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                  นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย อธิบดีกรมการปกครอง ไดลงนามในคําส่ังแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ และใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ี

ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน  36  ราย โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหมในวันท่ี  29  มิถุนายน 2552 ดังนี้

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นาง กาญจนา บุตรลพ เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

2 นาง ขวัญจิต อิ่มวิเศษ เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานปกครอง จังหวัดบุรีรัมย

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 6 

สาขาจังหวัดพิษณุโลก สํานักบริหารการทะเบียน

3 นาง จันทรเพ็ญ ดีดศรี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายบริหารท่ัวไป สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง

4 นางสาว จิณภัค วุฒิโอสถ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5

สาขาจังหวัดเชียงราย สํานักบริหารการทะเบียน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

5 นาย ชวลิต เงินเขียว เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายอํานวยการส่ือสาร กองการส่ือสาร

6 นางสาว โชตินา มณีงาม เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียน ภาค 7 

สาขาจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักบริหารการทะเบียน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานปกครอง จังหวัดราชบุรี

7 นางสาว ญาดา 

        มานกาญจนานันต

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

สวนการทะเบียนท่ัวไป สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายบริหารท่ัวไป สํานักการสอบสวนและนิติการ

8 นาย ดํารงค จันทรเขียว เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

9 นาย ทองดี 

      จรัลปรัชญานนท

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

งานบริหารท่ัวไป สํานักงานเลขานุการกรม

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

10 นาย ธณาภัค แสงชูวงษ เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

11 วาท่ี ร.ต.ประทุม 

          จันทรทอง

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี

12 นาย ประพัฒน 

      บัวประดิษฐ

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13 นางสาว พิมพา  

         สุวรรณรัตน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

สวนกิจการมวลชน สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

สวนพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองท่ี

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

1. แตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ จํานวน  29  ราย

กรมการปกครองแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ



2

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

14 นาง เพชรรุง กล่ินเกตุ เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

15 นาง ภนันทยา สิริรุงวนิช เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 3 

สาขาจังหวัดสุรินทร สํานักบริหารการทะเบียน

16 นาย ยอดชาย ศศิธร เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานปกครอง จังหวัดสมุทรสงคราม

17 นาง ยุพา ธูปหอม เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

18 นางสาว รัชนี โคตรสีเขียว เจาหนาท่ีปกครองปฏิบัติงาน

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร

เจาหนาท่ีปกครองปฏิบัติงาน

อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

19 นางสาว รัตนา นวลละออง เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

20 นาง รัศมี พรมอิน เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

21 นางสาว วริญดา 

         จันทรพิทักษ

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

สวนพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองท่ี

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

สวนกิจการมวลชน สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

22 นาง ศิริเพ็ญ อุไรสินธว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

กลุมงานประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายบริหารท่ัวไป สํานักการสอบสวนและนิติการ

23 นาง สมพิศ ศิริบุรี เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน

24 จ.อ.สมมาตร 

     อําพันกาญจน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานปกครอง จังหวัดราชบุรี

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ฝายยุทธการ สวนยุทธการและการขาว

สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

25 นาย สุกิจ พงษดารา เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานปกครอง จังหวัดเชียงราย

26 นาง อนงคนัยน นามรัตน เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 4 

สาขาจังหวัดรอยเอ็ด สํานักบริหารการทะเบียน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด

27 นาง อมรพรรณ มาอน เจาหนาท่ีปกครองปฏิบัติงาน

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

เจาหนาท่ีปกครองปฏิบัติงาน

อําเภอดานซาย จังหวัดเลย


