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 นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย อธิบดีกรมการปกครอง ไดลงนามในคําส่ังแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการสายงานการเงินและบัญชี จํานวน 36 ราย

โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหม ในวันท่ี  22  มีนาคม 2553 ดังนี้

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นางจิดาภา งามประดิษฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

รักษาการในตําแหนง เสมียนตราอําเภอเขายอย

จังหวัดเพชรบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

ฝายการเงินและบัญชี

จังหวัดเพชรบุรี

2 นางสาวชวนพิศ ศรีชัยบุญสูง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

จังหวัดชัยภูมิ

เสมียนตราอําเภอพาน

จังหวัดเชียงราย

3 นางณัฐฐทิณี ธิแปง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

จังหวัดเพชรบูรณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

ฝายการเงินและบัญชี

จังหวัดพะเยา

4 นางปลฎา ชมเชี่ยวชาญ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

จังหวัดกาฬสินธุ

เสมียนตราอําเภอเมืองรอยเอ็ด

จังหวัดรอยเอ็ด

5 นางพรพิงค จันตบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

จังหวัดเชียงใหม

รักษาการในตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

จังหวัดลําปาง

6 นางพิชญสินี สัมมานุช นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

จังหวัดตาก

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

จังหวัดนครสวรรค

7 นางสาวราตรี เรียบรอย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

จังหวัดยะลา

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

จังหวัดชุมพร

8 นางรําไพ อิ่มสมัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

กองตรวจสอบระบบบัญชี

เสมียนตราอําเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

9 นางวราภรณ ภูมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

รักษาการในตําแหนง เสมียนตราอําเภอหนองฉาง

จังหวัดอุทัยธานี

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

ฝายการเงินและบัญชี

จังหวัดอทัุยธานี

กรมการปกครองแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ

1. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา) จํานวน 12 ราย
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

10 นางสาวศศิธร ชูเกียรติ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

จังหวัดบุรีรัมย

เสมียนตราอําเภอเมืองอุตรดิตถ

จังหวัดอุตรดิตถ

11 นางสิริพร สัตตบุศย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

จังหวัดแมฮองสอน

เสมียนตราอําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

12 นางสาวสุรียรัตน วงศจันทร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงิน กองคลัง

เสมียนตราอําเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นางกัลยาณี หรุนทะเล เสมียนตราอําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย

(ชวยราชการอําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี 

จังหวัดนครราชสีมา

2 นางจรรยา อินทูฤทธิ์ เสมียนตราอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

(ชวยราชการอําเภอบานดานลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย)

เสมียนตราอําเภอพรหมพิราม  

จังหวัดพิษณุโลก

3 นางจินตนา ชัชวาลวงศ เสมียนตราอําเภอเมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย

เสมียนตราอําเภอจักราช

จังหวัดนครราชสีมา

4 นางณัฏฐาพร เสรีวาศ เสมียนตราอําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร

เสมียนตราอําเภอรอนพิบูลย

จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 นางสาวณัฐจาทิพย 

                ปญญาวรรณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

กลุมงานการเงินและบัญชี 

จังหวัดหนองคาย

เสมียนตราอําเภอพิบูลยรักษ

จังหวัดอุดรธานี

6 นางดวงจิตร นาฏนฤทธิ์ เสมียนตราอําเภอกุฉินารายณ

จังหวัดกาฬสินธุ

เสมียนตราอําเภอวาปปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

7 นางดวงทิพย ศรีจรัสวัฒนชัย เสมียนตราอําเภอดอนพุด

จังหวัดสระบุรี

เสมียนตราอําเภอบางปลามา

จังหวัดสุพรรณบุรี

8 นางน้ําผึ้ง หอมขจร เสมียนตราอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

(ชวยราชการกลุมงานการเงินและบัญชี 

จังหวัดบุรีรัมย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุมงานการเงินและบัญชี 

จังหวัดสุรินทร

9 นางเปรมจิตร นิ่มแกว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

กลุมงานการเงินและบัญชี 

จังหวัดชุมพร

รักษาการในตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  

กลุมงานการเงินและบัญชี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวน 14 ราย
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

10 นางสาวพรทิพา พรหมโท เสมียนตราอําเภอโซพิสัย

จังหวัดหนองคาย

เสมียนตราอําเภอศรีธาตุ  

จังหวัดอุดรธานี

11 นางมัลลิกา ปานดวง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

ฝายการเงินและบัญชี 

จังหวัดกระบ่ี

รักษาการในตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  

กลุมงานการเงินและบัญชี จังหวัดยะลา

12 นางศิวาพร แปนภควัต เสมียนตราอําเภอบางแพ

จังหวัดราชบุรี

เสมียนตราอําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม

13 นางสาวหทัยชนก มณีพรหม เสมียนตราอําเภอย่ีงอ 

จังหวัดนราธิวาส

(ชวยราชการกลุมงานการเงินและบัญชี 

จังหวัดนราธิวาส)

รักษาการในตําแหนง

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

ฝายการเงินและบัญชี 

จังหวัดปตตานี

14 นางสาวอารีรักษ ปญญาไชย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

กลุมงานการเงินและบัญชี 

จังหวัดเชียงใหม

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

กลุมงานการเงินและบัญชี 

จังหวัดเชียงราย

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นางสาวกาญจนา สงวนแกว เสมียนตราอําเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

กลุมงานการเงิน กองคลัง

2 นายเกียรติพงศ เพ็ชรวัฒนาภา เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดอางทอง

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

3 นางสาวกมลทิพย บุญจู เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

4 นางสาวพิทยา ใจหาว เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

กลุมงานการเงิน กองคลัง

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

5 นางรุงรัตน ธนัญชัย เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดสุโขทัย

รักษาการในตําแหนง

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

ฝายการเงินและบัญชี จังหวัดแพร

6 นางสาววลัยวัลล หทัยรัตนสร เจาพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

วิทยาลัยการปกครอง

7 นางสาววัชราภรณ ชํามะลี เสมียนตราอําเภอสรางคอม 

จังหวัดอุดรธานี

(ชวยราชการอําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี)

เสมียนตราอําเภอพรเจริญ

จังหวัดหนองคาย

8 นางศศิธร พุฒจีบ เสมียนตราอําเภอซับใหญ 

จังหวัดชัยภูมิ

เสมียนตราอําเภอศรีนคร

จังหวัดสุโขทัย

3. ตําแหนงประเภทท่ัวไป จํานวน 10 ราย
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

9 นางอําพร จุลพันธ เสมียนตราอําเภอโกสัมพีนคร 

จังหวัดกําแพงเพชร

เสมียนตราอําเภอศรีสําโรง

จังหวัดสุโขทัย

10 นางอัฌชนาภรณ พรหมภา เสมียนตราอําเภอปรางคกู 

จังหวัดศรีสะเกษ

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี


