
 

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเล่ือนระดับขาราชการ 

           นายสาโรช  คัชมาตย  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดลงนามในคําส่ังแตงตั้งใหขาราชการที่ประเมินผาน    
ผลงานฯ ใหดาํรงตําแหนงในระดบัที่สูงข้ึน (ระดบั 7ว) จํานวน 73 ราย โดยมีผลตัง้แตวันที ่1 ธันวาคม  2547  ดังนี ้

ลําดบั
ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง/สังกัดใหม 

1 นายสมบูรณ   ศรีสุวรรณ เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครปฐม 

2 นางโพยมรัตน  หาญศักดิ์วิธกุีล เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชัยภูม ิ

3 นายอัคคภาคย     อินทรจันทร เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพัทลุง 

4 นายชาตรี   คําศรีมวง เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดขอนแกน 

5 นายวุฒิชัย  บํารุงรัตน เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนราธิวาส 

6 นางคณติา  ราษฎรนุย เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 

7 นายราเชนทร   ฤกษเกษม เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพังงา 

8 นายสุรศักดิ ์ ลอมพงศ เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี 

9 นส.อัญชนา  ทุมเชื้อ เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลพบุรี 

10 นายประจักษ  นิยากร เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนาน 

11 พันจาตรีสําเนยีง  หวังเจริญ เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ 

12 นายบรรลือ  อนุมาตย เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรสีะเกษ 

13 นายวิจิตต  หวานนวล เจาพนักงานปกครอง 7ว      สํานักงานทองถ่ินจังหวัดปตตาน ี

14 นายสมพร  ทองเขียว เจาพนักงานปกครอง 7ว      สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพทัลุง 

15 นายมณเฑียร  บรรจง เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมุกดาหาร 

16 นายเชาวนนิทร    หนูจันทร
แกว 

เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสมทุรปราการ 

17 นายชาญชัย    กุลชนะรงค เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 

18 นายสาโรจน    ไชยมาตร เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกระบี ่



 

 

ลําดบั
ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง/สังกัดใหม 

19 นายอนนัต     ตันติมาภรณ เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพังงา 

20 นายวุฒิชัย  ศรีทอง เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย 

21 นายชู  สุดสะอาด เจาพนักงานปกครอง 7ว      สํานักงานทองถ่ินจังหวัดบรีุรัมย 

22 นายเชาวิช  ดวงทอง เจาพนักงานปกครอง 7ว      สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพจิิตร 

23 นายสุริยา  เสนานุช เจาพนักงานปกครอง 7ว      สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพจิิตร 

24 นายปญญา  ปานแกว เจาพนักงานปกครอง 7ว       สํานักงานทองถ่ินจังหวัดบรีุรัมย 

25 นายเกรียงไกร    สมเสนาะ เจาพนักงานปกครอง 7ว       สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอบุลราชธาน ี

26 นายศราวธุ  อินทะเสม เจาพนักงานปกครอง 7ว       สํานักงานทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

27 นายจําลอง  ไชยปา เจาพนักงานปกครอง 7ว      สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสระบุรี 

28 นายสุรัตน  สุขสถิตย เจาพนักงานปกครอง 7ว      สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสระบุรี 

29 นายประสิทธิ ์ ฉายพุทธ เจาพนักงานปกครอง 7ว      สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสระบุรี 

30 นายฐานนัดร  ประหารภาพ เจาพนักงานปกครอง 7ว      สํานักงานทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

31 นายจรัส  มีสวน เจาพนักงานปกครอง 7ว     สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพังงา 

32 นายประมวล พันธ ุ เจาพนักงานปกครอง 7ว      สํานักงานทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

33 นายประมูล  แดนด ี เจาพนักงานปกครอง 7ว      สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรสีะเกษ 

34 นางกานดา  พรสมบูรณศิริ เจาพนักงานปกครอง 7ว      สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี 

35 นายวัฒนา  เยาวภักดิ ์ เจาพนักงานปกครอง 7ว       สํานักงานทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

36 นายสายันต  กอนใหม เจาพนักงานปกครอง 7ว       สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนาน 

