รายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสาหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน ๗๖ จังหวัด จานวนทั้งสิ้น ๔๐๕ คน
(เอกสารแนบท้ายคาสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๗๕/๒๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
กลุ่มที่ ๑
๑. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดนนทบุรี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายธวัชชัย
ธรรมรักษ์
(๒) นายสนอง
ตรงเที่ยง
(๓) นายปรีชา
พุตฉาย
(๔) นาวาเอก ธานินทร์
ภูอุดม
(๕) นายสมคิด
จาศิลป
(๖) พันตารวจโท สุชาติ
สุระสัจจะ

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
นนทบุรี
นนทบุรี
สระบุรี
ปทุมธานี
ลพบุรี
สระบุรี

๒. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดปทุมธานี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายผาชัย
โปรียานนท์
(๒) นายประจักษ์
เปรมจิตต์
(๓) นายปรีชา
พูลสมบัติ
(๔) นายวิสิทธิ์
เงินทิพย์
(๕) พลตารวจตรี โกศล
บัวประเสริฐ
(๖) นายสานิตย์
จันทรนิยม

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
อ่างทอง
อ่างทอง
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี

๓. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ
สกุล
(๑) นายอนุสรณ์
โกษะ
(๒) นายชโลธร
ผาโคตร
(๓) นายเบญจพล
เปรมปรีดา
(๔) นายอิสระ
เสียงเพราะดี
(๕) พลเอก สิทธิพร
ทับเที่ยง

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

-๒-

)

๔. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดลพบุรี
ชื่อ
สกุล
(๑) พลตรี สมศักดิ์
รุ่งรัศมี
(๒) นางจารุวรรณ
แก่นทรัพย์
(๓) นายสมชัย
ไกวัลนรเศรษฐ์
(๔) นายจุฑาพงษ์
รัตนโชติ
(๕) นายสมศักดิ์
พัวพันธุ์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ลพบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

๕. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อ
สกุล
(๑) พันตารวจโท สมบัติ
เกษบุญชู
(๒) นายกิตติกร
ชวนะพงศ์
(๓) นายขวัญชัย
พานิชการ
(๔) นายประสงค์
ทองมา
(๕) พันตารวจโท รังสฤษดิ์
สุวรรณวัฒนะ
(๖) พลตารวจตรี สันติ
วิจักขณา

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
สระบุรี
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร

๖. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสระบุรี
ชื่อ
สกุล
(๑) ร้อยตารวจเอก สัมพันธ์
วงมา
(๒) นายโสภณพงศ์
เหตานุรักษ์
(๓) นายจัตุพร
ตันเจริญ
(๔) นายจิตจรูญ
ตันติวาลา
(๕) นายบุญสืบ
กลิ่นธรรม

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สระบุรี
สระบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
อ่างทอง

-๓๗. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายวรเทพ
วิโรจน์พันธุ์
(๒) นายสุทัศน์
นาวีระ
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
โถสุวรรณจินดา
(๔) นายสาราญ
สุดถนอม
(๕) นายเรวัต
อัมพวานนท์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา

๘. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดอ่างทอง
ชื่อ
สกุล
(๑) นายวิระ
บุญประสิทธิ์
(๒) นายสมบัติ
กลิ่นกุหลาบ
(๓) นายองอาจ
อ้อหิรัญ
(๔) นางนรา
วงษ์สวรรค์
(๕) นายคณิศร
โพธิ์นิล

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
อ่างทอง
อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
สิงห์บุรี

กลุ่มที่ ๒
๙. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายจาลอง
สุทธิงาม
(๒) นายเสนอ
ชูจันทร์
(๓) นายมนัส
อ่าทอง
(๔) พลตารวจตรี กาพล
กอสกุล
(๕) นายอัฐถวินิต
พิพัฒน์พรชาติ

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรสงคราม
ราชบุรี

(๖)
(๗)

-๔กลุ่มที่ ๒
๑๐. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดชัยนาท
ชื่อ
สกุล
(๑) พลตารวจตรี มนตรี
จินดา
(๒) นายสุชาติ
ปานพรม
(๓) นายมงคล
บัวตูม
(๔) พันตารวจโท อนุศาสน์
โตสิงห์
(๕) นายจรูญ
ศรีสุขใส

