
 

      ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
             เรือ่ง  รายช่ือผูไดรับรางวัลการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 55  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
*************** 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 55
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีผูเขารับการศึกษาอบรม จํานวน 104 คน  ดําเนินการระหวางวันที่ 
19 เมษายน - 11 สิงหาคม  2553 ณ วทิยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น 

 บัดนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบใหผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครอง 
ระดับสูง (นปส.) รุนที่ 55 ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรบัรางวัลเรียนดี ลําดับที่ 1 - 10 จํานวน 10 คน 
และรางวัลมนุษยสัมพันธดีเดน จํานวน 1 คน ตั้งแตวันที ่11 สิงหาคม  2553 ดังรายชือ่ตอไปนี ้   

รางวัลเรียนดี ลําดับที ่1-10 คือ 
 1 นายแพทยพิเชฐ บัญญัต ิ นายแพทย(ดานเวชกรรมปองกัน)เชี่ยวชาญ 
     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
 2 นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนนัท ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 3 นายลือชัย เจริญทรัพย นายอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 
 4 นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 
 5 นายสุรจิต พัฒนสาร อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานคดีทรพัยสิน 
     ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
    สํานักงานอัยการสูงสุด 
 6 นายกอบชัย บุญอรณะ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    จังหวัดชลบุรี 
 7 นางราตรี  รัตนไชย ผูอํานวยการสวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ 
     กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
  
 
 



  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
      ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
             เรือ่ง  รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 55   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
*************** 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 55
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีผูเขารับการศึกษาอบรม จํานวน 104 คน  ดําเนินการระหวางวันที่ 
19 เมษายน - 11 สิงหาคม  2553 ณ วทิยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น 

 บัดนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบใหผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครอง 
ระดับสูง (นปส.) รุนที่ 55 ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 104 คน สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 55 ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม  2553 ดังรายชื่อตอไปนี ้   

