รายพระนาม รายนาม ผู้ว่าราชการเมือง ข้าหลวงประจําจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผู้ว่าราชการเมือง

ระยะเวลา

พระแม่กลอง (เสม วงศาโรจน์)
พระแม่กลอง (สอน ณ บางช้าง)
พระแม่กลอง (ตู้ ณ บางช้าง)
พระแม่กลอง (ทองคํา ณ บางช้าง)
พระแม่กลอง (นุช วงศาโรจน์)
พระแม่กลอง (โนรี วงศาโรจน์)
พระราชพงษานุรักษ์ศิริศักดิ์สมบูรณ์ มนูญอัธยาศัยอภัยพิริยพาหะ
(กุน ณ บางช้าง)
พระราชพงษานุรักษ์ศิริศักดิ์สมบูรณ์ มนูญอัธยาศัยอภัยพิริยพาหะ
(ชม บุนนาค)
พระราชพงษานุรักษ์ศิริศักดิ์สมบูรณ์ มนูญอัธยาศัยอภัยพิริยพาหะ
(แฉ่ บุนนาค)
หลวงอร่าม เรืองฤทธิ์ (ชวน บุนนาค)
พระยาวรวิไชย (ปลอด บุนนาค)

สมัยกรุงธนบุรี
สมัยรัชกาลที่ 1
สมัยรัชกาลที่ 2
สมัยรัชกาลที่ 2
สมัยรัชกาลที่ 3
สมัยรัชกาลที่ 3
พ.ศ.2413 - 2419

ผู้ว่าราชการจังหวัด
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

พระยาราชพงษานุรักษ์ (ชาย บุนนาค)
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
พระยาบริหารราชการอาณาเขต (เจิม วิเศษรัตน์)
พระยาวิชิตภักดีศรีสุราษฎร์ธานินทร์ (รอด สาริมาน)
พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค)
พระนิกรบดี (จอน สาลิกานนท์)
หลวงบุเรศบํารุงการ (เจริญ วงศ์ตลาดขวัญ)
พระบํารุงบุรีราช (วิง สิทธิเทศานนท์)
หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์ (กิมฮ๊อก วงษ์สกุล)
นายอุดม บุญประกอบ
หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์ (กังวาน วงษ์สกุล)
ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (สุวงศ์ วัฏฏสิงห์)
นายจรัส ธารีสาร
นายเวศน์ เพชรรานนท์
ขุนบริรักษ์บทวสัญช์ (ชุ่ม เธียรพงศ์)
นายแสวง รุจิรัตน์
ขุนอารีราชการัณย์ (ชิต สุมนดิษฐ์)
นายวิฑูร จักกะพาก
นายเกษม สุขุม
นายเจริญ ภมรบุตร
นายชาติ อภิศลย์ บุญยะรัตน์พันธ์
นายกาลัญ อมาตยกุล
นายชูสง่า ไชยพันธ์

พ.ศ.2419 - 2437
พ.ศ.2438 - 2439
พ.ศ.2439 - 2441
พ.ศ.2442 - 2443

ระยะเวลา
พ.ศ.2443 - 2460
พ.ศ.2460 - 2462
พ.ศ.2462 - 2466
พ.ศ.2466 - 2471
พ.ศ.2471 - 2474
พ.ศ.2474 - 2477
พ.ศ.2477 - 2478
พ.ศ.2478 - 2479
พ.ศ.2479 - 2481
พ.ศ.2481 - 2482
พ.ศ.2482 - 2484
พ.ศ.2484 - 2487
พ.ศ.2487 - 2491
พ.ศ.2490 - 2491
พ.ศ.2491 - 2492
พ.ศ.2492 - 2492
พ.ศ.2492 - 2493
พ.ศ.2493 - 2495
พ.ศ.2495 - 2497
10 ก.ค.2497 – 12 ก.พ.2501
17 ก.พ.2501 – 26 เม.ย.2502
18 มิ.ย.2502 – 24 พ.ย.2502
25 พ.ย.2502 – 18 ธ.ค.2504

ผู้ว่าราชการจังหวัด
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์
นายธวัชชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
นายชาญ กาญจนาคพันธ์
นายพิบูลย์ ธุรภาคพิบูลย์
นายเสถียร จันทรจํานง
นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ
นายวุฒินันท์ พงศ์อารยะ
นายบรรโลม ภุชงคกุล
นายวิธาน สุวรรณทัต
นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
นายประวิทย์ สีห์โสภณ
นายสุรพล กาญจนะจิตรา
นายคงศักดิ์ ลิ่วมโนมนต์
นายนาวิน ขันธหิรัญ
นายอัครพงศ์ พยัคฆันตร
นายวรเกียรติ สมสร้อย
นายวิชชา ประสานเกลียว
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
นายวีระยุทธ เอี่ยมอําภา
ว่าที่ร้อยตรี โอภาส เศวตมณี
นายประภาศ บุญยินดี
นายธนน เวชกรกานนท์
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
นายปัญญา งานเลิศ
นางสาวจิตรา พรหมชุติมา
นายคันฉัตร ตันเสถียร

ระยะเวลา
19 ธ.ค.2504 – 10 ต.ค.2510
11 ต.ค.2510 – 30 ก.ย.2515
1 ต.ค.2515 – 30 ก.ย.2519
1 ต.ค.2519 – 30 ก.ย.2521
14 ต.ค.2521 – 23 ส.ค.2522
24 ส.ค.2522 – 30 ก.ย.2523
1 ต.ค.2523 – 30 ก.ย.2528
1 ต.ค.2528 – 30 ก.ย.2530
1 ต.ค.2530 – 30 ก.ย.2535
1 ต.ค.2535 – 30 ก.ย.2537
1 ต.ค.2537 – 30 ก.ย.2539
1 ต.ค.2539 – 19 ต.ค.2540
20 ต.ค.2540 – 30 ก.ย.2543
1 ต.ค.2543 – 30 ก.ย.2544
1 ต.ค.2544 – 30 ก.ย.2546
21 เม.ย.2546 – 30 ก.ย.2547
1 ต.ค.2547 – 30 ก.ย.2548
1 ต.ค.2548 – 12 พ.ย.2549
13 พ.ย.2549 – 30 ก.ย.2550
1 ต.ค.2550 – 19 ต.ค.2551
20 ต.ค.2551 – 27 พ.ย.2554
28 พ.ย.2554 – 30 ก.ย.2556
1 ต.ค.2556 – 30 ก.ย.2557
3 พ.ย.2557 – 30 ก.ย.2558
1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย.2559
1 ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน

