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ลําดับ ตําแหน่ง/สังกัด

กระทรวงมหาดไทย

1 นาย ชูเกียรติ บุศยรัตน์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี

2 นาย พงศ์เทพ ไข่มุกด์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปัตตานี

3 นาง พาตีเมาะ สะดียามู ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

4 นาย สมทบ กุลชล หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสระแก้ว

5 นาย สุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดระยอง

6 นาย กานต์ ศรีบุญลือ นายอําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

7 นาย ชนก มากพันธุ์ นายอําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

8 นาย ชนพหล ส่งเสริม ผู้อํานวยการส่วนระบบการปกครองท้องท่ี สํานักบริหารการปกครองท้องท่ี

9 นาย ชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

10 นาย ชาติชาย รัตนภานพ นายอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

11 นาย ชุติเดช(ธีรศักดิ)์ มีจันทร์ นายอําเภออมก๋อย จังหวัดเชีวงใหม่

12 นาย ไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอําเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

13 นาย ณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฎฐ์ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง 

14 นาย ณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

15 ร.ท. ทศพล ไชยโกมินทร์ นายอําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
16 นาย ธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง

17 นาย ธนยศ(ชาตร)ี ปานขาว นายอําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

18 นาย ธวัช พรหมอยู่ นายอําเภอนาโพ จังหวัดบุรีรัมย์

19 นาย นพดล มามาก นายอําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

20 นาย นักรบ ณ ถลาง นายอําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

21 นาย นิคม มณีจันทร์ นายอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

22 น.ส. นิติยา พงษ์พานิช นายอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
23 นาย นิวัฒน์ งามธุระ นายอําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 62 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

จํานวน  ๑๐2  ราย

ช่ือ - สกุล

กรมการปกครอง 



2

ลําดับ ตําแหน่ง/สังกัดช่ือ - สกุล

24 นาย บรรลือ ชูชาติ นายอําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

25 นาย บัญชา เชาวรินทร์ นายอําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

26 นาย บัญชา วัฒนวงศ์ นายอําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

27 นาย บุญชัย สมใจ นายอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
28 นาย ประภาส วันเดีย นายอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

29 นาย ปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

30 นาย พรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน สํานักบริหารการปกครองท้องที่

31 นาย ภรศิษฐ์ บุตรบุญ นายอําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

32 นาย มนตรา พรมสินธุ นายอําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น

33 นาย ยงยุทธ ป้อมเอ่ียม นายอําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา                

34 นาย รณยุทธ์ พรหมายน นายอําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

35 นาย รัฐพล นิโครธานนท์ นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

36 นาย วราดิศร อ่อนนุช นายอําเภอจุน จังหวัดพะเยา

37 นาย วุฒิดนัย สวัสดินฤนาท นายอําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

38 นาย ศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

39 นาย สุจินต์ วาจากิจ นายอําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

40 นาย สุธี คํามาเมือง นายอําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

41 นาย สุเมธ ธีรนิติ นายอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

42 นาย สุรชาติ แก้วศิลา นายอําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
43 นาย สุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

44 นาย สุริยัน ณรงค์กูล นายอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

45 นาย อนันต์ จรุงโรจน์รัศมี นายอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

46 นาย อนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

47 น.ส. ปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

48 ว่าที่ ร.ท. สุเมธ ทองดี พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี

49 นาย อภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดน่าน

50

51 นาย ดนัย เจียมวิเศษสุข เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดจันทบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมท่ีดิน 
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52 นาย นิมิตร ปัทมาคม เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครนายก

53 นาย วัชรินทร์ เจตนาวณิชย์ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดยโสธร

54 นาย พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

55 นาย วิจิตร จําปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี

56 นาย วิวัฒน์ มหาผลศิริกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

57 นาย วีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

58 นาย ชรินทร์ สุวรรณภูเต วิศกรโยธาชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

59 นาย นิรันดร์ บุญสิงห์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์

60 นาย ประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น

61 นาย สุเทพ รื่นถวิล หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

62 นาย ธีระชัย แสนภูวา ท้องถ่ินจังหวัดชัยนาท

63 นาย ปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

64 นาย อิสระ ละอองสกุล ท้องถ่ินจังหวัดนราธิวาส

65 นาง สุธัญญา ศรีสุริยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง

66 นาย วรังสิทธิ์ นามราษฎร์ ผู้เชี่ยวชาญ สํานักรองผู้ว่าการจําหน่ายและบริการภาค 3

67 นาย กชกร รักษาสรณ์ นายอําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

68 นาย ทศพร จันทรประวัติ นายอําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

69 นาย ชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ 

70 นาย ฐิติพร คล่องแคล่ว นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ

71 น.ส. วัลลภา ศิรประภาพงศ์ สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ๒๓ กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

การประปานครหลวง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงบประมาณ 
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72 น.ส. ชวนาถ ท่ังสัมพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

73 นาย ประพัน ไพรอังกูร ผู้อํานวยการกองกลาง กรมพลศึกษา

74 นาย สันติ ป่าหวาย ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 

75 นาย ชินชัย ชี้เจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

76 นาย ประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี 13

77 นาย ประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี 15

78 นาย สมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๐

79 น.ส. รวมพร ศิริรัตน์ตระกูล ผู้อํานวยสํานักภูมิสารสนเทศสถิติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ

80 นาย ตามเฉลิม จันทนาคร พลังงานจังหวัดกําแพงเพชร 

81 นาย ประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดพิจิตร 

82 น.ส. สุมาลี ญาณภาพ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง

83 นาง เพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน

84 นาย อรเทพ อินทรสกุล จัดหางานจังหวัดระยอง 

85 นาย สุวิทย์ ชัยมงคล ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 13 กรมศิลปากร

86 ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

87 นาง ลาวัลย์ ปัจจักขภัติ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 
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88 นาย ภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ ผู้อํานวยการศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม

89 นาย สุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

90 นาย ชัชวาล ฤกษ์อร่าม ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์

91 นาง สุนิสา ศุภจรรยา คลังจังหวัดสมุทรสาคร

92 นาย สมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร

93 พ.ต.ท. กรวัชร์ ปานประภากร ผู้บัญชาการสํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

94 นาย กษม เหรัญ สถิติจังหวัดขอนแก่น

95 นาย บุญเรือง แตงก่อ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

96 นาย วิทยา นีติธรรม ผู้อํานวยการกองกฎหมาย

97 นาย พีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด

98 นาย สุชาติ โรจน์ทองคํา ผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย

99 นาย ตนัย ไชยราช ผู้อํานวยการกลุ่มข้อมูลกฎหมาย

100 น.พ. สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

101 นาย อิทธิวุฒิ ฐิติวร ผู้อํานวยการสํานักการช่าง

102 นาง อัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมการจัดหางาน 

กรมทางหลวงชนบท 

กรมบัญชีกลาง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สํานักงานอัยการสูงสุด

สํานักงานศาลปกครอง  

สภากาชาดไทย 

เมืองพัทยา 

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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