กระทรวงมหาดไทย     
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     
     1 นายรัชกฤช สถิรานนท หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา 
 2 นายสมฤกษ บัวใหญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 
 3 นายภัคพงศ ทวิพัฒน หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
     รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
     การบริหารทรพัยากรบุคคล(นักทรัพยากร 
     บุคคลเชี่ยวชาญ) 
 4 นายประสงค คงเคารพธรรม หัวหนาสํานักงานจังหวัดสกลนคร 
 5 นายวันชัย คงเกษม ผูอํานวยการกองสารนิเทศ 
กรมการปกครอง     
 6 นายประภาส คงแตง นายอําเภอเนินมะปราง จังหวดัพิษณุโลก 
 7 นายโภคากร สินสกลวัฒน นายอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
 8 นายสมชาย โยธาทิพย นายอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
 9 นายวิชัย ตั้งคําเจริญ นายอําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 
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 10 นายทิวา วัชรกาฬ ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบเรียบรอย 1  
                                                            สํานักการสอบสวนและนิติการ 
 11 นายธีรวัฒน สุดสุข นายอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี
 12  นายวสันต เวชศิลป นายอําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค 
 13 นายธงชัย ตรีทิพยรักษ นายอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
 14 นายธีระชัย ล้ิมประสิทธิศักดิ์ นายอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 15 นายธวัชชัย เกตุพันธุ นายอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ี
 16 นายเธียรชัย พุทธรังษี นายอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 17 นายสมภพ รุงโรจน นายอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 
 18 นายเชวงศักดิ ์ ใจคํา นายอําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
 19 นายโชติพัฒน สิชฌรังษี นายอําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ 
 20 นายชาธิป รุจนเสรี นายอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 21 นายจํารัส กังนอย นายอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 22 นายวิสาห พูลศิริรัตน นายอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
 23 นายศักระ กปลกาญจน นายอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 24 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นายอําเภอบางบอ จังหวัดสมทุรปราการ 
 25 เรือโทกฤษณ จินตะเวช นายอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 26 นายวิสิษฎ พวงเพชร ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร 
     และสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ 
 27 นายสรายุทธ แกวกุลปรีชา นายอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 28 นายณัฐวัสส วิริยานภาภรณ นายอําเภอศรีบญุเรือง จังหวัดหนองบัวลําภ ู
 29 นายบรรจง สิงทพ นายอําเภอนาด ีจังหวัดปราจีนบุรี 
 30 นายนิวัฒน รุงสาคร นายอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
 31 นายเชาวลิตร แสงอุทัย นายอําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 
 32 นายยุทธนา นุชนารถ นายอําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว 
 33 นายประเสริฐ จิตมุง นายอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 
 34 นายไกรสร กองฉลาด นายอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 
 35 นายเศรษฐชัย ธนารักษ นายอําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร 
 36 นายลือชัย เจริญทรัพย นายอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 
 37 นายบุญเติม เรณุมาศ นายอําเภอไพรบึง จังหวัดศรสีะเกษ 
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 38 นายสุรพล ลีลาเลิศแลว นายอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 
 39 นายผล ดําธรรม นายอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
 40 นายนรินทร ทรงนิพิฐกุล นายอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 41 นายอภิชาต ิ ชุมเชื้อ นายอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน 
 42 นายอดุลยรัตน องอาจยุทธ นายอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 
 43 นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย นายอําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว 
 44 นายคณกร เครือวรรณ นายอําเภอปากชม จังหวัดเลย 
กรมการพัฒนาชุมชน     
 45 นายสุทิน มณีพรหม พัฒนาการจังหวัดนครศรธีรรมราช 
 46 นายวราชัย พิทักษธรรม พัฒนาการจังหวัดสตูล 
 47 น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 
กรมที่ดิน    
 48 นายศุภวัชร ศักดา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี 
 49 นายวิโรจน เตชะจันตะ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด 
 50 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการทะเบียนที่ดิน  
    กรมที่ดิน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง     
 51 นางมณฑา อุนยะพันธุ ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหและประเมินผล  
     สํานักพัฒนามาตรฐาน 
 52 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
 53 นายพิชัย อุทัยเชฏฐ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     
 54 นางอารียา โลณะปาลวงษ หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 
 55  นางจรัส ใยเยื่อ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     จังหวัดนครนายก 
 56 นายกอบชัย บุญอรณะ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    จังหวัดชลบุรี 
 57 นายพรเชษฐ แสงทอง หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    จังหวัดบุรีรัมย 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน     
 58 นายนิวัฒน   ภาตะนันท ทองถิ่นจังหวัดลพบุรี  
    รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง  
    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 59 นายเลือดไท   วงศใหญ ทองถิ่นจังหวัดแพร 
 60 นายวรงค   คลังเงิน ทองถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี
 61 นายสุชาติ  สบาย ทองถิ่นจังหวัดชัยภูม ิ
 62 นางราตรี  รัตนไชย ผูอํานวยการสวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ 
 63 นายอนุชิต   สังฆสุวรรณ ทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 
การไฟฟาสวนภูมิภาค     
 64  นายชูศักดิ์   อนุศักดิ์เสถียร ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 12  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
การประปานครหลวง     
 65 นายวุฒินันท สิลมัฐ ผูอํานวยการฝายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี 
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)     
 66 นายเจษฎา จิตรัตน นายอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 67 นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ นายอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
สํานักงบประมาณ     
 68 นายทรงยศ   โรจนวีระ ผูเชี่ยวชาญดานยุทธศาสตรการงบประมาณ 
     เพื่อบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 69 นางรัชนี   นําพูลสุขสันติ์ ผูเชี่ยวชาญดานยุทธศาสตรการงบประมาณ 
     เพื่อบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
กรมสรรพากร     
 70 นายเกรียงชัย   ธันวานนท  สรรพากรพ้ืนที่นครราชสีมา 2 
กรมธนารักษ      
 71 นางปราณี จุณณะปยะ ธนารักษพื้นที่ระยอง 
กรมองคการระหวางประเทศ      
 72 นายศรายุธ กัลยาณมิตร ผูอํานวยการกองงานบริหารองคการ 
     ระหวางประเทศ 
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สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย     
 73 นายชูเกียรต ิ บุญวัฒนา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
     จังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน     
 74 นายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ     
 75 นายสานิตย วงษพันธุ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
กรมชลประทาน      
 76 วาที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สํานักโครงการขนาดใหญ 
 77 นายสัญชัย   เกตุวรชัย ผูอํานวยการสํานักโครงการขนาดใหญ  
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ     
 78 นายเสนอ ชูจันทร ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม     
 79 นายประมณฑ สถาพรนานนท วิศวกรโยธาเชีย่วชาญ  
     สํานักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
 80 นายวรพล จันทรงาม ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 81 นายปรมินทร   วงศสุวัฒน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     ส่ิงแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 82 นายฉลอง   ของเดิม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
     ส่ิงแวดลอมจังหวัดนนทบุร ี
กรมทรัพยากรนํ้า     
 83 นายสมฤทธิ ์ วิไลพรรัตนา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช      
 84 นายสมหมาย กิตยากุล ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน      
 85 นายนท ี ทับมณ ี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย     
 86 นายวัชระ รัตนวิไล พาณิชยจังหวัดหนองคาย 
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กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน      
 87 นายภูมิ์พงษ ขุนฉนมฉ่ํา ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรม 
     เด็กและเยาวชน 
กรมราชทัณฑ      
 88 นายสุวิจักขณ ศรีเบ็ญรัตน ผูบัญชาการเรือนจํากลางลพบุรี 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)      
 89 นายนพดล เพชรสวาง ผูอํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริต 
     ในภาครัฐ 4 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)      
 90 นายชลัยสิน โพธิเจริญ ผูอํานวยการสวนอํานวยการบังคับใชกฎหมาย 
     สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 
กรมศิลปากร      
 91 นายพีรพน พิสณุพงศ ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช 
กรมวิทยาศาสตรบริการ     
 92 นางสุมาลี   ทั่งพิทยกุล ผูอํานวยการโครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     
 93 นายกฤตชัย อรุณรัตน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษา 
     นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     จังหวัดลพบุรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
 94 นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     
 95 นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนนัท ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 96 น.พ.พิเชฐ บัญญัต ิ นายแพทย(ดานเวชกรรมปองกัน)เชี่ยวชาญ 
     สํานักงานสาธารณสุขังหวัดตาก 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม     
 97 นายชัยสิทธิ์ วรคําแหง อุตสาหกรรมจังหวดัสมุทรสาคร 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา     
 98 นายธารทิพย มีลักษณะ ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 



 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   


