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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
1 นายกมล  ประเสริฐกุล นายอําเภอปางมะผ้า  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายอําเภอนาโยง
จังหวัดตรัง

2 นายกฤตชนัย  ศรีสุริยจันทร์ นายอําเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลําภู

3 นายกฤษฎา  แก้วสองเมือง นายอําเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์

4 นายกําธร  สุอรุณ  นายอําเภอปัว 
จังหวัดน่าน

นายอําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

5 นายกิตติศักดิ์ ศรีนพคุณ นายอําเภอเขาค้อ รักษาการในตําแหน่ง
นายอําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอําเภอวังโป่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์

6 จ่าสิบเอก เกริกชัย  ผ่องแผ้ว  นายอําเภอภูสิงห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภออุทุมพรพิสัย  
จังหวัดศรีสะเกษ

7 ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร สวาสดิ์ญาติ นายอําเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวดัแพร่

นายอําเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดลําพูน

8 นายเกรียงวิชญ์  ไกรพวิมล นายอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

นายอําเภอจุน
จังหวัดพะเยา

9 นายขวัญชัย  เทิดทูนการค้า นายอําเภอน้ําเกลี้ยง  
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอแม่วงก์  
จังหวัดนครสวรรค์

10 นายคทายุทธ  ติระพงศ์ประเสริฐ นายอําเภอแคนดง  
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

11 นายนายคนึง  มีพรหม นายอําเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี

12 เรือโท ครรชิต  บุญสิทธิ์  นายอําเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13 นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอแม่แจ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่

14 นายจตุพร  ชนะศรี นายอําเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน

นายอําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี

15 นายจํานัล เหมือนดํา นายอําเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส

นายอําเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส

16 นายจําลอง ไกรดิษฐ์ นายอําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

นายอําเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา

17 นายจิตตวีร์  ภูมิวุฒิสาร นายอําเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก

นายอําเภอผักไห่  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18 นายจิตวัฒน์  วิกสิต นายอําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว

นายอําเภอชุมตาบง
จังหวัดนครสวรรค์

และข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  โดยกําหนดให้เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 จํานวน 208 ราย ดังนี้

กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตําแหน่ง นายอําเภอ
นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านกิจการความม่ันคงภายใน

และเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการ ระดับต้น) 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
19 นายจิรศักดิ์  ชัยฤทธิ์ นายอําเภอบ้านนาสาร  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอําเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20 นายฉลอง  เทอดวีระพงษ์ นายอําเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอนบพิตํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

21 นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์ นายอําเภอแม่เมาะ รักษาการในตําแหน่ง
นายอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

นายอําเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่

22 นายเฉลิมศักดิ์  แหงมงาม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
(ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง)

เลขานุการกรม
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

23 นายชนาส  ชัชวาลวงศ์  นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์

24 นายชัชวาลย์ ศิริพันธ์  นายอําเภอหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอําเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด

25 นายชัยชาญ  พูลผล นายอําเภอพระทองคํา  
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

26 นายชัยภัค  สุนทรหงส์ นายอําเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอําเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

27 นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์ นายอําเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

28 นายชัยรัตน์ สุทธิธรรม  นายอําเภอวังยาง 
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอคําชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร

29 นายชัยวัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์ นายอําเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร

นายอําเภอโพธิ์ชัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด

30 นายชาญชัย  บุญเสนอ นายอําเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอกุดจับ  
จังหวัดอุดรธานี

31 นายชาติชาย เพชระบูรณิน นายอําเภอชนแดน รักษาการในตําแหน่ง 
นายอําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอําเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์

32 นายชิดชนก  ทับแสง  นายอําเภอนิคมน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอราชสาส์น
จังหวัดฉะเชิงเทรา

33 นายชุมพล  สุขใส นายอําเภอคําตากล้า 
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

34 นายชูชาติ สมสวย นายอําเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอเหล่าเสือโก้ก 
จังหวัดอุบลราชธานี

35 นายชูศักดิ์  เด่นยุกต์  นายอําเภอร่องคํา  
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอําเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง

36 นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม นายอําเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด

37 นายโชคดี  อมรวัฒน์ นายอําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย

38 นายฐานวัฒน์  ธนโชคชัยอนันท์ นายอําเภอสว่างวีระวงศ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
39 นายณัฏฐ์ธีร์ อุดมประมวล นายอําเภอวิภาวดี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ช่วยราชการที่ทําการปกครองจังหวัดสุราษฎร์
ธานี)

นายอําเภอกุดบาก
จังหวัดสกลนคร

40 นายณัฐ  ชาติวัฒนศิริ นายอําเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

41 นายดํารง ดีสกูล นายอําเภอสระใคร
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอภูสิงห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

42 นายดํารงพล ศิลปี นายอําเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

43 นายดิเรก  ขุนอ่อน นายอําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอห้วยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

44 นายเด็ดดวง  อนุกูล นายอําเภอขุนตาล  
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอเชียงม่วน  
จังหวัดพะเยา

45 นายถาวร คงแก้ว นายอําเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

46 นายทนงฤทธิ์  แก้วมณีชัย นายอําเภอเหล่าเสือโก้ก 
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม

47 นายทรงพร  ก้อนแก้ว  นายอําเภอเกาะยาว  
จังหวัดพังงา

นายอําเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง

48 นายทวี  เสริมภักดีกุล  นายอําเภอเฝ้าไร่  
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย

49 นายทวีพล ปัญญาวัฒนานนท์ นายอําเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา

50 นายทัศนัย  สุขเจริญ นายอําเภอหนองหญ้าไซ  
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายอําเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

51 นายทินกร มุสิกวัตร นายอําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

52 นายทิวา  วัชรกาฬ  ผู้อํานวยการส่วนรักษาความสงเรียบร้อย 1
สํานักการสอบสวนและนิติการ

นายอําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

53 นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้อํานวยการส่วนการทะเบียนราษฎร
สํานักบริหารการทะเบียน

ผู้อํานวยการส่วนยุทธการและการข่าว
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

54 นายเทพสิทธิ์  ธัญญวนิช  นายอําเภอลําสนธิ  
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น

55 นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ นายอําเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่

56 นายธนา  บุษปวานิช นายอําเภอเลาขวัญ  
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอําเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี

57 ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย  สามกษัตริย์ นายอําเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท

นายอําเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกําแพงเพชร

58 นายธวัชชัย  แท้เที่ยง นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
59 นายธวัชชัย  รอดงาม นายอําเภอเปือยน้อย

จังหวัดขอนแก่น
นายอําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

60 นายธวัฒน์ชัย ม่วงทอง นายอําเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี

นายอําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี

61 นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์ นายอําเภอถํ้าพรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

62 นายธํารง เขมะรัตน์ นายอําเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช

63 นายธีรภัทร  อดิเทพสถิต นายอําเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ

นายอําเภอหนองวัวซอ  
จังหวัดอุดรธานี

64 นายธีระชัย  ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา

ผู้อํานวยการส่วนรักษาความสงเรียบร้อย 1
สํานักการสอบสวนและนิติการ

65 นายธีระพล  ช่วยเรียง นายอําเภอบางแก้ว  
จังหวัดพัทลุง

นายอําเภอดอนสัก  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

66 นายธีระวิทย์  สิทธิดํารง นายอําเภอโคกเจริญ  
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอเลาขวัญ  
จังหวัดกาญจนบุรี

67 นายนคร สุสัณฐิตพงษ์ นายอําเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร-
การฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง

68 นายนพ  บุญน้อม นายอําเภอนาตาล 
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

69 นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล นายอําเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

70 นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นายอําเภอกุดบาก
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอพนม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

71 นายนราธร  ศรประสิทธิ์  นายอําเภอแกดํา  
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

72 นายนรินทร์  ทรงนิพิฐกุล นายอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

73 นายนรินทร์  วรรณมหินทร์ นายอําเภอบ้านด่าน  
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี

74 นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ์ นายอําเภอสนม  
จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์

75 นางนิภา  สุวรรณสุจริต นายอําเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลําภู
(ช่วยราชการที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ)

นายอําเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ

76 นายนิวัฒน์  โฆสิตาภา นายอําเภอศิลาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอโซ่พิสัย  
จังหวัดบึงกาฬ

77 นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  นายอําเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร

นายอําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
78 นายนิเวศน์  พูลสวัสดิ์ นายอําเภอปาย  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายอําเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่

79 นายเนาวรัตน์ ธูสรานนท์ นายอําเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
(ช่วยราชการกรมการปกครอง)

80 นายบรรพต  ยาฟอง  นายอําเภอสังคม  
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย

81 นายบัญญัติ  พงษ์ศรีกูร นายอําเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์

82 นายบัณฑิต  นันทนาพรชัย นายอําเภอบัวเชด  
จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอสังขะ  
จังหวัดสุรินทร์

83 นายบําเพ็ญ  บินไทยสงค์ นายอําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน

84 นายบําเหน็จ บินหรีม นายอําเภอทุ่งยางแดง
จังหวัดปัตตานี

นายอําเภอยะหร่ิง
จังหวัดปัตตานี

85 นายบุญเติม  เรณุมาศ นายอําเภอไพรบึง  
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์

86 นายบุญยัง  เรือนกุล นายอําเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอฮอด  
จังหวัดเชียงใหม่

87 นายประกิต  วงษ์วิสิทธิ์ นายอําเภอบางน้ําเปร้ียว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

88 นายประดิษฐ์  ศรีประสิทธิ์  นายอําเภอโพธิ์ชัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด

89 นายประพันธ์  จันทร์ชุ่ม นายอําเภอตาลสุม 
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก

90 นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอําเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์

91 นายประสิทธิ์  ฟักอุดม นายอําเภอเคียนซา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอท่าชนะ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

92 นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ
กลุ่มวิชาการและระบบเทคโนโลยีการทะเบียน
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน 
สํานักบริหารการทะเบียน
(ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อ-
การบริหารพัฒนางานปกครอง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
สํานักบริหารการทะเบียน
(ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการส่วนบริหารและ-
พัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน)

93 นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธุ์ นายอําเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี

94 ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา  พลับน้อย นายอําเภอนายูง 
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
95 นายปรีชา ชนะกิจกําจร นายอําเภอแม่ลาน

จังหวัดปัตตานี
นายอําเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี

96 นายปรีชา พรพิสิฏฐ์โชค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ
กลุ่มวิชาการและระบบเทคโนโลยีการทะเบียน
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน 
สํานักบริหารการทะเบียน
(ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อ-
การบริหารพัฒนางานปกครอง)

97 นายปิยะวัตร  แก้วจินดา นายอําเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม

98 นายพงศว์เทพ  จิรสุขประเสริฐ นายอําเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

99 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายอําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอําเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท

100 นายพยนต์  อัศวพิชยนต์ นายอําเภอไทรงาม
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร

101 นายพรต  ภูภักดิ์  นายอําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

102 นายพรหมกฤต  ม่วงมงคล นายอําเภอเกาะกูด  
จังหวัดตราด 
(ช่วยราชการที่ทําการปกครองจังหวัดตราด)

นายอําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี

103 นายพัฒนธรณ์  กีรติรัฐวัฒน์ นายอําเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย

104 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ นายอําเภอบ่อไร่ 
จังหวัดตราด

นายอําเภอท่าช้าง 
จังหวัดสิงห์บุรี

105 นายพิทักษ์  บริพิศ นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอพระทองคํา  
จังหวัดนครราชสีมา

106 นายพิสิษฐ์  แร่ทอง นายอําเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร

107 นายพีระพล ตัณฑโอภาส นายอําเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท

108 นายพุฒิพงษ์  ศิริมาตย์ นายอําเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

109 นายไพฑูรย์  อินสุข นายอําเภอน้ําหนาว รักษาการในตําแหน่ง
นายอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอําเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์

110 นายไพรัช  หอมกลิ่น นายอําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

111 นายไพศาล ศิลปวัฒนานันท์ นายอําเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

112 นายภัลลพ  พิลา นายอําเภอโซ่พิสัย  
จังหวัดบึงกาฬ

นายอําเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอํานาจเจริญ
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
113 นายภูมิจิตร  ศรีวงษ์ราช นายอําเภอพระยืน  

จังหวัดขอนแก่น
นายอําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น

114 นายโภคากร  สินสกลวัฒน์ นายอําเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก

นายอําเภอวังเจ้า  
จังหวัดตาก

115 นายยลยง มีพืชน์ นายอําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร

116 นายยุทธนา  นุชนารถ นายอําเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว

นายอําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว

117 นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย นายอําเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว

นายอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี

118 นายรณรงค์ นครจินดา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร-
การฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง

ผู้อํานวยการส่วนการทะเบียนราษฎร
สํานักบริหารการทะเบียน

119 นายรพินทร์ ถาวรพันธ์ นายอําเภอทุ่งหัวช้าง
จังหวัดลําพูน

นายอําเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่

120 นายระวีวงศ์  วงศ์ปราชญ์ นายอําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง

นายอําเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่

121 นายรังสฤษดิ์  จิตดี นายอําเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์

ผู้อํานวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป
สํานักบริหารการทะเบียน

122 นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี นายอําเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอําเภอสังคม  
จังหวัดหนองคาย

123 นายเรวัต  ประสงค์  นายอําเภอผักไห่  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

124 นายเรวัต  อัมพวานนท์ นายอําเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

125 นายล้ํา เลิศศรีมงคล นายอําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก

126 พันจ่าเอก ลิขิต  ทองนาท นายอําเภอโนนดินแดง  
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง

127 นายลือชัย เจริญทรัพย์ นายอําเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี

นายอําเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี

128 นายนายเล็ก  ศรีเรือง นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์

129 นายวรทัศน์  วานิชอังกูร นายอําเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท

นายอําเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

130 ว่าที่ร้อยตรี วรานนท์  ยิ้มมงคล นายอําเภอบ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอพระยืน  
จังหวัดขอนแก่น

131 นายวสันต์ สุขสมบูรณ์ นายอําเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

132 นายวัชรศักดิ์  จุลยานนท์ นายอําเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส

นายอําเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
133 นายวัชรศักดิ์  เชาวน์ประยูรชัย นายอําเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย
นายอําเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย

134 นายวัชระ เกตุพันธุ์ นายอําเภอพนมดงรัก 
จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี

135 นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ นายอําเภอสําโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร์

136 นายวิจักษขณ์  ชินโคตรพงศ์ นายอําเภออุทุมพรพิสัย  
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอไพรบึง  
จังหวัดศรีสะเกษ

137 นายวิจิตร  หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

138 นายนายวิชัย  ตั้งคําเจริญ นายอําเภอโคกโพธิ์ชัย 
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก

139 นายวิชัย  นิมิตรมงคล  นายอําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอเบญจลักษ์  
จังหวัดศรีสะเกษ

140 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน
สํานักบริหารการทะเบียน
(ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการส่วนบริหารและ-
พัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
วิทยาลัยการปกครอง
(ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง)

141 นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ นายอําเภอบ้านโคก  
จังหวัดอุตรดิตถ์

นายอําเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร

142 นายวิทยา  สโรบล นายอําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี

นายอําเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี

143 นายวินัย  จงวัฒนบัณฑิตย์ นายอําเภอบ้านนา
จังหวดนครนายก

นายอําเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว

144 นายวิรัตน์  ไชยสิทธิ์  นายอําเภอเบญจลักษ์  
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี

145 นายวิรุจ  วิชัยบุญ นายอําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอสว่างวีระวงศ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี

146 นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ นายอําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(ช่วยราชการกรมการปกครอง)

นายอําเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี

147 นายวิษณุ  บูรณะกิจภิญโญ นายอําเภอนาทม  
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี

148 นายวีระ  คําหล้า  นายอําเภอห้วยผึ้ง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอําเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

149 นายวีระเกียรติ  รัมณีย์รัตนากุล นายอําเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อํานวยการกองคลัง
กองคลัง

150 นายวีระพล  บูรณะพานิช นายอําเภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี

นายอําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม

151 นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน นายอําเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอําเภอนาวัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
152 นายวุทธชัย อาภานุกูล นายอําเภอวัดเพลง  

จังหวัดราชบุรี
นายอําเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุรี

153 นายเวียงชัย  แก้วพินิจ นายอําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี

154 เรือโท ศตวรรษ  อนันตกุล นายอําเภอเกาะสีชัง  
จังหวัดชลบุรี

นายอําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี

155 นายศรีชัย  ตันทะโสภณ นายอําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอเมืองสรวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด

156 นายศักดิ์ชัย  โชติมานนท์ นายอําเภอเชียงม่วน  
จังหวัดพะเยา

นายอําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่

157 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อํานวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

158 นายศักดิ์ชาย  วงศ์กนิษฐ์  นายอําเภอวังเจ้า  
จังหวัดตาก

นายอําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย

159 นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคํา  นายอําเภอบึงบูรพ์
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง

160 นายศิรัษฎ์  ประสบเนตร นายอําเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอเกาะสีชัง  
จังหวัดชลบุรี

161 นายศุภโชค สังขวณิช นายอําเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

162 นายศุภศิษฏ์ หล้ากอง นายอําเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายอําเภอทุ่งหัวช้าง
จังหวัดลําพูน

163 นายเศรษฐชัย  ธนารักษ์ นายอําเภอลําดวน 
จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์

164 นายสมเกียรติ  ตันตระกูล นายอําเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน

นายอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง

165 นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
(ช่วยราชการกองวิชาการและแผนงาน)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการปกครองท้องที่
ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่
(ช่วยราชการกองวิชาการและแผนงาน)

166 ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ จันทรเจษฎากร นายอําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

167 ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิต หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสื่อสาร
กองการสื่อสาร

ผู้อํานวยการกองการสื่อสาร
กองการสื่อสาร

168 นายสมพงษ์ มากมณี นายอําเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร

นายอําเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

169 นายสมโภช โชติชูช่วง นายอําเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
(ช่วยราชการกรมการปกครอง)

นายอําเภอถํ้าพรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

170 นายสมยศ รักษกุลวิทยา นายอําเภอเมืองสรวง  
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอําเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
171 นายสมยศ ศิลปีโยดม  นายอําเภอมหาชนะชัย

จังหวัดยโสธร
นายอําเภอบ้านนา
จังหวดนครนายก

172 นายสมศักดิ์  พฤกษ์ไพบูลย์ นายอําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอแกดํา  
จังหวัดมหาสารคาม

173 นายสมศักดิ์ คณาคํา นายอําเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส

นายอําเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส

174 ว่าที่ร้อยตรี สมัย  คําชมภู  นายอําเภอนาน้อย  
จังหวัดน่าน

นายอําเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่

175 นายสรายุทธ  แก้วกุลปรีชา นายอําเภอแปลงยาว 
จงัหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอบางน้ําเปร้ียว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

176 นายสฤษดิ์  ไสยโสภณ  นายอําเภอหนองวัวซอ  
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี

177 นายสะอาด  สิงห์งาม นายอําเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอําเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก

178 นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ นายอําเภอทุ่งหว้า  
จังหวัดสตูล

นายอําเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล

179 นายสานิต เขมวัฒนา นายอําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่

นายอําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์

180 นายสานิตย์ เกริกสกุล นายอําเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร

181 นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน นายอําเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี

182 นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธร นายอําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น

183 นายสุทธา  ธรรมอํานวยสุข นายอําเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี

นายอําเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์

184 นายสุทธิลักษณ์  รักษ์เจริญ  นายอําเภอฮอด  
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย

185 นายสุเทพ  สัมพันธ์วัฒนชัย นายอําเภอราชสาส์น
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอตาลสุม 
จังหวัดอุบลราชธานี

186 นายสุพจน์  รอดเรือง นายอําเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย

187 นายสุมิตร เกิดกล่ํา นายอําเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์

นายอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์

188 นายสุรพจน์  นวมถนอม นายอําเภอแม่วงก์  
จังหวัดนครสวรรค์

นายอําเภอไทรงาม
จังหวัดกําแพงเพชร

189 นายสุรพร พร้อมมูล นายอําเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี

นายอําเภอทุ่งหว้า  
จังหวัดสตูล

190 นายสุรพล  วงศ์สุขพิศาล นายอําเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่

191 นายสุรพันธ์  ตรีมงคล นายอําเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน

นายอําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
192 นายสุระ  หงษ์ศิริ นายอําเภอเต่างอย 

จังหวัดสกลนคร
นายอําเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี

193 นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร นายอําเภอท่าชนะ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

194 นายสุวิชว์  ชูช่วยสุวรรณ นายอําเภอพนม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอเคียนซา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

195 นายสุวิทย์  ศรีสมบูรณ์ นายอําเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอําเภอนายูง 
จังหวัดอุดรธานี

196 นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ นายอําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย

ผู้อํานวยการส่วนกิจการมวลชน
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

197 นายเสรี  หอมเกษตร  นายอําเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอสนม  
จังหวัดสุรินทร์

198 นายโสภณ  คชพันธ์ นายอําเภอโนนนารายณ์ 
จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอสําโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร์

199 นายอดิเทพ  กมลเวชช์ นายอําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

200 นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอําเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร

นายอําเภอเรณูนคร  
จังหวัดนครพนม

201 นายอนุวัฒน์  หิระนิล นายอําเภอปะคํา  
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอร่องคํา  
จังหวัดกาฬสินธุ์

202 นายอภิชาต  ชุ่มเช้ือ  นายอําเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดลําพูน

นายอําเภอบ้านธิ
จังหวัดลําพูน

203 นายอภิชาต  ธนะมัย นายอําเภอห้วยราช  
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอปรางค์กู่ 
จังหวัดศรีสะเกษ

204 นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นายอําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น

205 นายอํานาจ  แย้มศิริ นายอําเภอคลองเข่ือน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

206 นายอํานาจ เพียรบําหยัด นายอําเภอกุดข้าวปุ้น
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอเกาะยาว  
จังหวัดพังงา

207 นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย นายอําเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน

ผู้อํานวยการส่วนการข่าวส่วนการข่าว
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

208 นายอุทัย  ลือชัย นายอําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่
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