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ชัยนาท
ชัยนาท
อุทัยธานี
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี

๑๑. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครปฐม
ชื่อ
สกุล
(๑) นายรังสรรค์
มหารมย์
(๒) นายสมศักดิ์
กุลมา
(๓) ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย
สามกษัตริย์
(๔) นายประทีป
เยี่ยมสวัสดิ์
(๕) พลตารวจตรี วิศิษฐ์
โสมินทุ

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
นครปฐม
นครปฐม
สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร
กาญจนบุรี

๑๒. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสิทธิพร
สุขประเสริฐ
(๒) พันตารวจโท หงษ์ยนต์
หิญชีระนันทน์
(๓) พลโท ดิเรกพล
วัฒนะโชติ
(๔) นายชนะชาย
บุญทรง
(๕) นายบรรเทิง
สืบวงษ์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ชัยนาท
อุทัยธานี
ราชบุรี

(๖)
(๗)
(๘)

-๕๑๓. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดราชบุรี
ชื่อ
สกุล
(๑) ร้อยตารวจตรี ชยสร
รุ่งเรือง
(๒) นางอสมาวัณย์
ทองใย
(๓) นายทานุก
สัมมาวิริยา
(๔) นายประโดม
รัชเวทย์
(๕) นายศันสนะ
ตันติชาติ

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ราชบุรี
ราชบุรี
อุทัยธานี
กาญจนบุรี
นครปฐม

๑๔. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสุคนธศักดิ์
สิงห์โตเกษม
(๒) ว่าที่ร้อยตรี ปฐวี
ปรัตคจริยา
(๓) นายสมยศ
สาเนียงงาม
(๔) นายเจริญ
ลาภศิริอนันต์กุล
(๕) นายมงคล
แก้วถาวร

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี

๑๕. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อ
สกุล
(๑) นายนิคม
มากรุ่งแจ้ง
(๒) นางดนุชา
พุทธิสมสถิตย์
(๓) พันตารวจโท สุรพล
ปัญญาประดิษฐ์
(๔) นายวินัย
รุ่งฤทธิเดช
(๕) นายยุทธนา
พันธุ์ศรีวิลาส

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
ชัยนาท

-๖๑๖. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อ
สกุล
(๑) นาวาอากาศเอก สมควร
ยงยุทธ
(๒) นายพิมาย
โสมะภีร์
(๓) นางพนอม
พวงสมบัติ
(๔) นายเกษม
เม่งสวัสดิ์
(๕) นายสุพร
สุวรรณโชติ

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม

๑๗. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุทัยธานี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสมนึก
โพธิวัลย์
(๒) นายจักรภพ
นาคะรัต
(๓) นายณรงค์
ครองชนม์
(๔) นางสาวศรีประภา
เรืองแก้วมณี
(๕) นายณรงค์
ศรีเฮงไพบูลย์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
ราชบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี

กลุ่มที่ ๓
๑๘. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดจันทบุรี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายเสาวภักดิ์
สกุลโรมวิลาส
(๒) พันตารวจโท สมชีพ
บรรเทาวงษ์
(๓) นายพยัคฆพันธุ์
โพธิ์แก้ว
(๔) นายพิพัฒน์
ฤกษ์สหกุล
(๕) นางพวงผกา
เจริญรื่น

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
จันทบุรี
จันทบุรี
ตราด
ตราด
ฉะเชิงเทรา

-๗๑๙. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อ
สกุล
(๑) นายเฉลิมพล
ชัยกิตติภรณ์
(๒) นายธนวัฒน์
เกตุงาม
(๓) นายโชติเดช
ชวัติชัย
(๔) นายทายุทธ
ผลวานิชย์
(๕) นายอารมณ์
สุวรรณราช

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี

๒๐. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดชลบุรี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายฉัตรชัย
นิพัฒน์ศิริผล
(๒) นายพรชัย
ขวัญสกุล
(๓) นายสมศักดิ์
สุขปิติ
(๔) นายวัชรินทร์
รักชาติเจริญ
(๕) ว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย
ยอดมิ่ง
(๖) นายอนุรักษ์
คล้ายขา

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ชลบุรี
ชลบุรี
ตราด
นครนายก
นครนายก
ระยอง

๒๑. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดตราด
ชื่อ
สกุล
(๑) นายปรีชา
อิ่มโภชน์
(๒) นายสุรศักดิ์
อานมณี
(๓) นางสุจิตรา
ชนะสิทธิ์
(๔) นาวาตรี ไพฑูรย์
บัวประเสริฐ
(๕) นายวัททพร
เกษรแพทย์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ตราด
ตราด
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ระยอง

-๘๒๒. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครนายก
ชื่อ
สกุล
(๑) นายพจน์
พจนพาณิชย์กุล
(๒) พลตรี เฉลิม
เรืองทอง
(๓) นายจงรักษ์
ใจสุข
(๔) พันเอก บุญเอื้อ
บุญฤทธิ์
(๕) พันตารวจโท ทินกร
แก้วช้าง

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
นครนายก
นครนายก
ระยอง
ชลบุรี
ตราด

๒๓. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสมบูรณ์
ดีเสมอ
(๒) พลโท พยนต์
พระศุกร์
(๓) นางสาวธัญญรัตน์
ยิ้มวาย
(๔) นายวันชัย
จันทา
(๕) พันตารวจเอก ยงยุทธ
ขอนดอก

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
นครนายก
ชลบุรี

๒๔. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดระยอง
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสันทัด
วิเศษศรี
(๒) นายพิรุฬห์
โตศุกลวรรณ์
(๓) นายพลากร
ศรีสุธรรม
(๔) พลเรือตรี วุฒิศักดิ์
คงนาวัง
(๕) นายไพโรจน์
อินทร์แก้ว

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ระยอง
ระยอง
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
ปราจีนบุรี

-๙๒๕. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสระแก้ว
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสวาท
เกตุงาม
(๒) นายวุฒิดนัย
สวัสดินฤนาท
(๓) พลเอก จานงค์
จันพร
(๔) นายสมพงษ์
จิรัจฉริยากูล
(๕) นายชัชวาล
บารุงจิต

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สระแก้ว
สระแก้ว
ชลบุรี
ระยอง
นครนายก

กลุ่มที่ ๔
๒๖. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดตรัง
ชื่อ
สกุล
(๑) นายประกาศ
ทองนะ
(๒) นายอนันต์
เกลาเกลี้ยง
(๓) พันโท กษิดิ์เดช
ไซร้สุวรรณ
(๔) นายไชย
พรหมศรี
(๕) นายวรเศรษฐ์
โชติวราธนศักดิ์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ตรัง
ตรัง
ยะลา
ยะลา
สตูล

๒๗. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดนราธิวาส
ชื่อ
สกุล
(๑) นายอนิรุทธ
ขะหมิมะ
(๒) นางจุรี
มะโนปลื้ม
(๓) นายสุโชติ
ชะนะพันธ์
(๔) นายสมศักดิ์
จรจิตร
(๕) นายประกอบ
ศรีทวี

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
นราธิวาส
นราธิวาส
ตรัง
พัทลุง
พัทลุง

-๑๐๒๘. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดปัตตานี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายอาลิต
อุสมาน
(๒) นายวัฒนาภรณ์
วรินทรเวช
(๓) นายไพศาล
อุบลสวัสดิ์
(๔) นายณัฐพล
ไชยกิจ
(๕) นายวโรทัย
แนวบรรทัด

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ปัตตานี
ปัตตานี
นราธิวาส
ยะลา
สงขลา

๒๙. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดพัทลุง
ชื่อ
สกุล
(๑) พันตารวจเอก วิรัตน์
อ่อนสง
(๒) นายวินัย
ปิดเมือง
(๓) นายคานึง
พลเดช
(๔) นายนิรุตธิ์
หะยีอาลี
(๕) ร้อยตารวจโท เสริม
อัตบุตร

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
พัทลุง
พัทลุง
ตรัง
ยะลา
ตรัง

๓๐. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดยะลา
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสกูล
จงจิตร
(๒) นายสุวรรณ
สัตยาทิตย์
(๓) พันตารวจเอก สมจิตร
นาสมยนต์
(๔) นายสุทธิพงศ์
ศิริบุญหลง
(๕) นายสมเจตน์
ปานจันทร์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ยะลา
ยะลา
ปัตตานี
ปัตตานี
ตรัง

