
1 นปส.66

(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 27 มกราคม 2559 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 11 เมษายน 2559)

ลําดับ ตําแหน่ง/สังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 นาง แจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 นาย ณัฐพล ธานีรัตน์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดชัยนาท

3 นาย ทวี จงประเสริฐ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดจันทบุรี

4 นาย นิมะ มะกาเจ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดยะลา

5 นาย วัชรพงษ์ โพธิ์สูง หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ

6 นาย ศุภชัย ปัญญาศิริ ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

7 นาย สมยศ วงศ์เจริญ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง

8 นาย อรัญ สรรเสริญ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดตาก

9 นาย กฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

10 นาย เกริกไกร สงธานี นายอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 นาย ชวภณ ประชิตวัติ นายอําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

12 นาย ชัยยศ เอ้ือปัญญาพร นายอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

13 นาย ชาตรี ณ ถลาง นายอําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

14 นาย โชคชัย วัฒนกูล นายอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

15 นาย ถาวร พรหมฉิม นายอําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16 นาย ถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

17 นาย ธนิต ฤกษ์มี นายอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

18 นาย นรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

19 นาย นิธิวัชร์ จันทร์เฉลียว นายอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 นาย ประกาศ สุขกุล นายอําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

21 นาย ปรัชญา เปปะตัง นายอําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

22 นาย ปิยะพันธ์ นาคะเสถียร นายอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

23 นาย เพชรพงษ์ จิวะนนท์ นายอําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

24 นาย มงคล พูลรักษ์ นายอําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 66

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จํานวน  102 ราย

ช่ือ - สกุล

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
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25 นาย มนตรา กอซอ นายอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

26 นาย ยงยุทธ จรเสมอ นายอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

27 นาย ฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

28 นาย วาทิต ปัญญาคม นายอําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

29 นาย วีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

30 ว่าท่ีเรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

31 นาย สมภพ ณีศะนันท์ นายอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

32 นาย สมศักดิ์ จันทรชู นายอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

33 นาง สายใจ มีชนะ นายอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

34 นาย สุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

35 ว่าท่ีร้อยตรี สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

36 นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

37 นาย สุริยา พานิชพงศ์ นายอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

38 นาย อํานวย ปองนาน นายอําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

39 ว่าท่ี ร.ต. อิทธิพล บุบผะศิริ นายอําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก40 นาย สิทธชาติ มงคลชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

41 นาย ไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

42 นาย ดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดยโสธร

43 นาย ภูษิต ลัทธิธนธรรม พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

44 นาง ศิรินันท์ รักขติวงศ์ พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

45 นาย ชวลิต อัศวะมหาศักดา เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดบุรีรัมย์

46 นาง นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
47 นาย วราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมท่ีดิน
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48 นาย เจษฎา ครรชิตานุรักษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

49 นาย ชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

50 นาย ภวัต ใจห้าว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

51 นาย เชาวลิต นิฒรัตน์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง

52 นาง รติฬส มีคําแหง หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก

53 นาย สันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี

54 น.ส. สุพัตรา คล้ายทิม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

55 นาย อํานาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

56 นาง คณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

57 เรืออากาศตรี สําเริง เชี่ยวชูกล ผู้อํานวยการไฟฟ้าเขตวัดเดือน

58 นาย ปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

59 น.ส. คอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส (ศอ.บต.)

สํานักปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
60 นาย ไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กรมการปกครอง (ศอ.บต.)
61 น.ส. พิลาส หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส กรมบัญชีกลาง (ศอ.บต.)
62 นาย เศวต เพชรนุ้ย นายอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กรมการปกครอง (ศอ.บต.)

63 นาย พีระ ทองโพธิ์ ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
64 นาง สุดฤทัย เลิศเกษม ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ 

65 น.ส. สมจิต ธีรยุทธวงศ์ สรรพกรพ้ืนท่ีระนอง กรมสรรพกร
66 นาย สุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พ้ืนท่ีหนองบัวลําภู กรมธนารักษ์

การไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงการคลัง
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67 นาง ต้องฤดี มากบุญ ผู้อํานวยการสํานักจัดการและบริหารทรัพย์สิน  สํานักงานปลัดกระทรวง

68 นาย พงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพังงา สํานักงานปลัดกระทรวง

69 นาย ชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สํานักงานปลัดกระทรวง

70 นาง พรสม เปาปราโมทย์ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จังหวัดชลบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวง

71 นาย ปัญจ์ธน ม่วงมี ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดน่าน
72 นาย วัชรินทร์ ภู่แพร่ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
73 นาย บุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม กรมส่งเสริมการเกษตร

74 นาย ธํารง ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
75 นาย ปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดลําปาง
76 นาย สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

77 นาย สมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 7

78 นาย ถาวร จิระโสภณรักษ์ ประมงจังหวัดชัยนาท

79 นาย บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปุศสัตว์ เขต8 สุราษฎร์ธานี
80 นาย รัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง

81 นาย ธนภัทร ปิติสุวรรณรัตน์ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทกําแพงเพชร

82 นาย เชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ

กรมประมง

กรมชลประทาน

กรมปศุสัตว์

กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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83 ว่าท่ีร้อยเอก คมสัน ดุษฎีเสนีย์ พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานปลัดกระทรวง

84 นาย เมธี บัวพ่ึง พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปลัดกระทรวง

85 นาง รัชดาวรรณ ศิริไพบูลย์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

86 นาย เสกสรร สุขแสง ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร 6 กรมบังคับคดี

87 พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้บัญชาการสํานักพัฒนาและสนับสนุนพิเศษ

88 นาย สมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนงาน สํานักงานประกันสังคม
89 นาง เพ็ญศรี ฉัตรอนันทเวช ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ

90 ว่าที่ พ.ต. ประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สํานักงานปลัดกระทรวง

91 นาย จรัล ยุบรัมย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

92 ว่าที่ พ.ต. สันทัด สัตยายุทย์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 3 จังหวัดสงขลา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

93 นาย อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวง

94 นาย บรรจง สุกรีฑา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวง

95 น.ส. อังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

96 พ.ต.อ. รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ รองผู้บังคับการ กองบังคับตํารวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

97 พ.ต.อ. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการ กองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงยุติธรรม



6 นปส.66

(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 27 มกราคม 2559 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 11 เมษายน 2559)

ลําดับ ตําแหน่ง/สังกัด

บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 66

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จํานวน  102 ราย

ช่ือ - สกุล

98 พันตํารวจโท ธีรพงศ์ ดุลยวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนทางการเงิน

99 น.ส. ปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์ อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด

100 นาย ประเทือง เผ่าดิษฐ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13

101 นาง วิไลลักษณ์ ประยูรพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านบริหาร  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชกาอาณาจักร (กอ.รมน.)
102 นาง ศรีวัลลภา อนันทวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สํานักงานบริหารงานบุคคล

..............................................................

สภากาชาดไทย

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สํานักงานอัยการสูงสุด

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


