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   รายนามผูว้า่ราชการจงัหวดั  รองผูว้า่ราชการจงัหวดั
จงัหวดั ผวจ./รอง ผวจ. จงัหวดั ผวจ./รอง ผวจ. จงัหวดั ผวจ./รอง ผวจ.

กระบี� นายประสิทธิ�  โอสถานนท์ ตรงั นายเสนีย ์จิตตเกษม บรีุรมัย์ นายคณิต เอี�ยมระหงษ์ 
นายอุเทน ตณัตรบีรูณ์ นายไชยยศ ธงไชย ว่าง
นายสมาน แสงสอาด นายสาธร นราวสิุทธิ � นายพนิิจ บุญเลศิ

กาญจนบรีุ นายชยัวฒัน์  ลิมป์วรรณธะ ตราด น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื�อง นายไพศาล สาํราญทรพัย์
นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ นายนพดล ศรสีุข ปทุมธานี นายขจรศกัดิ�  สิงโตกลุ
ว่าที$ ร.ต.เชดิศกัดิ � จาํปาเทศ นายประทปี จงสบืธรรม ว่าง

กาฬสินธุ์ นายสมศกัดิ�  สวุรรณสจุริต นายประสทิธิ � บุญลขิติ
นายสุวทิย ์สุบงกฎ ตาก นายสริุยะ ประสาทบณัฑิตย์ ประจวบคีรีขนัธ์ นายวีระ  ศรีวฒันตระกลู
นายปรชัญา จนิต์จนัทรวงศ์ นายวุฒ ิสทิธสิุราษฎร์ น.ส.ณุวรรณา อนนัตกจิไพศาล

กาํแพงเพชร นายวนัชยั สทิุน นายมงคล  สณัฐติวิฑิรู นายสมมติร ศลิป์ประเสรซิ
นายประธาน ดวงพตัรา นครนายก นายสรุชยั  ศรีสารคาม นายนิรวชัช ์ปณุณกนัต์
นายจรีะเกยีรต ิภมูสิวสัดิ � ว่าง ปราจีนบรีุ นางสาวจิตรา พรหมชติุมา

ขอนแก่น นายสมบติั  ตรีวฒัน์สวุรรณ นายเฉลมิชยั ปณัฑะโชติ นายชยาวุธ จนัทร
นายพยตั ชาญประเสรฐิ นครปฐม นายนิมิต จนัทน์วิมล ว่าง
นายทรงพล จาํปาพนัธ์ นายอภนินัท ์ จนัทรงัษี ปัตตานี นายธีระ มินทราศกัดิ�  
นายธนวฒัน์ พลอยโสภณ นางวารุณ ี พงษ์ศวิาภยั นายเสร ีศรหีะไตร

จนัทบรีุ นายวิชิต ชาตไพสิฐ นครพนม นายอนุกลู ตงัคณานุกลูชยั ว่าที$ ร.ต.เลศิเกยีรต ิวงศโ์พธพินัธ์
นายเกรยีงเดช เขม็ทอง นายยงยุทธ นุกจิรงัสรรค์ ว่าง
นายณรงค ์ธรีจนัทรางกรู นายสมด ีคชายั $งยนื อยุธยา นายวิทยา ผิวผอ่ง

ฉะเชิงเทรา นายเริงศกัดิ�  มหาวินิจฉัยมนตรี นครราชสีมา นายชวน ศิรินันท์พร นางปรยีา ปาลโิพธิ
นางสุมติรา ศรสีมบตัิ นายสกลสฤษฏ ์บุญประดษิฐ์ นายทว ีนรสิศริกิุล
นายบณัฑติย ์เทวทีวิารกัษ์ ว่าง พะเยา นายไมตรี อินทุสตุ 

ชลบรีุ นายคมสนั เอกชยั นายสุชาต ินพวรรณ นายกาจพล เอบิสุขสริิ
นายภคัรธรณ์ เทยีนไชย นครศรีธรรมราช นายวิโรจน์ จิวะรงัสรรค ์ นายนิมติ วนัไชยธนวงศ์
นายพงษ์ศกัดิ � ปรชีาวทิย์ ว่าที$ ร.ต.ฐติวฒัน เชาวลติ พงังา นายธาํรงค ์เจริญกลุ
นายพรชยั ขวญัสกุล นายทรงพล สวาสดิ �ธรรม นายศุภชยั เหลอืงแสงทอง 

ชยันาท นายจาํลอง โพธิ� สขุ นายสุทธพิงษ์ เทดิรตันพงศ์ นายสุรนิทร ์เพชรสงัข์
นางพรรณ ี งามขาํ พทัลุง นายวิญ7 ูทองสกลุ 
นายธานี  ธญัญาโภชน์ นครสวรรค์ นายชยัโรจน์ มีแดง นายสุชาต ิสุวรรณกาศ

ชยัภมิู นายชนะ นพสวุรรณ นายวนิยั สทิธมิณฑล ว่าที$ ร.ต.สมโภชน์ สุวรรณรตัน์
นายอุกรชิ พึ$งโสภา นายอํานาจ ตั 9งเจรญิชยั พิจิตร นายสวิุทย ์ วชัโรทยางกรู
นายบรรยงค ์วงศก์นิษฐ์ นายศกัดิ � สมบุญโต นางอจัฉราภรณ์  บุญญรงัสี

ชุมพร นายพินิจ เจริญพานิช นนทบรีุ นายวิเชียร พฒิุวิญ7ู นายสุรยินัต์ กาญจนศลิป์
นายชาตชิาย อุทยัพนัธ์ นายดุลเดช วชัรสนิธุ์ พิษณุโลก นายปรีชา เรืองจนัทร์
นายเหนือชาย จริะอภริกัษ์ นายสุรพล วาณชิเสนี นายเจน รตันพเิชฏฐชยั

เชียงราย นายธานินทร ์สภุาแสน นราธิวาส นายอภินันท์ ชื�อธานุวงศ ์ นายชเูกยีรต ิมทุธากาญจน์
นายสุรชยั  ลิ9นทอง นายวรีพงศ ์แกว้สุวรรฦณ นายนรศิ  ปิยพฤทธิ �
นายพนิิจ หาญพาณชิย์ นายประดษิฐ ์สุดนธสวสัดิ � เพชรบรีุ นายวินัย บวัประดิษฐ์ 

เชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกลุ นายสามารถ วราดสิยั ว่าง
นายวรการ  ยกยิ$ง น่าน นายพงษ์ศกัดิ�  วงัเสมอ นายประสาน วงศส์วสัดิ �
นายชชูาต ิ กฬีาแปง นายอดศิร พทิยายน เพชรบรูณ์ นายจิรายทุธ วจันะรตัน์ 
นายฤทธพิงค ์เตชะพนัธุ์ นายวทิยา กามนต์ นายสุชาต ิราษฎรดุ์ษฎี

นายศุภชยั เอี$ยมสุวรรณ 
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จงัหวดั ผวจ./รอง ผวจ. จงัหวดั ผวจ./รอง ผวจ. จงัหวดั ผวจ./รอง ผวจ.
แพร่ นายเกษม วฒันธรรม ลาํปาง นายบญุเชิด คิดเหน็ สุโขทยั นายจกัริน เปลี�ยนวงษ์

นายเสร ี คําภรีธมัโม นายสุรชยั จงรกัษ์ นายสมทิธิ �  ปาลวฒัน์วไิชย
ว่าง นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร นายปิต ิแกว้สลบัสี

ภเูกต็ นายตรี อคัรเดชา ลาํพนู นายสรุชยั ขนัอาสา สุพรรณบรีุ นายสมศกัย ์ ภรีูศรีศกัดิ�
นายจาํเรญิ  ทพิญพงศธ์าดา นายชุมพร แสงมณี นายสุภทัร ์ศรสีุนทรพนิิต
นางสาวสมหมาย ปรชีาศลิป์ นายภุชงค ์โพธกิุฎสยั นายสมชาย เลศิพงศภ์ากรณ์
นายสมเกยีรต ิสงัขาวสุทธริกัษ์ เลย นายสมพงศ ์อรณุโรจน์ปัญญา สุราษฎรธ์านี นายธีระยทุธ เอี�ยมตระกลู

มหาสารคาม นายวีระวฒัน์ ชื�นวาริน นายภานุ แยม้ศรี นายวงศศริ ิ พรหมชนะ
นายสุทธนินัท ์บุญมี นายชยัภทัร หริณัยเลขา ว่าง
นายยิ$งยศ ธนะจนัทร์ นายชลอศกัดิ � วาณชิยเ์จรญิ

มุกดาหาร นายชาญวิทย ์วสยางกรู ศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา สุรินทร์ นายนิรนัดร ์กลัยาณมิตร 
นายธงชยั ลอือดุลย์ นายสนิท ขาวสอาด นายยุทธนา วริยิะกติติ
นายบุญยนื คาํหงษ์ นายไกรราศ แกว้ดี นายวเิชยีร จนัทรโณทยั

แม่ฮ่องสอน นางนฤมล ปาลวฒัน์ นายสุรยิะ อมรโรจน์วรวุฒิ นายพภิพ ดําทองสุข
นายทวศีกัดิ � วฒันธรรมรกัษ์ สกลนคร นายจรินทร ์จกักะพาก หนองคาย นายวิรตัน์ ลิ>มสวุฒัน์ 
นายสุทธา สายวณชิย์ นางวติยา  ประสงคว์ฒันา นายววิฒั เมธวีรรณกจิ

ยโสธร นายประวติั ถีถะแก้ว นายพณัณ์เดชน์ ศรจีนัทร์ นายวเิชยีร ปิยะวรากร
นายนิรนัดร ์สมสมาน สงขลา นายกฤษฎา บญุราช หนองบวัลาํภู นายระพี ผอ่งบพุกิจ 
นายชศูกัดิ � ตรสีาร นายณฐัพงศ ์ศริชินะ นายกอบเกยีรต ิกาญจนะ

ยะลา นายเดชรฐั สิมศิริ นายพริสญิจ ์พนัธุเ์พง็ นายสมาน วงศว์รายุทธ
นายอุดร น้อยทบัทมิ นายสุรพล พนสัอําพล อ่างทอง นายวิศว  ศะศิสมิต
นายสายณัห ์อนิทรภกัดิ � สตลู นายพิศาล ทองเลิศ น.ส.เบญจวรรณ์ พาละหาญ
นายประยรู รตันเสนีย์ นายกฤตพิงษ์ คงแขง็ นายปญัญา งานเลศิ

ร้อยเอด็ นายสมศกัดิ�  ขาํทวีพรหม นายวชัรนิทร ์ทองสกุล อาํนาจเจริญ นายกาํธร ถาวรสถิตย ์
นายศกัดิ �ชยั กาญจนะวรรณ สมุทรปราการ นางวรรณิดา บญุประคอง นายอภชิาต ิงามกมล 
นายณรงค ์พลละเอยีด นายสุรชยั องัเกดิโชค นายธรีวุฒ ิศริวิรรณ
นายสุรศกัดิ � เจรญิศริโิชติ นายปวณิ ชาํนิประศาสน์ อดุรธานี นายแก่นเพชร ช่วงรงัษี 

สมุทรสงคราม นายธนน  เวชกรกานนท์ นายสาโรช แสงอรุณ
ระนอง นายพีระศกัดิ�   หินเมืองเก่า นายอุทาร พชิญาภรณ์ นายชยพล ธติศิกัดิ �

ร.ต.ปฐว ีปรตัคจรยิา ว่าที$ ร.ต.ท.อาทติย ์บุญญะโสภตั นายนพวชัร สงิหศ์กัดา
นายประภสัสร ์มาลากาจน์ สมุทรสาคร นายจลุภทัร แสงจนัทร์ อตุรดิตถ์ นายโยธินศร ์สมทุรคีรีจ์

ระยอง นายธวชัชยั เทอดเผา่ไทย นายพนัธเ์ทพ ศรวีนิชย์ นายนาวนิ สนิธุสอาด
ว่าที$ ร.ต.สุพรีพ์ฒัน์ จองพานิช นายอภชิาต ิโตดลิกเวชช์ นายเฉลมิชยั เฟื$องคอน
นายวราวุธ ปิ$นเงนิ สระแก้ว นายศานิตย ์นาคสขุศรี อทุยัธานี นายวนัชยั โอสคุนธ์ทิพย์

ราชบรีุ นายชนมชื์�น บญุญานุสาสน์ นายชชั กติตนิภดล นายประหยดั ยะคะนอง
นายสุรพล แสวงศกัดิ � นายวนิยั วทิยานุกลู นายบุญเลศิ พรหมจริโชติ
นายณรงค ์ครองชนม์ สระบรีุ นายถาวร  พรหมมีชยั อบุลราชธานี นายสรุพล สายพนัธ์
นายปิตธิรรม ฐติมินตรี นายชโลธร ผาโคตร นายประวตั ิรฐัริมย์

ลพบรีุ นายฉัตรชยั พรหมเลิศ นายประดษิฐ ์ทพิยส์ุมาลยั นายวโิรฒ  มแีกว้
นายธนาคม จงจริะ สิงหบ์รีุ นายพิเชษฐ ไพบลูยศิ์ริ นายอดศิกัดิ � เทพอาสน์
นายวชัระ  ทพิยพ์ลิา นายณรงค ์อ่อนสอาด บึงกาฬ นายพรศกัดิ�  เจียรณัย 

นายอํานวย ตั 9งเจรญิชยั นายเลอเกยีรต ิแกว้ศรจีนัทร์
พ.อ.อ.ปญัญา  สระทองอุ่น
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