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ตําแหน่ง/สังกัด

๑ นาย ขจรศักดิ์ เจริญโสภา หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสงขลา

๒ นาง ณิทฐา แสวงทอง หัวหน้าสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

๓ นาย ทวี สุทธิถนอม หัวหน้าสํานักงานจังหวัดตาก

๔ นาย นาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี

๕ นาย ปานทอง สระคูพันธ์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

๖ นาย สมเกียรติ จันหนู หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนราธิวาส

๗ นาง สุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

๘ นาย ชาญศักดิ์ ถวิล หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
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กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง 

สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 

๙ นาย กรณ(์นิกร) มาตย์นอก นายอําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๑๐ นาย กิตตินันท์ อรรถบท นายอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู

๑๑ นาย เกียรติศักดิ์ ป้อมทองคํา นายอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

๑๒ นาย โกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

๑๓ นาย คนิจ แก่นจันทร์ นายอําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔ นาย คํารบ เครือณรงค์ นายอําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕ นาย จรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน

๑๖ นาย จิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

๑๗ นาย ชนาธิป เสมแย้ม นายอําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๑๘ นาย ชาตรี จันทร์วีระชัย นายอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

๑๙ นาย ชิษณุพงศ์ บูรณา นายอําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๐ นาย ชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

๒๑ นาย โชคชัย(ธนา) วิชิตะกุล นายอําเภอนํ้าเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ

๒๒ นาย ณัฐวุฒิ วีระชุนย์ นายอําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

๒๓ นาย ทิวา วัฒนะไพบูลย์สุข นายอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

๒๔ นาย ธีระพงศ์ เศลารักษ์ นายอําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

๒๕ นาย นรินทร์ บําเรอพงศ์ นายอําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง 

๒๖ นาย นรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

๒๗ นาย ประสิทธิ์ เปรมจิตร์ ผู้อํานวยการส่วนกําลังพลและส่งกําลังบํารุง สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน
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๒๘ นาย ประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน

๒๙ นาย ปรีชา มณีวงษ์ นายอําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

๓๐ นาย พรเทพ วัชกีกุล นายอําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

๓๑ นาย พิเนตร เลิศเขมทัต นายอําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๓๒ นาย รพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์ นายอําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

๓๓ นาย วิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

๓๔ นาย วิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร

๓๕ นาย ศุภศิษฏ์ หล้ากอง นายอําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน

๓๖ นาย สมเกียรติ ดวงมณี นายอําเภอห้วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุ์

๓๗ นาย สมชาย ชํานิ นายอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

๓๘ นาย สมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๓๙ นาย สมศักดิ์ บุญทํานุก นายอําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร๓๙ นาย สมศักดิ์ บุญทํานุก นายอําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

๔๐ นาย สราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๔๑ นาย สุวัฒน์ เข็มเพชร นายอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

๔๒ นาย อลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔๓ นาย อานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบํา นายอําเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

๔๔ นาย อํานวย พานทอง นายอําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๔๕ นาย พินิจ แก้วจิตคงทอง นายอําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๔๖ นาย รณชิต พุทธลา นายอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

๔๗ นาย วรณัฎฐ์ หนูรอต นายอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

๔๘ นาย ศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

๔๙ นาย ศุภมิตร เล่ือนสุคันธ์ นายอําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕๐ นาย มงคล นุ้ยศรีดา พัฒนาการจังหวัดสตูล 
๕๑ นาย ศุภกร มูลสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดอํานาจเจริญ
๕๒ นาย สิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

๕๓ นาย ชูศักดิ์ ศรีอนุชิต ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
๕๔ นาย ณรงค์ สืบตระกูล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
๕๕ นาย ทรงวุฒิ สายแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

กรมที่ดิน 

กรมการพัฒนาชุมชน 

๕๕ นาย ทรงวุฒิ สายแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
๕๖ นาย ชัชวาล เชิดไชยศักดา เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
๕๗ นาย โศภนมิตร์ บุนนาค เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
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๕๘ นาย สมพร พรหมพันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕๙ นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

๖๐ นาย ไพบูลย์ ณะบุตรจอม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
๖๑ นาย วงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

๖๒ นาย อนุชัย บูรณประเสริฐกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

๖๓ นาย ชัยวัฒน์ บูรพาวิจิตรนนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

๖๔ นาย กฤชเพชร เพชระบูรณิน หัวหน้าสํานักงานป้องกันฯ จังหวัดพิจิตร รกน.หัวหน้าสํานักงานป้องกันฯ จังหวัดปทุมธานี

