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นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร รองอธิบดีกรมการปกครอง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความม่ันคงภายใน และเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด-

ในวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จํานวน 153 ราย ดังนี้
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้ง
1 นายโกศล วิทยาสุวรรณพร นายอําเภอศรีสําโรง 

จังหวัดสุโขทัย
นายอําเภอบ้านธิ 
จังหวัดลําพูน

2 นายจํารัส กังน้อย นายอําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอําเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี

3 นายจิรศักด์ิ ชัยฤทธิ์ นายอําเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์ นายอําเภอสอง 
จังหวัดแพร่

นายอําเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่

5 นายเฉลิมศักด์ิ แหงมงาม เลขานุการกรมการปกครอง
รักษาราชการแทน
นายอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

นายอําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม

6 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายอําเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลย

7 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอําเภอภูหลวง
จังหวัดเลย

ผู้อํานวยการส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

8 นายชุมพล ทรัพย์ประสพ นายอําเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด

นายอําเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด

9 นายชุมพล สุกใส นายอําเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

10 นายชูศักด์ิ ชุนเกาะ นายอําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

11 นายชูศักด์ิ เด่นยุกต์ นายอําเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง

นายอําเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่

12 นายเชวงศักด์ิ ใจคํา นายอําเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก

นายอําเภอชุมตาบง 
จังหวัดนครสวรรค์

13 นายไชยยศ กองทอง นายอําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอปากชม
จังหวัดเลย

14 นายณรงค์ จีนอํ่า นายอําเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย

ผู้อํานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

15 นายณรงค์ศักด์ิ หอมมาลัย นายอําเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร

นายอําเภอสากเหล็ก 
จังหวัดพิจิตร

กรมการปกครองแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตําแหน่ง นายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น)

ชายแดนภาคใต้ ได้ลงนามในคําสั่งแต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการ ตําแหน่ง นายอําเภอ (ผู้อํานวยการต้น) และผู้อํานวยการส่วน 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้ง
16 นายณัฏฐชัย นําพูลสุขสันต์ิ นายอําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี
นายอําเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท

17 นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ นายอําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอผาขาว 
จังหวัดเลย

18 นายณัฐสิญจ์ ศรีพงษ์ นายอําเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี

ผู้อํานวยการโรงเรียนนายอําเภอ
วิทยาลัยการปกครอง 
กรมการปกครอง

19 นายดํารง สิริวิชย อ่ิมวิเศษ นายอําเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอนิคมคําสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร

20 นายถาวร ลีลาพันธุ์ นายอําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอําเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานี

21 นายทนงฤทธิ์ แก้วมณีชัย นายอําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม

22 นายทวี เสริมภักดีกุล นายอําเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย

นายอําเภอท่าลี่
จังหวัดเลย

23 นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา

นายอําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล

24 นายทัศนัย สุขเจริญ นายอําเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายอําเภอโพธิ์ประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร

25 นายทิวา พรหมอินทร์ นายอําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

นายอําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี

26 นายธงชัย ตรีทิพยรักษ์ นายอําเภอดอกคําใต้ 
จังหวัดพะเยา

นายอําเภอจุน 
จังหวัดพะเยา

27 นายธงชัย ทุ่งโพธิแดง นายอําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอแม่พริก 
จังหวัดลําปาง

28 นายธนยศ ปานขาว นายอําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ นายอําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

30 นายธรธรรม์ ชินโกมุท นายอําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอํานาจเจริญ

31 นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ นายอําเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี

32 นายธวัชชัย แท้เท่ียง นายอําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

33 นายธวัชชัย รอดงาม นายอําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้ง
34 นายธานี มาลีหอม นายอําเภอโคกสําโรง 

จังหวัดลพบุรี
นายอําเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี

35 นายธีรพล ประเสริฐกุล นายอําเภองาว 
จังหวัดลําปาง

นายอําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง

36 นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักด์ิ นายอําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอบัวเชด 
จังหวัดสุรินทร์

37 นายธีระพล ช่วยเรียง นายอําเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

38 นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายอําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย

39 นายนรภัทร ปลอดทอง นายอําเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก

นายอําเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์

40 นายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ

41 นายนราธิป พรหมพฤกษ์ นายอําเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน

นายอําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย

42 นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอําเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี

นายอําเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย

43 นายนันธวัช เจริญวรรณ นายอําเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง

นายอําเภอลําทับ 
จังหวัดกระบี่

44 นายนิคม มณีจันทร์ นายอําเภอบัวเชด 
จังหวัดสุรินทร์

ผู้อํานวยการส่วนอํานวยความเป็นธรรม
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

45 นายบรรจง ช่วยชู นายอําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา

นายอําเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล

46 นายบัณฑิต นันทนาพรชัย นายอําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอเบญจลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

47 นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอําเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา

นายอําเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง

48 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอําเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด

49 นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอําเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด

50 นายประพันธ์ จันทร์ชุ่ม นายอําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย

51 นายประเวศ ไทยประยูร นายอําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอบ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้ง
52 นายประสาศน์ ภาคธูป นายอําเภอปัว 

จังหวัดน่าน
นายอําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

53 นายประสิทธิ์ เปรมจิตร์ นายอําเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครอง

54 นายประสิทธิ์ ฟักอุดม นายอําเภอท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้อํานวยการส่วนยุทธการและการข่าว
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง

55 นายประสิทธิ์ วิสุทธิ์จินดาภรณ์ นายอําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา

นายอําเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา

56 นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธ์ นายอําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

57 นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี

นายอําเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

58 นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

นายอําเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

59 นายปรีชา ชนะกิจกําจร นายอําเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี

นายอําเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

60 นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอําเภอผาขาว 
จังหวัดเลย

ผู้อํานวยการโรงเรียนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
วิทยาลัยการปกครอง 
กรมการปกครอง

61 นายปิยะวัตร แก้วจินดา นายอําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอหนองฮี
จังหวัดร้อยเอ็ด

62 นายผาชัย โปรียานนท์ นายอําเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

63 นายพรต ภูภักด์ิ นายอําเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ

นายอําเภอเสนางคนคิม 
จังหวัดอํานาจเจริญ

64 นายพรเลิศ โชคชัย นายอําเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี

65 นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ นายอําเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร

66 นายพันธุ์พนา ศิระวงษ์ นายอําเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก

67 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอําเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย

ผู้อํานวยการส่วนการข่าว
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน 
กรมการปกครอง

68 นายพิศาล อาแว นายอําเภอยะหร่ิง
จังหวัดปัตตานี

นายอําเภอท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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69 นายไพฑูรย์ จิตต์สุทธิผล นายอําเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย
นายอําเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

70 นายไพฑูรย์ อินสุข นายอําเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอําเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์

71 นายไพบูลย์ ยิ้มแย้ม นายอําเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี

นายอําเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

72 นายไพบูลย์ โอมาก นายอําเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้อํานวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน 
กรมการปกครอง

73 นายไพรัช หอมกล่ิน นายอําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี

74 นายไพศาล ศิลปวัฒนานันท์ นายอําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

75 นายภรศิษฐ์ บุตรบุญ นายอําเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้อํานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

76 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่

77 นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น

78 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ

79 นายภูริทัต สัจจะจานต์ นายอําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

80 นายมนัส กาญจนคเชนทร์ นายอําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอําเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี

81 นายมนัส ขันใส นายอําเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน

นายอําเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน

82 นายมนู สร้อยพลอย นายอําเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ

83 นายมานะ จรุงเกียรติขจร นายอําเภอตะก่ัวทุ่ง 
จังหวัดพังงา

นายอําเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา

84 นายมานิต เพียรทอง นายอําเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี

85 นายเมธา ทวีกุลกิจชัย นายอําเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม

86 นายเมธี ปรัชญาสกุล นายอําเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์

นายอําเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์



6/9

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้ง
87 นายยลยง มีพืชน์ นายอําเภอบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร
นายอําเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี

88 นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย นายอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี

นายอําเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

89 นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอําเภอละแม 
จังหวัดชุมพร

90 นายวชิระ เกตพันธุ์ นายอําเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

ผู้อํานวยการส่วนประสานราชการ
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน 
กรมการปกครอง

91 นายวรณัฏฐ์ หนูรอต นายอําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ

นายอําเภอแกดํา 
จังหวัดมหาสารคาม

92 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ นายอําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

93 นายวัชรศักด์ิ จุลยานนท์ นายอําเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส

นายอําเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส

94 นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ นายอําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์

95 นายวิกรานต์ บุญเจริญ นายอําเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอยางชุมน้อย 
จังหวัดศรีสะเกษ

96 นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่

97 นายวิทิต ปิ่นนิกร นายอําเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

98 นายวิบูลย์ เลาหสุรโยธิน นายอําเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี

99 นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

100 นายวีระ คําหล้า นายอําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

101 นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล นายอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รักษาราชการแทน
นายอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี

102 นายวีระชัย นาคมาศ นายอําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

103 เรือโทศตวรรษ อนันตกูล นายอําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี

นายอําเภอโป่งน้ําร้อน
จังหวัดจันทบุรี

104 นายศักด์ิชัย แตงฮ่อ นายอําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอน้ําโสม 
จังหวัดอุดรธานี
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105 นายศักด์ิฤทธิ์ สลักคํา นายอําเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอ่างทอง
นายอําเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท

106 นายศิรัษฎ์ ประสพเนตร นายอําเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง 
กรมการปกครอง

107 นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย

108 นายเศรษฐชัย ธนารักษ์ นายอําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์

109 นายสนั่น พงษ์อักษร นายอําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี

นายอําเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง

110 นายสนั่น สนธิเมือง นายอําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

นายอําเภอกรงปินัง
จังหวัดยะลา

111 นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง

นายอําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง

112 นายสมชาย ลี้วงศกร นายอําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้อํานวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง
สํานักบริหารการปกครองท้องท่ี 
กรมการปกครอง

113 ว่าท่ี ร.ต.สมบัติ จันทรเจษฎากร นายอําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

114 นายสมพงษ์ มากมณี นายอําเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

115 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร นายอําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอําเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว

116 นายสมโภชน์ สิทธิเวช นายอําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง 
กรมการปกครอง

117 นายสมยศ รอดแช่ม นายอําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอําเภอวังโป่ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์

118 นายสมยศ ศิลปีโยดม นายอําเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก

นายอําเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว

119 นายสมศักด์ิ พฤกษ์ไพบูลย์ นายอําเภอแกดํา 
จังหวัดมหาสารคาม

ผู้อํานวยการส่วนบัตรประจําตัวประชาชน
สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง

120 นายสมศักด์ิ สุขประเสริฐ นายอําเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร

121 นายสมหมาย เมฆกล่อม นายอําเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด

นายอําเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด
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122 นายสมหวัง พ่วงบางโพ นายอําเภอพิชัย 

จังหวัดอุตรดิตถ์
นายอําเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์

123 นายสรกฤช ชื่นจิตต์ นายอําเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลย

ผู้อํานวยการส่วนกําลังพลและส่งกําลังบํารุง
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง

124 นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

125 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอปง 
จังหวัดพะเยา

นายอําเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย

126 นายสฤษด์ิ น้ําค้าง นายอําเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายอําเภอแม่ทา 
จังหวัดลําพูน

127 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นายอําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร่

นายอําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่

128 นายสอาด สิงห์งาม นายอําเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

นายอําเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว

129 นายสัญญา กลีบมณี นายอําเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง

นายอําเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง

130 นายสาธิต ทองศรี นายอําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

นายอําเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ

131 นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส

นายอําเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส

132 นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร นายอําเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอหนองหิน 
จังหวัดเลย

133 นายสุจินต์ วาจากิจ นายอําเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี

134 นายสุชาติ ทีคะสุข นายอําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย

นายอําเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลําพูน

135 นายสุทธา ธรรมอํานวยสุข นายอําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์

นายอําเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์

136 นายสุเทพ เตียวตระกูล นายอําเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกําแพงเพชร

137 นายสุพจน์ รอดเรือง นายอําเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร

138 นายสุเมธ ธีรนิติ นายอําเภอโคกเจริญ 
จังหวัดลพบุรี

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง 
กรมการปกครอง

139 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่

นายอําเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้ง
140 นายสุรศักด์ิ จิตอารีรัตน์ นายอําเภอพัฒนานิคม 

จังหวัดลพบุรี
นายอําเภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี

141 นายสุระ หงษ์ศิริ นายอําเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายอําเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย

142 นายสุริยันต์ ณรงค์กูล นายอําเภอละงู 
จังหวัดสตูล

นายอําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่

143 นายสุริยันต์ หรือโอภาส นายอําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

144 นายเสรี หอมเกษร นายอําเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง 
กรมการปกครอง

145 นายเสวก พุทธรักษา นายอําเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี

146 นายโสภณ เนื่องจํานงค์ นายอําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี

ผู้อํานวยการส่วนกํากับและตรวจสอบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

147 นายโสภณ ห่วงญาติ นายอําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอภูหลวง
จังหวัดเลย

148 นายหิรัญ ทนกล้า นายอําเภอน้ํายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอน้ําขุ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี

149 นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอบําเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

150 นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

นายอําเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร

151 นายอนันต์ นาคนิยม นายอําเภอดอนเจดีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายอําเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี

152 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่

153 นายอรรณพ อุ่นอก นายอําเภอเข่ืองใน 
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี
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