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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นางสาว กาญจนา ถนัดคา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

กลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดเพชรบูรณ

เสมียนตราอําเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ

2 นางสาว ณัฐติยา แกวประดิษฐ เสมียนตราอําเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เสมียนตราอําเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี

3 นาย ทองแดง นันศรีพรม เสมียนตราอําเภอนาแหว 

จังหวัดเลย

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดหนองบัวลําภู

4 นาง ทิพวัลย ขอยุน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดหนองบัวลําภู

เสมียนตราอําเภอแวงใหญ 

จังหวัดขอนแกน

5 นางสาว ธรรมสรณ สงทวน เสมียนตราอําเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎรธานี

เสมียนตราอําเภอแสวงหา 

จังหวัดอางทอง

6 นาง นวลศรี เย่ียมสูงเนิน เสมียนตราอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดบุรีรัมย

เสมียนตราอําเภอบานเหล่ือม 

จังหวัดนครราชสีมา

7 นาง บุญเก้ือ ศิริสวัสดิ์ เสมียนตราอําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง

เสมียนตราอําเภอวังจันทร 

จังหวัดระยอง

8 นาง ปยดา คุมสุวรรณ เสมียนตราอําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

เสมียนตราอําเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม

9 นาง ผุสดี มัลละพุทธิรินทร เสมียนตราอําเภอเขาคิชฌกูฎ 

จังหวัดจันทบุรี

เสมียนตราอําเภอดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี

10 นางสาว พนมแสง ทวยจันทร เสมียนตราอําเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ

เสมียนตราอําเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม

11 นาง พรทิพย จักรใจวงค เสมียนตราอําเภอวังเจา 

จังหวัดตาก

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดลําปาง

12 นาง พรรณิภา ลําทา เสมียนตราอําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก

เสมียนตราอําเภอไทรงาม 

จังหวัดกําแพงเพชร

13 นางสาว ภารุจา อินชูพงษ เสมียนตราอําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค

เสมียนตราอําเภอสวางอารมณ 

จังหวัดอุทัยธานี

14 นาง มาลินี สังขสวาง เสมียนตราอําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม

เสมียนตราอําเภอวัดเพลง 

จังหวัดราชบุรี

     1. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี และเสมียนตราอําเภอ จํานวน 28 ราย

กรมการปกครองแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ

               นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย อธิบดีกรมการปกครอง ไดลงนามในคําส่ังแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการสายงานการเงินและบัญชี

      จํานวน  36  ราย โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหม ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2552 ดังน้ี



2

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

15 นาง มาลี บุญวิจิตร เสมียนตราอําเภอบานกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย

เสมียนตราอําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา

16 นาย ยงยุทธ ชนานิรมิตผล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

กลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดนครสวรรค

เสมียนตราอําเภอเมืองสิงหบุรี 

จังหวัดสิงหบุรี

17 นาง รัตนา ไกรวงศ เสมียนตราอําเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา

เสมียนตราอําเภอกระแสสินธุ 

จังหวัดสงขลา

18 นางสาว วัชรี สํารวมจิตต เสมียนตราอําเภอชํานิ 

จังหวัดบุรีรัมย

เสมียนตราอําเภอเมืองสุรินทร 

จังหวัดสุรินทร

19 นาง ศิวาพร แปนภควัต เสมียนตราอําเภอดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี

เสมียนตราอําเภอบางแพ 

จังหวัดราชบุรี

20 นาง สมใจ เพ่ิมพวง เสมียนตราอําเภอเขายอย 

จังหวัดเพชรบุรี

เสมียนตราอําเภอเลาขวัญ 

จังหวัดกาญจนบุรี

21 นาง สมพร รัตนมูสิก เสมียนตราอําเภอพะโตะ 

จังหวัดชุมพร

เสมียนตราอําเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎรธานี

22 นาง สมลักษณ ทรัพยกุลชร เสมียนตราอําเภอวังจันทร 

จังหวัดระยอง

เสมียนตราอําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง

23 นาง สมหมาย หรั่งหรัพย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดชัยนาท

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดนครสวรรค

24 นาง สิริปรียา คุณนัดดี เสมียนตราอําเภอวิหารแดง 

จังหวัดสระบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดปราจีนบุรี

25 นาง สุริยา เวียงยศ เสมียนตราอําเภอนานอย 

จังหวัดนาน

เสมียนตราอําเภอสอง 

จังหวัดแพร

26 นาง อมร แยมโกสุม เสมียนตราอําเภอสหัสขันธ 

จังหวัดกาฬสินธุ

เสมียนตราอําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน

27 นาง อมรรัตน สุขารมย เสมียนตราอําเภอกุยบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

เสมียนตราอําเภอเขายอย 

จังหวัดเพชรบุรี

28 นางสาว อรัญญา กลับทวี เสมียนตราอําเภอคายบางระจัน 

จังหวัดสิงหบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดอางทอง
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1 นางสาว ชรินทร เก้ือแกว เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

2 นางสาว นิศา กาละ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

กลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดกาฬสินธุ

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

3 นาง ปริชญา วิริยะ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

รักษาการในตําแหนง 

เสมียนตราอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

4 นางสาว ฤทัยรัตน ชุมมงคล เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รักษาการในตําแหนง 

เสมียนตราอําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รักษาการในตําแหนง

เสมียนตราอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย

5 นาย สมชัย เดชะศิลารักษ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

รักษาการในตําแหนง 

เสมียนตราอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

กลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดพิษณุโลก

6 นางสาว อรทัย ริยะธง เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

กลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดแมฮองสอน

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

7 นาง อรอนงค สมแปน เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

8 นางสาว ออมใจ กอศักดิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

กลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดรอยเอ็ด

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดยโสธร

     2. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 8 ราย


