
ล ำดับ จังหวัด ล ำดับ จังหวัด
1 กระบี่ นาย สมควร ขันเงิน 46 นครปฐม นาย สุพจน์ ยศสิงห์ค า
2 กระบี่ 47 นครปฐม ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร
3 กาญจนบุรี นาย บวรศักด์ิ วานิช 48 นครปฐม
4 กาญจนบุรี นาย สมยศ ศิลปีโยดม 49 นครพนม (ชรก.สร.มท.) นาย ราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี
5 กาญจนบุรี 50 นครพนม นาง วิไลวรรณ ไกรโสดา
6 กาฬสินธ์ุ นาย สนั่น พงษ์อักษร 51 นครพนม นาย รังสรรค์ คัมภิรานนท์
7 กาฬสินธ์ุ (ชรก.สป.มท.) นาย ทรงกลด สว่างวงศ์ 52 นครราชสีมา นาย จรัสชัย โชคเรืองสกุล
8 กาฬสินธ์ุ 53 นครราชสีมา ว่าที่ ร.ต. อภินันท์ เผือกผ่อง
9 ก าแพงเพชร นาย เทวัญ หุตะเสวี 54 นครราชสีมา นาง ปิยะฉัตร อินสว่าง
10 ก าแพงเพชร 55 นครราชสีมา 
11 ขอนแก่น นาย ปานทอง สระคูพนัธ์ 56 นครศรีธรรมราช  นาย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี
12 ขอนแก่น นาย ศรัทธา คชพลายุกต์ 57 นครศรีธรรมราช นาย ถาวรวัฒน์ คงแก้ว
13 ขอนแก่น นาย วรทัศน์ ธุลีจันทร์ 58 นครศรีธรรมราช 
14 ขอนแก่น นาย สุเทพ มณีโชติ 59 นครศรีธรรมราช 
15 จันทบุรี นางสาว ปาณี นาคะนาท 60 นครสวรรค์ นาย ชัชวาลย์ ฉายะบุตร
16 จันทบุรี นาย พงษ์พฒัน์ วงศ์ตระกูล 61 นครสวรรค์ นาย ปรีชา เดชพนัธ์ุ
17 จันทบุรี 62 นครสวรรค์
18 ฉะเชิงเทรา นาย ประสงค์ คงเคารพธรรม 63 นนทบุรี นาย ชลธี ยังตรง
19 ฉะเชิงเทรา นาย สรายุทธ แก้วกุลปรีชา 64 นนทบุรี นาง จุรีรัตน์ เทพอาสน์
20 ชลบุรี นาย ธรรมศักด์ิ รัตนธัญญา 65 นนทบุรี นาง นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ
21 ชลบุรี นาย วิวัฒน์ มหาผลศิริกุล 66 นราธิวาส นาย ธรรมรงค์ คงวัดใหม่
22 ชลบุรี 67 นราธิวาส นาง พาตีเมาะ สะดียามู
23 ชัยนาท นาย วีระศักด์ิ ศรีโสภา 68 นราธิวาส นาย ไพโรจน์ จริตงาม
24 ชัยนาท 69 น่าน นาย วิบูรณ์ แววบัณฑิต
25 ชัยภูมิ นาย ประทีป ศิลปเทศ 70 น่าน นาย สัมฤทธ์ิ สวามิภักด์ิ
26 ชัยภูมิ นาย สมเกียรติ ศรีษะเนตร 71 น่าน
27 ชัยภูมิ นาย กรกต ธ ารงวงศ์สวัสด์ิ 72 บึงกาฬ นาย ธวัชชัย ศรีทอง
28 ชุมพร นาย สนิท ศรีวิหค 73 บึงกาฬ
29 ชุมพร นาย สมพร ปัจฉิมเพช็ร 74 บุรีรัมย์ นาย ด ารงชัย เนรมิตตกพงศ์
30 เชียงราย นาย ภาสกร บุญญลักษม์ 75 บุรีรัมย์
31 เชียงราย ว่าที ่ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร 76 บุรีรัมย์
32 เชียงราย นาย ภาษเดช หงษ์ลดารมภ์ 77 ปทุมธานี นาย ผล ด าธรรม
33 เชียงใหม่ นาย วิรุฬ พรรณเทวี 78 ปทุมธานี นาย ชาธิป รุจนเสรี
34 เชียงใหม่ (รกน.ทปษ.) นาย พฒิุพงศ์ ศิริมาตย์ 79 ปทุมธานี นาย จรูญศักด์ิ สิงหเดช
35 เชียงใหม่ นาย คมสัน สุวรรณอัมพา 80 ประจวบคีรีขันธ์ นาย ธีรพนัธ์ นันทกิจ
36 เชียงใหม่ 81 ประจวบคีรีขันธ์ นาย ภิรมย์ นิลทยา
37 ตรัง นาย ขจรศักด์ิ เจริญโสภา 82 ประจวบคีรีขันธ์ นาย คมสัน เจริญอาจ
38 ตรัง นาย ไพบูลย์ โอมาก 83 ปราจีนบุรี นาย รณรงค์ นครจินดา
39 ตราด นาย ณัฐพงษ์ สงวนจิตร 84 ปราจีนบุรี นาย วรพจน์ แววสิงห์งาม
40 ตราด นาย ศุภมิตร ชิณศรี 85 ปัตตานี นาย พงศ์เทพ ไข่มุกด์
41 ตาก นาย สมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ 86 ปัตตานี นาย สมนึก พรหมเขียว
42 ตาก นาย วรานนท์ ย้ิมมงคล 87 ปัตตานี นาย พรหมพริิยะ กิจนุสนธ์ิ
43 ตาก 88 พระนครศรีอยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ
44 นครนายก นาย อุดมเขต ราษฎร์นุ้ย 89 พระนครศรีอยุธยา นาย นิวัฒน์ ภาตะนันท์
45 นครนายก นาย บัญชา เชาวรินทร์ 90 พระนครศรีอยุธยา นางสาว นุชนาถ ประทีปธีรานันต์

