1/12

รายชื่อหัวหนาสวนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

กระทรวงมหาดไทย
๑ นายนิมิต

วันไชยธนวงศ

ตําแหนง

ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

๒ นายพิภพ

บุญธรรม

ตําแหนง

รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

๓ นายทรงพล

ใจกริ่ม

ตําแหนง

รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

๔ พ.อ.เสนห

บํารุงกิจ

ตําแหนง

รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี

๕ นายนพฤทธิ์

ศิริโกศล

ตําแหนง

ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี

๖ นายธนเสฏฐ

สุชามาลาวงษ

ตําแหนง

หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี

๗ น.ส.สุวรรณา

ตรีสิทธิเดช

ตําแหนง

พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี

๘ นายอํานาจ

แจมแจง

ตําแหนง

เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

๙ นายวีรวุฒิ

ประวัติ

ตําแหนง

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๐ นายบุญยิ่ง

คุมสุพรรณ

ตําแหนง

ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๒ สุพรรณบุรี

๑๑ นางปวีณนุช

พุมพฤกษ

ตําแหนง

หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๒ นายวิทยา

สนทิศปญญา

ตําแหนง

ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๓ นายอุทัย

ศิริไพบูลย

ตําแหนง

ผจก.การไฟฟาสวนภูมิภาคเดิมบาง ฯ

๑๔ นายชูชาติ

ไมคง

ตําแหนง

ผจก.การประปาสวนภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี

๑๕ นายณัชชนนท

สุรัตนชัยการ

ตําแหนง

ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
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นายอําเภอ
๑๖ นายสุจินต

วาจากิจ

ตําแหนง

นายอําเภอเมืองสุพรรณบุรี

๑๗ นายวัฒนา

ยั่งยืน

ตําแหนง

นายอําเภอเดิมบางนางบวช

๑๘ วาที่ ร.ต.ธราธร

แข็งขัน

ตําแหนง

นายอําเภอบางปลามา

๑๙ นายไพฑูรย

วงศวีรกูล

ตําแหนง

นายอําเภอศรีประจันต

๒๐ นายวิศิษฐ

อนันตวรปญญา ตําแหนง

นายอําเภอสองพี่นอง

๒๑ นายจิรศักดิ์

ชํานาญภักดี

ตําแหนง

นายอําเภอสามชุก

๒๒ นายชนพหล

สงเสริม

ตําแหนง

นายอําเภออูทอง

๒๓ นายกิติพงษ

แยมมี

ตําแหนง

นายอําเภอดอนเจดีย

๒๔ นายกิจชัย

กุลสัมฤทธิ์

ตําแหนง

นายอําเภอดานชาง

๒๕ นายรณยุทธ

พรหมายน

ตําแหนง

นายอําเภอหนองหญาไซ

๒๖ นายวิรุฬห

คําแหง

ตําแหนง

จาจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๗ นายกันวลินทร

เมืองแกว

ตําแหนง

ปองกันจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๘ น.ส.รัฐฎาภรณ

ไชยประภา

ตําแหนง

เสมียนตราจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๙ นายบุญชู

จันทรสุวรรณ

ตําแหนง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

๓๐ นายเอกพันธุ

อินทรใจเอื้อ

ตําแหนง

นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

๓๑ นายวิโรจน

คณูวัฒนา

ตําแหนง

นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๒ พล.ต.ต.กษณะ

แจมสวาง

ตําแหนง

ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

๓๓ พ.ต.อ.สมพร

พุกหอม

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี

๓๔ พ.ต.อ.กฤศ

จันทรสวาง

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสองพี่นอง

๓๕ พ.ต.อ.ภูวดิท

คงเพ็ชร

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอูทอง

๓๖ พ.ต.อ.อภิวัฒน

ไพฑูรย

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเดิมบางนางบวช

๓๗ พ.ต.อ.ดิเรก

ชาวสวน

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีประจันต

๓๘ พ.ต.อ.สมบัติ

ออนสมบูรณ

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสามชุก

๓๙ พ.ต.อ.กรกฏ

โปชยะวณิช

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรดานชาง

๔๐ พ.ต.อ.ชัยรัตน

บัวขม

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบางปลามา

๔๑ พ.ต.อ.ยิ่งยส

เขินอํานวย

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรดอนเจดีย

๔๒ พ.ต.อ.วีระยศ

ชื่นกลิ่นธูปศิริ

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองหญาไซ

๔๓ พ.ต.อ.ธนเดช

ตันติอาภา

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทุงคลี

๔๔ พ.ต.อ.พิทยา

มหัตกีรติ

ตําแหนง

ผูกํากับการ สถานีตํารวจภูธรบางตาเถร

๔๕ พ.ต.อ.ปจภณ

รอดโพธิ์ทอง

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทุงคอก

๔๖ พ.ต.อ.บัญชา

ศรีรุจิเมธากร

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสระแกว

๔๗ พ.ต.อ.รณกร

ประคองศรี

ตําแหนง

ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสระยายโสม

๔๘ พ.ต.ท.พฤหัส

สังขประเสริฐ

ตําแหนง

สารวัตรใหญ สถานีตํารวจภูธรองคพระ

๔๙ พ.ต.ต.หญิง ศิริรัตน เที่ยงเธียรธรรม ตําแหนง

นักวิทยาศาสตร (สบ ๒) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดสุพรรณบุรี
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สํานักนายกรัฐมนตรี
๕๐ นายถิรไชย

แจงไพร

ตําแหนง

ประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี

๕๑ นางดุษฎี

ถาวรจตุรวัฒน

ตําแหนง

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี

๕๒ ดร.สมจินต

ชาญกระบี่

ตําแหนง

ผูจัดการสํานักงานพื้นที่พิเศษ 7

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๕๓ นายชูเกียรติ

ธีระประภา

ตําแหนง

สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

๕๔ นายสมนึก

สวนดอกไม

ตําแหนง

ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี

๕๕ นายสุพจน

วงศราช

ตําแหนง

หัวหนาสถานีอากาศเกษตรอูทอง

๕๖ นายนพพร

เผือกหอม

ตําแหนง

ผจก.สํานักงานบริการลูกคา กสท. ฯ

๕๗ นายชูทิศ

ตันไพโรจน

ตําแหนง

หัวหนาไปรษณียจังหวัดสุพรรณบุรี

๕๘ นายอนุกูล

มั่งมีทรัพย

ตําแหนง

โทรศัพทจังหวัดสุพรรณบุรี

กระทรวงกลาโหม
๕๙

ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗

๖๐ พันเอก ยุทธพงศ

ทรรภลักษณ

สัสดีจังหวัดสุพรรณบุรี

๖๑ นายเริงศักดิ์

จันทรสม

หน.สนง.สงเคราะหทหารผานศึก
เขตสุพรรณบุรี

กระทรวงการคลัง
๖๒ นางสาวปานจิตต

ตะเพียนทอง

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

๖๓ นายประมาณ

เปลี่ยนสมัย

ธนารักษพื้นที่สุพรรณบุรี

๖๔ นางสาวสุมาลี

ศิริอารายา

สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี

5/12

๖๕ นายเกรียงไกร

ลิมปอารยะกุล

สรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

๖๖ นายฉลองชัย

อนุกูลเวช

ผอ.ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี

๖๗ นางสุธารัตน

เกิดสินธชัย

ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห
สาขาสุพรรณบุรี

๖๘ นายสมภพ

เรืองจันทร

ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๙

ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

๗๐

ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนยราชการ ฯ

๗๑ นายมนตรี

สุดจิตร

ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๗๒ นายเสกสรร

ประสิทธิ์กุลไพศาล

เกษตรและสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี

๗๓ นายสุรเชษฐ

สุนทรศาสตร

ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

๗๔ นายภูวสิษฐ

บวรธีราเศรษฐ

ปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี

๗๕ นายไพฑูรย

รื่นสุข

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

๗๖ นายมนูญ

อยูดี

สหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี

๗๗ น.ส.วรรณพร

ดอกจําปา

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

๗๘ นายกฤษฎา

ดีอินทร

ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ฯ

๗๙ นายวีระศักดิ์

กองรัตนโกศล

หน.หนวยปองกันและปราบปราม
การประมงน้ําจืดเขื่อนกระเสียว จังหวัดฯ

๘๐ นายวันชัย

วงษา

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

๘๑ นายพิจิตร

เวชภูติ

หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

๘๒ นางสุรกัญญา

ญาณลักษณ

หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด ฯ
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๘๓ นายอภิชาติ

ลาวัณยประเสริฐ

ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ

๘๔ นายรัฐพล

ชูยอด

ผอ.ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี

๘๕ นายชัยรัตน

เหมือนพลอย

ผูอํานวยการโครงการชลประทาน ฯ

๘๖ น.ส.นิดา

ฑีฆะ

อ.ต.ก.จังหวัดสุพรรณบุรี

๘๗ นายสมคิด

เฉลิมเกียรติ

ผอ.ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ฯ

๘๘ นายมงคล

ถนนแกว

ผอ.ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี

๘๙ นายอุดมพร

ผาสุข

ผอ.โครงการสงน้ําฯ กระเสียว

๙๐ นายพรม

บุญมาชวย

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

๙๑ นางโสมสุดา

โพธิ์อินทร

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ

กระทรวงคมนาคม
๙๒ นางสาวหทัยรัตน คงชนะ

ขนสงจังหวัดสุพรรณบุรี

๙๓ นายกําธร

ศรีพิทักษ

ผอ.สํานักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)

๙๔ นายจตุพล

เทพมังกร

ผอ.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี ที่ ๑

๙๕ นายราชศักดิ์

สุทธินวล

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒
(อูทอง)

๙๖ นายประดิษฐ

รังสูงเนิน

ผอ.สนง.เจาทาภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี

๙๗ นายพิสิฐ

ศรีวรานันท

ผอ.สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘

๙๘ นายนิวาศ

หลอวัฒนากูล

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี

กระทรวงพาณิชย
๙๙ นายพรศักดิ์

แสงเจริญ

พาณิชยจังหวัดสุพรรณบุรี
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กระทรวงแรงงาน
๑๐๐
๑๐๑ นางจงกล

แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
สุวรรณานนท

๑๐๒

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๐๓ นางอําไพ

อิ่มสงวนชัย

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.สพ.

๑๐๔ นายมงคล

ลีลาธนากร

ผอ.สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ๒ สพ.

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑๐๕ นางชื่นจิตร

คุปตกาญจนากุล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๐๖ นายกันตภณ

เมฆายัน

หน.สนง.เคหะชุมชนสุพรรณบุรี

๑๐๗ นายประทีป

แผนสมบูรณ

ผูปกครองนิคมสรางตนเองกระเสียว

๑๐๘ นางมณฑา

นิธิสมบัติ

ผอ.ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๐๙ นางอุรัยวรรณ

แสงแกว

หน.บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ฯ

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๐ นายวีระ

ทวีสุข

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๑๑ นายจักรพรรดิ์

จิตมณี

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑

๑๑๒ นายวิเชียร

อินทรศักดิ์

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๒

๑๑๓ นายไพศาล

ปนแดน

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๓

๑๑๔ นายสุวิทย

อินตะวิกุล

ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ สุพรรณบุรี

๑๑๕ ดร.นิพนธ

กองเวหา

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
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๑๑๖ นายสมยศ

เพิ่มพงศาเจริญ

ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๑๗ นายชูเชิด

มัจฉาฉ่ํา

ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

๑๑๘ นายถาวร

ทิพวรรณ

ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ฯ

๑๑๙ นายสาโรจน

ขอจวนเตี๋ยว

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

๑๒๐ นายประภาส

คงสบาย

ผอ.วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร - แจมใส

๑๒๑ นายราชันย

ทิพเนตร

ผอ.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

๑๒๒ นายนิติกรณ

ฉันทวงศชนะ

ผอ.โรงเรียนสงวนหญิง

๑๒๓ นายสัญญา

รอดทรัพย

ผอ.สนง.สกสค.จ.สุพรรณบุรี

๑๒๔ นายวิรัตน

เฉิดฉวีวรรณ

ผอ.รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฯ

๑๒๕ นายสถาพร

วิสามารถ

ผอ.ร.ร.สุพรรณบุรีปญญานุกูล

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒๖ ผศ.สุวิทย

วงษยืน

๑๒๗ นายฉัตรพล

พิมพา

๑๒๘ ดร.วรานี

เวสสุนทรเทพ

๑๒๙ นายวรเวชช

ออนนอม

130 นายอุบล

ทองปญญา

รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฯ
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฯ
รองอธิบดีฝายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๓๑ นายประยุธ

โอสธีรกุล

วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๓๒ น.ส.อัจฉรา

แข็งสาริกิจ

ผอ.สํานักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
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๑๓๓ นางสิริลักษณ

ดุริยประณีต

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

๑๓๔ นางขวัญใจ

พิมพิมล

ผอ.วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี

๑๓๕ น.ส.ดวงกมล

กมลานนท

ผอ.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง

๑๓๖ น.ส.ธารทิพย

ภิรมยอนุกูล

หน.หอจดหมายเหตุแหงชาติสุพรรณบุรี

๑๓๗ นางสาวภัทรา

เชาวปญญากูล

หน.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชาวนาไทย

๑๓๘ น.ส.พรพรรณ

หงสไกร

หน.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสุพรรณบุรี

๑๓๙ นางทัศนีย

เทพไชย

หน.หอสมุดแหงชาติจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๔๐ นายวิรัตน

คําแข็งขวา

หน.โรงละครแหงชาติจังหวัดสุพรรณบุรี

กระทรวงสาธารณสุข
๑๔๑ นายแพทยสาโรจน มะรุมดี

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๔๒ นายแพทยศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล

ผอ.โรงพยาบาลเจาพระยายมราช

๑๔๓ นายแพทยศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย

ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ ๑๗

๑๔๔ นายสุทัศน

เหมทานนท

ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี

๑๔๕ นายปริทัศน

เจริญชาง

ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ฯ

กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๔๖ นายวุฒิชัย

ประชาพร

ผอ.ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๘

๑๔๗ นายอนุสร

ภูพงศสกุล

อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

กระทรวงยุติธรรม
๑๔๘ นายเศวตนันท

สุขพันธ

ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๔๙ น.ส.บุญลอม

ประเสริฐสุทธิ์

ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
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๑๕๐ นายคมกริช

วงษาซาย

ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๕๑ นายชูเกียรติ

บุญทัน

ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสุพรรณบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๕๒ นายทองใบ

บุญญาเสนียกุล

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๕๓ นายวิเชียร

ศิริสุวรรณคูหา

๑๕๔

ผอ.สวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ําทาจีน

ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓

๑๕๕ นายสําเริง

สโมทัย

ผอ.สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี

๑๕๖ นายประเสริฐ

มวงอยู

ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๑๐ (ราชบุร)ี

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๑๕๗ ผศ.จาสิบตรีเฉลิมพล มูลมงคล

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจํา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๑๕๘ นายวิรัติ

แข็งขัน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๕๙ นางธัญภา

นิโครธานนท

ผอ.ททท.สํานักงานสุพรรณบุรี

๑๖๐ นายสมชาย

เจริญผล

ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด ฯ

๑๖๑ นายอภินันท

สีดาพงษ

ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๖๒ นายสรพงษ

สุจิตต

เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๖๓ นายอัครวิทย

จิ๋วนารายณ

ผอ.การกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๒

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๑๖๔ นายณัฐสิทธิ์

วงคตลาด

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
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กระทรวงพลังงาน
๑๖๕ นายอรุณ

ยิ้มประเสริฐ

พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคเอกชน
๑๖๖ นายสุเทพ

มิตรเกื้อกูล

ประธานหอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๖๗ นายไพศาล

วองไวกลยุทธ

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๖๘ น.ส.วิภาศศิ

ชางทอง

ประธานกรรมการเครื่อขายประชาสังคม จ.สพ.

๑๖๙ นางจริญลักษณ

อายุวัฒน

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

องคกรอิสระ
๑๗๐ นายทองคูณ

จันปญญา

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สุพรรณบุรี

๑๗๑ นายสมศักดิ์

ยิบพิกุล

รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๑๗๒ นางวริดา

ตันบุญเอก

ผอ.ปปช. จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๗๓ นายสมเกียรติ

วนะวนานต

174 นางโสมสุดา

โพธิ์อินทร

๑๗๕ นางศุภวรรณ
๑๗๖ นายพิภพ

นรินทร
รอดผดุง

ผจก.สนง.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.)
หน.สนง.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี
ผอ.สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ผอ.กสทช. เขต ๑๕ (สุพรรณบุรี)

สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๗๗ นายเตชทัต

ศรีสําราญ

ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด

๑๗๘ น.ส.เอื้อมเดือน

อุทัยกุล

ผอ.กลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๗๙ นางสิริลักษณ

อุนศรี

ผอ.กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๘๐ นายเดชะ

สิทธิสุทธิ์

ผอ.กลุมงานอํานวยการ
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สํานักงานอัยการสูงสุด
๑ นายสุพจน

พรมชาง

อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

๒ นายมนตศักดิ์

ลาภยิ่ง

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี

๓ นายสุนทร

เกิดโภคา

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุพรรณบุรี

๔ นายสุทธิชัย

สุขวัฒนนิจกูล

อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี

