27/2/2012

จว.
กบ.
กจ.
กส.
กพ.

ขก.

จบ.
ฉช.
ชบ.

ชน.
ชย.
ชพ.
ชร.
ชม.

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ าสํานักงานจังหวัด
ผวจ./หน.สนจ.
รอง ผวจ.
จว.
ผวจ./หน.สนจ.
นายประสิ ทธิ โอสถานนท์
นายอุเทน ตัณตรีบรู ณ์
บร. นายคณิ ต เอี(ยมระหงษ์
นายณรงค์ วุ่นซิว
นายสมาน แสงสอาด
ว่าง
นายชัยวัฒน์ ลิ มป์ วรรณธะ
นายพงศธร สัจจชลพันธ์
นายกาศพล แก้วประพาฬ
ว่าที& ร.ต.เชิดศักดิ ' จําปาเทศ
ปท. นายขจรศักดิ สิ งโตกุล

นายสมศักดิ สุวรรณสุจริ ต
นายสุวทิ ย์ สุบงกฎ
นายชัยรัตน์ ธาราสันติสขุ
ั นตระกูล
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
นายปรัชญา จินต์จนั ทรวงศ์
ปข. นายวีระ ศรีวฒ
นายวันชัย สุทิน
นายประธาน ดวงพัตรา
นางอําพัน รุง่ แจ้ง
นางพัชรี วิรหู ญาณ
นายจีระเกียรติ ภูมสิ วัสดิ '
ปจ. นางสาวจิ ตรา พรหมชุติมา
นายสมบัติ ตรีวฒ
ั น์สุวรรณ
นายพยัต ชาญประเสริฐ
นายเดชฤทธิ- ปญั จะมูล
นายคุมพล บรรเทาทุกข์
นายทรงพล จําปาพันธ์
ปน. นายธีระ มิ นทราศักดิ
นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ
นายชัยวัฒน์ ศิรนิ ุพงษ์
นายวิ ชิต ชาตไพสิ ฐ
นายเกรียงเดช เข็มทอง
นายสมชาย ปญั ญเจริญ
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร
อย. นายวิ ทยา ผิ วผ่อง
นายเริ งศักดิ มหาวิ นิจฉัยมนตรี
นางสุมติ รา ศรีสมบัติ
ว่าง
นายไพศาล วิมลรัตน์
นายบัณฑิตย์ เทวีทวิ ารักษ์
พย. นายไมตรี อิ นทุสุต
นายคมสัน เอกชัย
นายภัครธรณ์ เทียนไชย
นายวิรฬุ พรรณเทวี
นายประธาน สุรกิจบวร
นายพงษ์ศกั ดิ ' ปรีชาวิทย์
พง. นายธํารงค์ เจริ ญกุล
นายพรชัย ขวัญสกุล
ว่าง
นายจําลอง โพธิ สุข
นางพรรณี งามขํา
พท. นายวิ ญ7ู ทองสกุล
นายเฉลิมเกียรติ วรวุฒพิ ทุ ธพงศ์
นายธานี ธัญญาโภชน์
นายวิมล ทิพยมณฑา
นายชนะ นพสุวรรณ
นายอุกริช พึง& โสภา
พจ. นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร
นายเผด็ฌ โชติมณี
นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์
นายณรงค์ รักร้อย
นายพิ นิจ เจริ ญพานิ ช
นายชาติชาย อุทยั พันธ์
พล. นายปรีชา เรืองจันทร์
นางดวงเดือน ลอยผา
นายเหนือชาย จิระอภิรกั ษ์
นายวิรฬุ ห์ อัคคะ
นายธานิ นทร์ สุภาแสน
นายสุรชัย ลิน: ทอง
ว่าง
นายพินิจ หาญพาณิชย์
พบ. นายวิ นัย บัวประดิ ษฐ์
ม.ล.ปนัดดา ดิ ศกุล
นายวรการ ยกยิง&
ว่าง
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์
นายชูชาติ กีฬาแปง
พช. นายจิ รายุทธ วัจนะรัตน์
นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั งและข้ อมูลบุคคล กจ.สป.

รอง ผวจ.
ว่าง
นายพินิจ บุญเลิศ
นายไพศาล สําราญทรัพย์
ว่าง
นายประสิทธิ ' บุญลิขติ
น.ส.ณุวรรณา อนันตกิจไพศาล
นายสมมิตร ศิลป์ประเสริซ
นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
นายชยาวุธ จันทร
ว่าง
นายเสรี ศรีหะไตร
ว่าที& ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพนั ธ์
นายวิทยา พานิชพงศ์
นางปรียา ปาลิโพธิ
นายทวี นริสศิรกิ ุล
นายกาจพล เอิบสุขสิร ิ
นายนิมติ วันไชยธนวงศ์
นายศุภชัย เหลืองแสงทอง
นายสุรนิ ทร์ เพชรสังข์
นายสุชาติ สุวรรณกาศ
ว่าที& ร.ต.สมโภชน์ สุวรรณรัตน์
นางอัจฉราภรณ์ บุญญรังสี
นายสุรยิ นั ต์ กาญจนศิลป์
นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย
นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์
นายนริศ ปิ ยพฤทธิ '
ว่าง
นายประสาน วงศ์สวัสดิ '
นายสุชาติ ราษฎร์ดุษฎี
นายศุภชัย เอีย& มสุวรรณ

จว.
ผวจ./หน.สนจ.
ลป. นายบุญเชิ ด คิ ดเห็น
นางชุลวี นั ทน์ สายสิงห์ทอง
ลพ. นายสุรชัย ขันอาสา
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ
ลย. นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา
นายไชยยง พิทกั ษ์สฤษดิ-

รอง ผวจ.
นายสุรชัย จงรักษ์
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร
นายชุมพร แสงมณี
นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย
นายภานุ แย้มศรี
นายชัยภัทร หิรณ
ั ยเลขา

ศก. นายประทีป กีรติ เรขา
ว่าง

นายอํานาจ รอดบํารุ ง
สป. นางวรรณิ ดา บุญประคอง
นายจิ รศักดิ มุทิตานนท์
สส. นายธนน เวชกรกานนท์
นายทรรศนะ วิชยั ธนพัฒน์
สค. นายจุลภัทร แสงจันทร์
ว่าง
สก. นายศานิ ตย์ นาคสุขศรี
นายเกียรติศกั ดิ- ตรงศิร ิ
สบ. นายถาวร พรหมมีชยั
นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์

นายสนิท ขาวสอาด
นายไกรราศ แก้วดี
นายสุรยิ ะ อมรโรจน์วรวุฒิ
นางวิตยา ประสงค์วฒ
ั นา
นายพัณณ์เดชน์ ศรีจนั ทร์
นายณัฐพงศ์ ศิรชิ นะ
นายพิรสิญจ์ พันธุเ์ พ็ง
นายสุรพล พนัสอําพล
นายกฤติพงษ์ คงแข็ง
นายวัชรินทร์ ทองสกุล
นายสุรชัย อังเกิดโชค
นายปวิณ ชํานิประศาสน์
นายอุทาร พิชญาภรณ์
ว่าที& ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
นายชัช กิตตินภดล
นายวินยั วิทยานุกลู
นายชโลธร ผาโคตร
นายประดิษฐ์ ทิพย์สมุ าลัย

สห. นายพิ เชษฐ ไพบูลย์ศิริ
นายศิรชิ ยั ศรีเหนียง

นายอํานวย ตัง: เจริญชัย
นายณรงค์ อ่อนสอาด

สน. นายจริ นทร์ จักกะพาก
นายประสงค์ คงเคารพธรรม
สข. นายกฤษฎา บุญราช
ว่าง
สต. นายพิ ศาล ทองเลิ ศ

27/2/2012
รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ าสํานักงานจังหวัด
จว.
ผวจ./หน.สนจ.
รอง ผวจ.
จว.
ผวจ./หน.สนจ.
ตง. นายเสนี ย์ จิ ตตเกษม
นายไชยยศ ธงไชย
พร. นายเกษม วัฒนธรรม
นายนิมติ ร นิลวัตร
นายสาธร นราวิสทุ ธิ '
นายธนากร อึงจิตรไพศาล
ตร. น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื(อง
นายนพดล ศรีสขุ
ว่าง
นายประทีป จงสืบธรรม
ภก. นายตรี อัครเดชา
ิ
ตก. นายสุรยะ ประสาทบัณฑิ ตย์
นายวุฒิ สิทธิสรุ าษฎร์
นายประเจียด อักษรธรรมกุล
นายเบญจพล เปรมปรีดา
นายมงคล สัณฐิตวิ ฑ
ิ รู
นย. นายสุรชัย ศรีสารคาม
ว่าง
มค. นายวีระวัฒน์ ชื(นวาริ น
นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดินายเฉลิมชัย ปณั ฑะโชติ
นายวินยั ตรงจิตพิทกั ษ์
นฐ. นายนิ มิต จันทน์วิมล
นายอภินนั ท์ จันทรังษี
มห. นายชาญวิ ทย์ วสยางกูร
นางสันวณี สุวรรณจูฑะ
นางวารุณี พงษ์ศวิ าภัย
ว่าง
นพ. นายอนุกลู ตังคณานุกลู ชัย
นายยงยุทธ นุกจิ รังสรรค์
มส. นางนฤมล ปาลวัฒน์
นายนพดล ไพฑูรย์
นายสมดี คชายังยื
& น
นายชัยยงค์ วุฒมิ านานนท์
นม. นายชวน ศิ รินันท์พร
นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
ยส. นายประวัติ ถีถะแก้ว
นายรัชกฤช สถิรานนท์
ว่าง
ว่ าง
นายสุชาติ นพวรรณ
ยล. นายเดชรัฐ สิ มศิ ริ
นศ. นายวิ โรจน์ จิ วะรังสรรค์
ว่าที& ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต
ว่าง
นายทรงพล สวาสดิ 'ธรรม
นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริ ญ
นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์
รอ. นายสมศักดิ ขําทวีพรหม
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
นว. นายชัยโรจน์ มีแดง
นายวินยั สิทธิมณฑล
นายสรสิทธิ- ฤทธิส- รไกร
นายอํานาจ ตัง: เจริญชัย
นายศักดิ ' สมบุญโต
รน. นายพีระศักดิ หิ นเมืองเก่า
นบ. นายวิ เชียร พุฒิวิญ7ู
นายดุลเดช วัชรสินธุ์
ว่าง
นายสุรพล วาณิชเสนี
ร.ต.สุวชิ า แก้วมณี
รย. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
นธ. นายอภิ นันท์ ชื(อธานุวงศ์
นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรฦณ
ว่ าง
ว่าง
นายประดิษฐ์ สุดนธสวัสดิ '
รบ. นายชนม์ชื(น บุญญานุสาสน์
นายสามารถ วราดิสยั
นายวิทรู ชั ศรีนาม
นายอดิศร พิทยายน
นน. นายพงษ์ศกั ดิ วังเสมอ
นายภิญโญ ประกอบผล
นายวิทยา กามนต์
ลบ. นายฉัตรชัย พรหมเลิ ศ
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั งและข้ อมูลบุคคล กจ.สป.

