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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

1 นายกมล สรรพอาสา นายอําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

นายอําเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง

2 นายกรกต ธํารงวงศสวัสด์ิ นายอําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

3 นายกฤษณ คงเมือง นายอําเภอศรีวิไล
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก

4 นายกําธร สุอรุณ นายอําเภอเมืองจันทร
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย

5 นายกิติภพ ตราชูวณชิ นายอําเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี

6 นายเกรียงวิชญ ไกรพวิมล นายอําเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอบางกระทุม
จังหวัดพิษณุโลก

7 นายเกรียงศักด์ิ รัตนกุญชลี นายอําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอราชสาสน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

8 นายโกศล วิทยาสุวรรณพร นายอําเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย

9 นายไกรลาศ รัตนโอฬาร นายอําเภอบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร

นายอําเภออินทรบุรี
จังหวัดสิงหบุรี

10 นายคณะกร เครือวรรณ นายอําเภอรัตนวาป
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอปากชม
จังหวัดเลย

11 นายจรูญศักด์ิ สิงหเดช นายอําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอหนองสองหอง
จังหวัดขอนแกน

12 นายจักรพงษ เปยมเมตตา นายอําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ

13 นายจารุวัฒน เกลี้ยงเกลา นายอําเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

ผูอํานวยการสวนพัฒนาและ
สงเสริมการบริหารงานทองที่
สํานักบริหารการปกครองทองที่

โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 จํานวน 257 ราย ดังนี้

กรมการปกครอง แตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ ตําแหนง นายอําเภอ
       นายวงศศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง 

โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคงภายใน

ไดลงนามในคําสั่งแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ ตําแหนง นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 8) 
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

14 นายจํารัส กังนอย นายอําเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

15 นายจําเริญ สวนทอง นายอําเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย

ผูอํานวยการสวนกําลังพลและ
สงกําลังบํารุง
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

16 นายจําลอง เณรแยม นายอําเภอปว
จังหวัดนาน

นายอําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

17 นายเจษฎา จิตรัตน นายอําเภอศรีสาคร
จังหวัดนราธิวาส

นายอําเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส

18 นายฉตัรชัย อุนเจริญ นายอําเภอคอวัง
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอแกดํา
จังหวัดมหาสารคาม

19 นายเฉลิมชัย ชละธาร นายอําเภอหนองนาคํา
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแกน

20 นายเฉลิมพล เบญจกาญจน นายอําเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอกูแกว
จังหวัดอุดรธานี

21 นายชรัส บุญณสะ นายอําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดรอยเอ็ด

22 นายชัยณรงค บุญวิวัฒนาการ นายอําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม

23 นายชัยภัค สุนทรหงส นายอําเภอบอพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอําเภอดานมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี

24 นายชัยวัฒน สารสมบัติ นายอําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอเดนชัย
จังหวัดแพร

25 นายชัยวัฒน อิทธิวรรณพงศ นายอําเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี

26 นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอําเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย

27 นายชาญชัย เขาวงศทอง นายอําเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี

28 นายชาญชัย บุญเสนอ นายอําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

29 นายชูชาติ นาคสุข นายอําเภอทาชาง
จังหวัดสิงหบุรี

นายอําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

30 นายเชวงศักด์ิ ใจคํา นายอําเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภออุมผาง
จังหวัดตาก

31 นายเชวงศักด์ิ พลเย่ียม นายอําเภอโพนทราย
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม

32 นายเชิดชาย พิบูลยวุฒิกุล นายอําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย

33 นายไชยันต ปฏิยุทธ นายอําเภอสุขสําราญ
จังหวัดระนอง

นายอําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง

34 นายฐากูร ชวนะพงศ นายอําเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอหนองมะโมง
จังหวัดชยันาท

35 นายฐานวัฒน ธนโชคชัยอนันท นายอําเภอโพนนาแกว
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอฆองชัย
จังหวัดกาฬสินธุ

36 นายณรงค เชาวนลิลิตกุล นายอําเภอเข่ืองใน
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี

37 นายณรงค ไพศาลทักษิน นายอําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

38 วาที่ ร.ต.ณรงค โรจนโสทร นายอําเภอเวียงหนองลอง
จังหวัดลําพูน

นายอําเภอปาซาง
จังหวัดลําพูน

39 นายณรงคศักด์ิ พลศักด์ิ นายอําเภอยางชุมนอย
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

40 นายณรงคศักด์ิ หอมมาลัย นายอําเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร

41 นายณัฏฐชัย นําพูลสุขสันต นายอําเภอบอไร
จังหวัดตราด

นายอําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี

42 นายณัฐวัสส วิริยานภาภรณ นายอําเภอเฝาไร
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู

43 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร นายอําเภอทาลี่
จังหวัดเลย

นายอําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี

44 นายดุษฎี คงศรี นายอําเภอแกงสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี

45 นายเดชา วงศตระกูล นายอําเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

46 นายโตน กรอมี นายอําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง

นายอําเภอบางกล่ํา 
จังหวัดสงขลา
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47 นายทนงฤทธิ์ แกวมณีชัย นายอําเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม

48 นายทรงทรัพย พิริยคุณธร นายอําเภอลอง
จังหวัดแพร

นายอําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม

49 นายทรงธรรม วรรณสิทธิ์ นายอําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก

นายอําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรค

50 นายทรงพล ใจกริ่ม นายอําเภอแสวงหา
จังหวัดอางทอง

นายอําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย

51 นายทรงพล ภาสสกุลวงศ นายอําเภอกุดบาก
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอบางสะพานนอย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

52 นายทรงฤทธิ์ แกวสุทธิ นายอําเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร

นายอําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร

53 นายทรงศักด์ิ ดิษฐาน นายอําเภอทุงชาง
จังหวัดนาน

นายอําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง

54 นายทวิชา ไชยทอง นายอําเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา

นายอําเภอทับปุด
จังหวัดพังงา

55 นายทิวา พรหมอินทร นายอําเภอศรีณรงค
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง

56 นายเทอดศักด์ิ จารุอัคระ นายอําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอแมออน
จังหวัดเชียงใหม

57 นายธนพล จันทรนิมิ นายอําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย

นายอําเภอบานเขวา
จังหวัดชัยภูมิ

58 นายธนพัฒน บูรณศักด์ิภิญโญ นายอําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค

นายอําเภอพรานกระตาย
จังหวัดกําแพงเพชร

59 นายธนูสินธ ไชยสิริ นายอําเภอทาคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอหวยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ

60 นายธวัชชัย ดิษยนันทน นายอําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นายอําเภอมโนรมย
จังหวัดชัยนาท

61 นายธวัชชัย วิสมล นายอําเภอบางสะพานนอย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นายอําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

62 นายธัมมารัตน นาคทอง นายอําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย

63 นายธีรวัฒน วุฒิคุณ นายอําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอแมลานอย
จังหวัดแมฮองสอน
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64 นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักด์ิ นายอําเภอบึงบูรพ
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอยางชุมนอย
จังหวัดศรีสะเกษ

65 นายเธียรชัย พุทธรังษี นายอําเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอสําโรง
จังหวัดอุบลราชธานี

66 นายนครินทร กองทุน นายอําเภอโนนนารายณ
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร

67 นายนพดล ชินะจิตร นายอําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอทาเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

68 นายนภดล จารุพงศ นายอําเภอนิคมน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา

69 นายนรภัทร ปลอดทอง ผูอํานวยการสวนบริหารงานกํานัน
ผูใหญบาน 
สํานักบริหารการปกครองทองที่

นายอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

70 นายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอําเภอบุงคลา
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

71 นายนฤทธิ์ มงคลศรี นายอําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอชานุมาน
จังหวัดอํานาจเจริญ

72 นายนฤมิต หลิ่มวิรัติ นายอําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริญ

73 นายนอบ คงพูน นายอําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

นายอําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี

74 นายนิกร จันทรอําไพ นายอําเภอทับปุด
จังหวัดพังงา

นายอําเภอบางแกว
จังหวัดพัทลุง

75 นางนิภา สุวรรณสุจริต นายอําเภอปง
จังหวัดพะเยา

นายอําเภอภูเพียง
จังหวัดนาน

76 วาที่ ร.ต.นิรันดร ดุจจานุทัศน นายอําเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

