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    นายพีรพล  ไตรทศาวิทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดลงนามในคําส่ังแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการตําแหนง ปลัดจังหวัด และ

โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหม ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2551 จํานวน 46 ราย ดังนี้

1. แตงต้ัง (ยาย) ขาราชการตําแหนงปลัดจังหวัด  15  ราย

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง

1 นายธานี ธัญญาโภชน ปลัดจังหวัดสระแกว ปลัดจังหวดัชัยนาท

2 นายวิทยา กามนต ปลัดจังหวัดบุรีรัมย ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

3 นายนิวิทย อรุณรัตน ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี

4 นายธงชัย ธรรมสุคติ ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร ปลัดจังหวัดพิษณุโลก

5 นายบุญสม ศรีสุริยชัย ปลัดจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดมหาสารคาม

6 นายสถาพร ศิริภักดี ปลัดจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัดลพบุรี

7 นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ ปลัดจังหวัดลําพูน ปลัดจังหวัดลําปาง

8 นายภุชงค โพธิกุฎสัย ปลัดจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดลําพูน

9 นายพัณณเดชน ศรีจันทร ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ ปลัดจังหวัดสกลนคร

10 นายสมเกียรติ สังขขาวสุทธิรักษ ปลัดจังหวัดพังงา ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ

11 นายสาธร นราวิสุทธ์ิ ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

(ชวยราชการ สํานักงานผูตรวจราชการกรม

กรมการปกครอง)

ปลัดจังหวัดพังงา

12 วาท่ีรอยตรี เชิดศักดิ์ จําปาเทศ ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการปกครอง ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี 

13 นายดําเกิง อัศวสุนทรางกูร ปลัดจังหวัดปทุมธานี ปลัดจังหวัดสระบุรี

14 นายวิเชียร ปยะวรากร ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู ปลัดจังหวัดอุดรธานี

15 นายวัชรินทร ทองสกุล ปลัดจังหวัดตราด ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

2. แตงต้ัง (ยาย) ขาราชการใหดํารงตําแหนงปลัดจังหวัด 31 ราย

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง

1 นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ นายอําเภอเมืองขอนแกน

จังหวัดขอนแกน

ปลัดจังหวัดขอนแกน

2 นายเฉลิมชัย ปณฑะโชติ นายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา

3 วาท่ีรอยตรี ถาวร สฤษฎวานิช นายอําเภออรัญประเทศ

จังหวัดสระแกว

ปลัดจังหวัดสระแกว

4 นายนิพนธ สาธิตสมิตพงษ นายอําเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

ปลัดจังหวัดชัยภูมิ

แตงต้ัง (ยาย) ขาราชการตําแหนง นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 9) ใหดํารงตําแหนงปลัดจังหวัด ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 22 ตุลาคม 2551

กรมการปกครอง แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง

5 นายไพบูลย ปญจะ นายอําเภอภูเขียว

จังหวัดชัยภูมิ

ปลัดจังหวัดชุมพร

6 นายอภิชาติ งามกมล นายอําเภอดานขุนทด

จังหวัดนครราชสีมา

ปลัดจังหวัดบุรีรัมย

7 นายสุชาติ สุวรรณกาศ นายอําเภอบานหมี่

จังหวัดลพบุรี

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

8 นายอรุณ พุมเพรา นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

9 นายสามารถ วราดิสัย นายอําเภอเมืองปตตานี

จังหวัดปตตานี

ปลัดจังหวัดปตตานี

10 นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ นายอําเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 นายประธาน ดวงพัตรา นายอําเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

ปลัดจังหวัดพะเยา

12 นายอภิชาติ เทียวพานิช นายอําเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี

ปลัดจังหวัดพิจิตร

13 นายสุทธินันท บุญมี นายอําเภอเมืองบุรีรัมย

จังหวัดบุรีรัมย

ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร

14 นายสุชาติ ราษฎรดุษดี นายอําเภอเมืองเพชรบูรณ

จังหวัดเพชรบูรณ

ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ

15 นายมนัส โสกันธิกา นายอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปลัดจังหวัดเชียงราย

16 นายอภิศักดิ์ พลโยราช นายอําเภอเมืองกาฬสินธุ

จังหวัดกาฬสินธุ

ปลัดจังหวัดยโสธร

17 นายวิโรจน แสงศิวะฤทธิ์ นายอําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี

ปลัดจังหวัดระนอง

18 นายทวี นริสศิริกุล                นายอําเภอเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี

ปลัดจังหวัดราชบุรี

19 นายดิเรก สุวานิช นายอําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม

ปลัดจังหวัดนครปฐม

20 นายสุรินทร เพชรสังข นายอําเภอสุไหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส

ปลัดจังหวัดยะลา
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง

21 นายสุระชัย คงมีลาภ นายอําเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย

ปลัดจังหวัดเลย

22 นายบุญถ่ิน มั่นเกษวิทย นายอําเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ

23 นายเลอเกียรติ แกวศรีจันทร นายอําเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี

ปลัดจังหวัดปทุมธานี

24 นายสุรีย จิระเสวี นายอําเภอเมืองนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรค

ปลัดจังหวัดสุโขทัย

25 นายสุภัทร ศรีสุนทรพินิต นายอําเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี

26 นายเฉลิมพล พลวัน นายอําเภอนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย

ปลัดจังหวัดสุราษฎรธานี

27 นายปญญา คําพรเหลือ นายอําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี

ปลัดจังหวัดอางทอง

28 นายสมสงา คูณสมบัติกุล นายอําเภอเชียงคาน

จังหวัดเลย

ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู

29 นายวิฑูรย ศิริบูลยภักดี นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ

จังหวัดอุตรดิตถ

ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ

30 นายนพดล ศรีสุข นายอําเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง

ปลัดจังหวัดตราด

31 นายอุดม สมรส นายอําเภอพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี

ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี


