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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีแตงตั้ง

1 นายกกชัย ฉายรัศมีกุล ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมการพนัน สวนรักษาความสงบเรียบรอย 1 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

2 นายกร บุตรพินธุ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

3 วาท่ีรอยตรี กรกฎ 

                ประเสริฐวงษ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายบริหารงานทะเบียนสิทธิและสถานภาพบุคคล 

สวนการทะเบียนท่ัวไป สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

4 นายกลาณรงค พงศสิทธิคุณ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

5 นายกันตภณ สุขสงค ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร

6 นายกําธร เกษมทรัพย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด

7 นายกิจสุธีพัฒ ปลาทอง เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมปฏิบัติการ 2 (พื้นท่ีสวนภูมิภาค)  

สวนกํากับและตรวจสอบ 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ 

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

8 วาท่ีรอยตรี กิตติภพ 

                  รอดดอน

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ

กลุมงานบริหารบุคคล 

สํานักงานเลขานุการศูนยอํานวยการบริหาร-

จังหวัดชายแดนภาคใต

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

9 นายกิตติศักดิ์ พรหมคําบุตร นิติกร ระดับชํานาญการ

กลุมกฎหมายและระเบียบ สวนงานนิติการ

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

นิติกร กลุมงานปกครอง

จังหวัดนครพนม

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

10 นายเกียรติศักดิ์ เอื้อเฟอ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอทุงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครองแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการ

           นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย อธิบดีกรมการปกครอง ไดลงนามในคําส่ังแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการสายงานเจาพนักงานปกครองและนิติกร 

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ที่ไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา จํานวน 209 ราย โดยกําหนดใหเดินทางไปรับตําแหนงใหม 

ในวันท่ี 22 มีนาคม 2553 ดังนี้
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11 นางสาวขนิษฐา แจงใจ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ชวยราชการกองการเจาหนาท่ี)

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ

กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน 

กองการเจาหนาท่ี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

12 นายขวัญชัย เนื่องจํานงค ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง

13 นายคณิศร แกวมณี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง

14 นายคมป สังขวงษ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

15 นายครรชิต สุวรรณสะอาด ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนบัตร

อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

16 นายคําเคล่ือน พณะชัย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม

17 นายจตุพร สีหนาท ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดตรัง

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

18 นายจรัญ ปญญาวีร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดแมฮองสอน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

19 นายจรินทร แสนเมืองแกว ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

20 วาท่ีรอยตรี จักรกริช เจียมตัว ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

21 สิบตํารวจโท จักรตรา   

                   พรหมแกว

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี

22 นายจักรพงศ พันธุเพ็ง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

23 นายจารุมัย นพรัตน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ชวยราชการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

สํานักงานเลขานุการสภาที่ปรึกษา 

สํานักงานเลขานุการศูนยอํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

24 นายจารุวัตร ภูแกว ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

25 นายจิตติชัย ดอกไม ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
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26 นายจิระศักดิ์ โยธา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

(ชวยราชการท่ีที่ทําการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี

27 นายเจริญ นอยหนองหวา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

28 นายเจริญธพงศ มาชู ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา

29 นายเฉลิม ณิชกุล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย

30 นางสาวเฉลิมภรณ 

               พงศกิจจาเลิศ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

(ชวยราชการท่ีที่ทําการปกครองจังหวัดสระบุรี)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

31 นายชวลิต ควรพันธุ เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8 (จังหวัดสุราษฏรธานี) 

สํานักบริหารการทะเบียน

หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 6 (จังหวัดพิษณุโลก)

สํานักบริหารการทะเบียน

32 นายชวลิต เหมือนภักตร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

33 นายชัยพร แพภิรมยรัตน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี

34 นายชัยรัตน พัดประดิษฐ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

35 นายชัยวัฒน วีรานันท เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมอํานวยความเปนธรรม 

สวนอํานวยความเปนธรรม

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบปฎิบัติการ สวนปฏิบัติการพิเศษ 

สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

36 นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร

37 นายชิษณุพงศ เหลืองวิริยะสิริ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด

38 นายชีระวิทย อํานวยรุงเรือง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

39 นายชุมพล ศิริครินทร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

40 นายชูฤทธิ์ รัตนวิจักขณ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ
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41 สิบเอก เชษฐา ขาวประเสริฐ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดอุดรธานี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

42 นายโชติ แชมชอย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

43 นายญาณภัทร เจริญรัตน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

44 นายณฐพลธร ภูชางทอง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ

45 นายณรงค ชัยจํารัส ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

46 วาท่ีรอยตรี ณรงคชัย 

                   จินดาพันธ

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายอํานวยการสื่อสาร กองการส่ือสาร

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

47 นายณัฏฐ บุญค้ํามา เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

รักษาการในตําแหนง ปองกันจังหวัดหนองบัวลําภู

กลุมงานความมั่นคง จังหวัดหนองบัวลําภู

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

48 นายณัฐธร ไชยศรี นักการขาว ระดับชํานาญการ

กลุมวิเคราะหสถานการณ สวนการขาว 

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

49 นายณัฐภัทร เอมออน เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบปฎิบัติการ สวนปฏิบัติการพิเศษ 

สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายบริหารการทะเบียนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

50 นายดํารงค คงสกุล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

51 นายตระกูล หนูนิล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ชวยราชการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานวิเคราะหและประเมินสถานการณ 

สํานักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา 

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

52 นายทรงพุฒิ วงศผัน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

53 นายทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง  

อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา
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54 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

55 นายทฤษฎี วิเศษ ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

56 นายทวิช พิมพะ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน

57 นายเทิดพันธ ครอบทอง เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ 

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมปฏิบัติการ 2 (พื้นท่ีสวนภูมิภาค)  

สวนกํากับและตรวจสอบ 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

58 นายธนมิตร พิพิธธนาบรรพ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

59 นายธนารัฐ สายเทพ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอสอง จังหวัดแพร

(ชวยราชการท่ีกองการเจาหนาท่ี)

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ

กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน 

กองการเจาหนาท่ี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

60 นายธนิต พันธหินกอง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ

61 นายธนูศักดิ์ เสมอภาค ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

62 นายธวัช กิจทวี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

เจาพนักงานปกครอง

ที่ทําการปกครองจังหวัดนครปฐม

63 นายธวัช สุวรรณ เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมสถานบริการ สวนรักษาความสงบเรียบรอย 3 

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

นักการขาว ระดับชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบและวิทยาการการขาว สวนการขาว 

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

64 นายธวัชชัย บุพลับ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

65 นายธวัชชัย บูรณเจริญ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร

66 รอยโท ธวัชชัย เห็มวัง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อาํเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด
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67 นายธีรเกียรติ ทะแพงพันธ เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายประสานงานแกไขปญหาความขัดแยง 

สวนกิจการมวลชน 

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

นักประชาสัมพันธ ระดับชํานาญการ

กลุมงานประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

68 นายนพดล แกวประกิจ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี

(ชวยราชการท่ีกลุมงานความมั่นคง 

ที่ทําการปกครองจังหวัดลพบุรี)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

69 นายนพดล สุระสังวาลย เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมปฏิบัติการ 2 (พื้นท่ีสวนภูมิภาค) 

สวนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

นักการขาว ระดับชํานาญการ

กลุมปฏิบัติการการขาว สวนการขาว

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

70 นายนพพร เรืองสวาง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

นักการขาว ระดับชํานาญการ

กลุมปฏิบัติการการขาว สวนการขาว

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

71 นายนพพร หนูเพชร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล

72 นายนราวัจน เมฆอาภา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

73 นายนวพล บูชากุล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร

74 นางนวลจันทร หยีดนอย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดเชียงราย

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

75 นายนาวี ปล้ืมสุด ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

76 นายนิติพร แกวศรีนวล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

77 นายนิพนธ ชิตมณี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดสงขลา

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

78 นายนิมิตร ไรคลองครุ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

นักการขาว ระดับชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบและวิทยาการการขาว สวนการขาว 

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน 

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)
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79 นายบุญภพ มะเดื่อ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล

80 นายบุญเลิศ แกวสระแสน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

81 นายบุลศักดิ์ สุนทรกมล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

82 นายประทีป โพธิ์เท้ียม ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก

83 นายประพันธ ตรีบุปผา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

84 รอยตรี ประพันธ ถึกสกุล เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานรับเร่ืองราวรองทุกข 

สํานักบริหารงานยุติธรรม

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

85 พันจาเอก ประพิศ 

                 ญาณปญญา

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายอํานวยการสื่อสาร กองการส่ือสาร

