


ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
1 นายวินัย ดินแดง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอปลายพระยา  
จังหวัดกระบ่ี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอปลายพระยา  
จังหวัดกระบ่ี

2 นายนพรัตน์ ศรีพรหม
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น) 
อ าเภอล าทับ  
จังหวัดกระบ่ี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอล าทับ  
จังหวัดกระบ่ี

3 นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอหนองปรือ  
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี

4 นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอปางศิลาทอง  
จังหวัดก าแพงเพชร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี

5 นายธนยศ หิรัญเนตร
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอซ าสูง  
จังหวัดขอนแก่น

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี

6 นายด ารงค์ศักด์ิ นาคีสังข์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอร่องค า  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

7 นายวีรดนย์ ศิริ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

บัญชีแต่งต้ังข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น
ให้รักษำกำรในต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง กรมกำรปกครอง จ ำนวน 130 รำย

ตำมค ำส่ังกระทรวงมหำดไทย ท่ี 317/2565 ลงวันท่ี 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

โดยให้เดินทำงไปปฏิบัติหน้ำท่ีตำมค ำส่ัง ในวันท่ี 14  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

หน้า 1 จาก 17                      



ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
8 นายเอกรัตน์ มิสา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอฆ้องชัย  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอฆ้องชัย  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

9 นางสาวแววตา นระทัด
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอสหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

10 นางรัชนี โพธ์ิศรี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอสามชัย  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสามชัย  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

11 นายมานพ น่ิมทับทิม
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอทรายทองวัฒนา  
จังหวัดก าแพงเพชร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอทรายทองวัฒนา  
จังหวัดก าแพงเพชร

12 นายสุรพล ระลอก
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอบึงสามัคคี  
จังหวัดก าแพงเพชร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอบึงสามัคคี  
จังหวัดก าแพงเพชร

13 นายปิยะพงษ์ คลังทอง
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอหนองนาค า  
จังหวัดขอนแก่น

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น

14 นายสถิต ค าลาเล้ียง
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น) 
อ าเภอเนินสง่า 
จังหวัดชัยภูมิ 
ช่วยราชการ กองการเจ้าหน้าท่ี
กรมการปกครอง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอหนองนาค า  
จังหวัดขอนแก่น

15 นางสาวอัมพวัน เพไร
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอแก่งหางแมว  
จังหวัดจันทบุรี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอแก่งหางแมว  
จังหวัดจันทบุรี
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
16 นายอิสรา เจริญชาศรี

ผู้อ านวยการกอง (ผู้อ านวยการต้น)
กองการส่ือสาร
กรมการปกครอง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)
อ าเภอราชสาส์น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

17 นางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอท่าตะเกียบ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอท่าตะเกียบ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

18 นายอดิศร เกิดโต
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท

19 นายสมชาย ศาตมานนท์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอวัดสิงห์  
จังหวัดชัยนาท

20 นางสาวลัดดา ช่ืนชูใจ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท

21 พันจ่าเอก เดช เสนาะค า
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอซับใหญ่  
จังหวัดชัยภูมิ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอซับใหญ่  
จังหวัดชัยภูมิ

22 นางสาวอัจฉรา อาษาสู้ 
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอภักดีชุมพล  
จังหวัดชัยภูมิ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอภักดีชุมพล  
จังหวัดชัยภูมิ

23 นายเจริญโชค พรหมชุติมา
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอป่าต้ิว  
จังหวัดยโสธร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอปะทิว  
จังหวัดชุมพร

หน้า 3 จาก 17                      



ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
24 นายประพันธ์ สุริวงค์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอดอยหลวง  
จังหวัดเชียงราย

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอดอยหลวง  
จังหวัดเชียงราย

25 ว่าท่ีร้อยโท พงค์ กูลนรา
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอขุนตาล  
จังหวัดเชียงราย

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย

26 นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ 
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
รักษาการในต าแหน่ง
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอแม่แจ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่

27 นางวาสนา บุญธรรมช่วย
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเสริมงาม  
จังหวัดล าปาง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่

28 นายภิญโญ พัวศรีพันธ์ุ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่

29 นายชลิต ทิพย์ค า
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอบ้านธิ  
จังหวัดล าพูน

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่

30 นายวัชระ เทพกัน
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม่

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
31 นายจรูญศักด์ิ หมาดเท่ง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง

32 นายธีระยุทธ นาวีเดล
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอมะนัง  
จังหวัดสตูล

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอรัษฎา  
จังหวัดตรัง

33 นายสุนทร มูเนาวาเราะ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเกาะกูด  
จังหวัดตราด