-๑๑๓๑. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสงขลา
ชื่อ
สกุล
(๑) นายเฉลิมศักดิ์
ปาณศรี
(๒) นายสธน
เสนาสวัสดิ์
(๓) นาวาตรี สมเกียรติ
มาลัยหอม
(๔) นางสาวจีรพรรณ
จาศักดิ์
(๕) นายเจ๊ะอิสมาอิล
อดุลภักดี
(๖) นายสุนทร
เอียดนุสรณ์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สงขลา
สงขลา
นราธิวาส
ยะลา
นราธิวาส
นราธิวาส

๓๒. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสตูล
ชื่อ
สกุล
(๑) นายอรรถสิทธิ์
สุขบารุง
(๒) นายวิรัช
ไชยศักดิ์
(๓) พันตารวจเอก ประธีป
เทพไชย
(๔) พันตารวจเอก สุวัฒน์
ตุลาธร
(๕) นายพิเภก
นิลไพรัช

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สตูล
สตูล
ตรัง
ปัตตานี
สงขลา

กลุ่มที่ ๕
๓๓. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดกระบี่
ชื่อ
สกุล
(๑) นางสาวศมานันท์
หวังประเทือง
(๒) นายโชคดี
แทรกสุข
(๓) นายไชยันต์
ปฏิยุทธ
(๔) นายสิรยศ
อาจหาญ
(๕) พันตารวจเอก ธีระวัฒน์
รัตนไชย

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
กระบี่
กระบี่
ระนอง
พังงา
ชุมพร

-๑๒๓๔. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดชุมพร
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสมพล
ผลสมบูรณ์โชค
(๒) นายชิงชัย
รัตนพัฒน์
(๓) พันตารวจเอก สีธง
ชิณราช
(๔) นายธงชัย
วรรธนะพิศิษฐ์
(๕) นายมานิต
เเสงศรีจันทร์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ชุมพร
ชุมพร
ประจวบคีรีขันธ์
นครศรีธรรมราช
กระบี่

๓๕. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อ
สกุล
(๑) นายจาลอง
ช่องลมกรด
(๒) นายจารัส
เพชรทับ
(๓) นายวิโรจน์
สุวรรณวงค์
(๔) นายไพโรจน์
ทิมจันทร์
(๕) นางสาววนิดา
การขยัน
(๖) นายสุชาติ
วังวิเศษ

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ระนอง
พังงา
พังงา

๓๖. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ
สกุล
(๑) นายปราโมทย์
จันทรักษา
(๒) นายประภาส
ฉัตรมงคล
(๓) นายมงคล
ลิ้มสวาท
(๔) นางสาวทัศณี
เอื้อวงษ์ชัย
(๕) นายสมกิจ
เสวกวัชรี

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
กระบี่
กระบี่
ชุมพร

-๑๓๓๗. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดพังงา
ชื่อ
สกุล
(๑) นายกาธร
ขันธรรม
(๒) นายโชคชัย
พูลศรี
(๓) นายเอื้อม
จันทร์สุขโข
(๔) นายสุระวิชญ์
พูนจันทร์
(๕) นายพีรพงษ์
คัมภีรปกรณ์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
พังงา
พังงา
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี
ระนอง

๓๘. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดภูเก็ต
ชื่อ
สกุล
(๑) พันเอก อนันต์
อยู่ประสิทธิ์
(๒) นายวิทยา
ทองกุ้ง
(๓) นายมนัส
ศรีสุข
(๔) นางสาวทิพย์สุดา
วงศ์พรหมเมศร์
(๕) นายสัมพันธ์
ทองขาว

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ระนอง

๓๙. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดระนอง
ชื่อ
สกุล
(๑) นายชนะ
สรรค์คุณากร
(๒) นายวีรพงศ์
แซ่ลิ่ม
(๓) นายพงษ์นารถ
ทิพย์อักษร
(๔) นายปภาวิน
แสงสุริยา
(๕) นายประชา
วิรุณราช

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ระนอง
ระนอง
กระบี่
พังงา
พังงา

-๑๔๔๐. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายเชาวลิต
รอดนิตย์
(๒) พันตารวจเอก ภูมิเพ็ชร
พิพัฒน์เพ็ชรภูมิ
(๓) นายนิยุทธิ์
นวะมะรัตน
(๔) นายอินทรพล
สุทธิวิริยะ
(๕) พันตารวจเอก สงกรานต์ เพชรน้อย
(๖) พันตารวจเอก นริศ
สุนทรโรจน์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ประจวบคีรีขันธ์
กระบี่
ระนอง
ระนอง

กลุ่มที่ ๖
๔๑. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดขอนแก่น
ชื่อ
สกุล
(๑) นายวิเชียร
โพธิ์ศรี
(๒) พลตารวจเอก ประสิทธิ์
ทาดี
(๓) นายกุลดิลก
โถชัยคา
(๔) นายสมชัย
อมรวัฒนสวัสดิ์
(๕) นายชานาญ
กองแก้ว
(๖) นายศุภกิตติ์
มิควาฬ
(๗) พลตารวจตรี ชัยทัต
รุ่งแจ้ง

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สกลนคร
อุดรธานี
หนองคาย
นครพนม
หนองบัวลาภู

๔๒. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม
ชื่อ
สกุล
(๑) นายอานาจ
นาไชย
(๒) นายลาพอง
วิเศษศรี
(๓) นายเฉลิมชัย
เฉลิมชาติ
(๔) ว่าที่พันตรี วีรยุทธ
ไวยภาษ
(๕) นายนิพันธ์
สุวรรณวงศ์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
นครพนม
นครพนม
สกลนคร
อุดรธานี
บึงกาฬ

-๑๕๔๓. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดบึงกาฬ
ชื่อ
สกุล
(๑) นายคาน
เศษรักษา
(๒) พันตารวจโท อิสรพงษ์
พิมพ์สุวรรณ
(๓) นายสุวิทย์
ญาตินิยม
(๔) นายพินิจ
บุตรกัณหา
(๕) นางสาวทวีวรรณ
บุญนาจเสวี

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
บึงกาฬ
บึงกาฬ
นครพนม
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู

๔๔. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดเลย
ชื่อ
สกุล
(๑) พันตารวจเอก สมพงษ์
หงษ์ไพลิน
(๒) นายสรวิชญ์
ไชยสวัสดิ์
(๓) นางรัชนี
เกษคุปต์
(๔) นายเดชา
พจนสุนทร
(๕) นายถาวร
ศรีลุนช่าง

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
เลย
เลย
อุดรธานี
หนองคาย
บึงกาฬ

๔๕. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
ชื่อ
สกุล
(๑) พันตารวจโท ยุทธภูมิ
ชุมมณเฑียร
(๒) นายทรงศักดิ์
ไชยชมภู
(๓) พันตารวจเอก นิรุธ
ปัญญาธร
(๔) นายคอมฉันท์
นาเมืองรักษ์
(๕) พันเอก เรวัต
ไคขุนทด
(๖) นายสุชาติ
ศรีสุวรรณ

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สกลนคร
สกลนคร
หนองบัวลาภู
บึงกาฬ
ขอนแก่น
หนองบัวลาภู

-๑๖๔๖. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดหนองคาย
ชื่อ
สกุล
(๑) นายพัฒนธรณ์
กีรติรัฐวัฒน์
(๒) พันตารวจเอก ปัญญา
ปุยนุเคราะห์
(๓) พันตารวจตรี พิทักษ์
พรหมโคตรวงศ์
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ หันไชยุงวา
(๕) นายไชยวุฒิ
มนตรีรักษ์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
หนองคาย
หนองคาย
สกลนคร
สกลนคร
เลย

๔๗. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดหนองบัวลาภู
ชื่อ
สกุล
(๑) นายปิยะศักดิ์
คาสีลา
(๒) นางอุไรวรรณ
ศิริโยธา
(๓) พันโท เฉลิมพล
บุญยรัชชัยนนท์
(๔) นายวิสา
ยัญญลักษณ์
(๕) ว่าที่ร้อยโท ถวัลย์
บุรมรา

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
นครพนม
เลย
หนองคาย

๔๘. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายพิทยา
สุนทรวิภาต
(๒) นายยุทธศักดิ์
ภูธรโคตร
(๓) นายวิทยา
พิสัยพันธ์
(๔) นายศิริพงษ์
มุขศรี
(๕) นายปรีชา
ตึงตระกูล
(๖) นายธงชัย
ชานาญไพร

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
อุดรธานี
อุดรธานี
บึงกาฬ
สกลนคร
หนองคาย
นครพนม