รอง ผวจ.
นายเสรี คําภีรธัมโม
ว่าง

จว.
ผวจ./หน.สนจ.
สท. นายจักริ น เปลี(ยนวงษ์
นายวสันต์ ชํานาญจุย้
สพ. นายสมศักย์ ภูรีศรีศกั ดิ

นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์
นายสมเกียรติ สังขาวสุทธิรกั ษ์
นายสุทธินนั ท์ บุญมี
นายยิง& ยศ ธนะจันทร์
นายธงชัย ลืออดุลย์
นายบุญยืน คําหงษ์
นายทวีศกั ดิ ' วัฒนธรรมรักษ์
นายสุทธา สายวณิชย์
นายนิรนั ดร์ สมสมาน
นายชูศกั ดิ ' ตรีสาร
นายอุดร น้อยทับทิม
นายสายัณห์ อินทรภักดิ '
นายประยูร รัตนเสนีย์
นายศักดิชั' ย กาญจนะวรรณ
นายณรงค์ พลละเอียด
นายสุรศักดิ ' เจริญศิรโิ ชติ

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
สฎ. นายธีระยุทธ เอี(ยมตระกูล
ว่าที ; ร.ต.วิชวุทย์ จินโต

ร.ต.ปฐวี ปรัตคจริยา
นายประภัสสร์ มาลากาจน์
ว่าที& ร.ต.สุพรี พ์ ฒ
ั น์ จองพานิช
นายวราวุธ ปิ& นเงิน
นายสุรพล แสวงศักดิ '
นายณรงค์ ครองชนม์
นายปิ ตธิ รรม ฐิตมิ นตรี
นายธนาคม จงจิระ
นายวัชระ ทิพย์พลิ า

สร. นายนิ รนั ดร์ กัลยาณมิ ตร
นายเสนอ พิศเพ็ง
ั น์
นค. นายวิ รตั น์ ลิ;มสุวฒ
นายสมฤกษ์ บัวใหญ่
นภ. นายระพี ผ่องบุพกิ จ
ว่าที ; ร.ต.สุรศักดิ- วงศาโรจน์
อท. นายวิ ศว ศะศิ สมิ ต
นายวินิตย์ ปิ ยะเมธาง
อจ. นายกําธร ถาวรสถิ ตย์
ว่าง
อด. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
นายเทวัญ สรรค์นิกร

อต. นายโยธิ นศร์ สมุทรคีรีจ์
นายยงยุทธ สิงห์ธวัช
อน. นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
นายณรงค์ศกั ดิ- เฉลิมเกียรติ
อบ. นายสุรพล สายพันธ์
นายธัชชัย สีสวุ รรณ
บฬ. นายพรศักดิ เจียรณัย
นายชัยธวัช เนี ยมศิ ริ

รอง ผวจ.
นายสมิทธิ ' ปาลวัฒน์วไิ ชย
นายปิ ติ แก้วสลับสี
นายสุภทั ร์ ศรีสนุ ทรพินิต
นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์
นายวงศศิร ิ พรหมชนะ
ว่าง
นายชลอศักดิ ' วาณิชย์เจริญ
นายยุทธนา วิรยิ ะกิตติ
นายวิเชียร จันทรโณทัย
นายพิภพ ดําทองสุข
นายวิวฒ
ั เมธีวรรณกิจ
นายวิเชียร ปิ ยะวรากร
นายกอบเกียรติ กาญจนะ
นายสมาน วงศ์วรายุทธ
น.ส.เบญจวรรณ์ พาละหาญ
นายปญั ญา งานเลิศ
นายอภิชาติ งามกมล
นายธีรวุฒิ ศิรวิ รรณ
นายสาโรช แสงอรุณ
นายชยพล ธิตศิ กั ดิ '
นายนพวัชร สิงห์ศกั ดา
นายนาวิน สินธุสอาด
นายเฉลิมชัย เฟื&องคอน
นายประหยัด ยะคะนอง
นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ
นายประวัติ รัฐริ มย์
นายวิโรฒ มีแก้ว
นายอดิศกั ดิ ' เทพอาสน์
นายเลอเกียรติ แก้วศรีจนั ทร์
พ.อ.อ.ปญั ญา สระทองอุ่น