37 นายอุทัย  มณีอนันตสุข เจาพนักงานปกครอง 7ว       สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองคาย 

38 นายสุชาต ิ สําเริง เจาพนักงานปกครอง 7ว        สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ 



 

 

ลําดบั
ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง/สังกัดใหม 

39 นายมนตรี  สุขศีล เจาพนักงานปกครอง 7ว         สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธาน ี

40 นายจรัสพงศ   คําดอกรับ เจาพนักงานปกครอง 7ว          สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเลย 

41 นายสดดุ ี หมอนสุวรรณ เจาพนักงานปกครอง 7ว          สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมหาสารคาม 

42 นายสมศักดิ ์ จันทรรุง เจาพนักงานปกครอง 7ว         สํานักประสานและพฒันาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 

43 นายธีรพงษ   ภักดไีพบูลยสกุล นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 7ว    สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

44 นายจิรกูล  กองฉลาด นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 7ว    สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

45 นายพินิจ  เรืองยังมี นิติกร 7ว           สํานักงานทองถ่ินจังหวัดปตตาน ี

46 นายเฉลา  เกษศิลป นิติกร 7ว           สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจิตร 

47 นายธรรมศักดิ ์  สายน้ําเย็น นิติกร 7ว          สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิษณุโลก 

48 นายวันเฉลิม  เพงพินิจ นิติกร 7ว           สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ 

49 นายชัยวัฒน  รัตนภักด ี นิติกร 7ว           สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมุกดาหาร 

50 นายพันธศักดิ ์ อนุตรชัยสิริ นิติกร 7ว           สํานักงานทองถ่ินจังหวัดจนัทบุรี    

51 นายประมูล  อุนเรือน นิติกร 7ว           สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครปฐม           

52 นายจักรชัย  ชบา นิติกร 7ว           สํานักกฎหมายและระเบยีบทองถ่ิน 

53 น.ส.กัญญา  อดิตโต นิติกร 7ว           สํานักกฎหมายและระเบยีบทองถ่ิน 

54 นายดาํรัส  โพธิ์เขียว นิติกร 7ว          สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 

55 นายธนกฤต  รัตนพันธ นิติกร 7ว          สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 

56 นายภานุพันธ โอปอ เปรมมานะ
ดี 

นิติกร 7ว          สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน 

57 นายพราหมณ   นิยะบตุร นิติกร 7ว          สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน 

58 นายอํานาจ  เนตรทอง นิติกร 7ว          สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค 



 

 

ลําดบั
ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง/สังกัดใหม 

59 นายสุวิชชา  เพ็งไพบูลย นิติกร 7ว           สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี 

60 นายวิรัตน  บญุคํามูล นิติกร 7ว           สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนาน 

61 นายบญุชวน  ดานไทยวัฒนา นิติกร 7ว            สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอํานาจเจริญ 

62 วาที่ ร.อ.สุเมธ  มูลคําบิน นิติกร 7ว             สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ 

63 นายประกอบ   วรรณวัลย นิติกร 7ว             สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธาน ี

64 นายจีระพันธ  ไชยขันธ นิติกร 7ว             สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาฬสนิธุ 

65 นายนววิธ  แสนประดษิฐ นิติกร7ว              สํานักงานทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 

66 นายบญุสรวง พุฒิพัฒน
พาณิชย 

นิติกร7ว             สํานักงานทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 

67 นายอนภุัทร  จําเริญรัตนากร นิติกร 7ว            สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลําพูน 

68 นายนติ ิ พันธโุอสถ นิติกร 7ว            สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ 

69 นายสมบูรณ   ตันติการุณย นิติกร 7ว            สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสงขลา 

70 นายบญุฤทธิ ์ อักษรนิตย นิติกร 7ว           สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสงขลา 

71 นายพินติ  รัตนจํานงค นิติกร 7ว           สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสงขลา 

72 นางวีรนาถ  ทองจํานงค นิติกร 7ว           กองการเจาหนาที ่

73 นายประพันธ   สุวรรณ บุคลากร 7ว        สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

 


