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ผูอํานวยการสวน (เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหม 

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 จํานวน 212 ราย ดังนี้

ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง

1 นายกรณ เจนศุภวงศ นายอําเภอรัตนวาป
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอศรีวิไล
จังหวัดหนองคาย

2 นายกฤษณ อุไรรัตน นายอําเภอบานนาเดิม
จังหวัดสุราษฎรธานี

นายอําเภอนบพิตํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 เรือโท กฤษณ จินตะเวช นายอําเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม

4 นายกฤษดา ตันธีระธรรม นายอําเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

นายอําเภอหาดสําราญ
จังหวัดตรัง

5 นายกิตติ แสงประดิษฐ นายอําเภอแมลาน
จังหวัดปตตานี 
(ชวยราชการ 
สํานักการสอบสวนและนิติการ)

นายอําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย

6 นายเกรียงวิชญ ไกรพวิมล นายอําเภอบางกระทุม
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี

7 นายโกสินทร ศรีเพชรพงษ นายอําเภอกุฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอบานมวง
จังหวัดสกลนคร

8 นายคทายุทธ ติระพงศประเสริฐ นายอําเภอหนองหงส
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอโพนทราย
จังหวัดรอยเอ็ด

9 นายจตุเมธ สัจจะกานต นายอําเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา

10 นายจรัญ ขยัน ผูอํานวยการโรงเรียนปลัดอําเภอ 
วิทยาลัยการปกครอง

ผูอํานวยการสวนยุทธการและการขาว
สํานักอํานวยการกองอาสารักษา-
ดินแดน

กรมการปกครอง แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการตําแหนง นายอําเภอ

นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย อธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความม่ันคงภายใน และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต  ไดลงนามในคําสั่งแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ ตําแหนง นายอําเภอ (ผูอํานวยการตน) และ 
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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง

11 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอําเภอศรีวิไล
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอพิบูลยรักษ
จังหวัดอุดรธานี

12 นายจารึก เหลาประเสริฐ นายอําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน

13 นายจําเริญ สวนทอง ผูอํานวยการสวนการขาว
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง

14 นายจําลอง เณรแยม นายอําเภอลอง
จังหวัดแพร

นายอําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

15 นายจิรศักดิ์ ศรีคชา นายอําเภอบานผือ
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอบําเหน็จณรงค 
จังหวัดชัยภูมิ

16 นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ นายอําเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎรธานี

นายอําเภอบานนาสาร
จังหวัดสุราษฎรธานี

17 นายฉัทธนาตย เทียนขาว นายอําเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม

18 นายเฉลิมชัย ชละธาร นายอําเภอเปอยนอย
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแกน

19 นายเฉลิมพล ม่ังคั่ง นายอําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นายอําเภอบางบอ
จังหวัดสมุทรปราการ

20 นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนาน

นายอําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง

21 นายชัชพงศ เอมะสุวรรณ นายอําเภอวังช้ิน
จังหวัดแพร

นายอําเภอบางกระทุม
จังหวัดพิษณุโลก

22 นายชัชวาลย ศิริพันธ นายอําเภอคอนสวรรค
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด

23 นายชัยยงค ฮมภิรมย นายอําเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแกน

24 นายชัยรัช ไทยดํารงเดช นายอําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา

25 นายชัยวัฒน อิทธิวรรณพงศ นายอําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอหวานใหญ
จังหวัดมุกดาหาร
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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง

26 นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย

27 นายชาญชัย เขาวงศทอง นายอําเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายอําเภอบานผือ
จังหวัดอุดรธานี

28 นายชาธิป รุจนเสรี นายอําเภอทาหลวง
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

29 นายชุมพล ทรัพยประสพ นายอําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอคลองใหญ
จังหวัดตราด

30 นายชูชาติ นาคสุข นายอําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

นายอําเภอหนองขาหยาง
จังหวัดอุทัยธานี

31 นายฐานวัฒน ธนโชคชัยอนันท นายอําเภอฆองชัย
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอสวางวีระวงศ
จังหวัดอุบลราชธานี

