
         

         

 

 

 
คําสั่งผู้อํานวยการโครงการศกึษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 

        ท่ี   ๔    / ๒๕๕7 
เรื่อง  การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจําวัน (กป.) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี ๖3 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------------- 

 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปฏิบัติ
เก่ียวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓ แห่งประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น จึงให้
แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี ๖3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
ออกเป็นกลุ่มปฏิบัติการประจําวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กป. ดังต่อไปนี ้

 ๑. กป.๑ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีม่วง   ประกอบด้วย 
๑. นางกุลดา พันธ์เตี้ย หัวหน้าสํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร 
๒. นายชูศักดิ์ ราชบุร ี นายอําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์
๓. นายแปลก เทพรักษ์ นายอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุร ี
๔. นายวชิระ พันดุสะ นายอําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
๕. นายสุรสิทธิ ์ สิทธิกรวนิช นายอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 
๖. นายฉลาด ทํานุพรพันธ ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมท่ีดิน 
๗. นายพีระพล ยังขาว หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดหนองคาย 
๘. นายวิม ยาหิรัญ ผู้อํานวยการสํานัก 2 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
๙. นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๐. นายนรินทร ์ สายซอ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุร ี
๑๑. นายพิชิต หุ่นศิร ิ ผูอํ้านวยการสํานักงานทางหลวงชนบท 

จังหวัดปราจีนบุร ี
๑๒. น.ส.ศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดแพร่ 

 ๒. กป.๒ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีน้ําเงิน   ประกอบด้วย 
๑. นายพิชิต บุญรอด หัวหน้าสํานักงานจังหวัดน่าน 
๒. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓. นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจํานงค์ นายอําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุร ี
๔. นายวนิพงศ์ มุณีน้อย นายอําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
๕. นายสุวิทย ์ พุกกะเวส นายอําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ์
๖. นายวัชรินทร ์ สามารถ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดลําปาง 
๗. นายเกรียงไกร สมเสนาะ ท้องถ่ินจังหวัดสุโขทัย 

 



 ๒ 

  
๘. นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต ้ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
๙. นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดนครปฐม 
๑๐. นายประเสริฐ สีน้ําเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุร ี
๑๑. นายอุดม เพชรคุต ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 ๓. กป.๓ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง   ประกอบด้วย 
๑. นายภิรมย ์ นิลทยา หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุร ี
๒. นายณรงค์ จันทร์ทอง นายอําเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร ์
๓. นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
๔. นายวรญาณ บุญณราช นายอําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
๕. นายอนุกูล เรือนแก้ว นายอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖. นายเสว ี จิระเสว ี เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสระบุร ี
๗. ว่าท่ี ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถ่ินจังหวัดยโสธร 
๘. นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย กรมบัญชีกลาง 
๙. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๙ กรมชลประทาน 
๑๐. นายมงคล สกุลรุจินันท์ พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  
๑๑. นายอินทพร จั่นเอ่ียม ผู้อํานวยการสํานักงานศาสนสมบัติ  

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

 ๔. กป.๔ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีส้ม   ประกอบด้วย 
๑. นายการันย์ เก้ือวันชัย นายอําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
๒. นายณรงค์ เทพเสนา นายอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุร ี
๓. นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันต ิ นายอําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ ์
๔. นายวัฒนา ยั่งยืน นายอําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุร ี
๕. นายอนุพงศ์ คําภูแก้ว นายอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภ ู
๖. นายชูชีพ ยินดีฉัตร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร ์
๗. นายจําลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร 
๘. น.ส.ฐาปน ี ธัญญเสร ี สรรพากรพ้ืนท่ีศรีสะเกษ กรมสรรพากร 
๙. นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม กรมปศุสัตว ์
๑๐. นายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส  
๑๑. นางกอตีเย๊าะ ซีเดะ สถิติจังหวัดปัตตานี 

 ๕. กป.๕ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีแดง   ประกอบด้วย 
๑. นายกิตติพันธ์ เพชรช ู นายอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒. นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 
๓. นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน  

สํานักการสอบสวนและนิติการ 
๔. นายวัยวุฒ ิ อาศรัยผล นายอําเภอปทุมรัตต ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

 



 ๓ 

  
๕. นายอนุสร ตันโชติกุล นายอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
๖. นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 
๗. นายวจ ี พิทักษ์ปรัชญากุล ผู้อํานวยการไฟฟ้าเขตยานนาวา 
๘. นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 
๙. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
๑๐. นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล ผู้บัญชาการเรือนจํากลางขอนแก่น กรมราชทัณฑ์ 
๑๑. นายจิตพล สิทธิประณีต ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือขับเคลื่อนแนวพระราชดําร ิ

