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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นางทองดี วงศรีคุณถาวร เสมียนตราจังหวัดชลบุรี เสมียนตราจังหวัดกาญจนบุรี

2 นางมาลี สุขสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว 

กลุมงานการเงิน กองคลัง กรมการปกครอง

เสมียนตราจังหวัดชลบุรี

3 นางรจนา คงวรเวชกุล เสมียนตราจังหวัดหนองบัวลําภู เสมียนตราจังหวัดยโสธร

4 นางเสนห มุลาลินน เสมียนตราจังหวัดอํานาจเจริญ เสมียนตราจังหวัดหนองบัวลําภู

5 นางธานี แสงจันทร เสมียนตราจังหวัดลําพูน เสมียนตราจังหวัดอํานาจเจริญ

6 นางแสงอรุณ จันทรอินทร เสมียนตราจังหวัดลําปาง เสมียนตราจังหวัดลําพูน

7 นายประพฤติ งามขํา เสมียนตราจังหวัดภูเก็ต

รักษาการในตําแหนงเสมียนตราจังหวัดกระบ่ี

เสมียนตราจังหวัดกระบ่ี

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นางจรุงศรี เจริญเหลาศิริ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 6 

รักษาการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6ว 

อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี

เสมียนตราอําเภอนาหมอม 

จังหวัดสงขลา 

2 นางเจน วิสุทธิไพศาล นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค

นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี

3 นางชฎาวรรณ ชัยดรุณ นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

กลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดเชียงราย 

นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

4 นางชวนพิศ สิงหอังกุระ นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

5 นางนงลักษณ ทรัพยพานิช นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง

6 นางสาวนาตยา นิลพวง นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

7 นางสาวบุปผา วรไพบูลย นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว 

รักษาการในตําแหนงเสมียนตราอําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี

8 นางประทีป ชิตร เสมียนตราอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี เสมียนตราอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

      2. แตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ ระดับ 6   จํานวน 14 ราย

กรมการปกครอง แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ

      1. แตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ ระดับ 7   จํานวน 7 ราย

           นายสุรพล ภาษิตนิรันดร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ไดลงนามในคําส่ังแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ

     ในสายงานการเงินและบัญชี  จํานวน 34 ราย โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหมในวันท่ี  3  พฤศจิกายน 2551 ดังน้ี
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

9 นางสาวปรัญรัตน สมภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดสมุทรสงคราม

10 นางสาวภารุจา อินชูพงษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 6 

รักษาการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6ว 

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

เสมียนตราอําเภอเกาเล้ียว 

จังหวัดนครสวรรค

11 นางสมเพศ แคนหนอง นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดปทุมธานี

12 นางสุชาดา ขุนทอง เสมียนตราอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

(ชวยราชการกลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดพังงา) 

เจาหนาท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี 6

ฝายบริหารท่ัวไป

สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

13 นางสุธาทิพย พิละมาตย นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 

นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

14 นางสาวอําพร บุญไสย นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดระยอง

นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

สํานักยุทธศาสตรและบริหารราชการอําเภอ

กรมการปกครอง

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นางชุติมณฑน ทานะมัย นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

เสมียนตราอําเภอขุนยวม 

จังหวัดแมฮองสอน

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นางสาวกอปรกาญจน วรเชษฐ เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 4 

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 4

กลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดศรีสะเกษ

2 นางกัญญารัตน ปนสังข เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 5 

อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

(ชวยราชการอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี)

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 5

อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

3 นางกันตินันท ศิริวัฒนพันธ เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 4 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

(ชวยราชการอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง)

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 4

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

4 นางสาวกําไร มากลน เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 4 

อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 4

อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท

5 นางจิราภรณ หวังสม เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 5

รักษาการในตําแหนงเสมียนตราอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดบุรีรัมย

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 5

อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร

      3. ใหขาราชการรักษาการในตําแหนง จํานวน 1 ราย

      4. แตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ ระดับ 1-5 จํานวน 12 ราย
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

6 นางสาวจิราสินี วานิชชัง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 4 

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดยโสธร

(ชวยราชการอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร)

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 4

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

7 นางสาวชลการ หนูหริ่ง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 5 

อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

(ชวยราชการกลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดราชบุรี)

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 5

กลุมงานการเงิน

กองคลัง กรมการปกครอง 

8 นางนพวรรณ รูปสม เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 5

รักษาการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6ว 

อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 5

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

9 นางลักษมี คันธบุปผา เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 5 

อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 5

กลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดขอนแกน

10 นางวันเพ็ญ เข็มเพ็ชร เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 5 

กลุมงานบัญชี กองคลัง กรมการปกครอง  

(ชวยราชการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5

ฝายบริหารการคลัง

วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

11 นางสุณีรัชช ชัชวาลย นักวิชาการเงินและบัญชี 4 

อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

(ชวยราชการอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 4

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

12 นายสุริยะ อ่ํานาคิล เสมียนตราอําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม 

เสมียนตราอําเภอสบเมย

จังหวัดแมฮองสอน


