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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
1 นายกรณ์ มาตย์นอก ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง

อําเภอเมืองอุบลราชธานี รักษาการในตําแหน่ง
ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ

2 นายโชคชัย วิชิตะกุล จ่าจังหวัดชุมพร นายอําเภอน้ําเกลี้ยง  
จังหวัดศรีสะเกษ

3 นายสมศักดิ์  บุญทํานุก ป้องกันจังหวัดยโสธร รักษาการในตําแหน่ง
ปลัดอําเภอหัวหนา้กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

นายอําเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร

4 นายสมเกียรติ ดวงมณี ป้องกันจังหวัดตรัง นายอําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์

5 นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบํา ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 
อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา

นายอําเภอกุดข้าวปุ้น
จังหวัดอุบลราชธานี

6 นายธํารงศักดิ์ มานะกุล ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอนาตาล 
จังหวัดอุบลราชธานี

7 นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ ป้องกันจังหวัดระยอง นายอําเภอเฝ้าไร่  
จังหวัดหนองคาย

8 นายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองคํา จ่าจังหวัดนครสวรรค์ นายอําเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่าน

9 นายอํานวย  โพธิ์ทอง ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

นายอําเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม

10 นายฟูศักดิ์ เดชกล้า ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอําเภอน้ําหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ์

11 นายธีระพงศ์  เศลารักษ์ ป้องกันจังหวัดอุทัยธานี นายอําเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร

12 นายพรเทพ  วัชกีกุล ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา

13 นายธีรพล  ประเสริฐกุล จ่าจังหวัดสุโขทัย นายอําเภองาว
จังหวัดลําปาง

14 นายอํานวย  พานทอง ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
อําเภอตะพานหิน รักษาการในตําแหน่ง
ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง 
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

นายอําเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร

15 นายอภิวัฒน์ จันทรมณี ป้องกันจังหวัดชัยภูมิ นายอําเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์

นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความม่ันคงภายใน
และเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอําเภอ รุ่นที่ 53 - 54
ให้ดํารงตําแหน่ง นายอําเภอ (ผู้อํานวยการ ระดับต้น) โดยกําหนดให้เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 จํานวน 102 ราย ดังนี้

กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตําแหน่ง นายอําเภอ
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
16 นายมนต์ชัย  พินประเสริฐ จ่าจังหวัดระยอง นายอําเภอนิคมพัฒนา

จังหวัดระยอง
17 นายนายกิตตินันท์ อรรถบท ป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอําเภอหว้านใหญ่ 

จังหวัดมุกดาหาร
18 นายวิสิษฎ์  สกุลยืนยง จ่าจังหวัดกําแพงเพชร นายอําเภอปะคํา  

จังหวัดบุรีรัมย์
19 นายคํารบ เครือณรงค์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายอําเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี

20 นายจาตุรงค์ มณีอ่อน ปลัดอําเภอหัวหนา้กลุ่มบริหารงานปกครอง 
อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายอําเภอทุ่งยางแดง
จังหวัดปัตตานี

21 นายบุญรัช  ไกรดิษฐ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายอําเภอกระแสสินธุ์
จังหวัดสงขลา

22 นายประสิทธิ์  เปรมจิตร์ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจและประสานราชการ
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

นายอําเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์

23 นายชนาธิป เสมแย้ม จ่าจังหวัดน่าน นายอําเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน

24 นายพิพัฒน์  ศรีเพ็ชรพันธุ์ จ่าจังหวัดราชบุรี รักษาการในตําแหน่ง
ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง 
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

25 นายสมชาย  ชํานิ จ่าจังหวัดนครนายก นายอําเภอบึงบูรพ์
จังหวัดศรีสะเกษ

26 นายรังสรรค์  รัตนสิงห์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

นายอําเภอจุฬาภรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

27 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(ช่วยราชการอําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์)

นายอําเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร

28 นายกฤช ร่างน้อย ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี รักษาการในตําแหน่ง
ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

นายอําเภอคําตากล้า 
จังหวัดสกลนคร

29 นายกิตติ หอวรรณภากร หัวหน้ากลุ่มอาวุธปืนและวัตถุระเบิด
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

นายอําเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร

30 นายณัฐวุฒิ  วีระชุนย์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย์

31 นายสมชาย  ไตรทิพย์ชาติสกุล จ่าจังหวัดตาก นายอําเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก

32 นายรพิสิทธิ์  พิมพ์พัฒน์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู รักษาการในตําแหน่ง
นายอําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

นายอําเภอไชยวาน  
จังหวัดอุดรธานี

33 นายคนิจ  แก่นจันทร์ ป้องกันจังหวัดอํานาจเจริญ นายอําเภอศิลาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
34 นายปรีชา  มณีวงษ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง

อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
นายอําเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา

35 นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

36 นางกาญจนา เพ็ชรวิเศษ จ่าจังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตําแหน่ง 
ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

นายอําเภอลําดวน  
จังหวัดสุรินทร์

37 นายพิเนตร เลิศเขมทัต หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่

นายอําเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี

38 นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ 
รักษาการในตําแหน่ง
ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง

นายอําเภอแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง

39 นายชาตรี  จันทร์วีระชัย ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายอําเภอลําสนธิ  
จังหวัดลพบุรี

40 นายอลงกรณ์  แอคะรัจน์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

นายอําเภอบ่อไร่ 
จังหวัดตราด

41 นายสราวุฒิ  วรพงษ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายอําเภอปง 
จังหวัดพะเยา

42 นายวรณัฏฐ์  หนูรอต ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายอําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ

43 นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง ป้องกันจังหวัดเชียงราย นายอําเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย

44 นายเลอพงษ์  สุวานิช ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอโนนนารายณ์ 
จังหวัดสุรินทร์

45 นายรณชิต  พุทธลา จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอําเภอแคนดง  
จังหวัดบุรีรัมย์

46 นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการปกครองท้องที่
ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

นายอําเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี

47 นายศุภมิตร เลื่อนสุคันธ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นายอําเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

48 นายยงยุทธ ป้อมเอ่ียม จ่าจังหวัดสมุทรสงคราม นายอําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

49 นายชาติชาย  รัตนภานพ จ่าจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการในตําแหน่ง
ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง 
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

นายอําเภอพนมดงรัก 
จังหวัดสุรินทร์

50 นายธงชัย ทุ่งโพธิแดง จ่าจังหวัดพิษณุโลก นายอําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก

51 นายรัฐพล  นิโครธานนท์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
52 นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร  ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นายอําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี

53 นายนักรบ  ณ ถลาง  ป้องกันจังหวัดชุมพร นายอําเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร

54 นายภาณุมาศ สันติจิตโต จ่าจังหวัดพังงา นายอําเภอนิคมน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร

55 นายศิริวัฒน์  พินิจพานิช ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น

56 นายสุชิน  สุธาชีวะ  ป้องกันจังหวัดตรัง นายอําเภอหาดสําราญ
จังหวัดตรัง

57 นายธนยศ  ปานขาว ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นายอําเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

58 นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ จ่าจังหวัดลําปาง นายอําเภอบ้านโคก  
จังหวัดอุตรดิตถ์

59 นายเปรมศักดิ์  กีรานนท์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงารปกครอง 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
(ช่วยราชการสํานักบริหารการทะเบียน)

นายอําเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ

60 นายวิชัย จิรฉัตรมงคล จ่าจังหวัดเชียงราย นายอําเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน

61 นายสุวิช  ภู่มาลี ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอนครชัยศรี รักษาการในตําแหน่ง
ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอสามพราน อําเภอจังหวัดนครปฐม

นายอําเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุรี

62 นายบุญเติม  รองเลื่อน จ่าจังหวัดยะลา นายอําเภอกาบัง
จังหวัดยะลา

63 นายธวัช  พรหมอยู่ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์

64 นายกมล สถิรัตน์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอนาน้อย  
จังหวัดน่าน

65 นายวุฒิดนัย สวัสดินฤนาท ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
อําเภอเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

นายอําเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว

66 นายชุติเดช มีจันทร์ จา่จังหวัดเชียงใหม่ นายอําเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่

67 นายสุริยัน  ณรงค์กูล จ่าจังหวัดสมุทรปราการ นายอําเภอละงู  
จังหวัดสตูล

68 นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบทะเบียนทั่วไป
ส่วนการทะเบียนทั่วไป 
สํานักบริหารการทะเบียน

นายอําเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย

69 นายบัญชา  เชาวรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอํานวยการ
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง

นายอําเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี
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70 นายพูลสุข  เพียรพิทักษ์ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ

รักษาการในตําแหน่ง จ่าจังหวัดชลบุรี
นายอําเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี

71 นายชวนินทร์  วงศ์สถิตจิรกาล หัวหน้ากลุ่มให้คําปรึกษาและบริการข้อมูล
ศูนย์บริการประชาชน 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

นายอําเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์

72 นายกานต์  ศรีบุญลือ ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม นายอําเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม

73 นายอนันต์  จรุงโรจน์รัศมี ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

74 นายชาญศักดิ์  ถวิล หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบ-
การทะเบียนราษฎร
ส่วนการทะเบียนราษฎร 
สํานักบริหารการทะเบียน

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี

75 นายสุจินต์  วาจากิจ เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ 
กลุ่มบริการประชาชน ศูนย์บริการประชาชน 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

นายอําเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์

76 นายภรศิษฐ์  บุตรบุญ หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์
ส่วนการข่าว 
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

นายอําเภอปางมะผ้า  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

77 นายบรรลือ  ชูชาติ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการปกครองท้องที่
ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

นายอําเภอบ้านด่าน  
จังหวัดบุรีรัมย์

78 นายนิคม  มณีจันทร์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอบัวเชด  
จังหวดัสุรินทร์

79 นายสุเมธ  ธีรนิติ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายอําเภอโคกเจริญ  
จังหวัดลพบุรี

80 นายนิวัฒน์  งามธุระ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

นายอําเภอปัว 
จังหวัดน่าน

81 นายศักดิ์ชัย รุ่งโรจน์วณิชย์ ป้องกันจังหวัดนครสวรรค์ นายอําเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน

82 นายไพศาล เหลืองวิชชเจริญ จ่าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอําเภอคลองเข่ือน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

83 นายณัฐวุฒิ  ถุนนอก ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น

84 นายณัฐสิญจ์  ศรีพงษ์ จ่าจังหวัดตราด นายอําเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี

85 นายประภาส วันเดีย จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

86 นายวรากร  สิทธิมาลิก หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ 2 (พื้นที่ ส่วนภูมิภาค)
ส่วนกํากับและตรวจสอบ 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

นายอําเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
87 นายสุธี  คํามาเมือง ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก นายอําเภอห้วยราช  

จังหวัดบุรีรัมย์
88 นายชนพหล  ส่งเสริม เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ 

รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

นายอําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา

89 นายมาโนช อาเรฟ จ่าจังหวัดยะลา 
(ช่วยราชการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน)

นายอําเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี

90 นายมนตรา  พรมสินธุ ป้องกันจังหวัดพัทลุง นายอําเภอโคกโพธิ์ชัย
จังหวัดขอนแก่น

91 นายอํานาจ อ่ิมใจ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

นายอําเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร

92 นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม จ่าจังหวัดชัยภูมิ นายอําเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ

93 นายทรงเกียรติ เสียงเจริญ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

นายอําเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์

94 นายนพดล  มามาก ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายอําเภอบ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา

95 นายณัฎฐพงศ์  สุขวิสิฏฐ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการปกครองท้องที่
ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์

96 นายบัญชา  วัฒนวงศ์ ป้องกันจังหวัดจันทบุรี นายอําเภอเกาะกูด  
จังหวัดตราด

97 นายธํารงศักดิ์ โพธิสูง ป้องกันจังหวดันครพนม นายอําเภอวังยาง 
จังหวัดนครพนม

98 นายปรีชา คุ้มวงศ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม

99 นายกิติชัย วิชญคุปต์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอสระใคร
จังหวัดหนองคาย

100 นายสมโภช ศุขวัฒนา จ่าจังหวัดสกลนคร นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร

101 นายทัพพ์ประเสริฐ ชัยโฉม ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 
อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอําเภอนาทม
จังหวัดนครพนม

102 นายมนัสพนธ์ ธนาสุภาพันธ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรี
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