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            นายวงศศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย อธิบดีกรมการปกครอง ไดลงนามในคําส่ังแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ และใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ี      

ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 45 ราย โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหมในวันท่ี  22  มีนาคม 2553 ดังนี้

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นางจรัญญา  หัตถา เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานปกครอง จังหวัดชุมพร

2 นายชนพัฒน  ลําดวน เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานความมั่นคง จังหวัดศรีสะเกษ

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

3 นางชุดาภรณ  ทองกุล เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี

4 นางฐิติวรรณ  

           ฉลาดธัญญกิจ

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

5 นางสาวณปภัช  ไมแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

วิทยาลัยการปกครอง

6 นางนพรัตน  

              พันธุก่ิงทิพย

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร

7 นางนิตยา  เพชรลํ้า เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ

8 นายบุญเย่ียม  เอี่ยมอําพร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายบริหารท่ัวไป สํานักการสอบสวนและนิติการ

9 นางประเสริฐ  วรสิงห เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย

10 นางสาวพนัชกร  ใจสุยะ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

กลุมงานประเมินและทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาท่ี

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานปกครอง จังหวัดลําพูน

11 นางสาวพัชราภรณ  วรการ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายบริหารท่ัวไป สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายบริหารท่ัวไป สํานักบริหารการทะเบียน

12 นางพัชรี  บุตรวิชา เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย

13 นางสาวพิมพา

               สุวรรณรัตน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน  

สวนประสานโครงการพัฒนาทองท่ี

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายบริหารท่ัวไป สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

กรมการปกครองแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ

1. แตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ จํานวน  29  ราย
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

14 นายภูมินันท  คงดี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายบริหารทั่วไป สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

15 นางสาววรรณา  บุญชู เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน

16 นางวรินทรพร  จันทสระ เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

17 นางสาวสมเพียร

                  เพชรกลึง

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

18 นายสัมฤทธิ์  เลาแกวหนู เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายบริหารท่ัวไป สํานักการสอบสวนและนิติการ

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

สํานักบริหารการทะเบียน

19 นางสาวสุดารัตน  บัวเนียม เจาหนาท่ีปกครองปฏิบัติงาน

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รักษาการในตําแหนงเจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานปกครอง จังหวัดพัทลุง

20 นางสุนัน  เกิดบํารุง เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

สวนกําลังพลและสงกําลังบํารุง

สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายบริหารท่ัวไป สํานักบริหารการทะเบียน

21 นางสาวสุนันท  ทองโฉม เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

22 นางสาวสุนารี  

             สุลักษณานนท

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

กลุมงานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล

กองการเจาหนาท่ี

23 นายสุพจน  พ่ึงจะแยม เจาหนาท่ีปกครองปฏิบัติงาน

อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจาหนาท่ีปกครองปฏิบัติงาน

อําเภออุมผาง จังหวัดตาก

24 นางสุมาลี  

          ชุมพรเกรียงไกร

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานปกครอง จังหวัดพิจิตร

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานความมั่นคง จังหวัดเลย

25 นายสุรชัย  สิงหวะราช เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

กลุมงานปกครอง จังหวัดหนองคาย

26 นางสุรีรัตน  จิตรกวาง เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร

27 นายอดิศักดิ์  ศรีวรขาน เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว

28 นางสาวอนุสรณรักษ  

                   พยัฆกุล

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

29 นายอรรถพร  เกษตระกูล นายชางศิลปชํานาญงาน

สวนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

นายชางศิลปชํานาญงาน

กลุมงานประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม
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       2. ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีประจําศูนยบริหารการทะเบียนภาค และศูนยบริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดตาง ๆ จํานวน 14 ราย

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นายเกียรติ  ปยะสิงห เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1 

สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักบริหารการทะเบียน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1 

สาขาจังหวัดอางทอง สํานักบริหารการทะเบียน

2 นางคุณัญญา  ศิริยอด เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 9

สาขาจังหวัดปตตานี สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 9

สาขาจังหวัดนราธิวาส สํานักบริหารการทะเบียน

3 นางสาวจันทรจิรา

                แกมทับทิม

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1 

สาขาจังหวัดชัยนาท สํานักบริหารการทะเบียน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1

สาขาจังหวัดชัยนาท สํานักบริหารการทะเบียน

4 นางสาวณภัทรธิดา

               ศรีวณาลัย

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8 

สาขาจังหวัดสุราษฎรธานี สํานักบริหารการทะเบียน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8 

(จังหวัดสุราษฎรธานี) สํานักบริหารการทะเบียน

5 นางประไพพันธ  ศฤงคาร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8

(จังหวัดสุราษฎรธานี) สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8 

สาขาจังหวัดสุราษฎรธานี สํานักบริหารการทะเบียน

6 นางพรรณาภรณ  พ่ึงลบ เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 2 

สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักบริหารการทะเบียน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดจันทบุรี

สํานักบริหารการทะเบียน

7 นางพรรณี  อังกาบ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1 

สาขากรุงเทพมหานคร สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

สํานักบริหารการทะเบียน

8 นายพิเชฐ  ทิพยชิต เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8 

สาขาจังหวัดกระบ่ี สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8

(จังหวัดสุราษฎรธานี) สํานักบริหารการทะเบียน

9 นางสาวลักขณา  บุญกิจ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8 (จังหวัดสุราษฎรธานี)

สํานักบริหารการทะเบียน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8

สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สํานักบริหารการทะเบียน

10 นางสาววรุณี  อยูครบ เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 3 

สาขาจังหวัดสุรินทร สํานักบริหารการทะเบียน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 3 

สาขาจังหวัดสุรินทร สํานักบริหารการทะเบียน

11 นางสาววิภาพรรณ

               มีแสงพันธ

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

สวนการทะเบียนท่ัวไป สํานักบริหารการทะเบียน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 7 (จังหวัดนครปฐม)

สํานักบริหารการทะเบียน
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

12 จาเอก วุฒิศักดิ์  

             ต้ันศรีกุลวงศ

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 3 

สาขาจังหวัดสุรินทร สํานักบริหารการทะเบียน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8

สาขาจังหวัดกระบ่ี สํานักบริหารการทะเบียน

13 นายสิทธิพร  กมลพันธ เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)

สํานักบริหารการทะเบียน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดสระบุรี

สํานักบริหารการทะเบียน

14 นายสุรัตน  กองรอด เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1

สาขาจังหวัดชัยนาท สํานักบริหารการทะเบียน

เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน

หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1

สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สํานักบริหารการทะเบียน

3. แตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ กองการสื่อสาร  จํานวน 2 ราย

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงต้ัง

1 นายทรงชัย  ล้ิมไกลทา หัวหนาศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 4

จังหวัดจันทบุรี กองการส่ือสาร

หัวหนาฝายอํานวยการส่ือสาร

กองการส่ือสาร

2 นายอนนท  สืบสายออน หัวหนาศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 8

จังหวัดสงขลา กองการส่ือสาร

หัวหนาฝายปฏิบัติการส่ือสาร

กองการส่ือสาร


