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      นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย อธิบดีกรมการปกครอง ไดลงนามในคําส่ังแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการสายงานเจาพนักงานปกครองและนิติกร 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ จํานวน 221 ราย โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหม ในวันท่ี 22 มีนาคม 2553 ดังน้ี

ท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นางกรองกาญจ นิลมณี ปลัดอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปลัดอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

2 นางสาวกฤษชณภัสทร

                  ทรัพยพงษ

ปลัดอําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ปลัดอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

3 นางสาวกฤษณา สรอยบาง ปลัดอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ปลัดอําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี

4 นางกวินา คํากอน ปลัดอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานปกครอง จังหวัดมุกดาหาร

5 นางสาวกาญจนา แสนศาลา ปลัดอําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ปลัดอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

6 นางสาวกําไร ศรีรัตน เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานปกครอง จังหวัดอุทัยธานี

ปลัดอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

7 นายกิตติชัย ศรีทองชวย เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานปกครอง จังหวัดสุราษฎรธานี

ปลัดอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ

8 นางกุสุมา ชื่นยุติธรรม ปลัดอําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ปลัดอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

9 จาเอก เกริกชัย โพธิ์ทอง ปลัดอําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี นักการขาว กลุมพัฒนาระบบและวิทยาการการขาว

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

10 นายเกรียงศักดิ์ ประโลม ปลัดอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ปลัดอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

11 นายเกษ พันธมา ปลัดอําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

12 นางสาวเกษร ไมเรียง ปลัดอําเภอรามัน จังหวัดยะลา

(ชวยราชการกลุมงานปกครอง จังหวัดยะลา)

ปลัดอําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

13 จาเอก โกสินทร เฉียบแหลม เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานความมั่นคง จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ปลัดอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

14 นายขวัญราม สุขสาม ปลัดอําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย ปลัดอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

15 รอยตรี ขุมทอง เลินไธสง ปลัดอําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ปลัดอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย

16 นายเขมราฐ บุญประดิษฐ ปลัดอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

17 นายคณิศร แจมมณี ปลัดอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ปลัดอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

18 นายคมกฤต จันทรเมือง ปลัดอําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา ปลัดอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

19 นายคมสัน รองเมือง ปลัดอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

(ชวยราชการจังหวัดชัยภูมิ)

ปลัดอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

20 นายคมิก วิเศษศักดิ์ ปลัดอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ปลัดอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

21 สิบตํารวจโท คลอง เรืองสังข ปลัดอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี

(ชวยราชการ กลุมงานความมั่นคง จังหวัดปตตานี)

ปลัดอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา

22 นางเครือฟา พิมพมะมุก ปลัดอําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ปลัดอําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

23 นายจรัล กลางประดิษฐ ปลัดอําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ปลัดอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

กรมการปกครองแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ
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ท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

24 นายจรูญ จินะกัณฑ ปลัด อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ปลัดอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

25 นายจรูญศักดิ์ ง้ิวลาย เจาพนักงานปกครอง

กลุมงานปกครอง จังหวัดพิจิตร

(ชวยราชการ กลุมงานความมั่นคง จังหวัดพิจิตร)

ปลัดอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

26 นายจรูญศักดิ์ หมาดเทง ปลัดอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ปลัดอําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

27 นายจักรพันธ รัตนเสถียร ปลัดอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ เจาพนักงานปกครอง

กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน 

กองการเจาหนาท่ี

28 นางสาวจารุณี เอี่ยมนิรมิต เจาพนักงานปกครอง กลุมอาวุธปนและวัตถุระเบิด

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 1 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

เจาพนักงานปกครอง

ศูนยประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต

สวนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

29 นายจํารูญ เจียมสุวรรณ ปลัด อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เจาพนักงานปกครอง

ฝายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน

30 นายจิรศักดิ์ ศรีอราม ปลัดอําเภอรามัน จังหวัดยะลา ปลัดอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

31 นายเจตนสฤษฎ รัตนมาศ ปลัดอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

(ชวยราชการอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร)

เจาพนักงานปกครอง ฝายฝกอบรมมวลชน

สวนกิจการมวลชน สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

32 สิบตํารวจเอก เจษฎาบดี

                         บายศรี

ปลัดอําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ปลัดอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

33 นางเจิมพักตร ธาราฉัตร ปลัดอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี เจาพนักงานปกครอง 

กลุมโรงแรม สวนรักษาความสงบเรียบรอย 3  

สํานักการสอบสวนและนิติการ

34 นายฉัตรชัย ศรีเตียเพ็ชร ปลัดอําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี

(ชวยราชการกลุมงานปกครอง จังหวัดลพบุรี)

ปลัดอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

35 นางสาวชนากานต นิลกนิษฐ ปลัด อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ปลัดอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

36 นายชยพล กันยายน ปลัดอําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม

(ชวยราชการกลุมงานปกครอง จังหวัดมหาสารคาม)

ปลัดอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร

37 นายชยพล อัครจิรากุล ปลัดอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ปลัดอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

38 นายชโรชิน พรหมคุปต นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

ปลัดอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

39 นายชัยฤกษ ยะปะนันท ปลัดอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ปลัดอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร

40 นายชูเกียรติ พันระยะ ปลัดอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เจาพนักงานปกครอง

สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน
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ท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

41 นายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นักการขาว กลุมวิเคราะหสถานการณ

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

42 นายโชติพงศ เปลงวิทยา ปลัดอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

(ชวยราชการกลุมงานปกครอง จังหวัดนครปฐม)

เจาพนักงานปกครอง 

กลุมปฏิบัติการ 2 (พ้ืนท่ีสวนภูมิภาค)

สวนกํากับและตรวจสอบ 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

43 สิบตํารวจโท ไชยกฤต

                  ปงเมือง

ปลัดอําเภอนานอย จังหวัดนาน ปลัดอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

44 นายไชยา ถ่ินทอง ปลัดอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ปลัดอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

45 นายซอบรี หมัดหมัน ปลัดอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ปลัดอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล

46 นางญาณิศา แกวมาลี ปลัดอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เจาพนักงานปกครอง กลุมอํานวยความเปนธรรม 

สวนอํานวยความเปนธรรม 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

47 นายณรรท เปล่ียนสี ปลัดอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง เจาพนักงานปกครอง กลุมการพนัน

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 1 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

48 นายณัชพล คงเกล้ียง ปลัด อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เจาพนักงานปกครอง

กลุมงานความมั่นคง จังหวัดภูเก็ต

49 นายณัฏฐนันท มั่งนุย ปลัดอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ปลัดอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

50 นายณัฐวัฒน ตะโกนา ปลัดอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี เจาพนักงานปกครอง

กลุมพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพ-

การทะเบียนและบัตร

สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร 

สํานักบริหารการทะเบียน

51 นายณัฐวัฒน วงศบัณฑิต เจาพนักงานปกครอง กลุมอํานวยความเปนธรรม 

สวนอํานวยความเปนธรรม 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

เจาพนักงานปกครอง

ศูนยประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต

สวนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

52 นางดวงกมล รักสัตย ปลัดอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ปลัดอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

53 นางสาวดวงพร คุณากรวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

ปลัดอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค

54 นายดิเรก ทองสอดแสง ปลัดอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปลัดอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

55 นายตวงอัฐ บุตรวิชา ปลัดอําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปลัดอําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย

56 นายทวีทรัพย มาสอน ปลัดอําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปลัดอําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว

57 นายทวีศักดิ์ เพชรทอง ปลัดอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปลัดอําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี
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ท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

58 นายทศพล วาปทะ ปลัดอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ปลัดอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

59 นายทศพล ศรีโพธิ์สุข ปลัดอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี เจาพนักงานปกครอง

กลุมงานวิจัยและประเมินผล

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

60 นายเทพวิจิตร พันธุพรหม ปลัดอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ปลัดอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

61 นายเทอดไท แสงผล ปลัดอําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ปลัดอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว

62 นายเทิดบุญ ศิลารมณ นักการขาว กลุมปฏิบัติการการขาว 

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

นักจัดการงานท่ัวไป ฝายบริหารท่ัวไป

สํานักบริหารการทะเบียน

63 นายธงชัย บุตรวงษ ปลัดอําเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย ปลัดอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

64 นายธงธวัช ศรีจันทรงาม นิติกร กลุมงานปกครอง จังหวัดนครพนม ปลัดอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

65 นางสาวธรรมจารี ธรรมศาสตร ปลัดอําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ปลัดอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

66 นายธวัชชัย ทองชวย ปลัดอําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ปลัดอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

67 นางสาวธัญญาทิพย

                  มานสัจจธรรม

ปลัดอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เจาพนักงานปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน

68 นางธัญญารัตน นันติกา ปลัดอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ปลัดอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

69 นายธาริน คีตสังข ปลัดอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ปลัดอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

70 นายธํารงค ชวยยก ปลัดอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

(ชวยราชการอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง)

ปลัดอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

71 นายธีระพงษ ยงยุทธ ปลัดอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ปลัดอําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

72 นายธีระพล อินทรามะ ปลัดอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปลัดอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

73 นางสาวนงคราญ อุตะมา ปลัดอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปลัดอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

74 นายนพดล ขันติชัยมงคล ปลัดอําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ปลัดอาํเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

75 นายนพดล ศิริ ปลัดอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปลัดอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

76 นายนพพร จินดา ปลัด อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ปลัดอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

77 นายนพพร มีสติ นิติกร กลุมงานปกครอง จังหวัดชุมพร นิติกร กลุมมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 2 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

78 นายนพรัตน ดวงพรม ปลัดอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

(ชวยราชการกลุมงานปกครอง จังหวัดเชียงใหม)

ปลัดอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

79 นายนรภัทร อินทรมณี ปลัดอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปลัดอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

80 นายนรินทร สารการ เจาพนักงานปกครอง

กลุมงานปกครอง จังหวัดยโสธร

ปลัดอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ

81 นางสาวนลิณี ไชยอุดม ปลัดอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปลัดอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด

82 นางนวลจันทร จารุจันทร ปลัดอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

83 นายนาวี กริตาคม ปลัดอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปลัดอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
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84 นางสาวน้ําหวาน โสภา ปลัดอําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ปลัดอําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

85 สิบเอก นิกร เจริญศักดิ์ ปลัดอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี

(ชวยราชการกลุมงานปกครอง จังหวัดปตตานี)

ปลัดอําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด

86 นายนิคม เพ็ญนิ่ม ปลัดอําเภอละอุน จังหวัดระนอง ปลัดอําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

87 นายนุกุล วัฒนากร ปลัดอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ นักการขาว กลุมพัฒนาระบบและวิทยาการการขาว

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

88 นายบัญจรงค อํานวย ปลัดอําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด ปลัดอําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ

89 นายบัวไข ภะคะโต ปลัดอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ปลัดอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

90 นางเบญจวรรณ รุงโรจนวณิชย เจาพนักงานปกครอง 

กลุมสมาคม มูลนิธิ และเร่ียไร

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 2 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

เจาพนักงานปกครอง

ศูนยประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต

สวนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

91 นายประติเวทย ปานประสิทธิ์ เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานปกครอง จังหวัดสิงหบุรี

ปลัดอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

92 นางสาวประไพพิศ ทองปลูก ปลัดอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

93 นายประภากร บุงทอง ปลัดอําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ปลัดอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร

94 นายประยุทธ ทองพุม ปลัดอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

(ชวยราชการกลุมงานความมั่นคง จังหวัดปตตานี)

นักการขาว กลุมปฏิบัติการการขาว

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

95 นายปรัชญา พลโกษฐ ปลัดอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร

(ชวยราชการกลุมงานปกครอง จังหวัดสุรินทร)

ปลัดอําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ

96 นายปรัชญา พิลึก เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานปกครอง จังหวัดตาก

ปลัดอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

97 นายปริญ นิทัศนเอก ปลัดอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

(ชวยราชการอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา)

เจาพนักงานปกครอง

กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน 

กองการเจาหนาท่ี

98 นางสาวปญญาพร อังโกรัมย ปลัดอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปลัดอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

99 นางปยทิพย สัญวงษ นักทรัพยากรบุคคล 

กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน 

กองการเจาหนาท่ี

เจาพนักงานปกครอง 

งานชวยอํานวยการและสนับสนุนสํานักทะเบียน 

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 9 (จังหวัดสงขลา)

สํานักบริหารการทะเบียน

100 นายปยะพงษ ตุลาชม ปลัด อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา เจาพนักงานปกครอง

ฝายระบบขอมูลและหลักฐานการทะเบียนท่ัวไป 

สวนการทะเบียนท่ัวไป สํานักบริหารการทะเบียน

101 นายพงศศักดิ์ หมั่นไชย ปลัดอําเภออุมผาง จังหวัดตาก ปลัดอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
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102 นายพชรพล ศรีสมบุญ ปลัดอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เจาพนักงานปกครอง

สวนประสานโครงการพัฒนาทองท่ี

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

103 นายพนม ก่ิงแกว เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานปกครอง จังหวัดมุกดาหาร

ปลัดอําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

104 นายพนม เหล็กเพชร ปลัดอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส เจาพนักงานปกครอง

สวนประสานโครงการพัฒนาทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

105 นายพรพงษ

       ชาญชัยภัครธากูร

ปลัดอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

(ชวยราชการอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก)

นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงานชวยอํานวยการ 

สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

106 นายพันธุธัช ภูสงา เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานความมั่นคง จังหวัดระยอง

ปลัดอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

107 นายพิเชต เก้ือรุง ปลัด อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ปลัดอําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

108 นางสาวพิมรดา เรืองวัฒกี ปลัดอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปลัดอําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

109 นายพิระชาติ คุณมี ปลัดอําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ปลัดอําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย

110 นายพีรเดช แพงภูงา ปลัดอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เจาพนักงานปกครอง

กลุมงานปกครอง จังหวัดบุรีรัมย

111 นายพีรพัฒน เงินเจริญ ปลัดอําเภอธารโต จังหวัดยะลา ปลัดอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

112 นางพีรภาว แกนเสน ปลัดอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ปลัดอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี

113 นายเพ่ิมสิน ปานประเสริฐ ปลัดอําเภออุมผาง จังหวัดตาก ปลัดอําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

114 นายไพบูลย กาญจนกําเนิด ปลัดอําเภอรามัน จังหวัดยะลา ปลัดอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง

115 จาเอก ไพโรจน ปล้ืมจันทร ปลัดอําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ปลัดอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

116 นายภัคศุก จรูญศักดิ์ ปลัดอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

(ชวยราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย)

เจาพนักงานปกครอง กลุมการพนัน

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 1 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

117 นายภาคภูมิ ภูมี ปลัดอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

118 วาท่ีรอยตรี ภาณุวัฒน

                 เจียรภาสวร

ปลัดอําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

(ชวยราชการกลุมงานปกครอง จังหวัดเพชรบูรณ)

ปลัดอําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

119 นางสาวภาวนา สมรัตน ปลัดอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปลัดอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี

120 นายภิภัทรานนท รูยืนยง เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานปกครอง จังหวัดรอยเอ็ด

ปลัดอําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม
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121 นายภูชิช กล่ินทุม เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล 

กองการเจาหนาท่ี

เจาพนักงานปกครอง

กลุมระเบียบการ

สวนบริหารงานกํานัน ผูใหญบาน 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

122 นางสาวมณทีรัตน มณีฤทธิ์ ปลัดอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

123 นางสาวมณีเพ็ญ ภูพันธุ ปลัดอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

(ชวยราชการกลุมงานปกครอง จังหวัดปทุมธานี)

นักการขาว กลุมวิเคราะหสถานการณ

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

124 นายมะรอบี มะเสาะ ปลัดอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ปลัดอําเภอยะหา จังหวัดยะลา

125 นายมานิต กองเมิ้ง ปลัดอําเภอพล จังหวัดขอนแกน ปลัดอําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

126 นายมาวิน มาเห็ม นิติกร กลุมงานวินัย กองการเจาหนาท่ี ปลัดอําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน

127 นางสาวแมนมาศ โอสถ ปลัดอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ปลัดอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

128 นายยงยุทธ คงทอง เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานความมั่นคง จังหวัดยะลา

ปลัดอําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

129 นางสาวยุวกรณ มนุษยสม ปลัดอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ปลัดอําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร

130 นายรณรงค รัตนรักษ ปลัด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี เจาพนักงานปกครอง

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

131 จาสิบเอก รังสรรค  สวัสดิผล ปลัดอําเภอสันติสุข จังหวัดนาน ปลัดอําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

132 นายรังสรรค ทางทอง เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานความมั่นคง จังหวัดชัยนาท

ปลัดอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร

133 นางสาวรัชภร เชาวันดี ปลัด อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปลัดอําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

134 นางรําแพน บุญทวี ปลัดอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปลัดอําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร

135 นางสาวเรณู เสนหา ปลัดอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

136 นางลัคนา วังเวียงทอง เจาพนักงานปกครอง

ศูนยประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต

สวนประสานราชการ 

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

เจาพนักงานปกครอง

กลุมรับเรื่องราวรองทุกข 

สํานักบริหารงานยุติธรรม

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

137 นายเล่ือน ถวิลวงษ ปลัดอําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ปลัดอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

138 นายวชิรพงษ ชาวเหนือ ปลัดอําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย

(ชวยราชการกลุมงานปกครอง จังหวัดหนองคาย)

ปลัดอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู

139 นายวรเทพ กองบุญ ปลัดอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เจาพนักงานปกครอง 

ฝายบริหารงานบุคคล

สวนบริหารงานกํานัน ผูใหญบาน 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี
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140 นายวรพจน ศรีใย ปลัดอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ปลัดอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

141 นายวรศักดิ์ พานทอง เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานความมั่นคง จังหวัดแมฮองสอน

ปลัดอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

142 นายวศิน จันยอด ปลัดอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

(ชวยราชการอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก)

ปลัดอําเภอทุงเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย

143 นายวัจนปกรณ พงษพานิช ปลัดอําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

(ชวยราชการอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี)

ปลัดอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

144 นายวันชัย สุวรรณรัตน ปลัดอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปลัดอําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

145 นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ปลัดอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี

146 นายวานิช วรนาม ปลัดอําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ปลัดอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี

147 นางสาววารินทร เพ็งศรี ปลัดอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปลัดอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

148 นายวิชัย ชูอินทร ปลัด อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ปลัดอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี

149 นายวิชาญ ศรีมูลผา ปลัดอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ปลัดอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

150 นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ปลัดอําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

151 นายวิรัช สุริยะ เจาพนักงานปกครอง

ฝายประสานงานแกไขปญหาความขัดแยง

สวนประสานราชการ 

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

เจาพนักงานปกครอง 

กลุมระเบียบการ

สวนบริหารงานกํานัน ผูใหญบาน 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

152 นายวิรัตน ราชชารี ปลัดอําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ เจาพนักงานปกครอง ฝายแผนการปกครองทองท่ี

สวนระบบการปกครองทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

153 นายวีระยุทธ จํานงค ปลัดอําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

(ชวยราชการอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ)

ปลัดอําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร

154 นายวุฒิ แตงทรัพย ปลัดอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

155 นายวุฒิชัย ยามโคกสูง ปลัดอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เจาพนักงานปกครอง กลุมบริการประชาชน

ศูนยบริการประชาชน สํานักการสอบสวนและนิติการ

156 นายวุฒิพงษ พลคุย ปลัดอําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ปลัดอําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา

157 นายศรายุทธ ไชยกอง นักวิชาการคอมพิวเตอร กองการเจาหนาท่ี นักทรัพยากรบุคคล

กลุมงานบรรจุและแตงต้ัง กองการเจาหนาท่ี

158 นายศรายุส สุภาเพ่ิม นิติกร กลุมงานวินัย กองการเจาหนาท่ี นิติกร กลุมงานปกครอง จังหวัดลําพูน

159 นางศรีเพ็ญ เดชะศิริ ปลัดอําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ปลัดอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

160 นางสาวศลิษา สุวิมล ปลัดอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจาพนักงานปกครอง กลุมปฏิบัติการ 1 

(พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) สวนกํากับและตรวจสอบ 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

161 นายศักดิ์ชาย ไชยสีหา ปลัดอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ปลัดอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
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162 นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง ปลัดอําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา เจาพนักงานปกครอง 

กลุมควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 2 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

163 นายศักดิ์สิทธิ์ เอียดสังข ปลัดอําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานปกครอง จังหวัดปทุมธานี

164 นางสาวศิริพรรณ

             ตัณฑเจริญรัตน

ปลัดอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เจาพนักงานปกครอง

สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

165 นางสาวศิริรัตน อัมรีย ปลัดอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปลัดอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

166 สิบเอก ศุภชัย ครุฑดํา ปลัดอําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว ปลัดอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

167 นายศุภชัย รักษพันธ เจาพนักงานปกครอง 

ฝายบริหารงานบุคคล

สวนบริหารงานกํานัน ผูใหญบาน 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

ปลัดอําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี

168 นายศุภฤกษ นอยสุวรรณ ปลัด อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เจาพนักงานปกครอง

กลุมงานวิจัยและประเมินผล

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

169 นางสาวศุภาภรณ นุชนุม ปลัดอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร เจาพนักงานปกครอง 

กลุมพัฒนาระบบงานอํานวยความเปนธรรม

สวนอํานวยความเปนธรรม

สํานักการสอบสวนและนิติการ

170 นายสงกรานต ทาศิริ นิติกร กลุมงานปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี นิติกร กลุมกฎหมายและระเบียบ

สวนงานนิติการ สํานักการสอบสวนและนิติการ

171 นายสมเกียรติ ศิลาโคตร ปลัดอําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี ปลัดอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร

172 สิบเอก สมคิด ชังเจริญ ปลัดอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ปลัดอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก

173 นายสมจิตร อยูคง ปลัดอําเภอทุงเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย ปลัดอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

174 นายสมชาย สมวงศ ปลัดอําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี ปลัดอําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี

175 นายสมพงศ ถิรประกอบกิจ เจาพนักงานปกครอง ฝายระบบการผลิตบัตร 

สวนบัตรประจําตัวประชาชน 

สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานปกครอง ฝายแนวเขตการปกครอง

สวนระบบการปกครองทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

176 นางสาวสมฤดี โรยสุวรรณ ปลัดอําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ปลัดอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

177 พันจาเอก สมศักดิ์ ธนันทา ปลัดอําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดอําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

178 นายสวัสดิ์ เรืองผึ้ง นักจัดการงานท่ัวไป 

สํานักงานผูตรวจราชการกรมการปกครอง

ปลัดอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
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179 นายสันติภาพ คุณศิริวัฒนา ปลัดอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เจาพนักงานปกครอง

กลุมชนกลุมนอยและสัญชาติ

สวนประสานราชการ 

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

180 นางสาวสาวิตรี สรอยอุทา ปลัดอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงานชวยอํานวยการ

สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

181 นายสิทธิพร อินนิมิตร ปลัดอําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ เจาพนักงานปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน

182 นายสิริชัย ศุภมณี ปลัดอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ปลัดอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี

183 นางสีประภา ชุมแวงวาป ปลัดอําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ปลัดอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

184 นางสาวสุจินดา พิชลทอง เจาพนักงานปกครอง

กลุมงานสงเสริมและเผยแพร

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

เจาพนักงานปกครอง

ฝายท่ีสาธารณะ สวนระบบการปกครองทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

185 นายสุชาติ นันโต ปลัดอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เจาพนักงานปกครอง  

กลุมนิเทศการทะเบียนและบัตร

สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร 

สํานักบริหารการทะเบียน

186 นายสุชาติ บุญสิทธิ์ เจาพนักงานปกครอง ฝายหลักฐานการทําบัตร 

สวนบัตรประจําตัวประชาชน 

สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานปกครอง

สวนประสานโครงการพัฒนาทองท่ี

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

187 นางสาวสุญากาญจน จันทะเสน ปลัดอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เจาพนักงานปกครอง

ศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง

188 นายสุธน หนูรอด ปลัดอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปลัดอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

189 นายสุนา วงษละคร เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานปกครอง จังหวัดอุดรธานี

ปลัดอําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

190 นายสุพจน อุดมจริยคุณ ปลัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ปลัดอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี

191 นายสุรชัย จงพัฒนะสินสุข ปลัดอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี เจาพนักงานปกครอง

ศูนยประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต

สวนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

192 นายสุรรกุล แสนลา เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานความมั่นคง จังหวัดนครราชสีมา

ปลัดอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว

193 นายสุรศักดิ์ พรมเกตุ ปลัดอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปลัดอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

194 สิบเอก สุรศักดิ์ มาลา ปลัดอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปลัดอําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ

195 นางสาวสุวภา ภักดีไทย ปลัดอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี เจาพนักงานปกครอง

ฝายบริหารการทะเบียนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน
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ท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

196 นางเสนิภาภรณ บุตรธิสาร ปลัดอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานปกครอง จังหวัดหนองบัวลําภู

197 นายเสรี โพธิ์ศรี ปลัดอําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

198 นางแสงจันทร เหลาสาย ปลัดอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ปลัดอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

199 นายแสงทอง บุญท้ังสอง นิติกร กลุมงานปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิติกร กลุมงานวินัย กองการเจาหนาท่ี

200 พันจาเอก โสภณ สิทธิจันทร ปลัดอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ปลัดอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

201 นายอดุลกิตต์ิ อินแกว ปลัดอําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

(ชวยราชการกลุมงานปกครอง จังหวัดสตูล)

เจาพนักงานปกครอง

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

202 นายอนุกูล วิทยเจียกขจร ปลัดอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี นักการขาว กลุมวิเคราะหสถานการณ

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

203 จาเอก อนุชิต สงขาว ปลัดอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ปลัดอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก

204 นางสาวอภัสนันท

          ธนาธรนิธิโรจน

ปลัดอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ปลัดอําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี

205 นายอภิสิทธิ์ วิจิตตเจริญวัฒนา ปลัดอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปลัดอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

206 นางสาวอมรรัตน

           บวรธันยบูรณ

เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานปกครอง จังหวัดพะเยา

ปลัดอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

207 นางอรทัย เกณฑกระโทก นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงานชวยอํานวยการ 

สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล 

กองการเจาหนาท่ี

208 นางสาวอรวรรณ มีใหม เจาพนักงานปกครอง สวนประสานโครงการ-

พัฒนาทองท่ี สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

เจาพนักงานปกครอง

สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

209 นางอัญญาณี อูมาสะ ปลัดอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปลัดอําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

210 นายอับดุลตอเล็บ คูแซ ปลัดอําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

(ชวยราชการกลุมงานความมั่นคง จังหวัดยะลา)

ปลัดอําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

211 นางสาวอัมพร หอมแพง ปลัดอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เจาพนักงานปกครอง

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

212 นายอัศวชัย จุฑาศรี ปลัดอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ปลัดอําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ

213 นางอารี รมโพธิ์ชี ปลัดอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปลัดอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

214 นายอิทธิกร พฤฒิเศรษฐ ปลัดอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปลัดอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

215 นายอิมรอน หะมะซอ เจาพนักงานปกครอง ฝายแนวเขตการปกครอง

สวนระบบการปกครองทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

(ชวยราชการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน)

เจาพนักงานปกครอง

ฝายกิจการศาสนาอิสลาม สวนประสานราชการ 

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

216 นายอุดม จันทรสุนทราพร เจาพนักงานปกครอง 

กลุมงานปกครอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ปลัดอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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ท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

217 นายอุทัย ทองทับพันธ ปลัดอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย เจาพนักงานปกครอง

กลุมงานปกครอง จังหวัดสุรินทร

218 นายอุเทน ชุมเกษียร ปลัดอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว

(ชวยราชการกลุมงานปกครอง จังหวัดสระแกว)

เจาพนักงานปกครอง

ฝายท่ีสาธารณะ สวนระบบการปกครองทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

219 นายเอกบดินทร ดวงศิริ ปลัดอําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปลัดอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี

220 นายเอกวัฒน พวงประโคน ปลัดอําเภอรามัน จังหวัดยะลา ปลัดอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย

221 นายโอฬาวิทย ทองทวี ปลัด อําเภออาวลึก จังหวัดกระบ่ี ปลัดอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง


