
27/2/2012

 รายนามผู้ว่าราชการจงัหวดั  รองผู้ว่าราชการจงัหวดั และหวัหน้าสาํนักงานจงัหวดั  

จว. ผวจ./หน.สนจ. รอง ผวจ. จว. ผวจ./หน.สนจ. รอง ผวจ. จว. ผวจ./หน.สนจ. รอง ผวจ.

กบ. นายประสิทธิ�  โอสถานนท์ นายอุเทน ตณัตรบีรูณ์ บร. นายคณิต เอี(ยมระหงษ์ ว่าง ลป. นายบญุเชิด คิดเหน็ นายสรุชยั จงรกัษ์

นายณรงค ์วุ่นซิ�ว นายสมาน แสงสอาด ว่าง นายพนิิจ บุญเลศิ นางชุลวีนัทน์  สายสงิหท์อง นายสวุรรณ  กล่าวสนุทร

กจ. นายชยัวฒัน์  ลิมป์วรรณธะ นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ นายไพศาล สาํราญทรพัย์ ลพ. นายสรุชยั ขนัอาสา นายชุมพร แสงมณี

นายกาศพล แกว้ประพาฬ ว่าที& ร.ต.เชดิศกัดิ ' จาํปาเทศ ปท. นายขจรศกัดิ�  สิงโตกลุ ว่าง นายบุญเวทย ์ศรพีวงใจ นายภุชงค ์โพธกิุฎสยั

กส. นายสมศกัดิ�  สุวรรณสุจริต นายสวุทิย ์สบุงกฎ นายชยัรตัน์ ธาราสนัตสิขุ นายประสทิธิ ' บุญลขิติ ลย. นายสมพงศ ์อรณุโรจน์ปัญญา นายภานุ แยม้ศรี

นายณฐัพงษ์ สงวนจติร นายปรชัญา จนิตจ์นัทรวงศ์ ปข. นายวีระ  ศรีวฒันตระกลู น.ส.ณุวรรณา อนนัตกจิไพศาล นายไชยยง พทิกัษ์สฤษดิ- นายชยัภทัร หริณัยเลขา

กพ. นายวนัชยั สุทิน นายประธาน ดวงพตัรา นางอาํพนั รุง่แจง้ นายสมมติร ศลิป์ประเสรซิ

นางพชัร ีวริหูญาณ นายจรีะเกยีรต ิภมูสิวสัดิ ' นายนิรวชัช ์ปุณณกนัต์ ศก. นายประทีป กีรติเรขา นายสนิท ขาวสอาด

ปจ. นางสาวจิตรา พรหมชุติมา นายชยาวุธ จนัทร ว่าง นายไกรราศ แกว้ดี

ขก. นายสมบตัิ  ตรีวฒัน์สุวรรณ นายพยตั ชาญประเสรฐิ นายเดชฤทธิ-  ปญัจะมลู ว่าง นายสรุยิะ อมรโรจน์วรวุฒิ

นายคุมพล  บรรเทาทุกข์ นายทรงพล จาํปาพนัธ์ ปน. นายธีระ มินทราศกัดิ�  นายเสร ีศรหีะไตร สน. นายจรินทร ์จกักะพาก นางวติยา  ประสงคว์ฒันา

นายธนวฒัน์ พลอยโสภณ นายชยัวฒัน์ ศรินิุพงษ์ ว่าที& ร.ต.เลศิเกยีรต ิวงศโ์พธพินัธ์ นายประสงค ์คงเคารพธรรม นายพณัณ์เดชน์ ศรจีนัทร์

จบ. นายวิชิต ชาตไพสิฐ นายเกรยีงเดช เขม็ทอง นายวทิยา พานิชพงศ์ สข. นายกฤษฎา บญุราช นายณฐัพงศ ์ศริชินะ

นายสมชาย ปญัญเจรญิ นายณรงค ์ธรีจนัทรางกรู อย. นายวิทยา ผิวผอ่ง นางปรยีา ปาลโิพธิ ว่าง นายพริสญิจ ์พนัธุเ์พง็

ฉช. นายเริงศกัดิ�  มหาวินิจฉัยมนตรี นางสมุติรา ศรสีมบตัิ ว่าง นายทว ีนรสิศริกิุล นายสรุพล พนสัอาํพล

นายไพศาล วมิลรตัน์ นายบณัฑติย ์เทวทีวิารกัษ์ พย. นายไมตรี อินทสุุต นายกาจพล เอบิสขุสริิ สต. นายพิศาล ทองเลิศ นายกฤตพิงษ์ คงแขง็

ชบ. นายคมสนั เอกชยั นายภคัรธรณ์ เทยีนไชย นายวริฬุ พรรณเทวี นายนิมติ วนัไชยธนวงศ์ นายอาํนาจ รอดบาํรุง นายวชัรนิทร ์ทองสกุล

นายประธาน สรุกจิบวร นายพงษ์ศกัดิ ' ปรชีาวทิย์ พง. นายธาํรงค ์เจริญกลุ นายศุภชยั เหลอืงแสงทอง สป. นางวรรณิดา บญุประคอง นายสรุชยั องัเกดิโชค

นายพรชยั ขวญัสกุล ว่าง นายสรุนิทร ์เพชรสงัข์ นายจิรศักดิ� มทุิตานนท์ นายปวณิ ชาํนิประศาสน์

ชน. นายจาํลอง โพธิ� สุข นางพรรณี  งามขาํ พท. นายวิญ7 ูทองสกลุ นายสชุาต ิสวุรรณกาศ สส. นายธนน  เวชกรกานนท ์ นายอุทาร พชิญาภรณ์

นายเฉลมิเกยีรต ิวรวุฒพิทุธพงศ์ นายธานี  ธญัญาโภชน์ นายวมิล ทพิยมณฑา ว่าที& ร.ต.สมโภชน์ สวุรรณรตัน์ นายทรรศนะ วชิยัธนพฒัน์ วา่ที& ร.ต.ท.อาทติย ์บุญญะโสภตั

ชย. นายชนะ นพสุวรรณ นายอุกรชิ พึ&งโสภา พจ. นายสุวิทย ์ วชัโรทยางกรู นางอจัฉราภรณ์  บุญญรงัสี สค. นายจลุภทัร แสงจนัทร์ นายพนัธเ์ทพ ศรวีนิชย์

นายเผดฌ็ โชตมิณี นายบรรยงค ์วงศก์นิษฐ์ นายณรงค ์ รกัรอ้ย นายสรุยินัต ์กาญจนศลิป์ ว่าง นายอภชิาต ิโตดลิกเวชช์

ชพ. นายพินิจ เจริญพานิช นายชาตชิาย อุทยัพนัธ์ พล. นายปรีชา เรืองจนัทร์ นายเจน รตันพเิชฏฐชยั สก. นายศานิตย ์นาคสุขศรี นายชชั กติตนิภดล

นางดวงเดอืน ลอยผา นายเหนือชาย จริะอภริกัษ์ นายวริฬุห ์อคัคะ นายชเูกยีรต ิมุทธากาญจน์ นายเกยีรตศิกัดิ- ตรงศริ ิ นายวนิยั วทิยานุกลู

ชร. นายธานินทร ์สุภาแสน นายสรุชยั  ลิ:นทอง นายนรศิ  ปิยพฤทธิ ' สบ. นายถาวร  พรหมมีชยั นายชโลธร ผาโคตร

ว่าง นายพนิิจ หาญพาณิชย์ พบ. นายวินัย บวัประดิษฐ ์ ว่าง นายสมชยั กมลเทพเทวนิทร์ นายประดษิฐ ์ทพิยส์มุาลยั

ชม. ม.ล.ปนัดดา ดิศกลุ นายวรการ  ยกยิ&ง ว่าง นายประสาน วงศส์วสัดิ '

นายฤทธพิงศ ์ เตชะพนัธุ์ นายชชูาต ิ กฬีาแปง พช. นายจิรายุทธ วจันะรตัน์ นายสชุาต ิราษฎรด์ุษฎี สห. นายพิเชษฐ ไพบลูยศ์ิริ นายอาํนวย ตั :งเจรญิชยั

นายฤทธพิงค ์เตชะพนัธุ์ นางฉตัรพร ราษฎรด์ุษดี นายศุภชยั เอี&ยมสวุรรณ นายศริชิยั ศรเีหนียง นายณรงค ์อ่อนสอาด

กลุ่มงานบรรจแุตง่ตั �งและข้อมลูบคุคล กจ.สป.
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ตง. นายเสนีย ์จิตตเกษม นายไชยยศ ธงไชย พร. นายเกษม วฒันธรรม นายเสร ี คาํภรีธมัโม สท. นายจกัริน เปลี(ยนวงษ์ นายสมทิธิ '  ปาลวฒัน์วไิชย

นายนิมติร นิลวตัร นายสาธร นราวสิทุธิ ' นายธนากร  อึ�งจติรไพศาล ว่าง นายวสนัต ์ ชาํนาญจุย้ นายปิต ิแกว้สลบัสี

ตร. น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื(อง นายนพดล ศรสีขุ สพ. นายสมศกัย ์ ภรูีศรีศกัดิ� นายสภุทัร ์ศรสีนุทรพนิิต

ว่าง นายประทปี จงสบืธรรม ภก. นายตรี อคัรเดชา นายจาํเรญิ  ทพิญพงศธ์าดา นายขจรเกยีรต ิรกัพานิชมณี นายสมชาย เลศิพงศภ์ากรณ์

ตก. นายสุริยะ ประสาทบณัฑิตย์ นายวุฒ ิสทิธสิรุาษฎร์ นายประเจยีด อกัษรธรรมกุล นางสาวสมหมาย ปรชีาศลิป์ สฎ. นายธีระยุทธ เอี(ยมตระกลู นายวงศศริ ิ พรหมชนะ

นายเบญจพล  เปรมปรดีา นายมงคล  สณัฐติวิฑิรู นายสมเกยีรต ิสงัขาวสทุธริกัษ์ ว่าที ; ร.ต.วชิวุทย ์ จนิโต ว่าง

นย. นายสุรชยั  ศรีสารคาม ว่าง มค. นายวีระวฒัน์ ชื(นวาริน นายสทุธนินัท ์บุญมี นายชลอศกัดิ ' วาณิชยเ์จรญิ

นายสขุวฒัน์ สขุสวสัดิ- นายเฉลมิชยั ปณัฑะโชติ นายวนิยั  ตรงจติพทิกัษ์ นายยิ&งยศ ธนะจนัทร์ สร. นายนิรนัดร ์กลัยาณมิตร นายยุทธนา วริยิะกติติ

นฐ. นายนิมิต จนัทน์วิมล นายอภนินัท ์ จนัทรงัษี มห. นายชาญวิทย ์วสยางกรู นายธงชยั ลอือดุลย์ นายเสนอ พศิเพง็ นายวเิชยีร จนัทรโณทยั

นางสนัวณี สวุรรณจฑูะ นางวารณุี  พงษ์ศวิาภยั ว่าง นายบุญยนื คาํหงษ์ นายพภิพ ดาํทองสขุ

นพ. นายอนุกลู ตงัคณานุกลูชยั นายยงยุทธ นุกจิรงัสรรค์ มส. นางนฤมล ปาลวฒัน์ นายทวศีกัดิ ' วฒันธรรมรกัษ์ นค. นายวิรตัน์ ลิ;มสุวฒัน์ นายววิฒั เมธวีรรณกจิ

นายนพดล ไพฑรูย์ นายสมด ีคชายั &งยนื นายชยัยงค ์วุฒมิานานนท์ นายสทุธา สายวณิชย์ นายสมฤกษ์ บวัใหญ่ นายวเิชยีร ปิยะวรากร

นม. นายชวน ศิรินันทพ์ร นายสกลสฤษฏ ์บุญประดษิฐ์ ยส. นายประวตัิ ถีถะแก้ว นายนิรนัดร ์สมสมาน นภ. นายระพี ผอ่งบพุกิจ นายกอบเกยีรต ิกาญจนะ

นายรชักฤช สถริานนท์ ว่าง ว่าง นายชศูกัดิ ' ตรสีาร ว่าที ; ร.ต.สรุศกัดิ-  วงศาโรจน์ นายสมาน วงศว์รายุทธ