๖๕ นาย ปรีชา ทองคํา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

๖๖ นาย ปิยะ วงศ์ลือชา หัวหน้าสํานักงานป้องกันฯ จังหวัดปทุมธานี รกน.ผู้อํานวยการกองคลัง 

๖๗ นาย วิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖๘ นาย เจษฎา วัฒนานุรักษ์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๙ นาย ชัยรัตน์ ประเสริฐศรี ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ อุบลราชธานี

๗๐ นาย ขจร ศรีชวโนทัย ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

๗๑ นาย ธวัชชัย เล้ียงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

๗๒ นาย ศิริพันธ์ ศรีกงพลี เลขานุการกรม

๗๓ นาย สุชาติ สุขดี ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

๗๔ น.ส. กมลชนก วรินทรเวช ผู้เช่ียวชาญการประปานครหลวง 

๗๕ นาย ขจิต ศรีสมบัติ ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความเส่ียง

๗๖ นาย จรัญ จันทรปาน นายอําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

๗๗ นาย บําเหน็จ บินหรีม นายอําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

๗๘ นาย บุญเติม รองเล่ือน นายอําเภอกาบัง จังหวัดยะลา

๗๙ นาย ปรีชา ชนะกิจกําจร นายอําเภอยะหา จังหวัดยะลา

๘๐ นาง อลิสรา มะแซ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

การประปานครหลวง 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

๘๑ นาง กัญญา พรปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ กรมประชาสัมพันธ์
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
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๘๒ นาย วิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๘๓ นาย ภัททะพงศ์ เทียนศรี ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคล่ือนแนวพระราชดําริ

๘๔ นาย นิตย์ ลิมปิทีป สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕
๘๕ นาย สมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
๘๖ นาย อัครุตม์ สนธยานนท์ สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
๘๗ นาง แก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ คลังจังหวัดน่าน กรมบัญชีกลาง

๘๘ นาย เดชา เศวตศิโรรัตน์ ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์  การกีฬาแห่งประเทศไทย
๘๙ นาง ธิดา จงก้องเกียรติ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

กระทรวงการคลัง 

กระทรวงคมนาคม
๙๐ นาย บุญเพ็ง สืบภา ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี
๙๑ นาย พิชัย สุขอยู่ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท
๙๒ นาย ภูมิพัฒน์ กวีก้องเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น

๙๓ นาง ชนิดา จิตต์สุทธิผล นักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง

๙๔ น.ต. สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี
๙๕ นาง ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
๙๖ นาย พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๙๗ นาย ธิติ สุขนิยม พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

๙๘ นาย กฤช กระแสร์ทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงราย
๙๙ พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้บัญชาการสํานักคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑๐๐ นาย เสถียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี

๑๐๑ นาย กมล ฝอยหิรัญ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๐๒ นาย ประสาน ชัยวิรัตนะ นายแพทย์เช่ียวชาญ โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงพลังงาน  

กระทรวงยุติธรรม  

กระทรวงแรงงาน 

๑๐๒ นาย ประสาน ชัยวิรัตนะ นายแพทย์เช่ียวชาญ โรงพยาบาลชัยภูมิ 
๑๐๓ นาย อุดม ภู่วโรดม ผู้อํานวยการสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๑

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

๑๐๔ นาง นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค ๕ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๐๕ นาง สุพร คมขํา ผู้อํานวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๐๖ นาย สุทิน แก้วพนา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

๑๐๗ นาง สุทิน โรจนาปิยาวงศ์ สถิติจังหวัดนครนายก
๑๐๘ น.ส. อัจฉรา จุ๋ยมา สถิติจังหวัดสุโขทัย

๑๐๙ นาย สมาน สะแต ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดยะลา

๑๑๐ นาย โกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
๑๑๑ นาย สุเทพ เกษมพรมณี ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา
๑๑๒ นาย เมธาดล วิจักขณะ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
๑๑๓ น.ส. ทัศชล เทพกําปนาท ผู้อํานวยการกอง กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กระทรวงวัฒนธรรม 

๑๑๓ น.ส. ทัศชล เทพกําปนาท ผู้อํานวยการกอง กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๑๔ นาย ชยพล พงษ์สีดา ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

๑๑๕ นาย ประธาน มธุรพจน์ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครนายก

๑๑๖ นาง พรรณธร เจริญกุล ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

๑๑๗ ม.ร.ว. รณจักร์ จักรพันธุ์ รกน.นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ
๑๑๘ นาย สุรยุทธ ศรีประเสริฐ รกน.นักวิเคราะห์งบประมาณเช่ียวชาญ

๑๑๙ นาย ธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อํานวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง ๔

กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ก.ก.ต.) 

สภากาชาดไทย  

สํานักงบประมาณ 


