
๑

ที่ ชื่อ สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่แต่งตั้ง
1 นางกชมนต์ ยาศาล ปลัดอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ช่วยราชการ  สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย)
เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายประสานงานเลือกตั้ง 
ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

2 นายกฤษฎา นาคพูล ปลัดอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลัดอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
3 นางสาวกิตติกา เรืองรัตน์ ปลัดอําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายแนวเขตการปกครอง

ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

4 นายเกรียงศักดิ์ ประโลม ปลัดอําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
(ช่วยราชการ ที่ทําการปกครองจังหวัดตาก)

ปลัดอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

5 นางแก้วเรือน ศรีบุตร ปลัดอําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ช่วยราชการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์)

ปลัดอําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

6 นางจริยา คําแก้ว เจ้าพนักงานปกครอง กองการเจ้าหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

7 นางสาวจอมศรี มณีศรี ปลัดอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เจ้าพนักงานปกครอง กองวิชาการและแผนงาน
8 นายจักรพงศ์ 

        สุวรรณปทุมเลิศ
เจ้าพนักงานปกครอง 
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

นักการข่าว กลุ่มพัฒนาระบบและวิทยาการการข่าว
ส่วนการข่าว สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

9 นางสาวจันทิมา เจริญสุข ปลัดอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปลัดอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
10 นางสาวจารุณี เอ่ียมนิรมิต เจ้าพนักงานปกครอง

ศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนประสานราชการ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนประสานราชการ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

11 นายจีรศักดิ นามประเทศ ปลัดอําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
(ช่วยราชการ กองการสื่อสาร)

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายฝึกอบรมมวลชน 
ส่วนกิจการมวลชน สํานักกิจการความม่ันคง

12 นายฉัตรชัย พลสังข์ เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มสถานบริการ
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

13 นายเฉลิมศักดิ์ วังสะวิบูลย์ ปลัดอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ปลัดอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 นายชนายุทธ คันทีทอง ปลัดอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปลัดอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
15 ว่าที่ร้อยตรี ชลธิศ เลยานนท์ นักวิเทศสัมพันธ์ 

กลุ่มงานความม่ันคง จังหวัดกาญจนบุรี
ปลัดอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

16 นายชวัฒน์ เทพทัพ ปลัดอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปลัดอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
17 นายชัยกัลป์ สุวรรณณ์ ปลัดอําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าพนักงานปกครอง

ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ส่วนปฏิบัติการพิเศษ 
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

18 สิบตํารวจโท ชํานาญ ทองใบ ปลัดอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
(ช่วยราชการ สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน)

ปลัดอําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

19 นายชุมพล ชุมจินดา ปลัดอําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ปลัดอําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

กรมการปกครองแต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการ
          นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทวิชาการ สายงานเจ้าพนักงาน
ปกครอง และตําแหน่ง อ่ืนๆ ในส่วนกลาง ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ จํานวน 136 ราย โดยกําหนดให้เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่
ในวันที่  23  พฤษภาคม 2554 ดังน้ี
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ที่ ชื่อ สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่แต่งตั้ง
20 นายชูเกียรติ พันระยะ ปลัดอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

(ช่วยราชการ สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน)
เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

21 นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ปลัดอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

22 นายณรงค์ แก้วนพรัตน์ ปลัดอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี ปลัดอําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 นางสาวณัฐนันท์

        ส้มเกลี้ยงเจริญ
เจ้าพนักงานปกครอง
กลุ่มงานความม่ันคง จังหวัดราชบุรี
(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง จังหวัดราชบุรี)

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มโรงแรม
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

24 นายทรงธรรม เดชสิงห์โสภา ปลัดอําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
(ช่วยราชการ ที่ทําการปกครองจังหวัดสระบุรี)

ปลัดอําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

25 จ่าสิบเอก ทรงศักดิ์ มีตา เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง จังหวัดเลย ปลัดอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
26 นางสาวทรรณรต ขันทะสอน เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายหลักฐานการทําบัตร 

ส่วนบัตรประจําตัวประชาชน 
สํานักบริหารการทะเบียน

เจ้าพนักงานปกครอง
ศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนประสานราชการ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

27 นายทวีทรัพย์ มาสอน ปลัดอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปลัดอําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
28 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ศิริ ปลัดอําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
ปลัดอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

29 นายทศพล ศรีโพธ์ิสุข เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน

ปลัดอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

30 นางสาวทิพากร เสรีไทย ปลัดอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(ช่วยราชการ สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง)

เจ้าพนักงานปกครอง
ฝ่ายประสานงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ส่วนกิจการมวลชน สํานักกิจการความม่ันคง

31 นายธนยศ หิรัญเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เจ้าพนักงานปกครอง
กลุ่มควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

32 นายธนวิชญ์ ดิสถาพร ปลัดอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปลัดอําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
33 นายธนศักดิ์ บุญสิทธ์ิ ปลัดอําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ปลัดอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
34 นายธรรมสรณ์ ศรีสวัสดิ์ ปลัดอําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี ปลัดอําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
35 นายธวัชชัย จริตงาม ปลัดอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร ปลัดอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
36 นางสาวธัญญาทิพย์ 

            มานสัจจธรรม
ปลัดอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
(ช่วยราชการ สาํนักบริหารการทะเบียน)

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มการพนัน
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

37 นางสาวธัญลักษณ์ นาคขํา ปลัดอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เจ้าพนักงานปกครอง
ศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนประสานราชการ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

38 นายธาริน คีตสังข์ ปลัดอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มระเบียบการ
ส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่
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ที่ ชื่อ สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่แต่งตั้ง
39 นางสาวธิติมา สิงนวน ปลัดอําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

(ช่วยราชการ ที่ทําการปกครองจังหวัดสระบุรี)
ปลัดอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

40 นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล ปลัดอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ปลัดอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
41 นายธีระทัศน์ โทธรัตน์ ปลัดอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
42 นายธีระพัฒน์ เตชะสุข เจ้าพนักงานปกครอง 

กลุ่มงานปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าพนักงานปกครอง
ส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

43 นายนพดล ขันติชัยมงคล ปลัดอําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ช่วยราชการ ที่ทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)

ปลัดอําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

44 นายนพดล สุภัทรประทีป ปลัดอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เจ้าพนักงานปกครอง กองวิชาการและแผนงาน
45 นายนพรัตน์ จันทะอินทร์ ปลัดอําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
46 นายนพรัตน์ ศรีพรหม เจ้าพนักงานปกครอง กองวิชาการและแผนงาน เจ้าพนักงานปกครอง  

กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน 
กองการเจ้าหน้าที่

47 นายนฤเทพ กะรัมเดชะ ปลัดอําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง ปลัดอําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
48 นางสาวนันธิญา ลุนทา ปลัดอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

(ช่วยราชการ สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง)
เจ้าพนักงานปกครอง 
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

49 นายนิติธร เดชาราชสีห์ ปลัดอําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปลัดอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
50 นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ ปลัดอําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง)
ปลัดอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

51 นายนิมิตร เมืองเปีย ปลัดอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นักจัดการงานทั่วไป 
กลุ่มงานตรวจและประสานราชการ 
สํานักงานผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

52 นางสาวเบญจมาศ มาตาแก้ว ปลัดอําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร ปลัดอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
53 นายประเทือง สว่างวงษ์ ปลัดอําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปลัดอําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
54 นายประภาส รวมรส ปลัดอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

(ช่วยราชการ สํานักงานเลขานุการกรม)
นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานช่วยอํานวยการ 
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

55 นายประสาน ยุทธสิงห์ ปลัดอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

ปลัดอําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

56 นายประสิทธ์ิ หน่อแนวอ้าย ปลัดอําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดอําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน
57 นายปฤษฎี ไชยภักดี นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล 
กองการเจ้าหน้าที่
(ช่วยราชการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย)

เจ้าพนักงานปกครอง 
กองวิชาการและแผนงาน

58 นายปานเทพ สินธุสนธิชาติ ปลัดอําเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดอําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
59 นางปิยทิพย์ สัญวงษ์ เจ้าพนักงานปกครอง

งานช่วยอํานวยการและสนับสนุนสํานักทะเบียน 
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 (จังหวัดสงขลา) 
สํานักบริหารการทะเบียน

เจ้าพนักงานปกครอง  
กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน 
กองการเจ้าหน้าที่

60 นางสาวผกาภรณ์ บุญราช ปลัดอําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา ปลัดอําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
61 นายพงษ์ศักดิ์ คงคารัตน์ ปลัดอําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ปลัดอําเภอแกลง จังหวัดระยอง
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ที่ ชื่อ สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่แต่งตั้ง
62 นางสาวพรทิพา 

          รัตนะวงศะวัต
เจ้าพนักงานปกครอง
กลุ่มงานปกครอง จังหวัดมหาสารคาม
(ช่วยราชการ ที่ทําการปกครองจังหวัดสระบุรี)

ปลัดอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

63 นายพรเทพ ปานเพชร์ ปลัดอําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง
(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง จังหวัดอ่างทอง)

ปลัดอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

64 นายพรพงษ์
       ชาญชัยภัครธากูร

นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานช่วยอํานวยการ 
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

ปลัดอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

65 นางพรรณเพ็ญ จําลองป้ัน ปลัดอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ปลัดอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
66 สิบเอก พรศักดิ์ นาคปน ปลัดอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เจ้าพนักงานปกครอง

ศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนประสานราชการ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

67 นายพลเดช รัชทินพันธ์ ปลัดอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ปลัดอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
68 นายพศิน บุญชู ปลัดอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

(ช่วยราชการ สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง)
นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานช่วยอํานวยการ 
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

69 นางสาวพัทธนันท์ พิทาคํา ปลัดอําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
70 นายพันธ์ุธัช ภูสง่า เจ้าพนักงานปกครอง 

กลุ่มงานความม่ันคง จังหวัดสมุทรสาคร
(ช่วยราชการ ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น)

ปลัดอําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

71 นายพิชัย ชูช่วย ปลัดอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปลัดอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
72 นายพิศาล อ่อนรู้ที่ ปลัดอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปลัดอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
73 นายพีรเดช แพงภูงา เจ้าพนักงานปกครอง

กลุ่มงานปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์
(ช่วยราชการ ที่ทําการปกครองจังหวัดปทุมธานี)

ปลัดอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

74 นายพุฒ พงศ์รพีพร ปลัดอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
(ช่วยราชการ ท่ีทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ปลัดอําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

75 นายเพทาย ศิริมุสิกะ ปลัดอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายประสานงานเลือกตั้ง 
ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

76 นายภัทรพล ทองอ่อน ปลัดอําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
(ช่วยราชการ กลุ่มงานความม่ันคง จังหวัดพังงา)

ปลัดอําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

77 นายภูชิช กลิ่นทุม เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มระเบียบการ 
ส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มบริการประชาชน
ศูนย์บริการประชาชน สํานักการสอบสวนและนิติการ

78 นายมุสตอฟา มะสะอะ เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

เจ้าพนักงานปกครอง
ฝ่ายกิจการศาสนาอิสลาม
ส่วนประสานราชการ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

79 นายยุทธนา ศรีนวลดี ปลัดอําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปลัดอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
80 นายรักษนิธ์ิ เนตรสุวรรณ์ ปลัดอําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปลัดอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
81 นายราเชน เชียงวงค์ ปลัดอําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นักการข่าว กลุ่มพัฒนาระบบและวิทยาการการข่าว

ส่วนการข่าว สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
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ที่ ชื่อ สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่แต่งตั้ง
82 นางสาวราณี ไกรทัต เจ้าพนักงานปกครอง 

ส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายฝึกอบรมมวลชน 
ส่วนกิจการมวลชน สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

83 นายรุจภัทร ฐอสุวรรณ เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายแนวเขตการปกครอง
ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

84 นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี ปลัดอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(ช่วยราชการ กรมการพัฒนาชุมชน)

ปลัดอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

85 นายวรวุฒิ อินไชยทอง เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มกิจการชายแดน
ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

86 นางวราภรณ์ ยิ้มประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานประเมินและทะเบียนประวัติ 
กองการเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายแนวเขตการปกครอง
ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

87 นายวสันต์ ระดมเล็ก ปลัดอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ปลัดอําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
88 นายวิชัย ปัทมวิภาค เจ้าพนักงานปกครอง

งานช่วยอํานวยการและสนับสนุนสํานักทะเบียน 
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 (จังหวัดเชียงใหม่) 
สํานักบริหารการทะเบียน

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายระบบการผลิตบัตร
ส่วนบัตรประจําตัวประชาชน 
สํานักบริหารการทะเบียน

89 นายวิธาร สุขการ ปลัดอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มระเบียบการ 
ส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

90 นายวินัย มุ่งกุ้ง ปลัดอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ปลัดอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี
91 สิบตํารวจตรี วินัย อุทัยรังษี ปลัดอําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ปลัดอําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง
92 นายวิมล สามเมือง ปลัดอําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดอําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
93 นายวิมล อินคล้าย ปลัดอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

(ช่วยราชการ สํานักกิจการความม่ันคงภายใน)
เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มกิจการชายแดน
ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

94 นางสาววิรงรอง สุริยากุล ปลัดอําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
(ช่วยราชการ กองวิชาการและแผนงาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

95 นายวิโรจน์ สาสีทา ปลัดอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ปลัดอําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
96 นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล ปลัดอําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง จังหวัดพัทลุง)
เจ้าพนักงานปกครอง 
ที่ทําการปกครองจังหวัดสงขลา

97 นายวีรศักดิ์ เอียดแก้ว ปลัดอําเภอทับปุด จังหวัดพังงา ปลัดอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี
98 นายวุฒิพงษ์ พลคุย ปลัดอําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา)
ปลัดอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

99 นางสาวศรีสุข เศียรอุ่น ปลัดอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เจ้าพนักงานปกครอง กองวิชาการและแผนงาน
100 นางศิริทร กมลเวชช์ ปลัดอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

(ช่วยราชการ ที่ทําการปกครองจังหวัดนครปฐม)
ปลัดอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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101 นายศิวัฒมิ์ สาราช นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานช่วยอํานวยการ 

สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง
(ช่วยราชการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์)

ปลัดอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

102 นายศุภเกียรติ เพชรเศรษฐ์ ปลัดอําเภอสวี จังหวัดชุมพร ปลัดอําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
103 นายศุภมาส กลมเกลี้ยง ปลัดอําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ปลัดอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
104 นายศุภฤกษ์ พวงดี เจ้าพนักงานปกครอง 

กลุ่มงานความม่ันคง จังหวัดระนอง
ปลัดอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

105 นายสมชาย เบญจมธํารง เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มระเบียบการ
ส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มอํานวยความเป็นธรรม
ส่วนอํานวยความเป็นธรรม 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

106 นายสมชาย สมวงศ์ ปลัดอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักการข่าว กลุ่มปฏิบัติการการข่าว
ส่วนการข่าว สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

107 นางสมนึก มหาสังข์ ปลัดอําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ปลัดอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
108 นายสมบัติ เสียมทอง ปลัดอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ปลัดอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
109 จ่าเอก สมฤทธ์ิ คําเคลื่อน เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายฝึกอบรมมวลชน 

ส่วนกิจการมวลชน สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
ปลัดอําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

110 นางสมวงศ์ สมใจ เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง จังหวัดกระบ่ี
(ช่วยราชการ กลุ่มงานความม่ันคง จังหวัดกระบ่ี)

ปลัดอําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

111 นายสมาน เดชอรัญ ปลัดอําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ปลัดอําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
112 นายสานิตย์ ศรีทวี นักจัดการงานทั่วไป 

กลุ่มงานตรวจและประสานราชการ 
สํานักงานผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

ปลัดอําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

113 นางสิรินรี ธนรักษ์ ปลัดอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปลัดอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
114 นางสิริพร แสงขํา ปลัดอําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปลัดอําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น
115 นายสุขสันติ ไชยมุสิก ปลัดอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มปฏิบัติการ 1 

(พื้นที่กรุงเทพมหานคร) ส่วนกํากับและตรวจสอบ 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

116 นางสาวสุคนธกาญจน์
              กีรติญาดากุล

ปลัดอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายฝึกอบรมมวลชน 
ส่วนกิจการมวลชน สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

117 นายสุทธิวงศ์ สว่างแจ้ง ปลัดอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นักการข่าว กลุ่มพัฒนาระบบและวิทยาการการข่าว
ส่วนการข่าว สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

118 นางสาวสุพิชชา จันทขัมมา ปลัดอําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ปลัดอําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
119 นางสาวสุมาลี ศิริวิเศษ ปลัดอําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ปลัดอําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
120 นายสุวิทย์ ชนะพันธ์ ปลัดอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

(ช่วยราชการ กองคลัง)
เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายแผนการปกครองท้องที่
ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

121 นายอดุลย์ นุกูลรัตนชัย นักการข่าว กลุ่มปฏิบัติการการข่าว
ส่วนการข่าว สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

ปลัดอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

122 นายอนุลักษณ์ 
        รุ่งแสงทวีศักดิ์

ปลัดอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
(ช่วยราชการ กลุ่มงานความม่ันคง)

ปลัดอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

123 นายอนุศักดิ์ พรหมผล ปลัดอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปลัดอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
124 นางสาวอภิสรา เสือสิงห์ ปลัดอําเภอรามัน จังหวัดยะลา ปลัดอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ



๗

ที่ ชื่อ สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่แต่งตั้ง
125 นางสาวอรวรรณ มีใหม่ เจ้าพนักงานปกครอง 

สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง
นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

126 นางอรสา อุดมไพจิตรกุล ปลัดอําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดอําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
127 นางอรุณ แสงอุไร ปลัดเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าพนักงานปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทะเบียนเพื่อความม่ันคง
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สํานักบริหารการทะเบียน

128 นายอรุณ อ่องดี ปลัดอําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
(ช่วยราชการ กองคลัง)

เจ้าพนักงานปกครอง 
กลุ่มพัฒนากิจการอาสารักษาดินแดน
ส่วนยุทธการและการข่าว
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

129 นางสาวอัคณี ช่วยประคอง ปลัดอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ปลัดอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
130 นางสาวอังคณา ยืนยงพานิช ปลัดอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
131 นางสาวอัญญารัตน์ บุญทัศน์ เจ้าพนักงานปกครอง

กลุ่มงานปกครอง จังหวัดกําแพงเพชร
ปลัดอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

132 นางอัมไพวรรณ ชมภูพื้น นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนประสานราชการ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ช่วยราชการ สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง)

นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

133 นายอุดมศักดิ์ เอสตี เจ้าพนักงานปกครอง 
กลุ่มพัฒนากิจการอาสารักษาดินแดน 
ส่วนยุทธการและการข่าว 
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

ปลัดอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

134 นางสาวอุไรวรรณ สุขอนันต์ เจ้าพนักงานปกครอง 
กลุ่มงานปกครอง จังหวัดระนอง

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายระบบการผลิตบัตร
ส่วนบัตรประจําตัวประชาชน  
สํานักบริหารการทะเบียน

135 นายเอกกวี ศรีจันทร์ม่วง ปลัดอําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
(ช่วยราชการ สํานักบริหารการทะเบียน)

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายส่งกําลังบํารุง
ส่วนกําลังพลและส่งกําลังบํารุง
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

136 นายเอกราช บุญเรืองขาว ปลัดอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดอําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