           ช่ือ - สกุล            ช่ือ - สกุล

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)รำยนำมรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -
 - ว่ำง -

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -

 - ว่ำง -
 - ว่ำง -

 - ว่ำง -



ล ำดับ จังหวัด ล ำดับ จังหวัด
91 พะเยา นาย วุฒิชัย เสาวโกมุท 136 ลพบุรี นาย ผดุงศักด์ิ หาญปรีชาสวัสด์ิ
92 พะเยา นาย ชุติเดช มีจันทร์ 137 ลพบุรี นาย พริิยะ ฉันทดิลก
93 พงังา นาย โชตินรินทร์ เกิดสม 138 ลพบุรี 
94 พงังา 139 ล าปาง นาย สิธิชัย จินดาหลวง
95 พทัลุง นาย วิรัตน์ รักษ์พนัธ์ 140 ล าปาง นาย สุรพล บุรินทราพนัธ์ุ
96 พทัลุง นาย ศิลป์ชัย รามณีย์ 141 ล าปาง นาย ก่อพงษ์ โกมลรัตน์
97 พจิิตร นาย สุเทพ วงษ์พานิช 142 ล าพนู นาย ส าเริง ไชยเสน
98 พจิิตร นาย เกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน 143 ล าพนู นาย วรยุทธ เนาวรัตน์
99 พษิณุโลก นาย ชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ 144 เลย นาย โสภณ สุวรรณรัตน์
100 พษิณุโลก นาย ไพบูลย์ ณะบุตรจอม 145 เลย นาย ชนาส ชัชวาลวงศ์
101 พษิณุโลก 146 เลย 
102 เพชรบุรี นาย ณัฐวุฒิ เพช็รพรหมศร 147 ศรีสะเกษ นาย ธงชัย เจริญพานิชย์กุล
103 เพชรบุรี 148 ศรีสะเกษ 
104 เพชรบูรณ์ นาย สาคร รุ่งเรือง 149 ศรีสะเกษ
105 เพชรบูรณ์ นาย พงษ์พทิยา ธนไกรศรีทอง 150 สกลนคร นาย ปรีชา ทองค า
106 เพชรบูรณ์ 151 สกลนคร
107 แพร่ นาย นิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ 152 สกลนคร
108 แพร่ นาย โชคดี อมรวัฒน์ 153 สงขลา นาย อ าพล พงศ์สุวรรณ
109 ภูเก็ต นาย ธัญญวัฒน์ ชาญพนิิจ 154 สงขลา
110 ภูเก็ต นาย สุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย 155 สงขลา
111 ภูเก็ต นาย วงศกร นุ่นชูคันธ์ 156 สงขลา
112 มหาสารคาม นาย พเิชษฐ์ ปาณะพงศ์ 157 สตูล นาย ศักระ กปิลกาญจน์
113 มหาสารคาม นาย นที มนตริวัต 158 สตูล นาย ศักดา วิทยาศิริกุล
114 มหาสารคาม (ชรก.สป.มท.) นาย ธรรมนูญ แก้วค า 159 สมุทรปราการ นาง ศิวพร ฉั่วสวัสด์ิ
115 มุกดาหาร นาย ศักด์ิสิทธ์ิ สกุลลิขเรศสีมา 160 สมุทรปราการ นาย ธฤต ส าราญเวทย์
116 มุกดาหาร นาย สุวิทย์ จันทร์หวร 161 สมุทรปราการ นาย ชัยพจน์ จรูญพงศ์
117 มุกดาหาร นาย บุญช่วย น้อยสันเทียะ 162 สมุทรสงคราม นาย วีรัส ประเศรษโฐ
118 แม่ฮ่องสอน นาย จารึก เหล่าประเสริฐ 163 สมุทรสงคราม นาย วงเทพ เขมวิรัตน์
119 แม่ฮ่องสอน 164 สมุทรสาคร นาย ธีรพฒัน์ คัชมาตย์
120 ยโสธร นาย สมเพชร สร้อยสระคู 165 สมุทรสาคร นาย สุรศักด์ิ ผลยังส่ง
121 ยโสธร นางสาว สิริมา วัฒโน 166 สระแก้ว นาย วิทยา มากปาน
122 ยะลา นาย วรเชษฐ พรมโอภาษ 167 สระแก้ว นาย ณัฏฐชัย น าพลูสุขสันต์ิ
123 ยะลา นาย เจษฎา จิตรัตน์ 168 สระบุรี นาย สมภพ สมิตะสิริ
124 ยะลา นาย นิมะ มะกาเจ 169 สระบุรี นาง อังคณา ชิตะติตติ
125 ร้อยเอ็ด นาย เลิศบุศย์ กองทอง 170 สิงห์บุรี นาย ศิริชัย ศรีเหนี่ยง
126 ร้อยเอ็ด นาย ด ารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ 171 สิงห์บุรี นาย ณัฐพล ธานีรัตน์
127 ร้อยเอ็ด นาย ทวี จงประเสริฐ 172 สุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข
128 ระนอง นาย พรเทพ ผ่องศรี 173 สุโขทัย
129 ระนอง 174 สุพรรณบุรี นาย ภูสิต สมจิตต์
130 ระยอง นาย ปริญญา โพธิสัตย์ 175 สุพรรณบุรี
131 ระยอง นาย ยุทธพล องอาจอิทธิชัย 176 สุราษฎร์ธานี นาย ธีระ อนันตเสรีวิทยา
132 ระยอง ว่าที ่ร.ต. พรุิณ เหมะรักษ์ 177 สุราษฎร์ธานี นาย ประเวศ ไทยประยูร
133 ราชบุรี นาย เกียรติศักด์ิ ตรงศิริ 178 สุราษฎร์ธานี นาง แจ่มจิตร์ พลูสวัสด์ิ
134 ราชบุรี นาย วิสาห์ พลูศิริรัตน์ 179 สุราษฎร์ธานี นาย สุทธิพงษ์ คล้ายอุดม
135 ราชบุรี นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง
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ล ำดับ จังหวัด ล ำดับ จังหวัด
180 สุรินทร์ นาย นิวัติ น้อยผาง 192 อุดรธานี นาย วันชัย จันทร์พร
181 สุรินทร์ นาย กฤษฎา แก้วสองเมือง 193 อุดรธานี นาย ปราโมทย์ ธัญญพชื
182 สุรินทร์  (ชรก.สป.มท.) นาย ชานน วาสิกศิริ 194 อุดรธานี 
183 หนองคาย นาย สุชน ภัยธิราช 195 อุตรดิตถ์ นาย พภัิช ประจันเขตต์
184 หนองคาย นาย ณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ 196 อุตรดิตถ์
185 หนองคาย นาย ศุภกร มูลสุวรรณ 197 อุทัยธานี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
186 หนองบัวล าภู นาย สันติ เหล่าบุญเสง่ียม 198 อุทัยธานี นาย พยนต์ อัศวพชิยนต์
187 หนองบัวล าภู นาย เวียงชัย แก้วพนิิจ 199 อุบลราชธานี นาย เฉลิมพล มั่งค่ัง
188 อ่างทอง นาย พงษ์พนัธ์ วิเชียรสมุทร 200 อุบลราชธานี นาย เธียรชัย พทุธรังษี
189 อ่างทอง นาย พรพจน์ บัณฑิตยานุรัตน์ 201 อุบลราชธานี นาย วิรุจ วิชัยบุญ
190 อ านาจเจริญ นาย ธนูสินธ์ ไชยสิริ 202 อุบลราชธานี นาย ศุภศิษย์ กอเจริญยศ
191 อ านาจเจริญ นาย พจิิตร บุญทัน
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