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดระยอง

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

86 นายประมุข เหมือนจิตต ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

87 นายประยูร อรัญรุท ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

88 นายประวิทย พลเสนา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

89 นายประสาท วิมุกตะลพ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี

90 นายประสาน กิตติกุล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

91 นายประสิทธิ์ แสงโชติ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

92 นายปรีชาพงศ ทองมี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

93 นายปญญา จินดาวงค ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี

(ชวยราชการท่ีกลุมงานความมั่นคง)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
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94 นายปาริณทษ ซุนหั้ว เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

95 นางปณฑิรา เกงการพานิช ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

96 นายพงศกร สุดเสนหา ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

97 นายพงษพันธ ยมมาศ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

98 นางสาวพชรศิริ นุตตะรังค ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมปฏิบัติการ 2 (พื้นท่ีสวนภูมิภาค)

สวนกํากับและตรวจสอบ

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

99 นายพลเศรษฐ ดมอุนดี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

100 นางสาวพิชญา ทรัพยสาร นิติกร ระดับชํานาญการ

กลุมวินัย สวนบริหารงานกํานันผูใหญบาน 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

นิติกร ระดับชํานาญการ

กลุมงานวินัย กองการเจาหนาท่ี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

101 นายพิชิต มงคลอุปถัมภ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชยันาท

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายบริหารการทะเบียนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย

สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

102 นายพิพัฒน เด็ดอนันตกุล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก

103 นางพิมพนรา รักชาติ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย

(ชวยราชการท่ีสํานักงานเลขานุการกรม)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพการทะเบียนและบัตร

สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร

สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

104 นายเพรียวพันธ สิงหทองชัย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(ชวยราชการท่ีสํานักการสอบสวนและนิติการ)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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105 นายไพฑูรย มหาชื่นใจ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

106 นายไพฑูรย หาญภักดีสกุล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

107 นายไพรัตน กาฬสุวรรณ นิติกร ระดับชํานาญการ

กลุมมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 

สวนรักษาความสงบเรียบรอย 3  

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ชวยราชการท่ีที่ทําการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ)

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

นิติกร ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดระนอง

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

108 นายไพศาล ศรีเทพ ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

109 นายภราดร สังขพงศ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

(ชวยราชการท่ีที่ทําการปกครองจังหวัดกระบี่)

ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

110 นายภูวนัย เกิดมาลัย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

111 นายมนตรี บุญวงศ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

112 นายมนัส สุริยสิงห ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

113 นายมานพ จันทรปยวงศ เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายบริหารงานทะเบียนเพื่อความมั่นคง 

สวนการทะเบียนท่ัวไป 

สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดนครนายก

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

114 พันจาอากาศเอก มานิตย  

                         ไหวไว

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

(ชวยราชการท่ีกลุมงานความมั่นคง)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม

115 นายมานิตย มีศรี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

116 นายมูฮัมมัด ลอดิง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี

(ชวยราชการท่ีสํานักกิจการความมั่นคงภายใน)

นักการขาว ระดับชํานาญการ

กลุมวิเคราะหสถานการณ สวนการขาว 

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

117 นายยอดบุญ พันยาง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
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118 นายยุทธชัย สายคํามี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 2 (จังหวัดชลบุรี)

สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

119 นายยุทธานุภาพ 

           อานุภาพยรรยง

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

120 นายยุวบุญ กองวงสา เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดแมฮองสอน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

121 นายรณรงค ทิพยศิริ เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมโรงแรม สวนรักษาความสงบเรียบรอย 3

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ชวยราชการท่ีที่ทําการปกครองจังหวัดระนอง)

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดระนอง

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

122 นายรวยรุง ใครบุตร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร

123 นายรัฐพงศ รุงธนศักดิ์ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

124 นายรุง สังวริ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี

125 วาท่ีรอยตรี เรวัต 

           เครือบุดดีมหาโชค

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

126 นางวจิราพร อมาตยกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

127 นางวรรณา ศรีมาศ ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

128 นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

(ชวยราชการท่ีกองการเจาหนาท่ี)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบการปกครองทองท่ี 

สวนระบบการปกครองทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

129 นางสาววรางคสิริ อรัญนารถ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายระบบการผลิตบัตร สวนบัตรประจําตัวประชาชน

สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)
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130 นางวลัยรัตน วิทยาศาสตร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนท่ัวไป 

สวนการทะเบียนท่ัวไป

สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

131 นายวัชรเดช เกียรติชานน ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

(ชวยราชการท่ีสํานักการสอบสวนและนิติการ)

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมอํานวยความเปนธรรม สวนอํานวยความเปนธรรม

