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ลําดับ ตําแหน่ง/สังกัด

1 นาง กุลดา พันธ์เตี้ย หัวหน้าสํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร
2 นาย พิชิต บุญรอด หัวหน้าสํานักงานจังหวัดน่าน
3 นาย ภิรมย์ นิลทยา หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี

4 นาย กิตติพันธ์ เพชรชู นายอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 นาย คันชล ผ่องใส นายอําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
6 นาย ฉลวย พ่วงพลับ นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
7 นาย ชรินทร์ ทองสุข นายอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี
8 นาย ชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
9 นาย ชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
10 นาย ชูศักดิ์ ราชบุรี นายอําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
11 นาย เชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา
12 นาย ณรงค์ จันทร์ทอง นายอําเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
13 นาย ณรงค์ เทพเสนา นายอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
14 นาย ณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร
15 นาย ทวีศักดิ์ อินทร์พรหม นายอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 นาย ธรรมนูญ แก้วคํา นายอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
17 นาย ธวัชชัย แปรงศรี นายอําเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
18 ร.ต.อ. นครินทร์ เกตุสิริ นายอําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
19 นาย ประทิม โกษาแสง นายอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
20 นาย แปลก เทพรักษ์ นายอําเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบุรี
21 นาย พงษ์สิทธิ์ เนื่องจํานงค์ นายอําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
22 นาย พันธ์เทพ เสาโกศล นายอําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
23 นาย พิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

กระทรวงมหาดไทย

บัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 63

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

จํานวน  110  ราย

ช่ือ - สกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ตําแหน่ง/สังกัดช่ือ - สกุล

24 นาย พิริยะ ฉันทดิลก ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน สํานักการสอบสวนและนิติการ
25 นาย มนตรี เกตุวิจิตร นายอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
26 น.ส. เมตตา สินยบุตร ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สํานักบริหารการทะเบียน
27 นาย เมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอําเภอน้ําขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
28 นาย รณภพ เวียงสิมมา ผู้อํานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สํานักสอบสวนและนิติการ
29 นาย ราเชน ตันประพัฒน์ นายอําเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร
30 นาย วชิระ พันดุสะ นายอําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
31 นาย วนิพงศ์ มุณีน้อย นายอําเภอละแม จังหวัดชุมพร
32 นาย วรญาณ บุญณราช นายอําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
33 นาย วัฒนา ยั่งยืน นายอําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
34 นาย วัยวุฒิ อาศรัยผล นายอําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
35 นาย วิศววัชร จันทสาร นายอําเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี
36 นาย สมชาย สิงห์กุล นายอําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
37 นาย สําราญ นันทนีย์ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
38 นาย สุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอําเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
39 นาง สุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง
40 นาย สุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา
41 นาย สุวิทย์ พุกกะเวส นายอําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
42 นาย อนุกูล เรือนแก้ว นายอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43 นาย อนุพงศ์ คําภูแก้ว นายอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
44 นาย อนุสร ตันโชติกุล นายอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
45 นาย อินทรพล สุทธิวิริยะ นายอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
46 นาย เอกชัย ธนผลผดุงกุล นายอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

47 นาย ปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดนครพนม

48 นาย ร่องก้ี พลเยี่ยม พัฒนาการจังหวัดยโสธร

49 นาง ศิริ กําปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม

50 นางสาว ศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดแพร่

51 นาย ฉลาด ทํานุพรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม

กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมท่ีดิน 
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ลําดับ ตําแหน่ง/สังกัดช่ือ - สกุล

52 นาย วัชรินทร์ สามารถ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดลําปาง

53 นาย เสวี จิระเสวี เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสระบุรี

54 นาย ชูชีพ ยินดีฉัตร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

55 นาย พิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

56 นาย สมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

57 นาง สุริพร ขจรวีระธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

58 นาย จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

59 นาย ชาญชัย อตมศิริกุล หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี

60 นาย ชุมพล พิชญชัย หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

61 นาย พีระพล ยังขาว หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย

62 นาย เกรียงไกร สมเสนาะ ท้องถ่ินจังหวัดสุโขทัย

63 ว่าที่ ร.ต. ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถ่ินจังหวัดยโสธร

64 นาย จําลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร

65 นาย วจี พิทักษ์ปรัชญากุล ผู้อํานวยการไฟฟ้าเขตยานนาวา

66 นาย สันติ สุขกวี ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒

67 นาย ก้องสกุล จันทราช นายอําเภอยะหา จังหวัดยะลา

68 นาย ยะห์ยา ปะนาฆอ นายอําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

69 นาย ปรีชา นวลน้อย นายอําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

70 พ.จ.ท. อนันต์ บุญสําราญ นายอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

71 นาย วิม ยาหิรัญ ผู้อํานวยการสํานัก 2

72 นาย ธิบดี วัฒนกุล เลขานุการกรมสรรพสามิต

73 นาง สุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย กรมบัญชีกลาง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

การไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กระทรวงการคลัง 



4

ลําดับ ตําแหน่ง/สังกัดช่ือ - สกุล

74 นางสาว ฐาปนี ธัญญเสรี สรรพากรพ้ืนท่ีศรีสะเกษ กรมสรรพากร

กระทรวงการต่างประเทศ 

75 นาย จิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

76 นาย สุทธิ ศิลมัย ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

77 นาง จิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

78 นาย ปรีชา พันธุ์วา ผู้อํานวยการโครงการชลประทานอ่างทอง กรมชลประทาน

79 นาย อาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี 4 กรมชลประทาน

80 นาย ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

81 นาย ไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

82 นาย อมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดนครปฐม

83 นาย เกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๙ กรมชลประทาน

84 นาย สุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

85 นาย นิพนธ์ จํานงสิริศักดิ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ๑๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

86 นาย เกษม สุขวารี ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

87 นาย นรินทร์ สายซอ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

88 นาย ประเสริฐ สีน้ําเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

89 นาย มงคล สกุลรุจินันท์ พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ 

90 นาย เอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 

91 นาย วุฒิชัย เจนวิริยะกุล ผู้บัญชาการเรือนจํากลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์

92 น.ส. วิภาพร มีแสง ผู้อํานวยการสํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน สํานักงานประกันสังคม

กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงพลังงาน  

กระทรวงพาณิชย์  

กระทรวงยุติธรรม  
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93 น.ส. ศิริพรรณ ทองเจิม ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

94 นาย นพพร พิพิธจันทร์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

95 นาย เมธี มวลไธสง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

96 นาย สันธนะ จันทร ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส

97 นาย พิชิต หุ่นศิริ ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี

98 นาย สงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดชลบุรี

99 นาย ศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อํานวยการสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

100 นาย มนูญ อยู่ดี สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

101 นาง สุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่

102 นาย อุดม เพชรคุต ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 

103 นาย อินทพร จั่นเอ่ียม ผู้อํานวยการสํานักงานศาสนสมบัติ

104 นาง กอตีเย๊าะ ซีเดะ สถิติจังหวัดปัตตานี

105 นาย จิตพล สิทธิประณีต ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ

106 น.ส. กัลยรัชต์ ขาวสําอางค์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์

107 นาย วิรัช วงษ์ทวีพิทักษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

108 น.พ. นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

สภากาชาดไทย  

กรมเจ้าท่า 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

สํานักงานศาลปกครอง  

กรมทางหลวงชนบท 

กรมประมง 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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109 นาย อดุลย์ กลับสุกใส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

110 นาย วิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา

เทศบาลเมืองต้นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 