 ๖. กป.๖ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเขียวเข้ม   ประกอบด้วย  
๑. นายคันชล ผ่องใส นายอําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุร ี
๒. นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม นายอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
๓. นายมนตรี เกตุวิจิตร นายอําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. นายวิศววัชร จันทสาร นายอําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธาน ี
๕. นายอินทรพล สุทธิวิริยะ นายอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
๖. นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
๗. นายสันต ิ สุขกว ี ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ 
๘. นายสุทธ ิ ศิลมัย ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
๙. นายมนูญ อยู่ดี สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบรุี กรมส่งเสริมสหกรณ์  
๑๐. น.ส.วภิาพร มีแสง ผู้อํานวยการสํานักบริหารการเงิน การบัญชี  

และการลงทุน สํานักงานประกันสังคม 
๑๑. น.ส.กัลยรัชต ์ ขาวสําอางค์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ ์ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 ๗. กป.๗ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีฟ้า   ประกอบด้วย 
๑. นายฉลวย พ่วงพลับ นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
๒. พ.อ.อ.ธรรมนูญ แก้วคํา นายอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุร ี
๓. น.ส.เมตตา สินยบุตร ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร  

สํานักบริหารการทะเบียน 
๔. นายสมชาย สิงห์กุล นายอําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
๕. นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล นายอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
๖. นางสุริพร ขจรวีระธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย ์
๗. นายก้องสกุล จันทราช นายอําเภอธารโต จังหวัดยะลา 
๘. นายธิบด ี วัฒนกุล เลขานุการกรมสรรพสามิต 
๙. นายสงกรานต์ แสงจันทร ์ ประมงจังหวัดชลบุรี กรมประมง  
๑๐. นายเมธ ี มวลไธสง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ  
๑๑. นายวิรัช วงษ์ทวีพิทักษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

สํานักงานศาลปกครอง   
 
 



 ๔ 

       ๘. กป.๘ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีชมพู   ประกอบด้วย 
๑. นายชรินทร ์ ทองสุข นายอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
๒. นายธวัชชัย แปรงศรี นายอําเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธาน ี
๓. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน 
๔. นายสําราญ นันทนีย ์ ผู้อํานวยการกองคลัง กรมการปกครอง 
๕. นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดนครพนม 
๖. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิร ิ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดระยอง 
๗. นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอําเภอเจาะไอร้อง จังหวดันราธิวาส 
๘. นายปรีชา พันธุ์วา ผู้อํานวยการโครงการชลประทานอ่างทอง  

กรมชลประทาน 
๙. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อํานวยการสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

กรมพัฒนาท่ีดิน  
๑๐. นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๑. น.พ.นิพนธ ์ อุปมานรเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 

ณ ศรีราชา 

 ๙. กป.๙ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีน้ําตาล   ประกอบด้วย 
๑. นายชัยวัฒน ์ ชัยเวชพิสิฐ นายอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
๒. ร.ต.อ.นครินทร ์ เกตุสิร ิ นายอําเภอสําโรงทาบ จงัหวัดสุรินทร ์
๓. นายรณภพ เวียงสิมมา ผู้อํานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓  

สํานักสอบสวนและนิติการ 
๔. นายสุพจน ์ ต่ออาจหาญ นายอําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
๕. นายร่องก้ี พลเยี่ยม พัฒนาการจังหวัดยโสธร 
๖. นายชาญชัย อตมศิริกุล หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดชลบุร ี
๗. นายปรีชา นวลน้อย นายอําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
๘. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี 4 กรมชลประทาน 
๙. นายนิพนธ ์ จํานงสิริศักดิ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ๑๕  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
๑๐. น.ส.ศิริพรรณ ทองเจิม ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมสมัย 
๑๑. นายอดุลย์ กลับสุกใส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

 ๑๐. กป.๑๐ สีประจํากลุ่ม ได้แก่ สีเขียวอ่อน   ประกอบด้วย 
๑. นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒. นายประทิม โกษาแสง นายอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
๓. นายราเชน ตันประพัฒน์ นายอําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
๔. นางศิริ กําปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม 

 



 ๕ 

  
๕. นายเมธัสสิทธิ ์ ฉัตรคุ นายอําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
๖. นายชุมพล พิชญชัย หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนครปฐม 
๗. พ.จ.ท.อนันต ์ บุญสําราญ นายอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
๘. นายทองเปลว กองจันทร ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

กรมชลประทาน 
๙. นายเกษม สุขวาร ี ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
๑๐. นายสันธนะ จันทร ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส 
๑๑. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา 

โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๔ เรื่อง การปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ ข้อ ๔ กลุ่ม
ปฏิบัติการประจําวัน (กป.) ปฏิบัติหน้าท่ีตาม (๑) - (๕)  ให ้กป. ผลัดเปลี่ยนหน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละวัน 

 ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี  26  พฤษภาคม 2557  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี    16    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
 

 
(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน)์  

ผู้อํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ 
ผู้อํานวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 

 
 