32 นายณรงค จีนอ่ํา นายอําเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอนาดวง
จังหวัดเลย

33 นายณรงค สมบูรณสุทธิ์ นายอําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง

34 นายณรงคชัย ทิพกนก นายอําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอหัวตะพาน
จังหวัดอํานาจเจริญ

35 นายณัฎฐชัย นําพูลสุขสันต์ิ นายอําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี

ผูอํานวยการสวนกําลังพลและ
สงกําลังบํารุง
สํานักอํานวยการกองอาสารักษา-
ดินแดน

36 นายณัฏฐธีร อุดมประมวล นายอําเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎรธานี

37 นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอําเภอกาบัง 
จังหวัดยะลา

นายอําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

38 นายเดชา ชมเดช นายอําเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค

นายอําเภอดงเจริญ
จังหวัดพจิิตร

39 นายเดชา วงศตระกูล นายอําเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอํานาจเจริญ

นายอําเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี
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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง

40 นายเด็ดดวง อนุกูล นายอําเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา

นายอําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย

41 นายถวิล ศิริสวัสดิลก นายอําเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี

42 นายทรงทรัพย พิริยคุณธร นายอําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม

43 นายทรงพล ใจกร่ิม นายอําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย

44 นายทรงพล ภาสสกุลวงศ นายอําเภอบางสะพานนอย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นายอําเภอสุขสําราญ
จังหวัดระนอง

45 นายทิวา พรหมอินทร นายอําเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง

นายอําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

46 นายทิวา วัชรกาฬ นายอําเภอนบพิตํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบ-
เรียบรอย 1
สํานักการสอบสวนและนิติการ

47 นายเทพประสิทธิ์ วงษทาเรือ นายอําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

ผูอํานวยการสวนการทะเบียนราษฎร
สํานักบริหารการทะเบียน

48 นายเทวัญ หุตะเสวี นายอําเภอไทรงาม
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอบึงสามัคคี
จังหวดักําแพงเพชร

49 นายธงชัย ตรีทิพยรักษ นายอําเภอสองแคว
จังหวัดนาน

นายอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา

50 นายธนพัฒน บูรณศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอพรานกระตาย
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค

51 นายธวัชชัย เกตุพันธุ นายอําเภอชุมตาบง
จังหวัดนครสวรรค

นายอําเภอบานหมอ
จังหวัดสระบุรี

52 นายธวัชชัย วิสมล นายอําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นายอําเภอละแม
จังหวัดชุมพร

53 นายธัญญพัฒน พัฑฒิคงพันธุ นายอําเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอถํ้าพรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง

54 นายธัมมารัตน นาคทอง นายอําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ

55 นายธีรชัย ทศรฐ นายอําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

56 นายธีรวัฒน สุดสุข นายอําเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

57 นายธีระพล ชวยเรียง นายอําเภอนิคมน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอบางแกว
จังหวัดพัทลุง

58 นายนภดล จารุพงศ นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

59 นายนราธิป พรหมพฤกษ นายอําเภอคอวัง
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา

60 นายนฤทธิ์ มงคลศรี นายอําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร

นายอําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดรอยเอ็ด

61 นายนอบ คงพูน นายอําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี

นายอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

62 นายนันธวัช เจริญวรรณ นายอําเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส

นายอําเภอสิเกา
จังหวัดตรัง

63 นายนิกร จันทรอําไพ นายอําเภอบางแกว
จังหวัดพัทลุง

นายอําเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่

64 นางนิภา สุวรรณสุจริต รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
(ชวยราชการ 
ที่ทําการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู)

นายอําเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลําภู

65 นายนิยม ดวงสม นายอําเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

66 นายบรรจง กนะกาศัย นายอําเภอเทพารักษ
จังหวัดนครราชสีมา

ผูอํานวยการสวนบัตรประจําตัว-
ประชาชน 
สํานักบริหารการทะเบียน
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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง

67 นายบรรจง ชวยชู นายอําเภอถํ้าพรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา

68 นายบุญเติม เรณุมาศ นายอําเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ

69 นายบุญฤทธ์ิ งานสม นายอําเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง

นายอําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่

70 นายประกิต ตันติวาลา นายอําเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอเข่ืองใน
จังหวัดอุบลราชธานี

71 นายประจินต ธารศิริสิน นายอําเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นายอําเภอพะโตะ
จังหวัดชุมพร

72 นายประดิษฐ รักเสรี นายอําเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอปาต้ิว
จังหวัดยโสธร

73 นายประทีป คนอยู นายอําเภอเวียงเกา
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

74 นายประทีป ฤทธิกุล นายอําเภอภูผามาน
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ

75 นายประพันธ ทองคําเปลว นายอําเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอแวงใหญ
จังหวัดขอนแกน

76 นายประมณฑ สุจริต นายอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

นายอําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี

77 นายประมวล ศรีทอง นายอําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอสหัสขันธ
จังหวัดกาฬสินธุ

78 นายประสิทธิ์ วิสุทธิ์จินดาภรณ นายอําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา

นายอําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา

79 นายประเสริฐ จันทรแยง นายอําเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย

นายอําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย

80 นายประเสริฐ จิตมุง นายอําเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎรธานี

นายอําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎรธานี

81 นายปราโมทย สาํเภาเงิน นายอําเภอหนองหญาปลอง
จังหวัดเพชรบุรี

นายอําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
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82 นายปริญญา โพธิสัตย นายอําเภอนาทม
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี

83 นายปรีชา ใจเพชร นายอําเภอพบพระ
จังหวัดตาก

นายอําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

84 นายปรีชา ดําเกิงเกียรติ นายอําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล

นายอําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง

85 นายผล ดําธรรม นายอําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี

86 นายพงษพัฒน วงศตระกูล นายอําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม

ผูอํานวยการสวนกิจการมวลชน
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

87 นายพงษพันธ วิเชียรสมุทร นายอําเภอโนนนารายณ
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

88 นายพงษพันธ แสงสุวรรณ นายอําเภอสามเงา
จังหวัดตาก

นายอําเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

89 นายพงษศักดิ์ คารวานนท นายอําเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง

นายอําเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

90 นายพยนต อัศวพิชยนต นายอําเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอไทรงาม
จังหวัดกําแพงเพชร

91 นายพรเลิศ โชคชัย นายอําเภอหนองขาหยาง
จังหวัดอุทัยธานี

ผูอํานวยการสวนบริหารงานกํานัน 
ผูใหญบาน
สํานักบริหารการปกครองทองที่

92 นายพิจิตร บุญทัน นายอําเภอสนม
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร

93 นายพีรเดช โทมัส นายอําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอสามโก
จังหวัดอางทอง

94 นายพีระพล ตัณฑโอภาส นายอําเภอยางชุมนอย
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอแกงสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

95 นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
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96 นายเพียรศักดิ์ ประภากร นายอําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอทาหลวง
จังหวัดลพบุรี

97 นายไพฑูรย อินสุข นายอําเภอนาดวง
จังหวัดเลย

นายอําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ

98 นายไพบูลย ย้ิมแยม นายอําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

นายอําเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี

99 นายไพรัช หอมกลิ่น นายอําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร

นายอําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย

100 นายไพรัตน จันทรผลหอม นายอําเภอพยุห
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

101 นายไพศาล ศิลปวัฒนานันท นายอําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ

102 นายภัลลพ พิลา นายอําเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอโซพิสัย
จังหวัดหนองคาย

103 นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน

นายอําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม

104 นายภิรมย มีรุงเรือง นายอําเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่

นายอําเภอยานตาขาว
จังหวัดตรัง

105 นายภูมิชัย ตะพานแกว นายอําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก

นายอําเภอจุน
จังหวัดพะเยา

106 นายมนตณัฐ เดชธํารงค นายอําเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอคอนสวรรค
จังหวัดชัยภูมิ

107 นายมนัส กาญจนคเชนทร นายอําเภอหาดสําราญ
จังหวัดตรัง

นายอําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี

108 นายมนู สรอยพลอย นายอําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม

นายอําเภอแกงครอ
จังหวัดชัยภูมิ

109 นายมาลัยวรณ ต้ังอรุณสวัสดิ์ นายอําเภอบําเหน็จณรงค 
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

110 นายเมฑา ศิริรําไพวงษ นายอําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอน้ําโสม
จังหวัดอุดรธานี
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111 นายรณชัย จิตรวิเศษ นายอําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

112 นายรณภพ เหลืองไพโรจน ผูอํานวยการสวนกิจการมวลชน
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

นายอําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม

113 นายรังสรรค ตันเจริญ นายอําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ

114 นายรังสฤษดิ์ จิตดี นายอําเภอเขวาสินรินทร
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร

115 นายรุงชัย ใบกวาง รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ผูอํานวยการสวนการขาว
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

116 นายเรืองชัย อิทธิพล นายอําเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอภูผามาน
จังหวัดขอนแกน

117 นายวงเทพ เขมวิรัตน ผูอํานวยการสวนบัตรประจําตัว-
ประชาชน 
สํานักบริหารการทะเบียน

ผูอํานวยการโรงเรียนขาราชการ-
ฝายปกครอง 
วิทยาลัยการปกครอง

118 นายวรทัศน ธุลีจันทร นายอําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแกน

119 นายวรพันธุ สุวัณณุสส ผูอํานวยการศูนยบริการประชาชน
สํานกัการสอบสวนและนิติการ

นายอําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว

120 วาที่รอยตรี วรานนท ย้ิมมงคล นายอําเภอแกงสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอบานเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา

121 นายวัชระ ฉัตรเท นายอําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอกุสุมาลย
จังหวัดสกลนคร

122 นายวัฒนา พุฒิชาติ นายอําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

123 นายวิชา ชะบางบอน นายอําเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอสอง
จังหวัดแพร

124 นายวิชิต บุญกังวาน นายอําเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม
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125 นายวิฑูรย ปสาวงษ นายอําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว

นายอําเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

126 นายวิทยา สโรบล นายอําเภอศรีณรงค
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี

127 นายวิระ ทองพิจิตร นายอําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง

นายอําเภอทาฉาง
จังหวัดสุราษฎรธานี

128 นายวิษณุ บูรณะกิจภิญโญ นายอําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอนาทม
จังหวัดนครพนม

129 นายวิษณุ สวางทรัพย นายอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ

นายอําเภอสันติสุข
จังหวัดนาน

130 นายวิสิฐ ต้ังปอง นายอําเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล

นายอําเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

131 นายวิสิษฎ พวงเพชร นายอําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย

ผูอํานวยการศูนยบริการประชาชน
สํานักการสอบสวนและนิติการ

132 นายวิสูตร นุกูลกิจ นายอําเภอสามโก
จังหวัดอางทอง

นายอําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง

133 นายวีระ เกิดศิริมงคล นายอําเภอยานตาขาว
จังหวัดตรัง

นายอําเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่

134 นายวีระชัย นาคมาศ นายอําเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร

นายอําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

135 นายวีระชาติ ผองโชติ นายอําเภอวังเจา
จังหวัดตาก

นายอําเภอพนา
จังหวัดอํานาจเจริญ

136 นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน นายอําเภอเข่ืองใน
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอกุฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ

137 นายเวรัชช ธาราสมบัติ นายอําเภอบานมวง
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอวังจันทร
จังหวัดระยอง

138 นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอพระทองคํา
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม

139 นายศรีโรจน นิมมานพัชรินทร นายอําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง

นายอําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง
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140 นายศศินทร ตันกิจจานนท นายอําเภอบานดานลานหอย
จังหวัดสุโขทัย

ผูอํานวยการโรงเรียนปลัดอําเภอ 
วิทยาลัยการปกครอง

141 นายศักดา วิทยาศิริกุล นายอําเภอพะโตะ
จังหวัดชุมพร

นายอําเภอมะนัง
จังหวัดสตูล

142 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอดอยหลอ
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม

143 เรืออากาศโทศักดิ์ชัย หงษทอง นายอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย

144 นายศักดิ์ชัย แตงฮอ นายอําเภอพิบูลยรักษ
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี

145 นายศักดิ์ชัย ชัยเชื้อ นายอําเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง

นายอําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา

146 นายศักดิ์ชาย วงศกนิษฐ นายอําเภอเชียงมวน
จังหวัดพะเยา

นายอําเภอวังเจา
จังหวัดตาก

147 นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายอําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา

148 นายศิริพงศ ประทุมรัตน นายอําเภอบอทอง
จังหวัดชลบุรี

นายอําเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด

149 นายศิริยศ รมสุข นายอําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย

นายอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ

150 นายศุภกิจ จตุรพิตร นายอําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา

นายอําเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง

151 นายศุภชัย ศิริลักษณ นายอําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอลอง
จังหวัดแพร

152 นายศุภโชค เกษมพงษ นายอําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี

153 นายศุภนัย พวงมณี นายอําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอชุมตาบง
จังหวัดนครสวรรค

154 นายเศรษฐการย ทิพยสุวรรณ นายอําเภอหวยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอยางชุมนอย
จังหวัดศรีสะเกษ



12

ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง

155 นายเศรษฐชัย ธนารักษ นายอําเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอลําดวน
จังหวัดสุรินทร

156 นายสนิท ศรีวิหค นายอําเภอทาฉาง
จังหวัดสุราษฎรธานี

นายอําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี

157 นายสมชัย รุงสาคร นายอําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง

158 นายสมชาย โยธาทิพย นายอําเภอมะนัง
จังหวัดสตูล

นายอําเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล

159 นายสมพร ปจฉิมเพ็ชร นายอําเภอสุขสําราญ
จังหวัดระนอง

นายอําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

160 นายสมภพ รุงโรจน นายอําเภอวังจันทร
จังหวัดระยอง

นายอําเภอบอทอง
จังหวัดชลบุรี

161 นายสมภพ วองวัฒนกิจ นายอําเภอเบญจลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอพยุห
จังหวัดศรีสะเกษ

162 นายสมยศ รอดแชม นายอําเภอสันติสุข
จังหวัดนาน

นายอําเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร

163 นายสมยศ พุมนอย นายอําเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม

164 นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย นายอําเภอหัวตะพาน
จังหวัดอํานาจเจริญ

นายอําเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร

165 นายสรายุทธ แกวกุลปรีชา นายอําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

166 นายสัญญา ประเสริฐวิทย นายอําเภอน้ําโสม
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอเมยวดี
จังหวัดรอยเอ็ด

167 นายสัญญา กลีบมณี นายอําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่

นายอําเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง

168 นายสันทัด ณ นคร นายอําเภอทาชนะ
จังหวัดสุราษฎรธานี

นายอําเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง

169 นายสันธาน สรอยสําโรง นายอําเภอปาต้ิว
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร
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170 นายสัมฤทธ์ิ สวามิภักดิ์ นายอําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม

171 นายสาธิต ทองศรี นายอําเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอเซกา
จังหวัดหนองคาย

172 นายสิทธิ พิพัฒนชัยกร นายอําเภอโซพิสัย
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

173 นายสิทธิชัย ทัศนานุกุลกิจ นายอําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี

174 นายสิทธิชาติ มงคลชาติ ผูอํานวยการสวนการสอบสวน-
และรักษาความสงบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ

ผูอํานวยการโรงเรียนสืบสวน-
สอบสวนขาราชการฝายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง

175 นายสิทธิพร สําลีรัตน นายอําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี

176 นายสิทธิศักดิ์ พรประสิทธิสุข นายอําเภอบานเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

177 นายสินชัย นาคิน นายอําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง

178 นายสุชาติกิตต์ิ สุทธิกาศนียธร นายอําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอหนองสองหอง
จังหวัดขอนแกน

179 นายสุทธา ธรรมอํานวยสุข นายอําเภอแวงใหญ
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอบานลาด
จังหวัดเพชรบุรี

180 นายสุทธิลักษณ รักษเจริญ นายอําเภอจุน
จังหวัดพะเยา

นายอําเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม

181 นายสุเทพ เตียวตระกูล นายอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา

นายอําเภอพรานกระตาย
จังหวัดกําแพงเพชร

182 นายสุธี ทองแยม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนนายอําเภอ 
วิทยาลัยการปกครอง

นายอําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบรีุ

183 นายสุพจน ชนะกิจ นายอําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่
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184 นายสุพจน หอมช่ืน นายอําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง

185 นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง

นายอําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม

186 นายสุรพงษ สายโอภาศ ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบ-
เรียบรอย 1
สํานักการสอบสวนและนิติการ

ผูอํานวยการสวนอํานวย-
ความเปนธรรม
สํานักการสอบสวนและนิติการ

187 นายสุรพล วงศสุขพิศาล นายอําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม

188 นายสุรพล ลีลาเลิศแลว นายอําเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ

189 นายสุรพล ลิ่มศิลา นายอําเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง

นายอําเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎรธานี

190 นายสุรศักดิ์ จิตอารีรัตน นายอําเภอหวานใหญ
จังหวัดมุกดาหาร

นายอําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

191 นายสุริยัณห จิรสัตยสุนทร นายอําเภอบานนาสาร
จังหวัดสุราษฎรธานี

นายอําเภอทาชนะ
จังหวัดสุราษฎรธานี

192 นายสุริยันต หรือโอภาส นายอําเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม

193 นายสุวัจชัย สังคพัฒน นายอําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี

194 นายสุวัฒน สุวรรณภาชน ผูอํานวยการโรงเรียนสืบสวน-
สอบสวนขาราชการฝายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง

ผูอํานวยการสวนการสอบสวน-
และรักษาความสงบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ

195 นายสุวิทย คําดี นายอําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ

196 นายเสกสรร ปาลวัฒนวิไชย นายอําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

นายอําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

197 นายเสกสรรค ฉัตรตระกูล นายอําเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร

นายอําเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
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198 นายเสริม อุนชู นายอําเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด

นายอําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี

199 นายเสรี พาณิชยกุล นายอําเภอสิเกา
จังหวัดตรัง

นายอําเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง

200 นายโสภณ ชุมชูจันทร นายอําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

นายอําเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค

201 นายโสภณ สุวรรณรัตน นายอําเภอภูหลวง
จังหวัดเลย

นายอําเภอดานซาย
จังหวัดเลย

202 นายหิรัญ ทนกลา นายอําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอบณุฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี

203 นายอดิเทพ กมลเวชช นายอําเภอเมยวดี
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา

204 นายอดุลยรัตน องอาจยุทธ นายอําเภอสวางวีระวงศ
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอปาโมก
จังหวัดอางทอง

205 นายอนันต นาคนิยม นายอําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอดอนเจดีย
จังหวัดสุพรรณบุรี

206 นายอภิชาติ ทิมเจริญ นายอําเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอํานาจเจริญ

207 นายอภิเชษฐ ปนทอง นายอําเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอหนองหญาปลอง
จังหวัดเพชรบุรี

208 นายอภิวุฒิ เตชวิทูรวงศ นายอําเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอนาหมอม
จังหวัดสงขลา

209 นายอลงกต วรกี นายอําเภอรองคํา
จังหวัดกาฬสินธุ

ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบ-
เรียบรอย 2
สํานักการสอบสวนและนิติการ

210 นายอาคม สุขพันธ นายอําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง

นายอําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

211 นายเอกรัฐ หลีเสน็ นายอําเภอละแม
จังหวัดชุมพร

นายอําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล

212 นายเอกรัตน อังคสิทธิ์ นายอําเภอลําดวน
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร


