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เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ นายพระนาย สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง รักษาราชการแทน / รักษาการในตําแหน่ง

1 นายธวัช ศิริวัธนนุกูล นายอําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร

2 นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ นายอําเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี

นายอําเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล

3 นายเกรียงศักด์ิ 
              เชาวน์ประยูรชัย

นายอําเภอปง
จังหวัดพะเยา

นายอําเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย

4 นายทินกร มุสิกวัตร นายอําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 นายธวัชชัย วิสมล นายอําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอําเภอละแม 
จังหวัดชุมพร

6 นายสุรัตน์ อัครวิโรจน์กุล นายอําเภอตะก่ัวทุ่ง
จังหวัดพังงา

นายอําเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา

7 นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์ นายอําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

8 นายทวีพล ปัญญาวัฒนานนท์ นายอําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

9 นายศุภกิจ จตุรพิตร นายอําเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี

นายอําเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง

10 นายวินัย จงวัฒนบัณฑิตย์ นายอําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว

11 นายโกสินทร์ ศรีเพชรพงษ์ นายอําเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร

12 นายประกิต วงษ์วิสิทธิ์ นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

13 นายวิษณุ บูรณะกิจภิญโญ นายอําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม

14 นายปรีชา ดําเกิงเกียรติ นายอําเภอเทพา
จังหวัดสงขลา

นายอําเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง

15 นายประวิทย์ ประวัติเมือง นายอําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอําเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร

16 นายหัสนัย จิตอารีย์ นายอําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอําเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี

จนถึงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554  จํานวน 130 ราย ดังนี้

กรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และ รักษาการในตําแหน่ง

ได้ลงนามในคําสั่งแต่งต้ังข้าราชการให้รักษาราชการแทน และ รักษาการในตําแหน่ง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง รักษาราชการแทน / รักษาการในตําแหน่ง

17 นายกฤษณ์ อุไรรัตน์ นายอําเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา

นายอําเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง

18 นายธวัชชัย ดิษยนันทน์ นายอําเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายอําเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท

19 นายสมชาย พลานุเคราะห์ นายอําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

20 นายระวีวงศ์ วงศ์ปราชญ์ นายอําเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่

21 นายนิเวศน์ พูลสวัสด์ิ นายอําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่

22 นายมนัสวรรธ บุญสมวัฒนวงศ์ นายอําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย

นายอําเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย

23 นายบุญฤทธิ์ งานสม นายอําเภอสิเกา
จังหวัดตรัง

นายอําเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่

24 นายประกิต ตันติวาลา นายอําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี

25 นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอําเภอสอง
จังหวัดแพร่

นายอําเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่

26 นายศิริพงศ์ ประทุมรัตน์ นายอําเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด

นายอําเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด

27 นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ นายอําเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอยางชุมน้อย 
จังหวัดศรีสะเกษ

28 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร นายอําเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา

นายอําเภอกรงปินัง
จังหวัดยะลา

29 นายนิวัฒน์ เรืองเดช นายอําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ

30 นายวีระศักด์ิ ศิริสิทธิ์ นายอําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่

นายอําเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่

31 นายเมฑา ศิริรําไพวงษ์ นายอําเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอน้ําโสม 
จังหวัดอุดรธานี

32 นายพจน์ รักความสุข นายอําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี

นายอําเภอโป่งน้ําร้อน
จังหวัดจันทบุรี

33 นายนพดล ชินะจิตร นายอําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

34 นายสิทธิพร สําลีรัตน์ นายอําเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี
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35 นายสิทธิชัย ทัศนานุกุลกิจ นายอําเภอเข่ืองใน
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี

36 นายสุทธิลักษณ์ รักษ์เจริญ นายอําเภอปัว
จังหวัดน่าน

นายอําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย

37 นายเดชา ใจยะ นายอําเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอสากเหล็ก 
จังหวัดพิจิตร

38 นายชัยวัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์ นายอําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอําเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด

39 นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์ นายอําเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

40 นายวิชัย นิมิตรมงคล นายอําเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอเบญจลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

41 นายสมชัย รุ่งสาคร นายอําเภองาว
จังหวัดลําปาง

นายอําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง

42 นายสมศักด์ิ เวชพาณิชย์ นายอําเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง

นายอําเภอลําทับ 
จังหวัดกระบี่

43 นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์ นายอําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่

44 นายพิษณุ เสนาวิน นายอําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

เลขานุการกรมการปกครอง 
กรมการปกครอง

45 นายจําเริญ สวนทอง นายอําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้อํานวยการกองคลัง
กรมการปกครอง

46 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายอําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอน้ําขุ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี

47 นายนิยม ดวงส้ม นายอําเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

48 นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ นายอําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์

นายอําเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์

49 นายอํานาจ พวงสําลี นายอําเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร

50 นายชัยภัค สุนทรหงส์ นายอําเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

51 นายจิตตวีร์ ภูมิวุฒิสาร นายอําเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก

นายอําเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

52 เรือโท ครรชิต บุญสิทธิ์ นายอําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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53 นายสุรสันต์ิ เพชรสุวรรณรังษี นายอําเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอนิคมคําสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร

54 นายพีระศักด์ิ องกิตติกุล นายอําเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี

55 นายธํารง เขมะรัตน์ นายอําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

56 นายเถกิงศักด์ิ ยกศิริ นายอําเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส

นายอําเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส

57 นายธนพล อันติมานนท์ นายอําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ

58 นายชนาญวัต จิตร์ภิรมย์ศรี นายอําเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

59 นายจิรศักด์ิ ศรีคชา นายอําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอบําเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

60 นายวรนิติ์ มุตตาหารัช นายอําเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก

นายอําเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

61 นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ นายอําเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี

ผู้อํานวยการส่วนยุทธการและการข่าว
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง

62 นายประทีป ศิลปเทศ นายอําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

63 นายสมศักด์ิ สิทธิวรการ นายอําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส

นายอําเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส

64 นายอภิรัฐ สะมะแอ นายอําเภอยะหร่ิง
จังหวัดปัตตานี

ผู้อํานวยการส่วนประสานราชการ
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน 
กรมการปกครอง

65 นายชวพล พันธุมรัตน์ นายอําเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท

66 นายวัลลพ เรืองพรเจริญ นายอําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์

67 นายอภิชาติ ทิมเจริญ นายอําเภอหัวตะพาน
จังหวัดอํานาจเจริญ

นายอําเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอํานาจเจริญ

68 นายวีระศักด์ิ ภูครองหิน นายอําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

69 นายวีระ เกิดศิริมงคล นายอําเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง

นายอําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่
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70 นายจิตวัฒน์ วิกสิต นายอําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์

นายอําเภอชุมตาบง 
จังหวัดนครสวรรค์

71 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ นายอําเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

ผู้อํานวยการส่วนกําลังพลและส่งกําลังบํารุง
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง

72 นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

73 นายศิลปชัย คําสวัสด์ิ นายอําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี

74 ว่าท่ี ร.ต.ธรรมศิฑชัย 
                    สามกษัตริย์

นายอําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

นายอําเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกําแพงเพชร

75 นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา

นายอําเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา

76 นายธนพัฒน์ บูรณศักด์ิภิญโญ นายอําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร

นายอําเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์

77 นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน

นายอําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย

78 นายธนา บุษปวนิช นายอําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอําเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี

79 นายปรีชาวัฑฒน์ ปลอดทอง นายอําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานี

80 นายพรชัย ถมกระจ่าง นายอําเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

81 นายแพน พรไตรศักด์ิ นายอําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอําเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

82 นายสมชัย อมรวัฒนสวัสด์ิ นายอําเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

83 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ นายอําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี
กรมการปกครอง

84 นายสมศักด์ิ พัวพันธุ์ นายอําเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์

ผู้อํานวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง
สํานักบริหารการปกครองท้องท่ี 
กรมการปกครอง

85 นายภูริรัตน์ ธีรอรรถ นายอําเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอําเภอบ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

86 นายสัญญา ประเสริฐวิทย์ นายอําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด
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87 นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นายอําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่

นายอําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่

88 นายมนิต ตั้งสกุล นายอําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี

89 นายวีรัส ประเศรษโฐ นายอําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา

หัวหน้ากลุ่มงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมการปกครอง

90 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง

นายอําเภอแม่พริก 
จังหวัดลําปาง

91 นายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม นายอําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

92 นายธรรมศักด์ิ รัตนธัญญา นายอําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว

93 นายฉลองชัย วรสิงห์ นายอําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย

นายอําเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลําพูน

94 นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ นายอําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อํานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

95 นายสุรพงษ์ สายโอภาศ นายอําเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้อํานวยการส่วนอํานวยความเป็นธรรม
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

96 นายวิบูลย์ ปั้นศิริ นายอําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

97 นายถาวร คงแก้ว นายอําเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

98 นายภัลลพ พิลา นายอําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอํานาจเจริญ

99 นายบุญเติม เรณุมาศ นายอําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์

100 นายมานิต อนรรฆมาศ นายอําเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์

นายอําเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์

101 นางสาวปาณี นาคะนาท นายอําเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

นายอําเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

102 ว่าท่ี ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ นายอําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา

ผู้อํานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง
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103 นายโชคดี อมรวัฒน์ นายอําเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี

104 นายสุรพร พร้อมมูล นายอําเภอละงู
จังหวัดสตูล

นายอําเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล

105 นายบรรลือ สง่าจิตร นายอําเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

ผู้อํานวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน 
กรมการปกครอง

106 นายสุเทพ วงษ์พานิช นายอําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง

นายอําเภอเก้าเลี้ยว 
จังหวัดนครสวรรค์

107 นายคมสัน เจริญอาจ นายอําเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์

ผู้อํานวยการโรงเรียนนายอําเภอ
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

108 นายสรธร สันทัด นายอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย

109 นายอรรถสิทธิ์ สุขธรรมนิยม นายอําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

ผู้อํานวยการส่วนกํากับและตรวจสอบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง

110 นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ นายอําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอบ้านธิ 
จังหวัดลําพูน

111 นายสุริยะ วิริยะสวัสด์ิ นายอําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

112 นายวงเทพ เขมวิรัตน์ นายอําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

ผู้อํานวยการส่วนบัตรประจําตัวประชาชน
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

113 นายสรวิศ ทําเนาว์ นายอําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

นายอําเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ

114 นายสุขสันต์ิ บุณยากร นายอําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนปลัดอําเภอ 
กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

115 นายสุนทร มหาวงศนันท์ นายอําเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน

นายอําเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน

116 นายกิตติศักด์ิ ศรีนพคุณ นายอําเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอําเภอวังโป่ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์

117 นายธนิต กุลสุนทร นายอําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

ผู้อํานวยการส่วนการข่าว
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน 
กรมการปกครอง

118 นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

นายอําเภอแม่ทา 
จังหวัดลําพูน



8/8

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง รักษาราชการแทน / รักษาการในตําแหน่ง

119 ว่าท่ี ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ นายอําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายอําเภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี

120 นายคณะกร เครือวรรณ นายอําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอปากชม 
จังหวัดเลย

121 นายล้ํา เลิศศรีมงคล นายอําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก

122 นายเฉลิม รัตนเก้ือ นายอําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอําเภอหนองหิน 
จังหวัดเลย

123 นายเกรียงวิชญ์ ไกรพวิมล นายอําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอจุน 
จังหวัดพะเยา

124 นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอําเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย

125 นายไกรสร กองฉลาด นายอําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น

126 นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ นายอําเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด

นายอําเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว

127 นายสุชัย บุตรสาระ นายอําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

นายอําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

128 นายอุดม จันตาใหม่ นายอําเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก

นายอําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง

129 พ.อ.อ.นิพันธ์ บุญหลวง นายอําเภอดอกคําใต้
จังหวัดพะเยา

นายอําเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

130 นายอนันต์ ไชยศักด์ิ นายอําเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
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