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นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคําสั่งแต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการกรมการปกครอง

 ในวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ดังนี้

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีปรับย้ายใหม่

1 นายจักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา
นอ.รุ่นท่ี ๓๙ นปส.รุ่นท่ี ๔๒

นายอําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง

นายอําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

2 นายสมชาย พลานุเคราะห์
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๔๙

นายอําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง

3 นายถวิล ศิริสวัสดิลก
นอ.รุ่นท่ี ๔๖ นปส.รุ่นท่ี ๕๒

นายอําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

4 นายภัลลพ พิลา
นอ.รุ่นท่ี ๔๕ นปส.รุ่นท่ี ๕๐

นายอําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

5 นายอภิสรรค์ สง่าศรี
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๔๙

นายอําเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ

นายอําเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง

6 นายกิตติ แสงประดิษฐ
นอ.รุ่นท่ี ๓๐ นปส.รุ่นท่ี ๓๒

นายอําเภอคลองขลุง
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ

7 นายวีระศักด์ิ ภูครองหิน
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์

8 นายธวัชชัย วิสมล
นอ.รุ่นท่ี ๓๙ นปส.รุ่นท่ี ๔๒

นายอําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

9 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
นอ.รุ่นท่ี ๔๖ นปส.รุ่นท่ี ๔๑

นายอําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10 นายมนัสวรรธ บุญสมวัฒนวงศ์
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๖

นายอําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย

นายอําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย

11 นายบุญเติม เรณุมาศ
นอ.รุ่นท่ี ๔๙ นปส.รุ่นท่ี ๕๕

นายอําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย

12 นายชาติชาย เพชระบูรณิน
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๗

นายอําเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

13 นายธนพล จันทรนิมิ
นอ.รุ่นท่ี ๔๕ นปส.รุ่นท่ี ๕๐

นายอําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย

นายอําเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์

14 นายโสภณ สุวรรณรัตน์
นอ.รุ่นท่ี ๔๘ นปส.รุ่นท่ี ๕๔

นายอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

นายอําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย

15 นายวิสา ยัญญลักษณ์
นอ.รุ่นท่ี ๔๙ นปส.รุ่นท่ี ๕๖

นายอําเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

16 นายสัญญา ประเสริฐวิทย์
นอ.รุ่นท่ี ๔๖ นปส.รุ่นท่ี ๕๒

นายอําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี

กรมการปกครองแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตําแหน่ง นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง)

 ตําแหน่ง นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง)  ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554  โดยกําหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีปรับย้ายใหม่

17 นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสด์ิ
นอ.รุ่นท่ี ๔๑ นปส.รุ่นท่ี ๔๕

นายอําเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

18 นายนิวัฒน์ ศรีบุญนาค
นอ.รุ่นท่ี ๓๘ นปส.รุ่นท่ี ๔๑

นายอําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

19 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๖

นายอําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

20 นายประกิต ตันติวาลา
นอ.รุ่นท่ี ๔๑ นปส.รุ่นท่ี ๔๕

นายอําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี

21 นายทวีศักด์ิ ประสิทธิโศภิน
นอ.รุ่นท่ี ๓๕ นปส.รุ่นท่ี ๓๘

นายอําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี

22 นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๖

นายอําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

23 นายวัฒนา พุฒิชาติ
นอ.รุ่นท่ี ๔๕ นปส.รุ่นท่ี ๕๐

นายอําเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

24 นายสุวัจชัย สังคพัฒน์
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๔๙

นายอําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี

25 นายธํารง เขมะรัตน์
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

26 นายถาวร คงแก้ว
นอ.รุ่นท่ี ๕๐ นปส.รุ่นท่ี ๕๖

นายอําเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

27 นายประกิต วงษ์วิสิทธิ์
นอ.รุ่นท่ี 38 นปส.รุ่นท่ี ๔๑

นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

28 นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

29 นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๖

นายอําเภออากาศอํานวย 
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี

30 นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๗

นายอําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี

นายอําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี

31 นายรณชัย จิตรวิเศษ
นอ.รุ่นท่ี ๔๕ นปส.รุ่นท่ี ๕๐

นายอําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

นายอําเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกําแพงเพชร

32 นายเดชา ใจยะ
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

33 นายพิสิษฐ์ สินลือนาม
นอ.รุ่นท่ี ๔๑ นปส.รุ่นท่ี ๔๕

นายอําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์

34 นายปัญญา นาคฉ่ํา
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๖

นายอําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์

นายอําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีปรับย้ายใหม่

35 นายปรีชาวัฑฒน์ ปลอดทอง
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๖

นายอําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

36 นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์
นอ.รุ่นท่ี ๔๕ นปส.รุ่นท่ี ๕๑

นายอําเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน

นายอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

37 นายเสริมศักด์ิ สีสันต์
นอ.รุ่นท่ี ๔๘ นปส.รุ่นท่ี ๕๔

นายอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน

38 นายวงเทพ เขมวิรัตน์
นอ.รุ่นท่ี ๔๗ นปส.รุ่นท่ี ๕๓

นายอําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

39 นายเฉลิมพล ม่ังค่ัง
นอ.รุ่นท่ี ๔๙ นปส.รุ่นท่ี ๕๕

นายอําเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ

นายอําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

40 นายสมชัย อมรวัฒนสวัสด์ิ
นอ.รุ่นท่ี ๔๕ นปส.รุ่นท่ี ๕๐

นายอําเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

นายอําเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ

41 นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๕๐

นายอําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

42 นายดํารงชัย เนรมิตตกพงศ์
นอ.รุ่นท่ี ๔๕ นปส.รุ่นท่ี ๕๑

นายอําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์

43 นายนิวัฒน์ เรืองเดช
นอ.รุ่นท่ี ๓๙ นปส.รุ่นท่ี ๔๒

นายอําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

44 นายกิตติศักด์ิ ศรีนพคุณ
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอําเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

45 นายณรงค์ศักด์ิ พลศักด์ิ
นอ.รุ่นท่ี ๔๕ นปส.รุ่นท่ี ๕๐

นายอําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

46 นายธรรมศักด์ิ รัตนธัญญา
นอ.รุ่นท่ี ๔๕ นปส.รุ่นท่ี ๕๐

นายอําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว

47 นายโชคดี อมรวัฒน์
นอ.รุ่นท่ี ๔๖ นปส.รุ่นท่ี ๕๒

นายอําเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่

48 นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์
นอ.รุ่นท่ี ๓๖ นปส.รุ่นท่ี ๔๐

นายอําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร

นายอําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

49 นายธัชพงศ์ แผ่ความดี
นอ.รุ่นท่ี ๓๗ นปส.รุ่นท่ี ๔๑

นายอําเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร

50 นายนอบ คงพูน
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

นายอําเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

51 นายสมศักด์ิ พัวพันธุ์
นอ.รุ่นท่ี ๓๙ นปส.รุ่นท่ี ๔๒

นายอําเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

52 นายทํานอง ศรีเมือง
นอ.รุ่นท่ี ๓๗ นปส.รุ่นท่ี ๔๐

นายอําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
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53 นายสุเทพ วงษ์พานิช
นอ.รุ่นท่ี ๔๖ นปส.รุ่นท่ี ๕๒

นายอําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง

นายอําเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์

54 นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ
นอ.รุ่นท่ี ๔๙ นปส.รุ่นท่ี ๕๕

นายอําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

55 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๕

นายอําเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์

56 นายอานนท์  ศรีรัตน์
นอ.รุ่นท่ี ๔๑ นปส.รุ่นท่ี ๔๕

นายอําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

57 นายเลิศสิน  จึงจรัสทรัพย์
นอ.รุ่นท่ี ๔๑ นปส.รุ่นท่ี ๔๕

นายอําเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด

58 นายวิรัตน์  อสัมภินาวงศ์
นอ.รุ่นท่ี ๔๑ นปส.รุ่นท่ี 45

นายอําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

นายอําเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด

59 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๕

นายอําเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด

นายอําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

60 นายชัยวัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์
นอ.รุ่นท่ี ๓๗ นปส.รุ่นท่ี ๔๒

นายอําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอําเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด

61 นายประทีป ฤทธิกุล
นอ.รุ่นท่ี 44 นปส.รุ่นท่ี ๔9

นายอําเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด

62 นายสันชัย จันทร์นวล
นอ.รุ่นท่ี ๓๗ นปส.รุ่นท่ี ๔๑

นายอําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี

63 ว่าท่ี พ.ต.วีรยุทธ ไวยภาษ
นอ.รุ่นท่ี ๓๗ นปส.รุ่นท่ี ๔๐

นายอําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

64 นายธวัชชัย ดิษยนันทน์
นอ.รุ่นท่ี ๓๗ นปส.รุ่นท่ี ๔๑

นายอําเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายอําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

65 นายวัฒนา เท้ียวพันธ์
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๔๙

นายอําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

66 นายณรงค์ ไพศาลทักษิน
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๗

นายอําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอําเภอคลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร

67 นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

68 นายชวพล พันธุมรัตน์
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี

69 นายสิทธิพร สําลีรัตน์
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๗

นายอําเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี

70 นายทิวา วัชรกาฬ
นอ.รุ่นท่ี ๔๘ นปส.รุ่นท่ี ๕๕

นายอําเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี

71 นายสุมิตร เกิดกล่ํา
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์

นายอําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
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