-๑๗กลุ่มที่ ๗
๔๙. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อ
สกุล
(๑) นายฤทธิรงค์
พิลาไชย
(๒) นายเผด็ฌ
โชติมณี
(๓) นายสุรัตน์
ธรรมประกอบ
(๔) นายสมบูรณ์
นนทะโชติ
(๕) นายบรรลุ
ปรีพูล

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม

๕๐. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสงคราม
หิรัญเขว้า
(๒) นายชูชาติ
กิติคุณ
(๓) นายกิตติศักดิ์
จรอนันต์
(๔) นายกัมพล
ศรีบุญลือ
(๕) นายวิวัฒน์ชัย
เศรษฐชัย
(๖) นายประกาย
ตปนียากร

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
นครราชสีมา
มหาสารคาม

๕๑. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ
สกุล
(๑) ว่าที่ร้อยตรี ทวี
ชุนเกาะ
(๒) พันตารวจเอก พรเทพ
เพชรคง
(๓) นายสุรสิทธิ์
โคบารุง
(๔) นายสาโรจน์
ม่วงสมมุข
(๕) พันตารวจเอก เรืองยศ
ภูพานเพชร
(๖) พันตารวจเอก (พิเศษ) รวีวรรธน์ เทียนสุวรรณ
(๗) พันตารวจโท สุริยนต์
โคกสีอานวย
(๘) นายภูมิสิทธิ์
ขันตยานุกูลกิจ

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
กาฬสินธุ์
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
บุรีรัมย์

-๑๘๕๒. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อ
สกุล
(๑) พลตารวจตรี ฉัตรวรรษ
แสงเพชร
(๒) พันตารวจโท เติมศักดิ์
กองเพชร
(๓) พันตารวจโท อภิชัย
สิมลา
(๔) นายสุรเดช
เคราะห์ดี
(๕) พันตารวจเอก ขจรศักดิ์
ตาปนานนท์
(๖) นายกมล
คงสัตย์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา

๕๓. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสุทธิทธิ์
วัณณสุทธางกูร
(๒) พันตารวจเอก วันชัย
ยังเทียน
(๓) นายสุวัสส์
ศังขจันทรนันท์
(๔) พันตารวจโท สมยศ
พัดเย็น
(๕) นายวัชรเสถียร
ภูบุญลาภ

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
บุรีรัมย์
กาฬสินธุ์

๕๔. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อ
สกุล
(๑) นายจีระพล
แสวงเจริญ
(๒) นายประสิทธิ์
ยิ่งกาแหง
(๓) พันตารวจเอก จาลอง
คาดีบุญ
(๔) พันตารวจโท ประชิด
สะท้าน
(๕) นายจตุภูมิ
เรืองจิรารัตน์
(๖) นายณัฐจักร
ฤทธิพิชัยวัฒน์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
มหาสารคาม

-๑๙กลุ่มที่ ๘
๕๕. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
ชื่อ
สกุล
(๑) ว่าที่ร้อยตรี เนติวุฒิ
อัมไพพันธ์
(๒) พันตารวจเอก บัญญัติ
ธยาธรรม
(๓) พันตารวจเอก ประสิทธิ์
ดวงแสง
(๔) นายคเณศ
ดาโรจน์
(๕) นางวิภาวดี
เจียมเจริญสิน

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
มุกดาหาร
มุกดาหาร
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
ยโสธร

๕๖. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
ชื่อ
สกุล
(๑) นายประดิษฐ
รักเสรี
(๒) นายสาคร
เหล็กกล้า
(๓) พันตารวจโท บุญรอด
เจริญยิ่ง
(๔) นายบรรเลง
หลวงพรหม
(๕) พันตารวจเอก ชวลิต
นาคสุข

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ยโสธร
ยโสธร
สุรินทร์
มุกดาหาร
อานาจเจริญ

๕๗. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อ
สกุล
(๑) พันตารวจโท สมถวิล
จอกจอหอ
(๒) นายชาว
สุภาจินดานนท์
(๓) พลตรี ศักดิ์ชัย
ทองนุ่ม
(๔) นายบุญชวน
ด่านไทยวัฒนา
(๕) นายยุทธพล
พันธุ์เพ็ง
(๖) นายไพศาล
ตั้งเด่นจริง