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอเกาะกูด  
จังหวัดตราด

34 นายปรีชา สอ้ิงทอง
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอนาทม  
จังหวัดนครพนม

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอท่าอุเทน  
จังหวัดนครพนม

35 นายกชภูมิ ส าลี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอวังยาง  
จังหวัดนครพนม

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม

36 นายนพดล พลซ่ือ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอยางสีสุราช  
จังหวัดมหาสารคาม

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอนาหว้า  
จังหวัดนครพนม

37 นายจิรเดช พงษ์ประสิทธ์ิ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา

38 นายกิตติภูมิ ช่ืนวรรณูปถัมภ์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอโนนนารายณ์  
จังหวัดสุรินทร์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอเสิงสาง  
จังหวัดนครราชสีมา
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
39 นายธรรมธรรศ ทองส าโรง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอพระทองค า  
จังหวัดนครราชสีมา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา

40 นายวีรกุล หวังวีระ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น) 
อ าเภอบ้านเหล่ือม  
จังหวัดนครราชสีมา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอบ้านเหล่ือม  
จังหวัดนครราชสีมา

41 นางกนิฎฐี สุนทรเกศ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา

42 นายมงคล ภักดีสุวรรณ์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอภูผาม่าน  
จังหวัดขอนแก่น

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอนบพิต า  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

43 นางสาวศรุดา อินทร์ประพันธ์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอสุขส าราญ  
จังหวัดระนอง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอพิปูน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

44 นายสงวนพงศ์ พินสุวรรณ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

45 นายวันสุกรี แวมามะ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น) 
อ าเภอล าทะเมนชัย  
จังหวัดนครราชสีมา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

46 นายอรรถการณ์ จิตถวิล
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอชุมตาบง  
จังหวัดนครสวรรค์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
47 นางสาวสุวัชรี ศรีก าพ้ี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอแม่เปิน  
จังหวัดนครสวรรค์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอแม่เปิน  
จังหวัดนครสวรรค์

48 นายกิตติพงษ์ อ าพันธ์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอหาดส าราญ  
จังหวัดตรัง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอระแงะ  
จังหวัดนราธิวาส

49 นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอศรีบรรพต  
จังหวัดพัทลุง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอศรีสาคร  
จังหวัดนราธิวาส

50 นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอสองแคว  
จังหวัดน่าน

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน

51 นายนพพร เรืองสว่าง
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอนาน้อย  
จังหวัดน่าน

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอนาน้อย  
จังหวัดน่าน

52 นางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอบ่อเกลือ  
จังหวัดน่าน

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอบ่อเกลือ  
จังหวัดน่าน

53 นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอบ้านหลวง  
จังหวัดน่าน

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอบ้านหลวง  
จังหวัดน่าน

54 นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอแม่จริม  
จังหวัดน่าน

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอแม่จริม  
จังหวัดน่าน
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
55 นายหาญชัย ไชยวงค์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอสันติสุข  
จังหวัดน่าน

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสันติสุข  
จังหวัดน่าน

56 นายประคอง ก๊วยเจริญ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอนาโพธ์ิ  
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอนาโพธ์ิ  
จังหวัดบุรีรัมย์

57 ว่าท่ีพันตรี อภิญญา ศักดินันท์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอโพธ์ิตาก  
จังหวัดหนองคาย

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอทับสะแก  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

58 นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอคลองเข่ือน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอบ้านสร้าง  
จังหวัดปราจีนบุรี

59 นายรุ่งโรจน์ สะท้าน
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอนาหม่ืน  
จังหวัดน่าน

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอยะรัง  
จังหวัดปัตตานี

60 นายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอกะพ้อ   
จังหวัดปัตตานี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอหนองจิก  
จังหวัดปัตตานี

61 นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอทุ่งยางแดง  
จังหวัดปัตตานี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอทุ่งยางแดง  
จังหวัดปัตตานี

62 นายวิชิต อ่อนทองอิน
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
63 นายปริญ นิทัศน์เอก

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอบางซ้าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอบางซ้าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

64 นายสุระบัณฑิต กันยานะ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอบ้านแพรก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอบ้านแพรก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

65 นายวินิจ เทพนิต
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รักษาการในต าแหน่ง
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอโขงเจียม  
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอเกาะยาว  
จังหวัดพังงา

66 นายเอกสิทธ์ิ สองเมือง
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอบ้านด่าน  
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอตะก่ัวทุ่ง  
จังหวัดพังงา

67 นางนวลจันทร์ โพธ์ิวิจิตร
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอกะปง  
จังหวัดพังงา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอกะปง  
จังหวัดพังงา

68 นางจริยา จันทร์ด า
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอศรีนครินทร์  
จังหวัดพัทลุง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอศรีนครินทร์  
จังหวัดพัทลุง

69 นายสุทธิชัย รักเก้ือ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น) 
อ าเภอพนมดงรัก  
จังหวัดสุรินทร์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอศรีบรรพต  
จังหวัดพัทลุง
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
70 นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักด์ิ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร 
รักษาการในต าแหน่ง
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอบึงนาราง  
จังหวัดพิจิตร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอวังทรายพูน  
จังหวัดพิจิตร

71 นายเรืองเดช สร้อยค า
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอนาแห้ว  
จังหวัดเลย

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสากเหล็ก  
จังหวัดพิจิตร

72 นายไสว เจริญศรี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอภูหลวง  
จังหวัดเลย

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอเนินมะปราง  
จังหวัดพิษณุโลก

73 นายสุทิน ประเสริฐศักด์ิ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอละอุ่น  
จังหวัดระนอง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี

74 นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอดอนพุด  
จังหวัดสระบุรี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอเขาย้อย  
จังหวัดเพชรบุรี

75 นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอน้ าหนาว  
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ์

76 นายสมศักด์ิ เก้ียวเกิด
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอวังโป่ง  
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอวังโป่ง  
จังหวัดเพชรบูรณ์
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
77 นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอหนองม่วงไข่  
จังหวัดแพร่

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอลอง  
จังหวัดแพร่

78 นายสมพร ควรค าคง
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอเชียงยืน  
จังหวัดมหาสารคาม

79 นายศฎายุช ไชยะลาด
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอแกด า  
จังหวัดมหาสารคาม

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอแกด า  
จังหวัดมหาสารคาม

80 นายชาคริต ชุมจันทร์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง) 
อ าเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร

81 นางวิชชุฎา เข็มเพชร
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอทรายมูล  
จังหวัดยโสธร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอทรายมูล  
จังหวัดยโสธร

82 นายวิมุตติ อ านักมณี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอกรงปินัง  
จังหวัดยะลา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอกรงปินัง  
จังหวัดยะลา

83 นายอัมรันท์ บากา
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอกาบัง  
จังหวัดยะลา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอกาบัง  
จังหวัดยะลา

84 ว่าท่ีร้อยตรี ประสิทธ์ิ ฉ่ ามณี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอหนองฮี  
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอทุ่งเขาหลวง  
จังหวัดร้อยเอ็ด
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
85 นายประพันธ์พงษ์ โสภารัตน์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเมืองสรวง  
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอเมืองสรวง  
จังหวัดร้อยเอ็ด

86 นายบุญเลิศ เนตร์ข า
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอพะโต๊ะ  
จังหวัดชุมพร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง

87 นายชัยวุฒิ บุตรศรี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอค้อวัง  
จังหวัดยโสธร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอกะเปอร์  
จังหวัดระนอง

88 นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเกาะสีชัง  
จังหวัดชลบุรี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง) 
อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง

89 นายทวิช เท่ียวมาพบสุข
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุรี

90 นายชนันต์ อินทรักษ์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)
อ าเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)
อ าเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี

91 นางสาวอภิสรา เกษอินทร์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอสระโบสถ์  
จังหวัดลพบุรี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอท่าหลวง  
จังหวัดลพบุรี

92 นายสุรเดช สร้อยอุทา
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น) 
อ าเภอนาด้วง  
จังหวัดเลย

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสระโบสถ์  
จังหวัดลพบุรี
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
93 นายประเสริฐ สันบุญเป็ง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอแม่พริก  
จังหวัดล าปาง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอห้างฉัตร  
จังหวัดล าปาง

94 นายกฤษณะ รักษ์มณี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเอราวัณ  
จังหวัดเลย

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอเอราวัณ  
จังหวัดเลย

95 นายภัทรพล สารการ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอโนนคูณ  
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอโนนคูณ  
จังหวัดศรีสะเกษ

96 นายสุวรรณ เนตรเนติกุล
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ  
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ  
จังหวัดศรีสะเกษ

97 นายกองตรีไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค 
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอศิลาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอศิลาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ

98 นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอโพนนาแก้ว  
จังหวัดสกลนคร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)
อ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร

99 นายประพันธ์ สว่างศรี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอค าตากล้า  
จังหวัดสกลนคร

100 นายวิชาญ ดาทุมมา
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอนิคมน้ าอูน  
จังหวัดสกลนคร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
101 นายศรณ์ รักรงค์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  
จังหวัดสกลนคร

102 นายกริชชัย ภู่ฉุน
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอกระแสสินธ์ุ  
จังหวัดสงขลา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอกระแสสินธ์ุ  
จังหวัดสงขลา

103 นายกฤชณัทท พลรัตน์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอนาหม่อม  
จังหวัดสงขลา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอนาหม่อม  
จังหวัดสงขลา

104 นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอทุ่งหว้า  
จังหวัดสตูล

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอทุ่งหว้า  
จังหวัดสตูล

105 นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอโคกสูง  
จังหวัดสระแก้ว

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว

106 นายพูลศักด์ิ นาพูลผล
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเทพารักษ์  
จังหวัดนครราชสีมา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี

107 นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอหนองโดน  
จังหวัดสระบุรี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี

108 นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น) 
อ าเภอหนองหิน  
จังหวัดเลย

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอหนองโดน  
จังหวัดสระบุรี
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
109 นายอนุสรณ์ มณีเลิศ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น) 
อ าเภอสบปราบ 
จังหวัดล าปาง 
รักษาการในต าแหน่ง
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง) 
อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย

110 นายชาตรี ฉิมพรัตน์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี

111 นายเสรี ลิขิตภิญโญ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอสนม  
จังหวัดสุรินทร์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสนม  
จังหวัดสุรินทร์

112 ว่าท่ีร้อยตรี อดิศักด์ิ วิโสรัมย์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอล าดวน  
จังหวัดสุรินทร์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง) 
อ าเภอส าโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์

113 นายอภิชาติ ศรีเหรา
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอสามโก้  
จังหวัดอ่างทอง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอโพธ์ิทอง  
จังหวัดอ่างทอง

114 นายอานนท์ บูรณะภักดี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอแม่วงก์  
จังหวัดนครสวรรค์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสามโก้  
จังหวัดอ่างทอง

115 นายรักศักด์ิ เทียนไชย
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอกู่แก้ว  
จังหวัดอุดรธานี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอกู่แก้ว  
จังหวัดอุดรธานี
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
116 นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  
จังหวัดอุดรธานี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  
จังหวัดอุดรธานี

117 นายสกนธ์ กรกฎ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอสร้างคอม  
จังหวัดอุดรธานี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสร้างคอม  
จังหวัดอุดรธานี

118 นายชวิศ ป้องขันธ์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอหนองแสง  
จังหวัดอุดรธานี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอหนองแสง  
จังหวัดอุดรธานี

119 นายเสกสรรค์ จูมพลหล้า
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอพิบูลย์รักษ์  
จังหวัดอุดรธานี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอพิบูลย์รักษ์  
จังหวัดอุดรธานี

120 นายกิติพงศ์ อุระวัตร
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเวียงเก่า  
จังหวัดขอนแก่น

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอฟากท่า  
จังหวัดอุตรดิตถ์

121 นางณิรดา พรมสุวรรณ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอทองแสนขัน  
จังหวัดอุตรดิตถ์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอทองแสนขัน  
จังหวัดอุตรดิตถ์

122 นายหมวดเอก โกวิทย์ อุบลรัตน์
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอพลับพลาชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอทัพทัน  
จังหวัดอุทัยธานี

123 นายศุภชัย ครุฑด า
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอแคนดง  
จังหวัดบุรีรัมย์

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอบ้านไร่  
จังหวัดอุทัยธานี
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ท่ี ช่ือ - สกุล/ต ำแหน่งเดิม ให้รักษำกำรในต ำแหน่ง
124 นางสาวบุษราภรณ์ ปานคง

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอโนนศิลา  
จังหวัดขอนแก่น

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอห้วยคต  
จังหวัดอุทัยธานี

125 นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอสว่างอารมณ์  
จังหวัดอุทัยธานี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอสว่างอารมณ์  
จังหวัดอุทัยธานี

126 นายอุดมศักด์ิ นวลศิริ
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเบญจลักษ์  
จังหวัดศรีสะเกษ

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอโขงเจียม  
จังหวัดอุบลราชธานี

127 จ่าอากาศเอก วิทมนต์ ไชยมงคล
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเมืองยาง  
จังหวัดนครราชสีมา

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี

128 นายอาทิตย์ บุษบา
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอทุ่งศรีอุดม  
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอทุ่งศรีอุดม  
จังหวัดอุบลราชธานี

129 นายศิลปชัย ประเสริฐศรี
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอนาเยีย  
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอนาเยีย  
จังหวัดอุบลราชธานี

130 นายอุทัย อรัมสัจจากูล
นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น)  
อ าเภอเหล่าเสือโก้ก  
จังหวัดอุบลราชธานี

นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการสูง)  
อ าเภอเหล่าเสือโก้ก  
จังหวัดอุบลราชธานี
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