นายสชุาต ินพวรรณ ยล. นายเดชรฐั สิมศิริ นายอดุร น้อยทบัทมิ อท. นายวิศว  ศะศิสมิต น.ส.เบญจวรรณ์ พาละหาญ

นศ. นายวิโรจน์ จิวะรงัสรรค ์ ว่าที& ร.ต.ฐติวฒัน เชาวลติ ว่าง นายสายณัห ์อนิทรภกัดิ ' นายวนิิตย ์ ปิยะเมธาง นายปญัญา งานเลศิ

นายสมบรูณ์ โอฬารกิจเจริญ นายทรงพล สวาสดิ 'ธรรม นายประยรู รตันเสนีย์ อจ. นายกาํธร ถาวรสถิตย ์ นายอภชิาต ิงามกมล 

นายสทุธพิงษ์ เทดิรตันพงศ์ รอ. นายสมศกัดิ�  ขาํทวีพรหม นายศกัดิ 'ชยั กาญจนะวรรณ ว่าง นายธรีวุฒ ิศริวิรรณ

นายประเสรฐิ ลอืชาธนานนท์ นายณรงค ์พลละเอยีด อด. นายแก่นเพชร ช่วงรงัษี นายสาโรช แสงอรณุ

นว. นายชยัโรจน์ มีแดง นายวนิยั สทิธมิณฑล นายสรุศกัดิ ' เจรญิศริโิชติ นายเทวญั  สรรคน์ิกร นายชยพล ธติศิกัดิ '

นายสรสทิธิ- ฤทธิ-สรไกร นายอาํนาจ ตั :งเจรญิชยั นายนพวชัร สงิหศ์กัดา

นายศกัดิ ' สมบุญโต รน. นายพีระศกัดิ�   หินเมืองเก่า ร.ต.ปฐว ีปรตัคจรยิา อต. นายโยธินศร ์สมทุรคีรีจ์ นายนาวนิ สนิธุสอาด

นบ. นายวิเชียร พฒุิวิญ7ู นายดุลเดช วชัรสนิธุ์ ว่าง นายประภสัสร ์มาลากาจน์ นายยงยุทธ สงิหธ์วชั นายเฉลมิชยั เฟื&องคอน

ร.ต.สวุชิา  แกว้มณี นายสุรพล วาณิชเสนี รย. นายธวชัชยั เทอดเผา่ไทย ว่าที& ร.ต.สพุรีพ์ฒัน์ จองพานิช อน. นายวนัชยั โอสุคนธท์ิพย์ นายประหยดั ยะคะนอง

นธ. นายอภินันท ์ชื(อธานุวงศ ์ นายวรีพงศ ์แกว้สวุรรฦณ ว่าง นายวราวุธ ปิ&นเงนิ นายณรงคศ์กัดิ- เฉลมิเกยีรติ นายบุญเลศิ พรหมจริโชติ

ว่าง นายประดษิฐ ์สดุนธสวสัดิ ' รบ. นายชนมช์ื(น บญุญานุสาสน์ นายสรุพล แสวงศกัดิ ' อบ. นายสุรพล สายพนัธ์ นายประวตั ิรฐัริมย์

นายสามารถ วราดสิยั นายวทิรูชั ศรนีาม นายณรงค ์ครองชนม์ นายธชัชยั สสีวุรรณ นายวโิรฒ  มแีกว้

นน. นายพงษ์ศกัดิ�  วงัเสมอ นายอดศิร พทิยายน นายปิตธิรรม ฐติมินตรี นายอดศิกัดิ ' เทพอาสน์

นายภญิโญ ประกอบผล นายวทิยา กามนต์ ลบ. นายฉัตรชยั พรหมเลิศ นายธนาคม จงจริะ บฬ. นายพรศกัดิ�  เจียรณัย นายเลอเกยีรต ิแกว้ศรจีนัทร์

นายณฐัภทัร สวุรรณประทปี นายวชัระ  ทพิยพ์ลิา นายชยัธวชั เนียมศิริ พ.อ.อ.ปญัญา  สระทองอุ่น

กลุ่มงานบรรจแุตง่ตั �งและข้อมลูบคุคล กจ.สป.