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
ยโสธร

-๒๐๕๘. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสุรินทร์
ชื่อ
สกุล
(๑) พลตารวจตรี กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
(๒) พันตารวจโท อัครเดช
เพชรโต
(๓) นายสมบูรณ์
โหมดม่วง
(๔) นายณรงค์ศักดิ์
พลศักดิ์
(๕) พันตารวจเอก ภุชงค์
วรรณา
(๖) นายอร่าม
สัมพะวงศ์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สุรินทร์
สุรินทร์
อานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ

๕๙. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดอานาจเจริญ
ชื่อ
สกุล
(๑) นายวิทยา
จิตรมาศ
(๒) นายพูนเกียรติ
ศรีปัญญา
(๓) นายสมภพ
ว่องวัฒนกิจ
(๔) นายพลเดช
ศรีบุญเรือง
(๕) พันตารวจเอก วันชัย
เครือเช้า

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี

๖๐. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อ
สกุล
(๑) นายทรงเกียรติ
เสนาพันธุ์
(๒) นายอนิรุทธิ์
ด่านศิระวานิชย์
(๓) นายมงคล
คาเพราะ
(๔) นายวชิระ
ศรสุราษฎร์
(๕) นายเสมอ
สระศรี
(๖) พันตารวจเอก บุรีรัตน์
วังสะอาด
(๗) นายโยธิน
นิยมทอง

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
สุรินทร์
ยโสธร
สุรินทร์

-๒๑กลุ่มที่ ๙
๖๑. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดเชียงราย
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสุภักดิ์
เศวตวิษุวัต
(๒) นางพรสวรรค์
พงษ์ประภาส
(๓) นายสมชาย
สิทธิวงค์
(๔) นายประสงค์
พรหมสิทธิ์
(๕) พลตารวจตรี มณฑล
ปัญญายงค์
(๖) นายอภิเชษฐ์
วรรณโกฎิ

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
เชียงราย
เชียงราย
น่าน
พะเยา
เชียงใหม่
พะเยา

๖๒. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ
สกุล
(๑) นายไพโรจน์
แสงภู่วงษ์
(๒) พลตรี ต่อคุณ
ภักดีชนก
(๓) นายสมหวัง
เขื่อนแก้ว
(๔) นายเสรี
สระปัญญา
(๕) นายบุญชู
จันทร์ดา
(๖) นางสาวเรณู
ประสิทธิกุล
(๗) นายสมคิด
กันทะใจ

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แพร่

๖๓. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดน่าน
ชื่อ
สกุล
(๑) พลตารวจตรี ฉลองชัย
บุรีรัตน์
(๒) นายพีระพงษ์
มหาวงศนันท์
(๓) นายนิรันดร์
คาเสมานันทน์
(๔) นายเจียมศักดิ์
เทพวิไล
(๕) นายสุรพันธุ์
ตรีมงคล

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
น่าน
น่าน
เชียงราย
พะเยา
ลาปาง

-๒๒๖๔. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดพะเยา
ชื่อ
สกุล
(๑) พลตารวจตรี ชูชัย
ขุนคลังมีวน
(๒) นายชวลิต
อินต๊ะสาร
(๓) นายวัชรพล
ลัดพลี
(๔) พลเอก กมล
เพิ่มกาลังพล
(๕) นายสันติ
นฤมิตร

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
พะเยา
พะเยา
ลาพูน
เชียงใหม่
ลาปาง

๖๕. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดแพร่
ชื่อ
สกุล
(๑) นายธีระวิทย์
ภิญโญ
(๒) พันตารวจเอก วัฒนะ
คณะเจริญ
(๓) พันเอก ธัชรักษ์
ชัยชนะ
(๔) นายพีรเดช
อินต๊ะวงศ์
(๕) นายสันติ
มหายศนันท์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
แพร่
แพร่
พะเยา
เชียงใหม่
น่าน

๖๖. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อ
สกุล
(๑) นายณัฐวัฒน์
ชูสินธนะศักดิ์
(๒) พันตารวจโท อุทัย
อาจหาญ
(๓) นายวินัย
เลิศรัตนวงศ์
(๔) นายศรุชา
พงศ์ภัทรานนท์
(๕) พันตารวจเอก ธนนท์
เวชชยานนท์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงราย

-๒๓๖๗. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดลาปาง
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสมบัติ
สิทธิสถาพรกุล
(๒) พันตารวจโท พิพิธ
บุญมี
(๓) พลตารวจตรี อรรถสิทธิ์
จิตรพันธุ์
(๔) นายประสานสุข
ปาณะจานงค์
(๕) พันตารวจเอก วิวัฒน์
ตันติวัฒน์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ลาปาง
ลาปาง
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
น่าน

๖๘. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดลาพูน
ชื่อ
สกุล
(๑) นายเสถียร
คาศิริ
(๒) นายอานวย
อุตรพะยอม
(๓) พลตรี ชวลิต
ภาษยะวรรณ์
(๔) นายเอกชัย
เรือนคา
(๕) นายสุรสิทธิ์
สมยศ

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ลาพูน
ลาพูน
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
น่าน

กลุ่มที่ ๑๐
๖๙. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาแพงเพชร
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสุรชัย
เมฆพัฒน์
(๒) นายมีชัย
คาเพ็ญ
(๓) นายคมสัน
เจริญขา
(๔) นายสมยศ
รอดแช่ม
(๕) นายสุชาติ
ธีระวงษ์พิทักษ์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์

-๒๔๗๐. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดตาก
ชื่อ
สกุล
(๑) นายปรีชา
เก่งกล้า
(๒) นายชาญณรงค์
เลิศบุญชู
(๓) นายจิรพงษ์
รักษาบุญ
(๔) นายวิรุธ
ปัญญาอินทร์
(๕) นายสุวัฒน์
สดใส

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
ตาก
ตาก
เพชรบูรณ์
กาแพงเพชร
สุโขทัย

๗๑. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อ
สกุล
(๑) นายวราวุฒิ
รุ่งจิรารัตน์
(๒) พันตารวจเอก ราชันย์
อินทร์สิงห์
(๓) นายวีระสิทธิ์
คุ้มจั่น
(๔) นายฉัทธนาตย์
เทียนขาว
(๕) นางกิ่งเพชร
ศิริบูลย์ภักดี
(๖) นายเสนอ
ทองคา

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
นครสวรรค์
นครสวรรค์
ตาก
ตาก
อุตรดิตถ์
ตาก

๗๒. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิจิตร
ชื่อ
สกุล
(๑) นายกาธร
อารีรักษ์
(๒) นายเพชร
แข็งสาริกิจ
(๓) พันตารวจเอก เดฐพันธ์
พันธ์ศิริ
(๔) นายไพศาล
ช. ศิริสนธิ
(๕) นายอธิภัทร
พรชัย

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
พิจิตร
พิจิตร
กาแพงเพชร
สุโขทัย
เพชรบูรณ์

-๒๕๗๓. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ
สกุล
(๑) นายวัฒนะ
กันนะพันธุ์
(๒) นายวิษณุ
สว่างทรัพย์
(๓) นายสุพจน์
อินหว่าง
(๔) นายวิทยา
ธรรมสอน
(๕) นายพูนศักดิ์
มหาคา

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ตาก
กาแพงเพชร
สุโขทัย

๗๔. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อ
สกุล
(๑) นายปริญญา
เปี่ยมประถม
(๒) นายภิตพงศ์
มาลีรัตน์
(๓) พลตารวจตรี ชัยยันต์
เบญจาทิกุล
(๔) นายประเสริฐ
กิตยาธิคุณ
(๕) นายสุรินทร์
เหมือนฤทธิ์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
นครสวรรค์
พิษณุโลก
พิษณุโลก

๗๕. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดสุโขทัย
ชื่อ
สกุล
(๑) นายสมชาย
กิจสนาโยธิน
(๒) พลตรี วุฒิชัยษ์
ชูฤทธิ์
(๓) นายสุรัตน์
กองเทียม
(๔) นายกานต์
วรฉัตร
(๕) นายปรีชา
ภูริลดาพันธ์

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
สุโขทัย
สุโขทัย
พิจิตร
พิจิตร
อุตรดิตถ์

-๒๖๗๖. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อ
สกุล
(๑) นายเสริฐศักดิ์
กุลสิทธิ์
(๒) นายอาพล
ชาบาง
(๓) นายชาลี
รุจนยุทธ
(๔) พันตารวจเอก บุรินทร์
ชื่นอารมย์
(๕) นายประพนธ์
อุดมทอง

จังหวัดที่ขึ้นบัญชี
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์

-------------------------------------------------------------

