
๑

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีแต่งตั้ง
1 ว่าที่ร้อยตรี กนก ตัณฑเสน ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

2 นายกฤษณ์ ใบกว้าง ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

3 นางกฤษณา กังสนันท์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มงานปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4 นายกัมปนาท กล่ินเสาวคนธ์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

5 นายกิตติพงษ์ รองเดช ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 นางแก้วใจ เผือกวัฒนะ ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ช่วยราชการที่กลุ่มงานปกครอง)
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอ (เจา้พนักงานปกครองชํานาญการ)
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

7 นายขวัญชัย เนื่องจํานงค์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

8 นางสาวขวัญเรือน ศรีจันทร์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
(ช่วยราชการที่สํานักกิจการความม่ันคงภายใน)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มกิจการชายแดน ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

9 นายคํานึง พิกุลทอง ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

10 นายจรินทร์ อุดมผลชัยเจริญ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

11 นางจารุวัลย์ กฤติพงศ์สกุล ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 (จังหวัดสงขลา)
สํานักบริหารการทะเบียน

12 นายเฉลิมศักด์ิ อินทร์หา ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

13 นายชนันต์ อินทรักษ์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

14 นางสาวชมพิชา ชาญกุล เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ กองวิชาการและแผนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ ฝ่ายแผนงานมวลชน 
ส่วนกิจการมวลชน สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

15 นายชยพล อินทรสุภา ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

            นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในคําส่ังแต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ สายงาน
เจ้าพนักงานปกครอง นิติกรและตําแหน่งอื่นๆ ในส่วนกลาง ที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า จํานวน 119 ราย 
โดยกําหนดให้เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ดังน้ี

กรมการปกครองแต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการ
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีแต่งตั้ง
16 ว่าที่ร้อยตรี ชลิต มณีรัตน์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร

อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
สํานักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา
ศูนย์อํานวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

17 นายชัชชัย ล้ิมภักดี เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มงานปกครอง จังหวัดตราด
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

18 นางชัชพร กิมานันโท ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มงานปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

19 นายชัยวุฒิ คุณาธิมาพันธ์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ช่วยราชการที่กลุ่มงานความม่ันคง)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

20 นายชาคริต ตันพิรุฬห์ เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มงานปกครอง จังหวัดลพบุรี

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

21 นายชาตรี ฉิมพรัตน์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
(ช่วยราชการที่สํานักกิจการความม่ันคงภายใน)

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กลุ่มงานตรวจและประสานราชการ 
สํานักงานผู้ตรวจราชการกรม
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

22 นายไชยพร นิยมแก้ว ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

23 จ่าสิบตรี ฐิติวัชร บุญกิจ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

24 นายณรงค์เดช จองหนาน ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(ช่วยราชการที่สํานักการสอบสวนและนิติการ)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มปฏิบัติการ 1 (พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร)
ส่วนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

25 นางสาวณัฎฐนัญ 
                 วงศ์วัชรเสถียร

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู

26 นางสาวณัฐฏิกา ณ ระนอง ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(ช่วยราชการที่สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มบริการประชาชน ศูนย์บริการประชาชน
สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

27 นายณัฐเดช กังสุกุล ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

28 นายณัฐวัฒน์ วงศ์บัณฑิต ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
(ช่วยราชการที่สํานักกิจการความม่ันคงภายใน)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มปฏิบัติการ 1 (พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร)
ส่วนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

29 นายดุสิต ทัศนียาภรณ์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 (จังหวัดสงขลา)
สํานักบริหารการทะเบียน

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

30 นายทนงเดช เหมทานนท์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

31 นายทรงพล อารีวงศ์ ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีแต่งตั้ง
32 ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง

อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

33 นายนพดล สุระสังวาลย์ นักการข่าวชํานาญการ
กลุ่มปฏิบัติการการข่าว ส่วนการข่าว 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ช่วยราชการที่สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย)
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อาํเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

34 นายนพรัตน์ โพธิ์นิ่มแดง ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
(ช่วยราชการที่สํานักการสอบสวนและนิติการ)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มปฏิบัติการ 2 (พ้ืนที่ส่วนภูมิภาค)
ส่วนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

35 นายนรินทร์ อร่ามโชติ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

36 นายนันทวัฒน์ 
               กิตติพันธุ์พัฒนา

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

37 นางนารถนภา นามวงศ์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อาํเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

38 นายนิกูล แสงช่วง เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มงานปกครอง จังหวัดยะลา
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

39 นายนิยม กันทะมา ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
(ช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงาน)

นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

40 นายนิวัฒน์ อัญชุลี ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม
(ช่วยราชการที่กลุ่มงานปกครอง)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

41 นางสาวนุชจรินทร์ เพชรรัตน์ นิติกรชํานาญการ 
กลุ่มงานปกครอง จังหวัดกําแพงเพชร
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์

42 ว่าที่ร้อยตรี บุญชู 
                ไตรทิพย์พาณิชย์

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มงานปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ
(ช่วยราชการที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

43 นายบุญเชิด สรแสง ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอแก่งหางแมว จังหวดัจันทบุรี

44 นางสาวบุญเพ็ญ 
                วินิจฉัยสกุลไทย

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
(ช่วยราชการที่สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ฝ่ายส่งกําลังบํารุง ส่วนกําลังพลและส่งกําลังบํารุง
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

45 นายปฐมพงศ์ ราชเดิม ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

46 นายประเชิญ พรมจันทร์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

47 นายประภาส วิชัยดิษฐ์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีแต่งตั้ง
48 นายประยูร พุทธชาด ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง

อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เจ้าพนักงานปกครอง
ที่ทําการปกครองจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา

49 ประยูรศักด์ิ สุวรรณวงศ์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เจ้าพนักงานปกครอง
ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล

50 นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มปฏิบัติการ 1 (พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร)
ส่วนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ฝ่ายระบบการผลิต ส่วนบัตรประจําตัวประชาชน 
สํานักบริหารการทะเบียน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

51 นายประสิทธิ์ พัวพันธ์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
(ช่วยราชการที่สํานักการสอบสวนและนิติการ)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มอํานวยความเป็นธรรม ส่วนอํานวยความเป็นธรรม 
สํานักการสอบสวนและนิติการ

52 นายปรัชญา พิมพาแป้น ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

53 นางปราณี คงเพ็ชรศักด์ิ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

54 นายแผน สุขแสวง ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
(ช่วยราชการที่สํานักการสอบสวนและนิติการ)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มปฏิบัติการ 2 (พ้ืนที่ส่วนภูมิภาค)
ส่วนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

55 นายพงศ์ศักด์ิ เพชรคงแก้ว ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

56 นายพงษ์พันธ์ อุบลธรรม ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

57 นายพชร ศรีมหาเอก เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานมวลชน
ส่วนกิจการมวลชน สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

58 นายพยุงศักด์ิ พลลุน ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

59 นางสาวพรธิดา เรืองศรี ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอกะปง จังหวัดพังงา
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

60 นางสาวพรรษชล มณีอินทร์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
(ช่วยราชการที่สํานักการสอบสวนและนิติการ)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มสถานบริการ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3  
สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

61 ว่าที่ร้อยตรี พรสรร 
                    อุ่นบรรเทิง

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
(ช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

62 นายพศิษฐ์ อัครวุฒิบวรศิริ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

63 นางสาวพิชญา ทรัพยสาร นิติกรชํานาญการ กลุ่มงานวินัย
กองการเจ้าหน้าที่
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

นิติกรชํานาญการ กลุ่มคดี 
กลุ่มงานนิติการ สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีแต่งตั้ง
64 นายพิพัฒน์ วิลาวัลย์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดปทุมธานี)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

65 นายพิรุณ วิมลอักษร เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ 
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ กองวิชาการและแผนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

66 นายเพทาย จรกระโทก ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู

67 นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
(ช่วยราชการที่กลุ่มงานปกครอง)

นักการข่าวชํานาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบและวิทยาการการข่าว
ส่วนการข่าว สํานักกิจการความม่ันคงภายใน

68 เรือโท ภัทรชัย ขันธหิรัญ เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มบริการประชาชน ศูนย์บริการประชาชน
สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

นักการข่าวชํานาญการ
กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ ส่วนการข่าว 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

69 นายภาคภูมิ พรหมมาณพ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
(ช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

70 นายมนตรี จารุธํารง ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

71 นางรัฐยา เผยพร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กลุ่มงานตรวจและประสานราชการ 
สํานักงานผู้ตรวจราชการกรม
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มสถานบริการ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3
สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

72 นางรัตนา มนัสเมธี เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส่วนบริหารงานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2
สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

73 นางฤดี เข็มเงิน เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ฝ่ายแผนงานมวลชน ส่วนกิจการมวลชน
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
สํานักบริหารการปกครองท้องที่
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

74 นางละอองทอง 
                 ตันติธนากรกุล

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
(ช่วยราชการที่สํานักการสอบสวนและนิติการ)

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

75 นายวรพัทธ์ ชํากรม ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

76 นายวสุพล คัณทักษ์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

77 นายวฑิูรย์ ราชรักษ์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ช่วยราชการที่กลุ่มงานความม่ันคง)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มปฏิบัติการ 1 (พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร)
ส่วนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

78 นายวินัย โตเจริญ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีแต่งตั้ง
79 นายวิรัตน์ เธียรพจีกุล เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ

ฝ่ายระบบการผลิต ส่วนบัตรประจําตัวประชาชน 
สํานักบริหารการทะเบียน 
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มปฏิบัติการ 1 (พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร)
ส่วนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

80 นายวิโรจน์ เดชเกล้ียง ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 
(จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
สํานักบริหารการทะเบียน

81 นายเวทย์ นิลประภา ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
(ช่วยราชการที่สํานักบริหารการทะเบียน)

นักการข่าวชํานาญการ
กลุ่มปฏิบัติการการข่าว ส่วนการข่าว 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

82 นายศรัณย์ เกตุทอง ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
(ช่วยราชการที่สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

83 นางสาวศิริพร กันธิยะ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอแจ้มห่ม จังหวัดลําปาง
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ)

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กลุ่มงานบรรจุและแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

84 นางสาวศิวพร 
                กาญจนภิญพงศ์

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
(ช่วยราชการที่สํานักการสอบสวนและนิติการ)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มโรงแรม ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3
สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

85 นายศุภกานต์ ต้ังภูมิ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอสังขละบุรี จงัหวัดกาญจนบุรี

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

86 นายสนอง ทองคํา ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

87 จ่าสิบเอก สมจิตร ทิ้งโคตร ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

88 นายสมใจ พุทธเสนา ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

89 นายสมชัย บูรณะ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

90 นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ฝ่ายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ ส่วนการทะเบียนราษฎร
สํานักบริหารการทะเบียน
(ช่วยราชการที่สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

91 นายสมชาย วงค์จริยะเกษม ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

92 ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มกิจการชายแดน ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

93 นายสมภพ ช้อยประเสริฐ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
(ช่วยราชการที่สํานักงานผู้ตรวจราชการกรม)

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กลุ่มงานตรวจและประสานราชการ 
สํานักงานผู้ตรวจราชการกรม
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)



๗

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีแต่งตั้ง
94 นายสมมาตร บารา ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช)
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

95 นายสมยศ วิชากร เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มพัฒนากิจการอาสารักษาดินแดน 
ส่วนยุทธการและการข่าว 
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

96 นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นักการข่าวชํานาญการ 
กลุ่มพัฒนาระบบและวิทยาการการข่าว
ส่วนการข่าว สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

97 นายสมศักด์ิ แก้วเสนา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

98 นายสังสรรค์ โอมประสิทธิ์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

99 ร้อยตํารวจตรี สัณฐิติ 
                        ธรรมใจ

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
(ช่วยราชการที่สํานักการสอบสวนและนิติการ)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มบริการประชาชน ศูนย์บริการประชาชน
สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

100 นางสาวสุธิดา จิ้วจันทร์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

101 นายสุพล ทวีทรัพย์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ช่วยราชการที่สํานักการสอบสวนและนิติการ)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มปฏิบัติการ 1 (พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร)
ส่วนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

102 นายสุภโชค ศิลปคุณ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจติร
(ช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงาน)

นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

103 นางสาวสุภาพ แสนมี ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
(ช่วยราชการสํานักบริหารการปกครองท้องที่)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มระเบียบการ ส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน
สํานักบริหารการปกครองท้องที่ 
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

104 นายสุรัตน์ ลายจันทร์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เจ้าพนักงานปกครอง
ที่ทําการปกครองจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง

105 นายสุรินทร์ ชัยวิชิต ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

106 นายสุรินทร์ ดําขํา เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
สํานักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
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ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีแต่งตั้ง
107 นายสุเรน ละใบกาเด็น ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง

อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เจ้าพนักงานปกครอง
ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล

108 นายไสว เจริญศรี ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

109 นายหัฏฐะชัย 
              สุวรรณอําพรชัย

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
(ช่วยราชการที่สํานักงานผู้ตรวจราชการกรม)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน
ส่วนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

110 นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มระเบียบการ ส่วนบริหารงานกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
สํานักบริหารการปกครองท้องที่
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

111 นายอนุรักษ์ ล้ิมถาวรนันท์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองอําเภอละแม)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

112 นายอภิชาติ 
             วิชานนะณานนท์

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
(ช่วยราชการที่ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มงานปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

113 นายอภินันท์ เลาหะกุล เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ฝ่ายกิจการศาสนาอิสลาม ส่วนประสานราชการ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

114 นายอรรถพล พันธุศาสตร์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

115 นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ฝ่ายกิจการผู้อพยพ ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน
ส่วนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

116 นางสาวอรวรรณ อุณหะ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
(ช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

117 ว่าที่ร้อยตรี อรุณ 
                  รสจันทร์วงษ์

ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

118 นายอิทธิพล ลายทองสุก ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง
อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

119 นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
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