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

132 พันจาอากาศเอก วัฒนา     

                       หัส

จันทร

ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

133 นายวัฒนา เจริญจิตร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

(ชวยราชการท่ีที่ทําการปกครองอําเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

134 นางสาววารุณี สุดหลา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

(ชวยราชการท่ีกลุมงานความมั่นคง)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน

135 นายวิจารณ จุนทวิจิตร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี

136 นายวิชาญ ศรีษะโคตร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

137 นายวิเชียร ลักคนสุวรรณ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค

138 นายวิทยา สุวรรณสิทธิ์ เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

สํานักงานเลขานุการสภาท่ีปรึกษา 

สํานักงานเลขานุการศูนยอํานวยการบริหาร-

จังหวัดชายแดนภาคใต

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

139 นายวิทยา อนอิ่ม เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายระบบขอมูลและหลักฐานการทะเบียนท่ัวไป 

สวนการทะเบียนท่ัวไป สํานักบริหารการทะเบียน 

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

140 นางวิภาวี แดงทาขาม ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
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141 นางวิรัญญา ประมาณ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

142 นายวิรุฬ ทองสุทธิ์ เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนท่ัวไป 

สวนการทะเบียนท่ัวไป

สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี

143 นายวิโรจน คลายสุบรรณ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

144 นายวิวัฒน แจงสวาง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

145 นายวิษณุพงษ สงวนสัจพงษ เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

สวนปฏิบัติการพิเศษ 

สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน 

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

146 พันจาตรี วิสูตร จําพานิชย เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ 

กลุมงานตรวจและประสานราชการ

สํานักงานผูตรวจราชการกรม

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

นักจัดการงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ

กลุมงานตรวจและประสานราชการ 

สํานักงานผูตรวจราชการกรม

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

147 นายวีระชาติ ดาริชาติ เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมมาตรฐานและระเบียบบัตรประจําตัวประชาชน

สวนบัตรประจําตัวประชาชน สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายท่ีสาธารณะ สวนระบบการปกครองทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

148 นายวีระศักดิ์ ศรีเครือเนตร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

149 นายวุฒิศักดิ์ คําพันธุ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

150 นายไวพจน ออนละออ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

151 นายศทัต หทัยวรรธน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

152 นายศักดิ์สิทธิ์ ปกษีสุวรรณ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

153 นายศิริพงษ นําภา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน

(ชวยราชการท่ีที่ทําการปกครองอําเภอบอเกลือ)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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154 นายศิริรักษ เชาวนปรีชา เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายสงกําลังบํารุง สวนกําลังพลและสงกําลังบํารุง 

สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายหลักฐานการทําบัตร สวนบัตรประจําตัวประชาชน 

สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

155 นายสมชาติ กาญจนรัตน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

156 นายสมชาย เกียรติกองแกว เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมพัฒนากิจการอาสารักษาดินแดน 

สวนยุทธการและการขาว 

สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน 

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ 

สวนการทะเบียนราษฎร 

สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

157 นายสมชาย ตรีณาวงษ นักการขาว ระดับชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบและวิทยาการการขาว

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

158 นายสมชาย ทวีวัฒน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

159 นายสมชาย ระพีพัฒนชัย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

160 วาท่ีรอยตรี สมบัติ สิงหคาร นิติกร ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง

ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมกิจการชายแดน 

สวนกิจการชายแดนและผูอพยพ

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

161 นายสมบูรณ เดชา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

162 นายสมพงษ ไชยผง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด

(ชวยราชการท่ีที่ทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

163 นายสมพงษ ฟุงทวีวงศ เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานวิเคราะหและประเมินสถานการณ 

สํานักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา 

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

(ชวยราชการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

164 นายสมโพช อินทรเหลาใหญ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี
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165 นายสมลักษ ยกนอยวงษ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

นักการขาว ระดับชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบและวิทยาการการขาว

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

166 นายสมศักดิ์ ชื่นประเสริฐสุข เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายท่ีสาธารณะ สวนระบบการปกครองทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

167 นายสรพงษ โพธิ์พุทธ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

(ชวยราชการท่ีกลุมงานปกครอง)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร

168 นางสรวงสุดา ปติเสรี นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ

โรงเรียนปลัดอําเภอ กลุมงานบริหารการฝกอบรม 

วิทยาลัยการปกครอง

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

169 นายสฤษดิ์ รัตนวงษ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี

(ชวยราชการท่ีที่ทําการปกครองอําเภอบุณฑริก)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี

170 นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นักประชาสัมพันธ ระดับชํานาญการ

กลุมงานประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายกิจการชายแดน สวนกิจการชายแดนและผูอพยพ

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

171 นายสวาท รามสินธุ ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

172 นายสหชัย แจมประสิทธิ์สกุล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี

(ชวยราชการท่ีสํานักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมปฏิบัติการ 1 (กทม.) ศูนยบริการประชาชน

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

173 นายสันติ ชูศรี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

(ชวยราชการท่ีที่ทําการปกครองจังหวัดนนทบุรี)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง

174 นายสัมฤทธิ์ ดําริวิชญ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

175 นายสัมฤทธิ์ หนอแกว ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
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176 นายสาทร หวังพัฒน เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ชวยราชการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ

กลุมงานบริหารบุคคล 

สํานักงานเลขานุการศูนยอํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

177 นางสาวสําราญ สุขงาม ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

178 นายสิทธา ภูเอี่ยม ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

(ชวยราชการท่ีกลุมงานความมั่นคง)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

179 นายสุคง แสงศร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี

180 นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

181 นายสุทธิพงศ แกนสุวรรณ เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมกิจการชายแดน 

สวนกิจการชายแดนและผูอพยพ

สํานกักิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

182 นายสุเทพ ชัยวัฒน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย

183 นายสุพจน แสนสุริวงศ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

184 นายสุพร ไชยบุรณากร เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดนครนายก

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ

โรงเรียนปลัดอําเภอ กลุมงานบริหารการฝกอบรม 

วิทยาลัยการปกครอง

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

185 นายสุพล คํานอย ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ

186 นายสุภชัย ทาวกลาง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง

อําเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี

(ชวยราชการท่ีที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

187 นายสุเมธ ชางชนะ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

188 นายสุรัตน อวยพรสง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ
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189 จาเอก สุริยันต สิงหสวัสดิ์ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว

(ชวยราชการท่ีจังหวัดปราจีนบุรี)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี

190 นายสุวัฒน ศิริโภคาภิรมย เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมปฏิบัติการ 2 (พื้นท่ีสวนภูมิภาค) 

สวนกํากับและตรวจสอบ สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

นักการขาว ระดับชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบและวิทยาการการขาว

สวนการขาว สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

191 นายเสนาะ ศรีนวล นิติกร ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง 

ที่ทําการปกครองจังหวัดแมฮองสอน

จังหวัดแมฮองสอน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

192 นายโสรัจ รุงโรจน ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) ระดับชํานาญการ

อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดชลบุรี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

193 นายอนันต ศรีอินทร ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

194 นายอภินันท เลาหะกุล ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู

(ชวยราชการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายกิจการศาสนาอิสลาม สวนประสานราชการ

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

195 นายอมร พรมสอน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมโรงแรม สวนรักษาความสงบเรียบรอย 3

สํานักการสอบสวนและนิติการ

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

196 นายอรรถพันธุ สงวนเสริมศรี นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ

กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน 

กองการเจาหนาท่ี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายกิจการผูอพยพ สวนกิจการชายแดนและผูอพยพ

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

197 นายอรัญ เอี่ยมปลอด ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

198 นายอรุณ กอเซ็ม ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

199 นายอาทิตย วงคลังกา เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ 

กลุมงานปกครอง จังหวัดสระแกว

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก
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200 นายอานนท บูรณะภักดี เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

สวนประสานโครงการพัฒนาทองท่ี 

สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ

กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน 

กองการเจาหนาท่ี 

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

201 นายอํานวย เจียรวิวัฒนวงศ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

202 นายอํานาจ โพธิ์สอาด เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

ฝายบริหารทั่วไป สํานักบริหารการทะเบียน

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

นักจัดการงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ

กลุมงานชวยอํานวยการ สํานักงานเลขานุการกรม

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

203 นายอํานาจ รอดจิตต ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอหวยคต จังหวัดอุทยัธานี

เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ

กลุมงานปกครอง จังหวัดราชบุรี

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายหรือเทียบเทา)

204 นายอิทธิชัย เอกแสงศรี ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

เจาพนักงานปกครอง

ที่ทําการปกครองจังหวัดนครปฐม

205 นางอุบลรัตน สวนแกว ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด

206 จาเอก เอกรัตน มิสา ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร

207 วาท่ีรอยตรี เอกวัฒนา  

                   คงคานอย

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

208 นายเอี่ยม ชมใจ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 

อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

209 นายโอฬาร บิลสัน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
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