็ต 089-920-1662

๖๑ นาย มาหะมะพีสกรี วาแม หน.สนง.ปภ.จังหวัดนราธิวาส 089-969-6740

๖๒ นาย สรวุฒิ ปาลวัฒน์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดเลย 089-969-6771

๖๓ นาย วิชัย อมรเทพรักษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ 081-618-8891

๖๔ นาย ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อํานวยการฝ่ายบริการ 081-662-3719

๖๕ นาย สมเกียรติ อ้นทอง ผู้อํานวยการสํานักประสานนโยบายและแผน 085-484-2140

๖๖ นาย วีระชัย ชมสาคร ผอ.สนง.คกก.กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 089-511-4162

กรมที่ดิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประปานครหลวง 

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

กรมการพัฒนาชุมชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 



๖๗ นาย ธวัชชัย ฤทธากรณ์ ผู้อํานวยการสํานัก ๕ 089-823-9891

๖๘ นาง พนิดา ณ นคร สรรพากรพื้นท่ีสุราษฎร์ธานี ๒ 089-971-3888

๖๙ นาง จันทรา อุไรรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สํานักงานปลัดกระทรวง 084-388-8330

70 นาง ช่ืนจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี 084-700-3720

๗๑ นาย สมเด็จ แน่นอุดร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 089-831-1314

๗๒ นาย วุฒิพงศ์ เนียมหอม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 081-807-9111

๗๓ นาย ไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ.สํานักบริหารงานกลาง  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 081-545-1166

๗๔ นาย สมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 กรมป่าไม้ 084-7512812

๗๕ นาย ณรงค์ หุตานุกูล พลังงานจังหวัดปทุมธานี 081-174-7857

๗๖ นาง ปรีดา ดีโยธา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา 034-246-258

๗๗ นาย ประทีป ทรงลํายอง แรงงานจังหวัดลําพูน 085-961-5145

๗๘ นาย วิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดราชบุรี 089-833-5033

๗๙ น.ส. นิมัศตูรา แว ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา 081-540-0636

80 นาง พอชม ฉวีวัฒน์ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 081-835-8943

๘๑ นาย วีระยศ อุตรนคร อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 081-994-0035

๘๒ นาย วรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลําภู 081-964-1560

๘๓ นาย สุรนันท์ ศุภวรรณกิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สํานักงาน กศน. 081-845-0994

๘๔ นาย นิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 081-996-0071

๘๕ นาง อภิญาณ์ หทัยธรรม ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 081-907-7155

๘๖ น.ส. นารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 1 ราชบุรี 081-372-5082

๘๗ นาย คงณัฐ เล็กเจริญ สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม 082-523-1444

๘๘ น.ส. ประนอม คงพิกุล ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 089-924-1600

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการคลัง 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงพาณิชย์  

กระทรวงวิทยาศาสตร์  

กรมศิลปากร 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สํานักงานอัยการสูงสุด 



๘๙ นาย สมพล พรพัฒนเลิศกุล อัยการจังหวัดประจํากรม 084-874-3104/086-338-0284

๙๐ นาย สุรสิทธ์ิ ถือสัตย์ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรี 089-602-8136

๙๑ นาง ปานใจ ผ่องสว่าง ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร 086-374-0100

๙๒ นาย อํานาจ วิชยานุวัติ ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 081-866-3851

๙๓ นาย จารุพิษณ์ุ เรืองสุวรรณ ผู้อํานวยการ กศน.เขตบางกอกน้อย 089-924-3122

๙๔ นาย วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 081-389-8768

กรมปศุสัตว์ 

๙๕ นาย รังสรรค์ ระวังสําโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 081-967-7184

๙๖ นาย อรรณพ เสือกระจ่าง ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 085-660-9848

๙๗ นาย อเนก ณัฐโฆษิต ผอ.สนง.ทางหลวงชนบท จังหวัดเชียงราย 084-611-5084

๙๘ นาง สุพร ตรีนรินทร์ ผอ.กลุ่มแผนงาน สํานักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 081-805-9260

๙๙ นาย ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 089-715-8822

๑oo นาย เรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 081-827-4549

สภากาชาดไทย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมทางหลวงชนบท

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.)


