
ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ
1 นายเกียรติศักดิ์  ธนาวรรณโอภาส ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอไทรโยค กาญจนบุรี

2 นายทวีวัฒน  วีระสมวงศ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 6ว อําเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี

3 นายดําเนิน  มณีจุรัส ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 6ว อําเภอทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร

4 นายคณิศร  แจมมณี ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอลานกระบือ กําแพงเพชร

5 นางสาวณิดา  หลําเจริญ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 5 อําเภอบางคลา ฉะเชิงเทรา

6 นางสาวอมรา  อิสมาแอล ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอบางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

7 นางขวัญใจ  จันทรชีลอง ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 5 อําเภอคอนสาร ชัยภูมิ

8 นายยุทธนา  ศรีนวลดี ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอคอนสวรรค ชัยภูมิ

9 นางอัญชลี  เต็มโชติชญาน ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 5 อําเภอแมลาว เชียงราย

10 นายวีรวัฒน  กิจมานะทรัพย ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 5 อําเภอไชยปราการ เชียงใหม

11 วาที่ ร.ต.สุวัฒน  สมพจน เจาพนักงานปกครอง 4 ที่ทําการปกครองจังหวัด ตาก

12 นายศราวุธ  ทรงโฉม ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอศรีสงคราม นครพนม

13 นางสาวปญญาพร  อังโกรัมย ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอธาตุพนม นครพนม

14 นายวิวัฒน  ศรีประทีป ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 ที่ทําการปกครองจังหวัด นครราชสีมา

15 นายภูวดล  เรืองอนันต ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอปกธงชัย นครราชสีมา

16 นายภัทรบุรินทร  สุขกรี ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช

17 นายเอกวัตร  เทศสี เจาพนักงานปกครอง 3 ที่ทําการปกครองจังหวัด นราธิวาส

18 นายณรงเดช  ลูกจันทร เจาพนักงานปกครอง 4 ที่ทําการปกครองจังหวัด นราธิวาส

19 นางสาวโชติกา  ลีประโคน ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอลําปลายมาศ บุรีรัมย

20 นายชโนกรณ  อัครวงศวินัย ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอบานกรวด บุรีรัมย

21 นายสุนทร  มูเนาวาเราะ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

22 นางสาวนพัสสนันท  อยูเจริญ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอบางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ

23 นายนพดล  ขันติชัยมงคล ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 5 ที่ทําการปกครองจังหวัด ปราจีนบุรี

24 นายสุรชัย  ศรีตุลาการ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอยะรัง ปตตานี

25 นายสมาน  ปะกียา ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 5 อําเภอไมแกน ปตตานี

26 นายชูศักดิ์  นันทิธัญญธาดา ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 6ว อําเภอวังนอย พระนครศรีอยุธยา

27 นายพชรภัทร  พึงรําพรรณ เจาพนักงานปกครอง 6ว ที่ทําการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

28 นายพรรษิษฐ  อุตมะมุณีย เจาพนักงานปกครอง 4 ที่ทําการปกครองจังหวัด พังงา

29 นายดํารง  ฉิมทับ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอคุระบุรี พังงา

30 นายสมโภช  เพชรสุทธิ์ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอเมืองพัทลุง พัทลุง

31 นายเจนณรงค  แกวศรียงค ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอปาบอน พัทลุง

32 นายสันติ  ทิ้งเระ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอโพทะเล พิจิตร

33 นายอนันต  เสนาะสันต ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอเมืองพิจิตร พิจิตร
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34 นายพรชัย  ไผลอม ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอดงหลวง มุกดาหาร

35 นายเริงฤทธิ์  ทองนอย ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอไทยเจริญ ยโสธร

36 นายมะยูโซะ  กูเตะ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 5 อําเภอเมืองยะลา ยะลา

37 นายอับดุลเลาะ  ยีปาโละ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 5 ที่ทําการปกครองจังหวัด ยะลา

38 นายทรงพล  อารีวงศ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 6ว อําเภอเมืองลําพูน ลําพูน

39 นายวิทยา  แอบกลา ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 5 อําเภอพยุห ศรีสะเกษ

40 นายเกษ  พันธมา ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอบึงบูรพ ศรีสะเกษ

41 นายสุขสันติ  วิเวก เจาพนักงานปกครอง 4 ที่ทําการปกครองจังหวัด สกลนคร

42 นายธวัช  พรมโสภา ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอวานรนิวาส สกลนคร

43 นายประสิทธิ์  โฉมศรี ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 6ว อําเภอวัฒนานคร สระแกว

44 นายศุภชัย  ครุฑดํา ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอคลองหาด สระแกว

45 นายคมสรรค  อินทรมณี ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภออูทอง สุพรรณบุรี

46 นายมนตรี  พงษเผือก ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอดานชาง สุพรรณบุรี

47 นางสาวรจนา  ตราชู ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอสังขะ สุรินทร

48 นายอนุสรณ  คําเมือง ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอสังคม หนองคาย

49 นายสิขรินทร  อนิลบล เจาพนักงานปกครอง 4 อําเภอทาบอ หนองคาย

50 นางสาวอาภาภรณ  พันธุประเสริฐ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 6ว อําเภอไชโย อางทอง

51 นางสาวชบาไพ  ไชยเอก ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอหัวตะพาน อํานาจเจริญ

52 นายนิตยนิชัย  บุญสุวรรณ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอน้ําปาด อุตรดิตถ

53 นางศิริกานต  พันปอง เจาพนักงานปกครอง 5 ที่ทําการปกครองจังหวัด อุตรดิตถ

54 นายปฏิญญา  บรรลุศิลป ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอตาลสุม อุบลราชธานี

55 นายอนันต  พรหมศรี ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.) 4 อําเภอโขงเจียม อุบลราชธานี

*56 นางภัทรพร  กัปตัน รักษาการในตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชี

7 ที่ทําการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

57 นายศิริ  ศิริธรรมปติ บุคลากร 5 กจ.

58 นายปฤษฎี  ไชยภักดี บุคลากร 4 กจ.

59 นายศุภชัย  รักษพันธ เจาพนักงานปกครอง 4 สน.ปท.

60 นางมัณฑนา  มะลิ เจาพนักงานปกครอง 6ว สน.สก.

                       ใหดํารงตําแหนง จพง.ปค. 7 พ.ศ. 2551 ซึ่งมีคุณสมบัติไมครบถวน จึงจําเปนตองเขารับการศึกษาอบรม

หมายเหตุ * หมายถึง ขาราชการ ปค. ที่ดํารงตําแหนงในระดับ 6 ที่ไดรับการขึ้นบัญชีเปนผูไดรับคัดเลือกเพ่ือเล่ือนขึ้นแตงตั้ง

                       หลักสูตรปลัดอําเภอกอนที่จะไดรับการแตงตั้ง


