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ท่ี ช่ือ -สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นางสาวกมลปตร กมุลคร ปลัดอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปลัดอําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน

2 นายกรุง นามสงา ปลัดอําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ปลัดอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

3 นายกฤษชัย เกษสุนทร ปลัดอําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจาพนักงานปกครอง วิทยาลัยการปกครอง

4 นายกฤษฏ สิทธิยศ เจาพนักงานปกครอง 

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

ปลัดอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

5 นายกอพงษ จันทรชุม เจาพนักงานปกครอง ฝายแผนการปกครองทองท่ี

สวนระบบการปกครองทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

ปลัดอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

6 นายกาจพน วิบูลยกุล ปลัดอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ปลัดอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

7 นายกาญจนพล โหมดน้ํา ปลัดอําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค นักการขาว กลุมปฏิบัติการการขาว

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

8 นายเกรียงไกร ปญญาพงศธร ปลัดอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมแผนงาน

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

9 นายเกียรติศักดิ์ เหมือนหาญ ปลัดอําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ปลัดอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู

10 นางสาวใกลรุง บุญเกิด ปลัดอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ปลัดอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

11 นางขนิษฐา คําตะเพ็ชร ปลัดอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา เจาพนักงานปกครอง 

ศูนยบริหารการทะเบียน ภาค 2 (จังหวัดชลบุรี)

สํานักบริหารการทะเบียน

12 นางเขมิกา อินกัน ปลัดอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เจาพนักงานปกครอง กลุมงานปกครอง จังหวัดแพร

13 นายครองภพ หรั่งเพชร ปลัดอําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ปลัดอําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

14 นายจรัล มณีจันสุข ปลัดอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ปลัดอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

15 นางจริยา คําแกว เจาพนักงานปกครอง กลุมปฏิบัติการ 2 (พื้นท่ีสวนภูมิภาค)

สวนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ

นักทรัพยากรบุคคล กลุมงานบรรจุและแตงต้ัง

กองการเจาหนาท่ี

16 นายจรูญ จินะกัณฑ ปลัดอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ปลัดอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

17 นางสาวจันทรหอม ไวยเวทา ปลัดอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ปลัดอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

18 นางสาวจารุณี เอ่ียมนิรมิต ปลัดอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เจาพนักงานปกครอง กลุมอาวุธปนและวัตถุระเบิด

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 1 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

19 นายจิรวัฒน อินโต ปลัดอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ปลัดอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

20 นายจีระวัฒน สวนะปรีดี ปลัดอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

(ชวยราชการ กลุมงานปกครอง จังหวัดสระแกว)

ปลัดอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมการปกครอง แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ

                  นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย อธิบดีกรมการปกครอง ไดลงนามในคําส่ังแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการสายงานเจาพนักงานปกครอง

     และนิติกร ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ จํานวน 163 ราย โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหม ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2552 ดังนี้
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21 นางจุไรรัตน สินทูล ปลัดอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปลัดอําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร

22 นายเจนณรงค แกวศรียงค ปลัดอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ปลัดอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

23 จาเอก เฉลิม เผาฉนวน ปลัดอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

(ชวยราชการ กลุมงานความมั่นคง จังหวัดมหาสารคาม)

ปลัดอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

24 นายชวลิต ประทีป ปลัดอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ปลัดอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

25 นางสาวชัชริยา เล็กกระโทก ปลัดอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

26 นายชัชวาล มีใจเจือ ปลัดอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปลัดอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

27 นายชัชวาลย เอ่ียมสอาด เจาพนักงานปกครอง กลุมชนกลุมนอยและสัญชาติ

สวนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

เจาพนักงานปกครอง 

กลุมควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 2

สํานักการสอบสวนและนิติการ

28 นายชัยณรงค เกิงรัมย ปลัดอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร ปลัดอําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย

29 จาเอก ชัยณรงค สุระดะนัย ปลัดอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก นักทรัพยากรบุคคล โรงเรียนขาราชการฝายปกครอง

กลุมงานบริหารการฝกอบรม วิทยาลัยการปกครอง

30 นายชัยยง อินทรสุภา นิติกร กลุมงานปกครอง จังหวัดตราด นิติกร กลุมคดี

สวนงานนิติการ สํานักการสอบสวนและนิติการ

31 นายชาติชาย กัณฑเกตุ ปลัดอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปลัดอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

32 นายชินกร แกนคง ปลัดอําเภอบานเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

(ชวยราชการ สํานักยุทธศาสตรและสงเสริม

การบริหารราชการอําเภอ)

เจาพนักงานปกครอง 

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

33 นางสาวชีวรัตน เสโส ปลัดอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปลัดอําเภอทาล่ี จังหวัดเลย

34 นางสาวชุลีวัลย ไชยบัวแกว ปลัดอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน เจาพนักงานปกครอง กลุมสถานบริการ 

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 3 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

35 นายชูชาติ พิพัฒนศรัทธา เจาพนักงานปกครอง กลุมงานความมั่นคง 

จังหวัดนครราชสีมา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมพัฒนาระบบบริหาร

36 นายเชาวลิต เพียรชนะ ปลัดอําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ปลัดอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

37 นางญาณิศา แกวมาลี เจาพนักงานปกครอง กลุมงานปกครอง 

จังหวัดแมฮองสอน

ปลัดอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

38 นางสาวฐิติวรดา สินธุภูมิ เจาพนักงานปกครอง กลุมการพนัน

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 1 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ชวยราชการ ท่ีทําการปกครองจังหวัดระนอง)

เจาพนักงานปกครอง กลุมงานความมั่นคง จังหวัดระนอง

39 นายณรงค วัสสละ ปลัดอําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ ปลัดอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี
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40 นายณรงคชัย จีนกูล เจาพนักงานปกครอง กลุมงานความมั่นคง 

จังหวัดกาญจนบุรี

ปลัดอําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย

41 นายณรงคเดช คําภูนอก ปลัดอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ปลัดอําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

42 วาท่ีรอยตรี ณฤพล มูลมีมา ปลัดอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ปลัดอําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

43 นางณัชชา เริงฤทธิ์ ปลัดอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ปลัดอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

44 นายณัฏฐกรณ หนอนิล เจาพนักงานปกครอง กลุมอาวุธปนและวัตถุระเบิด

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 1 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

ปลัดอําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา

45 นางสาวณัฐนันท สมเกล้ียงเจริญ ปลัดอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เจาพนักงานปกครอง กลุมงานความมั่นคง จังหวัดราชบุรี

46 นางสาวณัฐนันท สายสอน ปลัดอําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปลัดอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

47 นางณัตปาณศ อุพลเถียร ปลัดอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปลัดอําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

48 นายดนัย ใจแข็ง ปลัดอําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ปลัดอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง

49 นางดวงกมล รักสัตย ปลัดอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

50 นางสาวดวงสมร 

                 พรชวยกอบกุล

ปลัดอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมพัฒนาระบบบริหาร

51 นายเตชิต ทรงบุญศาสตร ปลัดอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร เจาพนักงานปกครอง กลุมงานความมั่นคง 

จังหวัดกาฬสินธุ

52 นายเตชินท วรวงศ เจาพนักงานปกครอง กลุมงานปกครอง จังหวัดภูเก็ต ปลัดอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

53 นางถนอมนวล ขาวสบาย ปลัดอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เจาพนักงานปกครอง ฝายแผนการปกครองทองท่ี

สวนระบบการปกครองทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

54 นายทวีวัฒน วีระสมวงศ ปลัดอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปลัดอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

55 นางสาวทัตธนนันท ทองสุข ปลัดอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี เจาพนักงานปกครอง 

ศูนยบริหารการทะเบียน ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)

สํานักบริหารการทะเบียน

56 นางสาวทิฆัมพร สาไพรวัลย ปลัดอําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ ปลัดอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

57 นางสาวทิพยสุดา นาคศรี ปลัดอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เจาพนักงานปกครอง 

กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบการทะเบียน

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน

58 นายธนกฤช ศิริภักดิ์ ปลัดอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว ปลัดอําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

59 นายธนภัทร นวมแหวว ปลัดอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เจาพนักงานปกครอง กลุมมูลนิธิ สมาคม และเรี่ยไร

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 2 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

60 นายธรรมศักดิ์ อุไรเรืองเดช เจาพนักงานปกครอง กลุมอํานวยความเปนธรรม

สวนอํานวยความเปนธรรม สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ชวยราชการ สํานักงานผูตรวจราชการกรม)

นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงานผูตรวจราชการกรม
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61 นายธัชศักดิ์ คงตัน ปลัดอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา

(ชวยราชการ กลุมงานปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา)

เจาพนักงานปกครอง ฝายประสานงานเลือกต้ัง

สวนการเมืองและการเลือกต้ัง 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

62 นายธีรภาคย ธูปจีน เจาพนักงานปกครอง กลุมงานความมั่นคง จังหวัดจันทบุรี นักการขาว กลุมวิเคราะหสถานการณ

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

63 นางสาวนงค สุดทองคง ปลัดอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ปลัดอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

64 นายนนทพัฒน กิจรักษา ปลัดอําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี ปลัดอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

65 นายนพพร ศรีตูมแกว ปลัดอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปลัดอําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

66 นายนภเดช เกลียวศิริกุล เจาพนักงานปกครอง 

กลุมปฏิบัติการ 1 (พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร)

สวนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ

ปลัดอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

67 นายนรินทร รัตนะเรือง ปลัดอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ปลัดอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

68 นางนันทพจี ภิญโย ปลัดอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ปลัดอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

69 นางนันทิญา พูลทวี ปลัดอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

(ชวยราชการ กลุมงานปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ปลัดอําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

70 นายนิมิตร เมืองเปย ปลัดอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ปลัดอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

71 นายบรรจงศักดิ์ โพธ์ิทอง ปลัดอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปลัดอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

72 นายบุญมาก อุนสัมฤทธิ์ เจาพนักงานปกครอง กลุมงานความมั่นคง 

จังหวัดสมุทรสาคร

นักทรัพยากรบุคคล กลุมงานบรรจุและแตงต้ัง

กองการเจาหนาท่ี

73 นางสาวบุษบา ศักดิ์แสง นักทรัพยากรบุคคล โรงเรียนกํานัน ผูใหญบาน

กลุมงานบริหารการฝกอบรม วิทยาลัยการปกครอง

ปลัดอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

74 นางบุหลัน ภูเดนผา ปลัดอําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ปลัดอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

75 นางสาวปณิดา ณัฐประสิทธ์ิกุล ปลัดอําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

(ชวยราชการ สํานักงานเลขานุการกรม)

นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงานชวยอํานวยการ

สํานักงานเลขานุการกรม

76 นายประเชิญ สมองดี ปลัดอําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ชวยราชการ กลุมงานปกครอง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา)

เจาพนักงานปกครอง กลุมใหคําปรึกษาและชวยเหลือ

ประชาชนดานการทะเบียนและบัตร

สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร 

สํานักบริหารการทะเบียน

77 นายประสิทธ์ิ คอกขุนทด เจาพนักงานปกครอง กลุมงานความมั่นคง จังหวัดระยอง ปลัดอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

78 นายประสิทธ์ิ ดุลยรัศมี ปลัดอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล

กองการเจาหนาท่ี

79 นายปรีชา อินทรวิเชียร ปลัดอําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เจาพนักงานปกครอง ฝายบริหารงานบุคคล

สวนบริหารงานกํานัน ผูใหญบาน 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี
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80 นายปญญา ประดิษฐบุญ ปลัดอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม เจาพนักงานปกครอง กลุมงานความมั่นคง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

81 นายพชรพล ศรีสมบุญ เจาพนักงานปกครอง กลุมระเบียบการ

สวนบริหารงานกํานัน ผูใหญบาน 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

ปลัดอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

82 นายพรเทพ ปานเพชร เจาพนักงานปกครอง 

ฝายระบบขอมูลและหลักฐานการทะเบียนท่ัวไป 

สวนการทะเบียนท่ัวไป สํานักบริหารการทะเบียน

ปลัดอําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง

83 นางสาวพรนลิน เรืองแพ เจาพนักงานปกครอง 

ฝายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ 

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานปกครอง 

ศูนยบริหารการทะเบียน ภาค 7 (จังหวัดนครปฐม)

สํานักบริหารการทะเบียน

84 นายพิเชษฐ เอ่ียมกล่ิน ปลัดอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ปลัดอําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

85 นายพีระยศ นฤบาล เจาพนักงานปกครอง ฝายบริหารงานบุคคล

สวนบริหารงานกํานัน ผูใหญบาน 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

ปลัดอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

86 นายไพโรจน ศรีละมุล นิติกร กลุมงานปกครอง จังหวัดพัทลุง นิติกร กลุมงานวินัย กองการเจาหนาท่ี

87 นายภัทรกิจ ฉันทกิจ ปลัดอําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ปลัดอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี

88 นายภานุพันธ ปรุงศรี นักทรัพยากรบุคคล กลุมงานบรรจุและแตงต้ัง

กองการเจาหนาท่ี

เจาพนักงานปกครอง กลุมบริการประชาชน

ศูนยบริการประชาชน สํานักการสอบสวนและนิติการ

89 นางสาวมณทรีัตน มณีฤทธ์ิ ปลัดอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ปลัดอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

90 นางมณี คงเจริญ                   ปลัดอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปลัดอําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร

91 นางยุวดี ใจซื่อ ปลัดอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี เจาพนักงานปกครอง กลุมสงเสริมและพัฒนาระบบงาน

สวนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ

92 นางรัตนา เรืองประยูร ปลัดอําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง ปลัดอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

93 นางสาวราณี ไกรทัต ปลัดอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เจาพนักงานปกครอง สวนประสานโครงการพัฒนาทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

94 นายราเยส ราย เจาพนักงานปกครอง กลุมโรงรับจํานํา 

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 2 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

ปลัดอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

95 นายรุจภัทร ฐอสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

เจาพนักงานปกครอง ฝายแนวเขตการปกครอง

สวนระบบการปกครองทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

96 พันจาโท เรวัฒน ฉาวเกียรติ ปลัดอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ปลัดอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี

97 นายฤกษชัย โชคเหมาะ ปลัดอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปลัดอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

98 นายฤทธิศักดิ์ อุนจางวาง ปลัดอําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ เจาพนักงานปกครอง กลุมงานปกครอง 

จังหวัดหนองบัวลําภู



- 6 -

ท่ี ช่ือ -สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

99 นางสาว ลักขณา สนศิริ ปลัดอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

(ชวยราชการ กลุมงานปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ)

เจาพนักงานปกครอง กลุมโรงแรม 

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 3 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

100 นางลัดดาวัลย สายเมฆ ปลัดอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เจาพนักงานปกครอง กลุมงานปกครอง จังหวัดเลย

101 นายวชิระ คุณเล็กสม ปลัดอําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา

(ชวยราชการ กลุมงานความมั่นคง จังหวัดนครราชสีมา)

เจาพนักงานปกครอง ฝายกิจการศาสนาอิสลาม

สวนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

102 นายวรกร พัฒนวิบูลย ปลัดอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ปลัดอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

103 นางวรรณี อินชิ้น                   ปลัดอําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี เจาพนักงานปกครอง 

กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการเลือกต้ัง

สวนการเมืองและการเลือกต้ัง 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

104 นายวราวุธ เชี่ยวบัญชี ปลัดอําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

(ชวยราชการ กลุมงานปกครอง จังหวัดนครพนม)

ปลัดอําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

105 นายวรุตม วิศิษฏศิลป ปลัดอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย เจาพนักงานปกครอง กลุมแผนงาน 

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

106 นายวฤทธิ์ชาติ ปาณชู ปลัดอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ปลัดอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

107 นางวาริดา พันธุสะอาด ปลัดอําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปลัดอําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ

108 นายวิชัย พันธุภักดี ปลัดอําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

(ชวยราชการ กลุมงานความมั่นคง จังหวัดชัยภูมิ)

นักการขาว กลุมปฏิบัติการการขาว

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

109 นางสาววิภา เวสุวรรณ ปลัดอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เจาพนักงานปกครอง 

สวนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

110 นายวีกิจ มานะโรจนกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

นักทรัพยากรบุคคล กลุมงานบรรจุและแตงต้ัง

กองการเจาหนาท่ี

111 นายวีระพงษ สุขทวีผลกุล ปลัดอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ปลัดอําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

112 นายศักดาชัย ไชยวิเชียร ปลัดอําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ปลัดอําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ

113 นายศักดิ์ชัย จันทรเฉลิม ปลัดอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ปลัดอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

114 นางสาวศิริวรรณ 

                กอเกษตรทรัพย

ปลัดอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ปลัดอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

115 นางศิริวรรณ เลหไมเออร ปลัดอําเภอบานไหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย ปลัดอําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน

116 นางสาวศิวพร กาญจนภิญพงศ เจาพนักงานปกครอง กลุมบริการประชาชน

ศูนยบริการประชาชน สํานักการสอบสวนและนิติการ

ปลัดอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

117 นางศุภการณ ภูศรี ปลัดอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ปลัดอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

118 นายศุภโชค สันเสนาะ ปลัดอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ปลัดอําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

119 นายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ปลัดอําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
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120 นายสมจิตร ชุติมาวลัยกุล ปลัดอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เจาพนักงานปกครอง 

กลุมควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 2  

สํานักการสอบสวนและนิติการ

121 นางสมจิตร ประกอบดี ปลัดอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจาพนักงานปกครอง 

กลุมปฏิบัติการ 1 (พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร)

สวนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ

122 นายสมภพ มุกดาสนิท ปลัดอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ปลัดอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

123 นางสาว สมหมาย ทุงกลาง ปลัดอําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

124 นางสมหมาย ศรีคอนไทย ปลัดอําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ปลัดอําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

125 นายสยามพงษ ชาบัวนอย ปลัดอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปลัดอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

126 นายสรชัย อยูนาค ปลัดอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงานชวยอํานวยการ

สํานักงานเลขานุการกรม

127 นางสรวงกนก สุทธิมวล ปลัดอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เจาพนักงานปกครอง ฝายกําลังพล 

สวนกําลังพลและสงกําลังบํารุง

สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

128 พันจาเอก สรวีย ปญญาไว ปลัดอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ปลัดอําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

129 นายสันติสุข โพธ์ิศรีทอง นักทรัพยากรบุคคล โรงเรียนขาราชการฝายปกครอง

กลุมงานบริหารการฝกอบรม วิทยาลัยการปกครอง

ปลัดอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

130 จาเอก สําราญ อัดโดดดร ปลัดอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ปลัดอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

131 นายสิรภพ บริสุทธ์ิ ปลัดอําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย ปลัดอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

132 นายสุชาติ กัลลประวิทย ปลัดอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ปลัดอําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา

133 นางสาวสุดารัตน เอกทัตร ปลัดอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เจาพนักงานปกครอง กลุมงบประมาณ 

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

134 นายสุนทร มูเนาวาเราะ ปลัดอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปลัดอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

135 นางสุปราณี เอกวิวัฒนธารา ปลัดอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปลัดอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

136 นางสุพัฒตรา ทวีบุญ ปลัดอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปลัดอําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

137 นายสุภัทรพงษ สุวรรณมณี ปลัดอําเภอโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร ปลัดอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

138 นางสุภัทรา จันทรเสนา ปลัดอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปลัดอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด

139 นางสุมาลี ปนมา ปลัดอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เจาพนักงานปกครอง ฝายกิจการศาสนาอิสลาม

สวนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

140 นายสุเมธ เรืองประยูร ปลัดอําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง ปลัดอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

141 นายสุรชาติ ชัยทองดี ปลัดอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ปลัดอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู

142 จาเอก สุรศักดิ์ กันสูงเนิน ปลัดอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปลัดอําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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143 นางสาวสุรัศวดี จันทาทอง ปลัดอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เจาพนักงานปกครอง 

ฝายประสานงานแกไขปญหาความขัดแยง

สวนกิจการมวลชน สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

144 นายสุวิทย ทองปน ปลัดอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ปลัดอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี

145 นางสาวโสภา กองเนตร เจาพนักงานปกครอง กลุมงานปกครอง จังหวัดอางทอง ปลัดอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

146 นางหฤทัย บุดสุด ปลัดอําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ปลัดอําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

147 นายอกนิษฐ องอาจ ปลัดอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ปลัดอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ

148 นายอดิศร เกิดโต ปลัดอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน

กองการเจาหนาท่ี

149 นายอธิ พลชารี ปลัดอําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย ปลัดอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

150 นายอนิรุท สนามพล ปลัดอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ปลัดอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

151 นายอนุชา แกวเพ็ชร ปลัดอําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ปลัดอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

152 นายอนุชา หมูโสภิญ ปลัดอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ปลัดอําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน

153 นายอโนธร จ้ิวตระกูล ปลัดอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปลัดอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

154 นายอรรถพล อุดมกิจโอฬาร เจาพนักงานปกครอง กลุมงานปกครอง 

จังหวัดกาญจนบุรี

เจาพนักงานปกครอง กลุมระเบียบการ

สวนบริหารงานกํานัน ผูใหญบาน  

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

155 นางอรุณี ชัยสวัสดิ์ ปลัดอําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เจาพนักงานปกครอง  

กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบการทะเบียน

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน

156 นางสาวออยทิพย ทิพยสูตร ปลัดอําเภอสามโก จังหวัดอางทอง ปลัดอําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

157 นางสาวอัญชลี ตูวิเชียร ปลัดอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมงบประมาณ

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

158 นายอาทิกร เทวิน เจาพนักงานปกครอง ฝายท่ีสาธารณะ

สวนระบบการปกครองทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

เจาพนักงานปกครอง กลุมอาวุธปนและวัตถุระเบิด

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 1 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

159 นายอานุภาพ กิตติวารา ปลัดอําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ปลัดอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย

160 นางอารีรัตน พิทักษพล ปลัดอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

161 นางสาวอําพรทิพย งามขํา ปลัดอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปลัดอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

162 นางอุษา ชูประสิทธ์ิ ปลัดอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นักทรัพยากรบุคคล โรงเรียนกํานัน ผูใหญบาน

กลุมงานบริหารการฝกอบรม วิทยาลัยการปกครอง

163 นางสาวอุสุมา เมธาธีรดากุล ปลัดอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร เจาพนักงานปกครอง กลุมปฏิบัติการ 2 (พื้นท่ีสวนภมูิภาค)

สวนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ


