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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

1 นายกมลโลจฒน เชียงวงค นายอําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย

ผูอํานวยการสวนการทะเบียนท่ัวไป
สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง

2 นายกรณ เจนศุภวงศ นายอําเภอเมืองจันทร
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอรัตนวาป
จังหวัดหนองคาย

3 นายกฤษณ คงเมือง นายอําเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ

4 นายกําธร สุอรุณ นายอําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอปว
จังหวัดนาน

5 นายกิตติศักด์ิ ศรีนพคุณ นายอําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ

นายอําเภอเขาคอ
จังหวัดเพชรบูรณ

6 นายเกรียงเดช วัฒนวงษสิงห นายอําเภอปรางคกู
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ

7 นายเกรียงศักด์ิ เชาวนประยูร นายอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา

นายอําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย

8 นายเกรียงศักด์ิ รัตนกุญชลี นายอําเภอราชสาสน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอมวงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี

9 นายโกสินทร ศรีเพชรพงษ นายอําเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอกุฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ

10 นายขวัญชัย เทิดทูนการคา นายอําเภอศรีวิไล
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอน้ําเกล้ียง
จังหวัดศรีสะเกษ

11 นายจรัส ศรีมูล นายอําเภอพบพระ
จังหวัดตาก

นายอําเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกําแพงเพชร

12 นายจรูญศักด์ิ สิงหเดช นายอําเภอหนองสองหอง
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอศรีวิไล
จังหวัดหนองคาย

13 นายจารึก เหลาประเสริฐ นายอําเภอภูผามาน
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน

โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหม ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2552 จํานวน 135 ราย ดังนี้

กรมการปกครอง แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ ตําแหนง นายอําเภอ
     นายวงศศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย  อธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคงภายใน ไดลงนามในคําส่ังแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ ตําแหนง 

นายอําเภอ (ผูอํานวยการ) ระดับตน และผูอํานวยการสวน ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
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14 นายจําเริญ สวนทอง ผูอํานวยการสวนกําลังพลและ
สงกําลังบํารุง
สํานักอํานวยการกองอาสารักษา-
ดินแดน

ผูอํานวยการสวนการขาว
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

15 นายจําลอง เณรแยม นายอําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอลอง
จังหวัดแพร

16 นายฉัตรชัย อุนเจริญ นายอําเภอแกดํา
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอบานแฮด
จังหวัดขอนแกน

17 นายฉัทธนาตย เทียนขาว นายอําเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย

18 นายเฉลิม รัตนเกื้อ นายอําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎรธานี

นายอําเภอหนองหิน
จังหวัดเลย

19 นายเฉลิมชัย ชละธาร นายอําเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอเปอยนอย
จังหวัดขอนแกน

20 นายชนาญวัต จิตรภิรมยศรี ผูอํานวยการกองการสื่อสาร
กรมการปกครอง

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง

21 นายชัยรัตน สุทธิธรรม นายอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม

22 นายชาญชัย เขาวงศทอง นายอําเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลําภู

23 นายชาญนะ เอ่ียมแสง รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ผูอํานวยการสวนกําลังพลและ
สงกําลังบํารุง
สํานักอํานวยการกองอาสารักษา-
ดินแดน

24 นายชาธิป รุจนเสรี นายอําเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอทาหลวง
จังหวัดลพบุรี

25 นายเชวงศักด์ิ พลเยี่ยม นายอําเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม

26 นายไชยยศ กองทอง นายอําเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย

27 นายณรงค วิมลโสภณกิตติ นายอําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอทุงฝน
จังหวัดอุดรธานี
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28 นายณรงคชัย ทิพกนก นายอําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี

29 นายดํารงค สิริวิชย อ่ิมวิเศษ นายอําเภอบานแฮด
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอวาปปทุม
จังหวัดมหาสารคาม

30 นายดิเรก ขุนออน นายอําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร

31 นายดุษฎี คงศรี นายอําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี

นายอําเภอบางบอ
จังหวัดสมุทรปราการ

32 นายเดชา วงศตระกูล นายอําเภอมวงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอํานาจเจริญ

33 นายถวิล ศิริสวัสดิลก นายอําเภอทาหลวง
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ

34 นายทนงฤทธิ์ แกวมณีชัย นายอําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอเหลาเสือโกก
จังหวัดอุบลราชธานี

35 นายธนิต แบบประเสริฐ นายอําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด

36 นายธนิต กุลสุนทร ผูอํานวยการสวนการขาว
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง

37 นายธนูสินธ ไชยสิริ นายอําเภอหวยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ

38 นายธีรชัย ทศรฐ นายอําเภอสามเงา
จังหวัดตาก

นายอําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย

39 นายธีระชัย ล้ิมประสิทธิศักด์ิ นายอําเภอยางชุมนอย
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอหวยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

40 นายธีระพล ชวยเรียง นายอําเภอเมยวดี
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอนิคมน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร

41 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ นายอําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอน้ําขุน
จังหวัดอุบลราชธานี

42 นายนพดล ชินะจิตร นายอําเภอทาเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

43 นายนราธร ศรประสิทธ์ิ นายอําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอแกดํา
จังหวัดมหาสารคาม
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44 นายนฤทธิ์ มงคลศรี นายอําเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอํานาจเจริญ

นายอําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร

45 นายนิวัฒน เรืองเดช นายอําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอบานแทน
จังหวัดชัยภูมิ

46 นายนิวัติ นอยผาง นายอําเภอกันทรารมย
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอทุงศรีอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

47 นายบัญญัติ พงษศรีกูร นายอําเภอบานแทน
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา

48 นายบําเพ็ญ บินไทยสงค นายอําเภอสอง
จังหวัดแพร

นายอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

49 นายบุญเติม เรณุมาศ นายอําเภอหนองหิน
จังหวัดเลย

นายอําเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ

50 นายบุญยัง เรือนกูล นายอําเภอปว
จังหวัดนาน

นายอําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย

51 นายปณิธาน สุนารัตน นายอําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอพนมไพร
จังหวัดรอยเอ็ด

52 นายประกิต วงษวิสิทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนขาราชการ-
ฝายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง

นายอําเภอบางน้ําเปร้ียว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

53 นายประทีป ฤทธิกุล นายอําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอภูผามาน
จังหวัดขอนแกน

54 นายประพันธ ทองคําเปลว นายอําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแกน

55 นายประภาส คงแตง นายอําเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร

นายอําเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก

56 นายประมวล ศรีทอง นายอําเภอสหัสขันธ
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร

57 นายประวีณ สรวยสุวรรณ นายอําเภอหวานใหญ
จังหวัดมุกดาหาร

นายอําเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี

58 นายปรีชา ปลอดทอง นายอําเภอวาปปทุม
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี

59 นายปรีชา ใจเพชร นายอําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

นายอําเภอพบพระ
จังหวัดตาก
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60 นายปยะวัตร แกวจินดา นายอําเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี

61 นายผล ดําธรรม นายอําเภอวังเจา
จังหวัดตาก

นายอําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ

62 นายผาชัย โปรียานนท นายอําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอปากทอ
จังหวัดราชบุรี

63 นายพงษพันธุ เอ่ียมประสิทธ์ิ นายอําเภอทุงฝน
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอโพนทราย
จังหวัดรอยเอ็ด

64 นายพยนต อัศวพิชยนต นายอําเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร

นายอําเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกําแพงเพชร

65 นายพรต ภูภักด์ิ นายอําเภอทาคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

66 นายพิจิตร บุญทัน นายอําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร

นายอําเภอสนม
จังหวัดสุรินทร

67 นายพิบูลย หัตถกิจโกศล นายอําเภอเขาคอ
จังหวัดเพชรบูรณ

นายอําเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ

68 นายพิภพ บุญธรรม นายอําเภอบางใหญ
จังหวัดนนทบุรี

นายอําเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแกน

69 นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล นายอําเภอบางน้ําเปร้ียว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแกว

70 นายพีระพล ตัณฑโอภาส นายอําเภอโพนทราย
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอยางชุมนอย
จังหวัดศรีสะเกษ

71 นายพีระศักด์ิ องกิตติกุล นายอําเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร

72 นายเพิ่มศักด์ิ ฉวีรักษ นายอําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอปรางคกู
จังหวัดศรีสะเกษ

73 นายแพน พรไตรศักด์ิ นายอําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอหวยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ

74 นายภูมิจิตร ศรีวงษราช นายอําเภอแวงใหญ
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอพระยืน
จังหวัดขอนแกน
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75 นายภูมิสิทธ์ิ วังคีรี นายอําเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

76 นายมงคล คําเพราะ นายอําเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอกันทรารมย
จังหวัดศรีสะเกษ

77 นายมนตสิทธ์ิ ไพศาลธนวัฒน นายอําเภอบางบอ
จังหวัดสมุทรปราการ

ผูอํานวยการกองการสื่อสาร
กรมการปกครอง

78 นายมนัส เพ็งสุทธ์ิ นายอําเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

79 นายมานิต เพียรทอง นายอําเภอนิคมน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี

80 นายไมตรี ไตรติลานันท รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบ-
เรียบรอย 2
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

81 นายรังสรรค ตันเจริญ นายอําเภอปากทอ
จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี

82 นายรัฐฐะ สิริธรังศรี นายอําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด

83 นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอทาตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหนาสํานักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง

84 นายวรทัศน ธุลีจันทร นายอําเภอเปอยนอย
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน

85 นายวรนิติ์ มุตตาหารัช นายอําเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอทาตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

86 นางสาววรรณา กําเหนิดงาม นายอําเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี

87 นายวัชระ ฉัตรเท นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแกน

88 นายวัลลพ เรืองพรเจริญ นายอําเภอสนม
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอทาคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ

89 นายวิจักขณ ชินโคตรพงศ นายอําเภอพนมไพร
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ
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90 นายวิชัย นิมิตรมงคล นายอําเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา

91 นายวิทิต ปนนิกร นายอําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอทาเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

92 นายวิบูลย รัตนาภรณวงศ หัวหนาสํานักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง

นายอําเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร

93 นายวิบูลย เลาหสุรโยธิน นายอําเภอรัตนวาป
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอทาวุง
จังหวัดลพบุรี

94 นายวิรุจ วิชัยบุญ นายอําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม

95 นายวิษณุ บูรณะกิจภิญโญ นายอําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ

96 นายวีระชัย นาคมาศ นายอําเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร

97 นายวีระชาติ ผองโชติ นายอําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอวังเจา
จังหวัดตาก

98 นายวีระวัฒน วงศวองไว นายอําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ

99 นายวีระวัฒน วิกสิต นายอําเภอปะคํา
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอตาพระยา
จังหวัดสระแกว

100 นายวีระศักด์ิ ภูครองหิน นายอําเภอกุฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี

101 นายวีระศักด์ิ ศิริสิทธ์ิ นายอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอสอง
จังหวัดแพร

102 นายวีรัส ประเศรษโฐ ผูอํานวยการสวนสงเสริมวิชาการ
สํานักยุทธศาสตรและสงเสริม-
การบริหารราชการอําเภอ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนนายอําเภอ
วิทยาลัยการปกครอง

103 นายศรัทธา คชพลายุกต นายอําเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี

104 นายศิริพันธ ขุมดวง นายอําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม
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105 นายศุภชัย ศิริลักษณ นายอําเภอลอง
จังหวัดแพร

นายอําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

106 นายศุภโชค เกษมพงษ นายอําเภอหวยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

107 นายสนั่น วรินทราวาท นายอําเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอปทุมรัตต
จังหวัดรอยเอ็ด

108 นายสมชัย รุงสาคร นายอําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

109 นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร นายอําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี

นายอําเภอบางใหญ
จังหวัดนนทบุรี

110 นายสมเพชร สรอยสระคู นายอําเภอปทุมรัตต
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอคําเขื่อนแกว
จังหวัดยโสธร

111 นายสมศักด์ิ โพธ์ิศรีทอง นายอําเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร

112 นายสรวิศ ทําเนาว นายอําเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายอําเภอพรเจริญ
จังหวัดหนองคาย

113 นายสันติ เหลาบุญเสงี่ยม นายอําเภอทาวุง
จังหวัดลพบุรี

ผูอํานวยการโรงเรียนขาราชการ-
ฝายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง

114 นายสิทธิชัย ทัศนานุกุลกิจ นายอําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

115 นายสิทธิชัย ศักดา นายอําเภอวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแกว

นายอําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

116 นายสุชาติ ทีคะสุข นายอําเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

117 นายสุทธา ธรรมอํานวยสุข นายอําเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอแวงใหญ
จังหวัดขอนแกน

118 นายสุเทพ เตียวตระกูล นายอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา

119 นายสุเทพ สัมพันธวัฒนชัย นายอําเภอน้ําขุน
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอราชสาสน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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120 นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย นายอําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอหนองสองหอง
จังหวัดขอนแกน

121 นายสุรศักด์ิ จิตอารีรัตน นายอําเภอหวยราช
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอหวานใหญ
จังหวัดมุกดาหาร

122 นายสุระ หงษศิริ นายอําเภอน้ําเกล้ียง
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร

123 นายสุระ สุรวัฒนากุล นายอําเภอเหลาเสือโกก
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

124 นายสุวัสส ศังขจันทรนันท นายอําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดรอยเอ็ด

125 นายสุวิชว ชูชวยสุวรรณ นายอําเภอตาพระยา
จังหวัดสระแกว

นายอําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎรธานี

126 นายเสริมศักด์ิ สีสันต นายอําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง

นายอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

127 นายโสภณ เนื่องจํานงค นายอําเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี

128 นายอดิเทพ กมลเวชช นายอําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอเมยวดี
จังหวัดรอยเอ็ด

129 นายอนุวัฒน หิระนิล นายอําเภอทุงศรีอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอปะคํา
จังหวัดบุรีรัมย

130 นายอภิชาติ ทิมเจริญ นายอําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี

131 นายอาคม สุขพันธ นายอําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง

132 นายอาทิตย นพคุณวงศ นายอําเภอพระยืน
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกน

133 นายอํานาจ แยมศิริ นายอําเภอพรเจริญ
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

134 นายอําพัน ปนประเสริฐ นายอําเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอสหัสขันธ
จังหวัดกาฬสินธุ

135 นายอิศรา ทองธวัช นายอําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูอํานวยการสวนสงเสริมวิชาการ
สํานักยุทธศาสตรและสงเสริม-
การบริหารราชการอําเภอ