77 นายนิวัฒน รุงสาคร นายอําเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท

นายอําเภอบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร

78 นายนิวัติ นอยผาง นายอําเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอกันทรารมย
จังหวัดศรีสะเกษ

79 นายนิเวศน พูลสวัสด์ิ นายอําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอปาย
จังหวัดแมฮองสอน



6

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

80 นายเนาวรัตน ธูสรานนท นายอําเภอหวยราช
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอคายบางระจัน
จังหวัดสิงหบุรี

81 นายบรรจง กนะกาศัย นายอําเภอเกาะชาง
จังหวัดตราด

นายอําเภอเทพารักษ
จังหวัดนครราชสีมา

82 นายบรรเจิด อนุเวช นายอําเภอสามโก
จังหวัดอางทอง

นายอําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง

83 นายบัญญัติ พงษศรีกูร นายอําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอบานแทน
จังหวัดชัยภูมิ

84 นายบัณฑิต สงวนพวก นายอําเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอเซกา
จังหวัดหนองคาย

85 นายบุญยัง เรือนกูล นายอําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอปว
จังหวัดนาน

86 นายปณิธาน สุนารัตน นายอําเภอปทุมรัตต
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดรอยเอ็ด

87 นายประกาศิต มหาสิงห นายอําเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม

88 นายประกิต วงษวิสิทธิ์ นายอําเภอทาตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผูอํานวยการโรงเรยีนขาราชการ-
ฝายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง

89 นายประจวบ แสงสุวรรณ นายอําเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นายอําเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี

90 นายประจินต ธารศิริสิน นายอําเภอคายบางระจัน
จังหวัดสิงหบุรี

นายอําเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

91 นายประถม ประเมินดี นายอําเภอสนม
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอทาตูม
จังหวัดสุรินทร

92 นายประพันธ ทองคําเปลว นายอําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอบานฝาง
จังหวัดขอนแกน

93 นายประภาส รักษาทรัพย นายอําเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

94 นายประมวล ศรีทอง นายอําเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอสหัสขันธ
จังหวัดกาฬสินธุ

95 นายประยุทธ รัชตะวรรณ นายอําเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายอําเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู
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96 นายประสงค อุไรวรณ นายอําเภอนาหมื่น
จังหวัดนาน

นายอําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก

97 นายประสิทธิ์ ธีระพันธ นายอําเภอสายบุรี
จังหวัดปตตานี

นายอําเภอเทพา
จังหวัดสงขลา

98 นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธุ นายอําเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอบานคา
จังหวัดราชบุรี

99 นายปราโมทย ธัญญพืช นายอําเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายอําเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธานี

100 นายปรีชา ใจเพชร นายอําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย

นายอําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

101 นายปรีชา ปลอดทอง นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอวาปปทุม
จังหวัดมหาสารคาม

102 นายปญญา นาคฉ่ํา นายอําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง

นายอําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค

103 นายปยะวัตร แกวจินดา นายอําเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี

104 นายผาชัย โปรียานนท นายอําเภอแกงกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี

นายอําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี

105 นายพงษพันธ วิเชียรสมุทร นายอําเภอลําดวน
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอโนนนารายณ
จังหวัดสุรินทร

106 นายพงษพันธุ เอ่ียมประสิทธิ์ นายอําเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายอําเภอทุงฝน
จังหวัดอุดรธานี

107 นายพรชัย ถมกระจาง นายอําเภอดานซาย
จังหวัดเลย

นายอําเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลําภู

108 นายพรต ภูภักด์ิ นายอําเภอสระใคร
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอทาคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ

109 นายพรเลิศ โชคชัย นายอําเภอกระบุรี
จงัหวัดระนอง

นายอําเภอหนองขาหยาง
จังหวัดอุทัยธานี

110 นายพันธุพนา ศิระวงษ นายอําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

111 นายพิจิตร บุญทัน นายอําเภอสหัสขันธ
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
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112 วาที่ ร.ต.พิเชียน ลิมปหวังอยู ผูอํานวยการสวนแผนงาน-
ยุทธศาสตรและงบประมาณ
สํานักยุทธศาสตรและสงเสริม-
การบริหารราชการอําเภอ

นายอําเภอบอไร
จังหวัดตราด

113 นายพินิจ เธียรธวัช ผูอํานวยการโรงเรียนขาราชการ-
ฝายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง

นายอําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

114 นายพินิจ บุญวรรณ นายอําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี

115 นายพิภัช ประจันเขตต นายอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย

116 นายพิษณุ เสนาวิน นายอําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค

ผูอํานวยการสวนการทะเบียนราษฎร
สํานักบริหารการทะเบียน

117 นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล นายอําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

118 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ นายอําเภอพรานกระตาย
จังหวัดกําแพงเพชร

นายอําเภอดานซาย
จังหวัดเลย

119 นายพีระศักด์ิ องกิตติกุล นายอําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี

120 นายพูนศักด์ิ วาณิชวิเศษกุล นายอําเภอพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอหวยคต
จังหวัดอุทัยธานี

121 นายเพ่ิมศักด์ิ ฉวีรักษ นายอําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ

122 นายเพียรศักด์ิ ประภากร นายอําเภอเกาเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค

นายอําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา

123 นายไพฑูรย จิตตสุทธิผล นายอําเภอโซพิสัย
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอศรีเชียงใหม
จังหวัดหนองคาย

124 นายไพบูลย ย้ิมแยม นายอําเภอย่ีงอ
จังหวัดนราธิวาส

นายอําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

125 นายไพรัตน จังวัฒนกุล นายอําเภอสําโรง
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี

126 นายภาสกร บุญญลักษม นายอําเภอบานคา
จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
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127 นายโภคากร สินสกลวัฒน นายอําเภออุมผาง
จังหวัดตาก

นายอําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก

128 นายมนตรี ชัยกาญจนกิจ นายอําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง

นายอําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง

129 นายมนตสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน นายอําเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง

นายอําเภอบางบอ
จังหวัดสมุทรปราการ

130 นายมนัส อํ่าทอง นายอําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

131 นายมนัสวรรธ บุญสมวัฒนวงศ นายอําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอทาลี่
จังหวัดเลย

132 นายมนูญ คุณาเศรษฐ นายอําเภอกันทรารมย
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ

133 นายมหรรณพ กาญจนวิจิตร นายอําเภอกุดขาวปุน
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอํานาจเจริญ

134 นายมาลัยวรณ ตั้งอรุณสวัสด์ิ นายอําเภอน้ําโสม
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอบําเหน็จณรงค
จังหวัดชัยภูมิ

135 นายเมธา ทวีกุลกิจชัย นายอําเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอบานแพง
จังหวัดนครพนม

136 นายเมธี ปรัชญาสกุล นายอําเภอเชียงกลาง
จังหวัดนาน

นายอําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค

137 นายยลยง มีพืชน นายอําเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย

138 นายยุทธนา ฉัตรศิริวัฒน นายอําเภอสําโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร

139 นายรพินทร ถาวรพันธ นายอําเภอแมออน
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน

140 นายรัชฐพนธ ณ อุบล นายอําเภอทุงตะโก
จังหวัดชุมพร

นายอําเภอทาแพ
จังหวัดสตูล

141 นายเรวัต ประสงค นายอําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

142 นายเริงชัย ไชยวัฒน นายอําเภอบานเขวา
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย

143 นายเรืองชัย อิทธิพล นายอําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา
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144 นายล้ํา เลิศศรีมงคล นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนาน

นายอําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก

145 นายลือชัย เจริญทรัพย นายอําเภอแมลาน
จังหวัดปตตานี

นายอําเภอสายบุรี
จังหวัดปตตานี

146 นายเล็ก ศรีเรือง นายอําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี

147 นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย นายอําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอชนบท
จังหวัดขอนแกน

148 นายวงเทพ เขมวิรัตน นายอําเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี

ผูอํานวยการสวนบัตรประจําตัว-
ประชาชน
สํานักบริหารการทะเบียน

149 นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอพระยืน
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอทาตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

150 นายวรนิติ์ มุตตาหารัช นายอําเภอบําเหน็จณรงค
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ

151 น.ส.วรรณา กําเหนิดงาม นายอําเภอหวยคต
จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี

152 วาที่ ร.ต.วรานนท ย้ิมมงคล นายอําเภอปากชม
จังหวัดเลย

นายอําเภอแกงสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

153 นายวัชรินทร รัตนบรรณกิจ นายอําเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอสําโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร

154 นายวัฒนชัย สุวัณณะศรี นายอําเภอเจริญศิลป
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอเมยวดี
จังหวัดรอยเอ็ด

155 นายวัลลพ เรืองพรเจริญ นายอําเภอทาตูม
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอสนม
จังหวัดสุรินทร

156 นายวิชิต บุญกังวาน นายอําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม

157 นายวิญญาณ มาลีวัตร นายอําเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม

นายอําเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

158 นายวิทูรย ปสาวงษ นายอําเภอเขาฉกรรจ
จังหวัดสระแกว

นายอําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว

159 นายวิทิต ปนนิกร นายอําเภอโพนสวรรค
จังหวัดนครพนม

นายอําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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160 นายวิระ ทองพิจิตร นายอําเภอชานุมาน
จังหวัดอํานาจเจริญ

นายอําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง

161 นายวิรุจ วิชัยบุญ นายอําเภอชนบท
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอเข่ืองใน
จังหวัดอุบลราชธานี

162 นายวิษณุ สวางทรัพย นายอําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

นายอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ

163 นายวิสูตร นุกูลกิจ นายอําเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอสามโก
จังหวัดอางทอง

164 นายวีรพล บูรณะพานิช นายอําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี

นายอําเภอทาชาง
จังหวัดสิงหบุรี

165 นายวีระเกียรติ รัมณียรัตนากุล นายอําเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย

166 นายวีระเดช สมวรรณ นายอําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง

นายอําเภอปง
จังหวัดพะเยา

167 นายวีระศักด์ิ ศิริสิทธิ์ นายอําเภอปาย
จังหวัดแมฮองสอน

นายอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

168 นายเวียงชัย แกวพินิจ นายอําเภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี

169 นายศรัณย จันทรดี นายอําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

นายอําเภอบอพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี

170 นายศรัทธา คชพลายุกต นายอําเภอสระโบสถ
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี

171 นายศศินทร ตันกิจจานนท นายอําเภอทุงเขาหลวง
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอบานดานลานหอย
จังหวัดสุโขทัย

172 นายศักดา วิทยาศิริกุล นายอําเภอทาแพ
จังหวัดสตูล

นายอําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล

173 ร.ท.ศักด์ิชัย หงษทอง นายอําเภอบอเกลือ
จังหวัดนาน

นายอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย

174 นายศักด์ิชาย วงศกนิษฐ นายอําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอเชียงมวน
จังหวัดพะเยา

175 นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ นายอําเภอจังหาร
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอเกาะชาง
จังหวัดตราด

176 นายศักด์ิสิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายอําเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา
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177 นายศักระ กปลกาญจน นายอําเภอกระแสสินธุ
จังหวัดสงขลา

นายอําเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา

178 นายศิรินิพนธ แจงจันทร นายอําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง

179 นายศิริพันธ ขุมดวง นายอําเภออุบลรัตน
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน

180 นายศิริศักด์ิ ภิญโญพานุวัฒน นายอําเภอหวยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอน้ําพอง
จังหวัดขอนแกน

181 นายศิลปชยั ภาษาประเทศ นายอําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

182 นายศิลปชัย รามณีย นายอําเภอบางแกว
จังหวัดพัทลุง

นายอําเภอปาพะยอม
จังหวัดพัทลุง

183 นายศุภชัย ศิริลักษณ นายอําเภอบางกระทุม
จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอลอง
จังหวัดแพร

184 นายศุภชัย เอ่ียมละออ นายอําเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอําเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท

185 นายศุภโชค สังขวณิช นายอําเภอหนองสองหอง
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภออุบลรัตน
จังหวัดขอนแกน

186 นายศุภนัย พวงมณี นายอําเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี

นายอําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

187 นายศุภวริศ เพชรกาฬ หัวหนากลุมงานสงเสริมการมีสวนรวม-
สมานฉันทและสันติวิธี
ศูนยอํานวยการบริหาร-
จังหวัดชายแดนภาคใต

นายอําเภอย่ีงอ
จังหวัดนราธิวาส

188 นายเศรษฐชัย ธนารักษ นายอําเภอเขวาสินรินทร
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร

189 นายสถาพร ชุมอุปการ นายอําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย

190 นายสนั่น วรินทราวาท นายอําเภอหนองหงส
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย

191 นายสมกิจ เสวกวัชรี นายอําเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอํานาจเจริญ

นายอําเภอกะเปอร
จังหวัดระนอง

192 นายสมควร ขันเงิน นายอําเภอทุงหวา
จังหวัดสตูล

นายอําเภอละงู
จังหวัดสตูล
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193 นายสมชัย คลายทับทิม นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอจังหาร
จังหวัดรอยเอ็ด

194 นายสมชัย อมรวัฒนสวัสด์ิ นายอําเภอบานโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

195 นายสมชาย บํารุงทรัพย นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอบานลาด
จังหวัดเพชรบุรี

196 นายสมชาย พลานุเคราะห นายอําเภอราชสาสน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอําเภอบานโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

197 วาที่ ร.ต.สมบัติ จันทรเจษฎากร หัวหนากลุมมาตรฐานและ
ระเบียบบัตรประจําตัวประชาชน
สวนบัตรประจําตัวประชาชน 
สํานักบริหารการทะเบียน

นายอําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา

198 นายสมบูรณ ศิริเวช นายอําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี

นายอําเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

199 นายสมประสงค พาหุรักษ นายอําเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอธวัชบุรี
จังหวัดรอยเอ็ด

200 นายสมพงษ มากมณี นายอําเภอพะโตะ
จังหวัดชุมพร

นายอําเภอทุงตะโก
จังหวัดชุมพร

201 นายสมพิศ หาญณรงค นายอําเภอละงู
จังหวัดสตูล

นายอําเภอทาแซะ
จังหวัดชุมพร

202 นายสมเพชร สรอยสระคู นายอําเภอหนองฮี
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอปทุมรัตต
จังหวัดรอยเอ็ด

203 นายสมโภช โชติชูชวง นายอําเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอําเภอพะโตะ
จังหวัดชุมพร

204 นายสมศักด์ิ เจริญไพฑูรย นายอําเภอทุงยางแดง
จังหวัดปตตานี

นายอําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร

205 นายสมศักด์ิ พฤกษไพบูลย นายอําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

206 นายสมศักด์ิ โพธิ์ศรีทอง นายอําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน

นายอําเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกําแพงเพชร

207 นายสมศักด์ิ อินทรวัฒนา นายอําเภอสวางอารมณ
จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี

208 นายสมหวัง พวงบางโพ นายอําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ

นายอําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ
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209 นายสมหวัง รุงตระกูลชัย นายอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม

210 นายสฤษฎิ์ น้ําคาง นายอําเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอศรีประจันต
จังหวัดสุพรรณบุรี

211 นายสัญชัย ขจรเวหาศน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
กลุมวิจัยและพัฒนา
กลุมงานวางแผนและพัฒนา-
หลักสูตรการฝกอบรม 
วิทยาลัยการปกครอง

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง

212 นายสัญญา ประเสริฐวิทย นายอําเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอน้ําโสม
จังหวัดอุดรธานี

213 นายสันติ สันทัด นายอําเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย

214 นายสาธิต ทองศรี นายอําเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

215 นายสาธิต ธรรมประดิษฐ นายอําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล

นายอําเภอทุงหวา
จังหวัดสตูล

216 นายสานิตย เกริกสกุล นายอําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม

217 นายสายัณห ชนะชัยวงศ นายอําเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส

นายอําเภอตากใบ
จังหวัดนราธวิาส

218 นายสําราญ ตันเรืองศรี นายอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

ผูอํานวยการสวนบริหารงานกํานัน
ผูใหญบาน 
สํานักบริหารการปกครองทองที่

219 นายสิทธิ พิพัฒนชัยกร นายอําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

นายอําเภอโซพิสัย
จังหวัดหนองคาย

220 นายสิทธิชาติ มงคลชาติ หัวหนากลุมสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
สวนการสอบสวนและรักษาความสงบ
สํานักการสอบสวนและนิติการ

ผูอํานวยการสวนการสอบสวนและ
รักษาความสงบ 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

221 นายสินชัย นาคิน นายอําเภอแมลานอย
จังหวัดแมฮองสอน

นายอําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม

222 นายสุชัย บุตรสาระ นายอําเภอบานฝาง
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน
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223 นายสุชาติ ทีคะสุข นายอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน

นายอําเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย

224 นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนียธร นายอําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา

225 นายสุทธา ธรรมอํานวยสุข นายอําเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแกน

226 นายสุทธิพงษ ตันบุญยศิริเดช นายอําเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร

นายอําเภอแกงกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี

227 นายสุเทพ เตียวตระกูล นายอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

228 นายสุเทพ ภัทรศยกุล นายอําเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ

229 นายสุเทพ วงษพานิช นายอําเภอหนองขาหยาง
จังหวัดอุทัยธานี

นายอําเภอเกาเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค

230 นายสุธี ทองแยม นายอําเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
วิทยาลัยการปกครอง 
(ชวยราชการ 
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย)

231 นายสุพจน หอมชื่น นายอําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม

นายอําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม

232 นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย นายอําเภอน้ําพอง
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

233 นายสุรชัย อุทัยรัตน นายอําเภอบางกล่ํา
จังหวัดสงขลา

นายอําเภอนาหมอม
จังหวัดสงขลา

234 นายสุรพงษ สายโอภาศ ผูอํานวยการสวนการสอบสวนและ
รักษาความสงบ 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบ-
เรียบรอย 1
สํานักการสอบสวนและนิติการ

235 นายสุรพล ลีลาเลศิแลว นายอําเภอกูแกว
จังหวัดอุดรธานี

นายอําเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม

236 นายสุรพันธุ กองวารี นายอําเภอมโนรมย
จังหวัดชัยนาท

นายอําเภอสวางอารมณ
จังหวัดอุทัยธานี

237 นายสุรศักด์ิ จิตอารีรัตน นายอําเภอชํานิ
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอหวยราช
จังหวัดบุรีรัมย



16

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม

238 นายสุรสันติ์ เพชรสุวรรณรังษี นายอําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร

นายอําเภอนิคมคําสรอย
จังหวัดมุกดาหาร

239 นายสุวัสส ศังขจันทรนันท นายอําเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด

240 นายสุวิทย คําดี นายอําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

นายอําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

241 นายสุวิทย เล็กกําแหง นายอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง

นายอําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง

242 นายเสวก พุทธรักษา นายอําเภอบานแทน
จังหวัดชัยภูมิ

นายอําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี

243 นายโสภณ เนื่องจํานงค นายอําเภอฆองชัย
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ

244 นายโสภณ หวงญาติ นายอําเภอพรเจริญ
จังหวัดหนองคาย

นายอําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย

245 นายอดิเทพ กมลเวชช นายอําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน

นายอําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

246 นายอนันต กิตติรัตนวศิน นายอําเภอบึงนาราง
จงัหวัดพิจิตร

นายอําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร

247 นายอนันต นาคนิยม นายอําเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี

248 นายอนุรัตน ลีธีระประเสริฐ นายอําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอําเภอขุขันธ
จังหวัดศรีสะเกษ

249 นายอภิชาติ ชุมเชื้อ นายอําเภอสันติสุข
จังหวัดนาน

นายอําเภอเวียงหนองลอง
จังหวัดลําพูน

250 นายอภิเชษฐ ปนทอง นายอําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย

นายอําเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

251 นายอภิสรรค สงาศรี นายอําเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี

นายอําเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม

252 นายอภิสิทธิ์ ธีรภูวฤทธิ์ นายอําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี

นายอําเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

253 นายอรรถสิทธิ์ สุขธรรมนิยม นายอําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว

นายอําเภอเขาฉกรรจ
จังหวัดสระแกว

254 นายอาคม สุขพันธ นายอําเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย

นายอําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
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255 นายอาทิตย นพคุณวงศ นายอําเภอคําตากลา
จังหวัดสกลนคร

นายอําเภอพระยืน
จังหวัดขอนแกน

256 นายอําพัน ปนประเสริฐ นายอําเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ

นายอําเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม

257 นายเอกรัตน อังคสิทธิ์ นายอําเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร

นายอําเภอลําดวน
จังหวัดสุรินทร


