
คณะกรรมการการเลือกต้ัง

นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี
กรรมการการเลือกตั้ง

นายอิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง

ศาสตราจารย์สันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์
กรรมการการเลือกต้ัง

นายปกรณ์  มหรรณพ
กรรมการการเลือกต้ัง

นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ
กรรมการการเลือกต้ัง

นายฐิติเชฏฐ์   นุชนาฏ
กรรมการการเลือกต้ัง



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายอนุชา  จันทร์สุริยา ท่ีปรึกษา 02 142 3383
นายวีระ  เสรีสิทธิพิทักษ์ ท่ีปรึกษา 02 142 3381
นายกุศล  แย้มสอาด ผู้เช่ียวชาญ 02 142 3375
พล.ต.ท.จตุพล  ปานรักษา ผู้เช่ียวชาญ 02 142 3313
นายจิตรนรา  นวรัตน์ ผู้เช่ียวชาญ 02 142 3384
หม่อมหลวง สุระพงศ์  เทวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  -
นางแสงแข  จันทร์สุริยา พนักงานตามสัญญาจ้าง 02 142 3370
น.ส.นฐินันต์  ศรีลาศักด์ิ เลขานุการ 02 142 3374
น.ส.สุชานาถ  ไพเราะ ผู้ช่วยเลขานุการ 02 142 3388
นายชด  บุรณศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ 02 142 3314

คณะท่ีปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรประจ ำคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง
ท่ีปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร ประจ ำประธำนกรรมกำรกำรเลือกต้ัง

นายอนุชา  จันทร์สุริยา
ท่ีปรึกษาประจ า ปธ.กกต.

น.ส.นฐินันต์ ศรีลาศักดิ์
เลขานุการ

นายวีระ  เสรีสิทธิพิทักษ์
ท่ีปรึกษาประจ า ปธ.กกต.

หม่อมหลวง สุระพงศ์  เทวกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

พล.ต.ท. จตุพล  ปานรักษา
ผู้เชี่ยวชาญประจ า ปธ.กกต.

นายจิตรนรา นวรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญประจ า ปธ.กกต.

นางแสงแข  จันทร์สุริยา
พนักงานตามสัญญาจ้าง

นายกุศล  แย้มสอาด
ผู้เชี่ยวชาญประจ า ปธ.กกต.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายอัฌษไธค์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ท่ีปรึกษา 02 141 8892
พล.ต.ต.บุญส่ง  จีระเรืองรัตนา ผู้เช่ียวชาญ 02 141 8919
นายสมบัติ  พูถาวรวงศ์ ผู้เช่ียวชาญ -
นายไกรวิทย์  โกสีย์ศิริกุล ผู้เช่ียวชาญ -
นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก -
นางมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร พนักงานตามสัญญาจ้าง -
นายธเนศพล  พูถาวรวงศ์ เลขานุการ 02 141 8805
นายเอนก เอนกธนะสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 02 141 8906
นายอริญชัย สัณห์พิชญ์โอภาส ผู้ช่วยเลขานุการ 02 141 8918

คณะท่ีปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรประจ ำคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง
ท่ีปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร ประจ ำกรรมกำรกำรเลือกต้ัง (ศำสตรำจำรย์สันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์)

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ท่ีปรึกษาประจ า กกต.

พล.ต.ต. บุญส่ง  จีระเรืองรัตนา
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายธเนศพล  พูถาวรวงศ์
เลขานุการ

นายสมบัติ  พูถาวรวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายไกรวิทย์  โกสีย์ศิริกุล
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายมงคล  วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร
พนักงานตามสัญญาจ้าง

นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายธัชสกล  พรหมจมาศ ท่ีปรึกษา 02 141 8963
พล.ต.ท. สมคิด  บุญถนอม ผู้เช่ียวชาญ 02 141 8794
นายอภิชัย  เจษฎานนท์ ผู้เช่ียวชาญ 02 141 8790
นายบุญมา  เตชะวณิช ผู้เช่ียวชาญ 02 141 8791
น.ส.แพรวาว  ฉ่่าทวี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก -
นายบุณยเกียรติ  รักชาติเจริญ พนักงานตามสัญญาจ้าง 02 141 8793
นายสุริยา ดารากร ณ อยุธยา เลขานุการ 02 141 2629
นายยุทธนา  ปิยะจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 02 141 8792
นายกฤษณะ  เทพเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ -

คณะท่ีปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรประจ ำคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง
ท่ีปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร ประจ ำกรรมกำรกำรเลือกต้ัง (นำยฉัตรไชย  จันทร์พรำยศรี)

นายธัชสกล พรหมจมาศ
ท่ีปรึกษาประจ า กกต.

พล.ต.ท. สมคิด  บุญถนอม
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายอภิชัย  เจษฎานนท์
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายบุญมา เตชะวณิช
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ
พนักงานตามสัญญาจ้าง

นายสุริยา ดารากร ณ อยุธยา
เลขานุการ

น.ส.แพรวาว ฉ่ าทวี
ผู้ทรงคุณวุฒิ



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
พลโท สมบัติ ปานกุล ท่ีปรึกษา 02 141 9499
พล.ต.ท. ยุทธนา ไทยภักดี ผู้เช่ียวชาญ 02 141 8996
นายอาลักษณ์  เจนเสถียรวงศ์ ผู้เช่ียวชาญ 02 141 8835
นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้เช่ียวชาญ 02 141 2622
น.ส.เสาวนีย์  จิรวุฒิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก -
นางศรีพา ปานกุล พนักงานตามสัญญาจ้าง 02 141 4396
นางกรวรรณ วังสถาพร เลขานุการ 02 141 4394
น.ส.พัทธนันท์ นาคแดง ผู้ช่วยเลขานุการ 02 141 9865
น.ส.สุมาลี  มากรุ่งแสง ผู้ช่วยเลขานุการ 02 141 8836
น.ส.รัชนี  จันทร์ตรี จนท.รักษาความปลอดภัย -

คณะท่ีปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรประจ ำคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง
ท่ีปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร ประจ ำกรรมกำรกำรเลือกต้ัง (นำยปกรณ์  มหรรณพ) 

นางศรีพา ปานกุล
พนักงานตามสัญญาจ้าง

พลโท สมบัติ  ปานกุล
ท่ีปรึกษาประจ า กกต.

พล.ต.ท. ยุทธนา  ไทยภักดี
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นางกรวรรณ  วังสถาพร
เลขานุการ

น.ส.เสาวนีย์ จิรวุฒิกุล
ผู้เช่ียวชาญประจ า กกต.

น.ส.เสาวนีย์ จิรวุฒิกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
ดร.รัชนี  ปุณโณทก ท่ีปรึกษา 02 141 2624
พ.ต.ท. ค่านูณ  สุทธิเศรณี ผู้เช่ียวชาญ 02 141 8809
นางธีราลักษณ์  รมยานนท์ ผู้เช่ียวชาญ 02 141 2653
นายสุเมธา  คงคิด ผู้เช่ียวชาญ 02 141 8814
พล.ต.ต.สมเกียรติ  เกิดจงรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 02 141 8809
พ.ท.สดุดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พนักงานตามสัญญาจ้าง 02 141 2654
นายสุทธิพงษ์  กาญจนเกษร เลขานุการ 02 141 8807
น.ส.วนิดา  สวัสด์ิผดุงกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ 02 141 8222

- ผู้ช่วยเลขานุการ -

คณะท่ีปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรประจ ำคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง
ท่ีปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร ประจ ำกรรมกำรกำรเลือกต้ัง (นำยเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ)

นายสุเมธา  คงคิด
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

พ.ต.ท. ค านูณ  สุทธิเศรณี
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายสุทธิพงษ์  กาญจนเกษร
เลขานุการ

พ.ท. สดุดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
พนักงานตามสัญญาจ้าง

ดร.รัชนี  ปุณโณทก
ท่ีปรึกษาประจ า กกต.

นางธีราลักษณ์  รมยานนท์
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

พล.ต.ต.สมเกียรติ  เกิดจงรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายปรีชา  เอ้ืออนันตธนกุล ท่ีปรึกษา 02 142 5476
นายทวี  ปิยะพัฒนา ผู้เช่ียวชาญ 02 142 5475
นายสมชาย  อัศวเศรณี ผู้เช่ียวชาญ 02 142 5471
นายแสนผิน  สุขี ผู้เช่ียวชาญ 02 142 5473
น.ส.กัญญมน  แสงสร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 02 142 5477
นายภูมิพิทักษ์  กองแก้ว พนักงานตามสัญญาจ้าง 02 142 5474
น.ส.ภัคภร  ทองธนฐากุล เลขานุการ 02 142 5480
น.ส.ณัฐธิดา  วิไลบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 02 142 5464
น.ส.มนัญญา  แสงสร ผู้ช่วยเลขานุการ 02 142 5495
น.ส.ดวงกมล  พิมพากูล จนท.รักษาความปลอดภัย 02 142 5463

คณะท่ีปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรประจ ำคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง
ท่ีปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร ประจ ำกรรมกำรกำรเลือกต้ัง (นำยฐิติเชฏฐ์  นุชนำฏ) 

นายปรีชา  เอื้ออนันตธนกุล
ท่ีปรึกษาประจ า กกต.

นายทวี ปิยะพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายสมชาย อัศวเศรณี
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายแสนผิน สุขี
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

น.ส.ภัคภร ทองธนฐากุล
เลขานุการ

นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว
พนักงานตามสัญญาจ้าง

น.ส.กัญญมน  แสงสร
ผู้ทรงคุณวุฒิ



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายแสวง  บุญมี ลธ.กกต. 081 734 7892

นายกิตติพงษ์  บริบูรณ์ รอง ลธ.กกต. 089 709 1692

ร.ต.อ. ชนินทร์  น้อยเล็ก รอง ลธ.กกต. 098 795 5149

นายวีระ  ย่ีแพร รอง ลธ.กกต. 083 652 1052

พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์  เสง่ียมศักด์ิ รอง ลธ.กกต. 081 790 2102

นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ รอง ลธ.กกต. 083 203 9959

นางสาวสุรณี  ผลทวี รอง ลธ.กกต. 081 499 7078
รกน. ผอ.สพต.

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง / รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 
 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกต้ัง

นายแสวง  บุญมี
ลธ.กกต.

ร้อยต ารวจเอก ชนินทร์  น้อยเล็ก
รอง ลธ.กกต.

นายวีระ  ยี่แพร
รอง ลธ.กกต. 

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์
รอง ลธ.กกต.

พันต ารวจตรี ณัฐวัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์
รอง ลธ.กกต.

นายเกรียงไกร  พานดอกไม้
รอง ลธ.กกต.

นางสาวสุรณี  ผลทวี
รอง ลธ.กกต.
รกน. ผอ.สพต.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นายบัณฑิต  วงษา ผู้อ านวยการส านัก 02 141 8575
โทรสาร 02 143 8602 นายอริยพัฒน์  อาบสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 02 141 8577

081 174 9988 ช่วย สบท. รกน. ผอ.ฝกท. 089 199 2391
นางบุษราภรณ์ ธนรักษ์โภคิน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02 141 8578

นางสาวพาสินี  สังข์สุวรรณ รองผู้อ านวยการส านัก 02 141 8203 082 495 4454
062 415 9153 นายธนาธิป  ตรีวสุพล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02 141 8599

099 363 9956
นางอกนิษฐ์  สงวนวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 02 141 9056

น.ส.พัชรีวรรณ อินตาพวง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02 141 7954 นายเกียรต์ิสิริ  แห้วเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 02 141 8599
086 801 6320 (ช่วย)

น.ส.พจนารถ ปัจฉิมะดิฐ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02 141 7956 น.ส.ฐิติรัตน์  ปารมีศิลป์ขจร พนักงานบริการ (ช่วย) 02 141 8905
(ช่วย) 086 521 2698 086 426 6516

น.ส.ศุภญาณ  ศรแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 141 7955 น.ส.ธัญสุดา  คูณยา พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 141 9057

น.ส.นริศรา  ทองน้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 141 8966

ส ำนักบริหำรท่ัวไป

ส ำนักบริหำรท่ัวไป (สบท.)  

ฝ่ำยกิจกำรท่ัวไป (ฝกท.) โทรสำร 02 143 8603

ฝ่ำยกิจกำรท่ัวไป (งำนสำรบรรณ ช้ัน 2)  โทรสำร 02 143 8510

นายบัณฑิต  วงษา
ผอ.สบท.

นายอริยพัฒน์  อาบสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ช่วยปฏิบัติงาน สบท.

รกน. ผอ.ฝกท.

นางสาวพาสินี  สังข์สุวรรณ
รอง ผอ.สบท.
รกน. ผอ.ฝวส.

นายทรงกฤษณ์  แสงรุ่งเรือง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.

รกน. ผอ.สง.ลธ.

นางสาวพาสินี  สังข์สุวรรณ
รอง ผอ.สบท.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นางสาวพาสินี  สังข์สุวรรณ รองผู้อ านวยการส านัก 02 141 2639
รกน. ผอ.ฝวส. 062 415 9153 นายทรงกฤษณ์  แสงรุ่งเรือง รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 02 142 3305

น.ส.ชญาดา รุ่งสมัย นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 02 141 8598 รกน. ผอ.สง.ลธ. 087 857 6313
081 951 6559 น.ส.อัญชะลีพร  แสงประทุม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02 141 2601

น.ส.นันทน์ณัฏฐ์ เอกจิตต์ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 02 141 9496 062 445 9494
098 663 9655 น.ส.อรอนงค์ วงษ์สมบูรณ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02 141 2602

นายกานต์ สัมพันธชิต นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 02 141 9497 061 717 5656
089 681 6941 นายธนรรถ  จักกะพาก พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 02 141 8565

น.ส.อัณศยา  อะนา นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 02 141 8600 (ช่วย) 081 444 5654
064 459 2653 นายบัณฑิต  เอ่ียมตระกูล นิติกรช านาญการ 02 141 8564

นายณภัทร  เจริญวิริยะ พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 141 9498 (ช่วย)

081 462 2844 นายธรรมรัตน์  แสงกระจ่าง นิติกรช านาญการ 02 141 8568
น.ส.วิลัยวรรณ  อ่อนเจริญ พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 141 8597 (ช่วย)

083 264 4264 พ.ต.ท.อ าพล  พันธ์ุอารีย์ พนักงานตามสัญญาจ้าง 02 141 8968
นายนาราธร  คนอรร์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 141 8985 089 826 0225

063 898 6060 นายสมผุส กาญจโนมัย พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 141 8567
นายธนพล  เฮงสาโรชัย พนักงานจ้างเหมาบริการ 086 942 2225

นายวิจิตร ธนัญชยะกุล พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 142 3308
นายวีรภัทร์  มโนรถสิทธ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 096 151 5922

นางภัทรมน แก้วประเสริฐ พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 141 8879
081 904 3543

นางประภาพร  เกินสกุล พนักงานบันทึกข้อมูล 02 141 8755
น.ส.น้องนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02 141 8572 (ช่วย) 061 994 8886

081 832 9758 น.ส.แพรวพรรณ  วงษ์จันลา พนักงานบันทึกข้อมูล 02 141 8904
นางสุธีรา  หังสพฤกษ์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 02 141 6235 (ช่วย) 098 304 7371

(ช่วย) นายศักด์ิชาย สะทองเทียน พนักงานขับรถยนต์
นางสุภาพร  ชัยมีแรง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 02 141 9472

(ช่วย)

นายนเรศวร์ จิวาลักษณ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02 141 8573
081 908 9578

น.ส.รัตนา  เล้ียงพาณิชย์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02 141 8574
089 801 7399

น.ส.จุฑามาส  เทพวงษา พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 141 2644
090 979 4616

ส ำนักงำนเลขำธิกำร (สง.ลธ.)  โทรสำร  02 143 8598 - 9
ห้อง ลธ.กกต.

ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์  (ฝวส.)  โทรสำร 02 143 8606

ส ำนักงำนเลขำธิกำร (สง.ลธ.)  โทรสำร  02 143 8600
ห้อง รอง ลธ.กกต.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
น.ส.กัญญา  ตันติธัญญากรผอ.สกค. 02 141 8601 ฝ่ำยบัญชี  (ฝบช.)  โทรสำร 02 143 8610

099 065 9065 ว่าง ผอ.ฝ่ายบัญชี 02 141 8627

น.ส.พูนศรี  สุขเสวก รอง ผอ.สกค. 02 141 8604 น.ส.กชกร สีแตงสุก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 02 141 8622
081 685 6179 092 045 1472

น.ส.หน่ึงฤทัย   ช่อจันทร์ผลิ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 02 141 8623
094 545 6953

นางปภาณ  กิจพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 02 141 8603 น.ส.ธนณัท   อิษฏประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 02 141 8624
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ช านาญการพิเศษ 089 130 2772 081 870 3449

นางมธุรส   เชิดบารมี นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02 141 8602 น.ส.วนิดา   ป่ินเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 02 141 8625
088 498 5556 091 551 4953

น.ส.ประศิพร  รักสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 02 141 8605 น.ส.นีรฐานีย์   โชคสกุลชัยพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 02 141 8626
095 905 3137 092 145 4664

นางดวงตะวัน  นวลฉวี พนักงานบันทึก
ข้อมูล

02 141 8606 นางดวงกมล   น้อยโสภา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 02 141 8628
085 242 6667 084 111 5484

นางสมหมาย  ภิรมย์จันทร์ พนักงานบริการ 02 141 9469 น.ส.เพทาย  ภัทรประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 02 141 8630
091 764 6142 082 992 6956

น.ส. ผะ  วงศ์จันดี พนักงานบริการ 090 283 3074 นายสิรเศรษฐ์ วงศ์สัจจา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 02 141 8628
061 936 6159

น.ส.ณัฐกานต์  นวลเนตร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 02 141 8620
089 480 8246

ส ำนักกำรคลัง

ส ำนักกำรคลัง (สกค.)  โทรสำร 02 143 8510

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) โทรสำร 02 143 8608

น.ส.กัญญา  ตันติธัญญากร
ผอ.สกค.

น.ส.พูนศรี  สุขเสวก
รอง ผอ.สกค.

ว่าง
ผอ.ฝบช.

น.ส.ขวัญสุรางค์  ข าแจง
ผอ.ฝกง.

นางจารุวรรณ กลีบก าไร
ผอ.ฝพด.

นางปภาณ  กิจพิทักษ์
หน.กอก.



นายเจษฎา ยะอินต๊ะ นักวิชาการและบัญชีปฏิบัติการ 02 141 8629 นางจารุวรรณ กลีบก าไร ผอ.ฝพด. 02 141 8632
093 576 1514  085 543 0857

น.ส.วลัยพร ทาเครือ พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 8631 น.ส.สร้อยมาลี   เนียมพลอย นักวิชาการพัสดุช านาญการ 02 141 8633
093 234 5387 081 619 8494

นายอนุวัฒน์ ลาหนองคู พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 141 8621 น.ส.สุรัตนาพร  นวลละออ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 02 141 8635
084 115 1915 063 142 4535

ฝ่ำยกำรเงิน  (ฝกง.)   โทรสำร 02 143 8609 นางนพดา   ประยูรสิทธิ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 02 141 8637
น.ส.ขวัญสุรางค์ ข าแจง ผอ.ฝ่ายการเงิน 02 141 8608 095 369 3551

081 884 2432 น.ส.ศุภวรรณ สว่างรัตน์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 02 141 8649
นายเกียรติภูมิ   นารีบุญ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 02 141 8612 088 790 0943

062 649 8956 นายพันทวี   เนียมพลอย นักวิชาการพัสดุช านาญการ 02 141 8642
น.ส.พิมพ์นารา ยอมใจอยู่ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 02 141 8615 097 091 3901

091 556 4655 น.ส.นิลุบล  หม่องแอ่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 02 141 9474
น.ส.ณัฐมน  คงแก้วพะเนา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 02 141 8611 089 998 9435

089 036 2892 นายวรชิต  ศรีอ่ินแก้ว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 02 414 8647
น.ส.วาริณี  เตียงแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 02 141 8618 082 615 6120

098 971 8160 นางมณฑิณี ศรีสกุล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 02 141 8639
น.ส.ณฎาภิลิญช์  ทองพุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 02 141 9867 006 139 1624

096 146 3655 น.ส.ฐาปนีย์  ดิเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 02 141 8636
น.ส.กัญญ์กนก  อนุชาติ นักวิชาการและบัญชีปฏิบัติการ 02 141 8614 089 029 5948
  061 767 4888 นายชนินทร์  อิงศิโรรัตน์ พนักงานบันทึก 02 141 8650
น.ส.จิรัชญา เพชรเชย นักวิชาการและบัญชีปฏิบัติการ 02 141 8613 063 343 3885
  062 715 6430 น.ส.ทัศวรรณ พิมพาพันธ์ พนักงานบันทึกข้อมูล 02 414 8640
น.ส.ชญานนท์  คงทน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 02 141 8609 089 024 5433

081 079 6299 น.ส.กุสุมา บัวคล่ี พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 141 8644
นายฐิติกร ศิริชัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 02 141 9867

064 801 8373
น.ส.วราพรรณ  สมเจริญ  พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 8610

063 142 4535
   

นายเอกมงคล  ช้างแก้ว พนักงานขับรถยนต์ 02 141 8643 นายสมคม  ตันติธัญญากร พนักงานขับรถยนต์ 092 458 9888
084 324 4635 นายธนวัฒน์  จันทร์สุมนต์ พนักงานขับรถยนต์ 084 423 2556

นายสุรศักด์ิ สีเหมือน พนักงานขับรถยนต์ 089 964 9130 นายธนกร  พลวิเศษ พนักงานขับรถยนต์ 088 598 0942
นายเฉลียว   บัวจ่ัน พนักงานขับรถยนต์ 086 102 3196 นายพูนศักด์ิ  ชินวงษ์ พนักงานขับรถยนต์ 084 117 8402
นายวิษณุ  วุฒิสาร พนักงานขับรถยนต์ 089 953 0900 นายสุรพล  น าพา พนักงานขับรถยนต์ 087 169 1776
นายอ านาจ   ฉายศรี พนักงานขับรถยนต์ 084 664 9903 นายสรวัฒน์  เจิมเมือง พนักงานขับรถยนต์ 091 889 1680
นายสุพจน์  พันธ์สอาด พนักงานขับรถยนต์ 089 751 3304 นายมานพ สีหาไตร พนักงานขับรถยนต์ 096 916 0156
นายอนุชา   พุทธาวงศ์ พนักงานขับรถยนต์ 092 254 5980 นายสมยศ  ส าแดง พนักงานขับรถยนต์ 084 549 5958

ฝ่ำยพัสดุ   (ฝพด.)    โทรสำร 02 143 8611

ฝ่ำยพัสดุ   (ยำนยนต์ต่อ)

ฝ่ำยบัญชี  (ฝบช.)   (ต่อ)  โทรสำร 02 143 8610

ฝ่ำยพัสดุ   (ยำนยนต์)       



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสุทธดา  คงเดชา ผอ.สนย. 02 141 8652 กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.)   

น.ส.ณัฐฌา โชติโรจน์ หน.กอก. 02 141 9489
น.ส.ปิยสุดา  คงฤทธิศึกษากร รอง ผอ.สนย. 02 141 8653 081 694 1807

089 967 8114 นายณัฐธีร์ รัฐโรจน์พงศา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 02 141 8655
097 243 2995

ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ (ฝผง.) โทรสำร 02 143 8615 น.ส.ศิริรัตน์ สิงห์ค า พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 9476
น.ส.ศศิธร โตทัพ ผอ.ฝผง 02 141 8656 น.ส.ธวัลรัตน์ พิกุลน้อย พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 9475

082 356 9153
น.ส.จิตตรี ศรีหิรัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 02 141 8657 ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล (ฝตป.)    โทรสำร 02 143 8618

081 793 5056 น.ส.วรัญรดา  นพศิระ ผอ.ฝตป. 02 141 8658
น.ส.แววตา  ค ามณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 02 141 8661 081 902 2223

081 198 8391 นางสุนิศา อนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 02 141 8676
นายวิสันต์ชัย ธนวิจิตรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 02 141 8663 096 895 9411

089 985 4343 น.ส.จุฑามาศ เดชแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 02 141 8677
นายศุภณัฐ เทียนแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 095 951 2974 086 412 1099

02 141 8673 น.ส.อรปภา นันทรัตน์ นักจัดการงานท่ัวไป 02 141 9488
นายภาณุมาศ รัตนานุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 096 329 2287 098 229 5359

02 141 8660
น.ส.วรรณวีร์ พงษ์พันศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 080 064 2087 ฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์ (ฝนย.)   โทรสำร 02 143 8618

02 141 2614 น.ส.ณัฏฐ์รมณ  รัตนนิตย์ ผอ.ฝนย. 02 141 8668
น.ส.นภสร ส าราญศิริกุล พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 8674 063 692 3964
นายปรเมศวร์ เอ่ียมทรัพย์ พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 8664 น.ส.ศิริภัสสร กอแก้ว นักจัดการงานท่ัวไป 02 141 9479
น.ส.สุพนิดา ประจงไสย พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 8659 098 257 9563
นายพนัญไชย นวลฉวี พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 8671 นายภาคิน วัดเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 02 141 9477

093 214 6669
นายเอกรัฐ พูลประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 02 141 8662

086 818 1596
น.ส.ปัณณพร พูลผล พนักงานการเลือกต้ัง 02 141 8665

081 841 6954

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ (สนย.)  โทรสำร 02 143 8613

นางสุทธดา คงเดชา
ผอ.สนย.

นางสาวปิยสุดา คงฤทธิศึกษากร
รอง ผอ.สนย.

นางสาวศศิธร โตทัพ
ผอ.ฝผง.

นางสาววรัญรดา  นพศิระ
ผอ.ฝตป.

นางสาวณัฐฌา โชติโรจน์
หน.กอก.

นางสาวณัฏฐ์รมณ  รัตนนิตย์
ผอ.ฝนย.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายวีรพล   พุ่มสงวน ผู้อ านวยการส านัก 02 141 4391

086 899 8521 นายอานนท์  ช านาญผล ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8589
นายนพดล  สีหบุตร รองผู้อ านวยการส านัก 02 141 8581 081 759 1284

098 423 5696 น.ส.จันทร์จุฑา  ศรีส านอง นักทรัพยากรบุคคล 02 141 8584
ช านาญการ 086 358 7383

น.ส.ธนพร  พิลาวัลย์ นักทรัพยากรบุคคล 02 141 8969
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช านาญการ 061 774 4456

น.ส.สุมาลี  เคารพ หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 02 141 8899 น.ส.ณัฐวรรณ  จันทร์แจ่ม พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 8986
081 316 2665 098 832 0462

นายธนาทร แสนสบาย พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 8971 น.ส.โยธกา  ช่ืนอารมย์ พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 8900
097 164 7924 080 113 3471

ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล  (สบค.)    โทรสำร 02 143 8604

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) โทรสำร 02 143 8604

ฝ่ำยอัตรำก ำลังและระบบงำน (ฝอร.)  โทรสำร 02 143 8604

นายอานนท์  ช านาญผล
ผอ.ฝอร.

น.ส.สุมาลี  เคารพ
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ

นายนพดล  สีหบุตร
รอง ผอ.สบค. 

นายเนติ  บูรณสถิตย์พร
ผอ.ฝสก.

นายวีระพงษ์  ส าริดดี  
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.อย 

รกน.ผอ.ฝวน.

นายชุมพล เบียดตะคุ
ผอ.สง.ตส. รกน ผอ.ฝงต.

นายวีรพล  พุ่มสงวน
ผอ.สบค.

นายนพดล สีหบุตร
รอง ผอ.สบค. รกน. ผอ.ฝบต.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายชุมพล เบียดตะคุ รักษาการในต าแหน่ง 02 142 6216 นายวีระพงษ์  ส าริดดี รักษาการในต าแหน่ง 02 141 8595

ผู้อ านวยการฝ่าย 087 792 4699 ผู้อ านวยการฝ่าย 089 446 0250
น.ส.กนกอร กฤษณาสกุล นักจัดการงานท่ัวไป 02 141 8583 นายพิจักษณ์ กงแจ นิติกรช านาญการ 02 141 8595

ช านาญการ (ช่วย) 096 165 6536 086 981 7532
น.ส.ดารินทร์ ลุนจักร์ พนักงานบันทึกข้อมูล 02 141 8586 นายสุริยา จ าปาทอง นิติกรช านาญการ 02 141 8592

(ช่วย) 094 263 6153 063 565 5399
น.ส.ณัฐวรรณ  จันทร์แจ่ม พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 8583 น.ส.จิราพร นวลน้อย นิติกรช านาญการ 02 141 8936

081 655 8783 094 539 6554
นายปิยะพงค์ คงเปีย นิติกรช านาญการ 02 141 8937

094 985 6254
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ น.ส.ภัชรภรณ์ เนียรภาค พนักงานบันทึกข้อมูล 0 2141 8938

นายนพดล สีหบุตร รักษาการในต าแหน่ง 02 141 8581 (ช่วย) 062 879 5428
ผู้อ านวยการฝ่าย 098 423 5696

น.ส.เสาวนีย์  เมธยานันท์ นักทรัพยากรบุคคล 02 141 8585
ช านาญการ 084 095 0919 ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

น.ส.ยุวภรณ์  เกิดมาลัย นักทรัพยากรบุคคล 02 141 8590 นายเนติ บูรณสถติย์พร ผู้อ านวยการฝ่าย 0 2141 2619
ช านาญการ 093 264 9554 081 234 1188

น.ส.ประไพรลักษณ์ สังกรณีย์ นักทรัพยากรบุคคล 02 141 8583 นางธนพร อัตภูมิ นักทรัพยากรบุคคล 02 141 8594
ปฏิบัติการ 062 362 1530 ช านาญการ 089 894 2340

น.ส.อภิชญา กาญจนกิจสกุล นักทรัพยากรบุคคล น.ส.ชดาษา ยันตะศรี พนักงานการเลือกต้ัง 02 141 8576
ปฏิบัติการ 092 265 4596 ปฏิบัติการ (ช่วย) 064 146 5391

น.ส.บัณฑิตา ป้ันโฉม เจ้าพนักงานธุรการ 02 141 8588 น.ส.จิราพร  หันใจดี พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 8893
ปฏิบัติงาน 080 916 4228 (เบิกจ่ายตรง) 089 134 4921

น.ส.วราพร ไวนฤนาท พนักงานสืบสวนและไต่สวน น.ส.ภิรญา  เสรีวรยศ พนง.จ้างเหมาบริการ 02 141 2645
ปฏิบัติการ (ช่วย) 080 773 9792 (เบิกจ่ายตรง) 099 074 7924

ฝ่ำยสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ (ฝสก.)  โทรสำร 02 143 8604

ฝ่ำยสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง (ฝบต.)  โทรสำร 02 143 8604

ฝ่ำยวินัยคุณธรรมจริยธรรม (ฝวน.)  โทรสำร 02 141 8605ฝ่ำยเงินเดือนและค่ำตอบแทน (ฝงต.)  โทรสำร 02 143 8604



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายกิตติพล  พยัคฆเดชาพัน ผอ.สทส. 02 142 6200

081 838 4713 น.ส. ทิพวรรณ เทียรพิสุทธ์ิ ผอ.สนง.กกต.จว.นธ. รกน. ผอ.ฝคร. 02 142 6202
นายณุรม พุทธิมรรค รอง ผอ.สทส. 02 142 6201 086 619 7199

089 113 3009 น.ส. ศิราณี เนียมหัตถี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. 02 142 6203
081 862 8623

นายวรวุฒิ แพจุ้ย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก. 02 142 6206
นายสราวุธ  โชคพระสมบัติ หน.กอก. 02 142 6223 085 904 4109

089 119 0470 นายภัทรพล  พรประดิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก. 02 142 6207
นายธราดล  แตงอ่อน พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 142 6214 085 569 1110

062 737 3806 น.ส. ธิดารัตน์ ผ่องอักษร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. 02 142 6208
น.ส. ศิรประภา  เฟ่ืองค า พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 1418177 081 906 6719 

098 868 8420 น.ส. กรกนก  ปุนริบูรณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 142 6204
088 573 3894

นายณุรม พุทธิมรรค รอง ผอ.สทส. รกน. ผอ.ฝวท. 02 142 6201
089 113 3009 นายวาทิต  วรรณาดิเรก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. 02 142 6213

น.ส. ธฤติยา  กุมภาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. 02 142 6211 094 992 4692
094 339 2444 น.ส.เอมฤดี  เทียรพิสุทธ์ิ พนักงานจ้างเหมาบริการ 064 916 1777

น.ส. รมิดา กนกวรรณจ ารัส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. 02 142 6212
099 425 9889

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำระบบสำรสนเทศ (ฝวท.)  
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำระบบสำรสนเทศ (ฝวท.)  (ต่อ) 

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ (สทส.)  โทรสำร 02 143 7648

ฝ่ำยปฎิบัติกำรคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย (ฝคร.) 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) 

นายณุรม  พุทธิมรรค
รอง ผอ.สทส. รกน. ผอ.ฝวท.

น.ส.ทิพวรรณ  เทียรพิสุทธ์ิ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.นธ. รกน. 

ผอ.ฝคร.

นายสราวุธ  โชคพระสมบัติ
หน.กอก.

นายกิตติพล  พยัคฆเดชาพัน
ผอ.สทส.

นายณุรม  พุทธิมรรค
รอง ผอ.สทส.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นายวิชัย  เดชดี ผอ.สสว.1 02 141 8110 กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) โทรสำร 02 143 8537
086 559 8829 นายอ าพันธ์  ใจสะอาด หน.กอก. 02 141 8113

087 035 8363
นายเอกฤกษ์  พร้อมชัยอนันต์ รอง ผอ.สสว.1 02 141 8112 นางพิชญ์สินี คงมาศ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8114

092 550 7171 089 989 5859
082 958 6383 น.ส.เนาวรัตน์  นนท์อาสา นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8115

081 874 1252
นางปทุมมาศ คชประเสริฐ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8116

089 696 8424
นางมธุรส อภินันท์รัตนกุล นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8117

092 499 9542
น.ส.เสาวลักษณ์  นาคละออ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 142 3368

064 246 9153
นายนิคม  หอมระร่ืน เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 02 141 9858

081 420 6542
นายกรกฎ โกเมนเอก เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 02 141 8118

085 133 3363
นายศราวุธ  ค าพุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 142 6238

091 697 1353

ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1

ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 (สสว.1)  

นายปิยะวุธ  เขียวข า
ผอ.ฝสว. 1

นายชลิตพันธ์  เคหะดิษฐ์
ผอ.ฝสว. 2

นายอ าพันธ์  ใจสะอาด
นักจัดการงานทั่วไป ชกพ.
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ

นายวิชัย  เดชดี
ผอ.ส านัก

นายเอกฤกษ์  พร้อมชัยอนันต์
รอง ผอ.ส านัก



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 (ฝสว.1) โทรสำร 02 143 8538 ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 (ฝสว.2) โทรสำร 02 143 8539
นายปิยะวุธ  เขียวข า ผอ.ฝสว.1 21 141 8119 นายชลิตพันธ์  เคหะดิษฐ์ ผอ.ฝสว.2 02 141 1827

086 816 4038 064 636 5164
นายธันวา ชิงนวรรณ์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8122 นายเฉลิมวรรณ เพ่ิมไพศาลสกุล พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 9470

(ช่วย รอง ลธ.กกต.) 087 912 2365 081 482 0428
นายภาณุสิทธ์ิ ทรัพย์ประสงค์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8126 น.ส.ปริตา พวงพาณิชสกุล พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 9471

091 987 8297 094 563 0887
นายปฐมพร รัตนส าเนียง พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8979 น.ส.พรวิสาข์ เอมพานิช พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8129

099 321 7432 085 221 9339
น.ส.สุทิน ค าวิชัย พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8616 นายณรงค์เดช ล้ิมประยูร พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8132

094 956 9465 086 560 4544
นายเจษฎา ทับแสง พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8980 นายณัฐวัฒน์ พันธ์ุจ้อย พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8134

(ช่วย กกต.6) 086 688 4503 089 533 0554
นายพงศ์พีระวงศ์ เหมือนหมาย พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8978 นายนิติพงศ์ แพงไทย พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8133

089 738 2797 089 889 5549
น.ส.จิตสุคนธ์  เฮงสธนกุล พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 142 6237 นางวราภรณ์ สมาคม นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8130

086 881 0793 081 566 5198
นายอภิสิทธ์ิ  ไทยทะบะ พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 02 142 6239 น.ส.วิภาภรณ์  แดงเดช เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 142 3367

095 127 1510 081 439 1186
น.ส.ศรีไพร วุ่นฉิม เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 02 141 8125

084 176 6049
นายเลิศวิทย์  ทรงลักษณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 141 8124

095 412 8133



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายครรชิต  เจริญอินทร์ ผอ.สสว.2 02 141 8135

081 777 8047 น.ส.เสาวนา โชคสกุลชัยพันธ์ หน.กอก. 02 141 8137
081 663 9951

นางนิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์ รอง ผอ.สสว.2 02 141 8136 น.ส.สุชัญญา ขวัญม่ัน นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8143
081 300 0082 087 517 3117

น.ส.พิสมัย แดงชาติแท้ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8139
089 499 4654

น.ส.นิตดาอร รัถธนาธรณ์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8140
062 156 2879

น.ส.สุพัฒนา บุญลือ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 142 6256
063 454 7878

นายกษิดิศ มีแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 02 141 8141
066 146 9892

น.ส.อิสรีย์ ศรีอ่ินแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 141 8138
083 924 5141

ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2

ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 (สสว.2)  

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.)

นายฉลองฤทธ์ิ ศรีสูงเนิน
ผอ.ฝสว. 4

น.ส.เสาวนา  โชคสกุลชัยพันธ์
หน.กอก.

นายครรชิต  เจริญอินทร์
ผอ.ส านัก

นางนิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์
รอง ผอ.ส านัก 

นางนิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์
รอง ผอ.ส านัก 
รกน. ผอ.ฝสว.3



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นางนิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์ รอง ผอ.สสว.2 02 141 8147 นายฉลองฤทธ์ิ ศรีสูงเนิน ผอ.ฝสว.4 02 141 8155
รกน. ผอ.ฝสว.3 081 300 0082 096 878 2545

น.ส.นันท์นภัส อมรเวช พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8149 นายชัยยุทธ สุวัตถิ พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8160
087 695 3251 081 205 3413

นายชิษณุพงศ์ เพชรรัตน์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8150 นายมานัส ไชยชมภู พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8163
084 905 4425 099 323 5552

นายภัทราวุธ มกรเวส พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8977 นายรังสิต รุ่งรัตนาอุบล พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8162
081 915 2696 091 721 5858

นายเอกธนา ธนถาวรนนท์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 8949 นายสุภัทรชัย พันธุ พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8157
092 464 9055 097 459 5192

นายภัคดี รักษ์ณรงค์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 8154 นายเอเซีย หยุ่นจิตต์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 8144
088 760 7338 088 267 6367

น.ส.กิตติยา จันทร์พ่ึงสุข เจ้าพนักงานธุรการ ชงพ. 02 141 8145 น.ส.มยุรี สร้อยจิตร เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 141 8161
081 631 9885 064 659 5624

ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4 (ฝสว.4)ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 (ฝสว.3)



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ร.ต.อ.มนูญ  วิเชียรนิตย์ ผอ.ส ำนัก 02 141 8164
081 915 2008 นำยสมเพ็ชร์  สุกใส รกน.ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 02 141 8191

088 252 6252
นำยสมเพ็ชร์  สุกใส รอง ผอ.ส ำนัก 02 141 8165 น.ส.นัยนำ คงสุขนิรันดร์ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8921

088 252 6252 นำงประภัสสร  สำยไหม พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8188
นำยไพฑูรย์  สำลำ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก . 02 141 8176
น.ส.ปิยะธิดำ  พลทะกลำง พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก . 02 141 8180

น.ส.สุทธิมำ  เช้ือไทย หน.กอก. 02 141 8190 นำยนนท์ปวิธ  คิดถูก พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก . 02 141 8923
080 159 4929 นำยประทักษ์  แซ่อ๊ึง พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก . 02 141 8982

นำงพลินี  กล่ินเสือ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 02 141 8182
นำยสุเมธ  หัสดิพันธ์ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 02 141 8167
นำยกษิณ  รักษำ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 02 141 8168 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 02 141 8185
น.ส.นงค์นุช  ผะอบเหล็ก นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 02 141 8991
น.ส.ธันยวรรณ  เริงณรงค์ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 02 141 8171 น.ส.ภูริตำ  นิติโชติ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8189

นำยปิติ  สมันตรัฐ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 02 141 8172 น.ส.เกศสุดำ  จินดำเลิศ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8192
น.ส.อัณณ์วีระญำ  หำเรือนกิจ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 02 142 3365 น.ส.ศิรำวรรณ  เอ้ือคณำรักษ์ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 142 6226
น.ส.ฐำณิญำ  โสตถิธนโชติ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 02 141 8170 น.ส.วรำรัตน์  ทองบ่อ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8983

(ช่วยปฏิบัติงำน) นำยสิรวัฒน์  ชวนส ำรำญ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก . 02 142 3361
น.ส.อนิรัตน์  จินดำ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก . 02 142 3363
น.ส.ดำรินทร์  บุญศักด์ิสิทธ์ิ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8984

ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 (ฝสว.5) โทรสำร 02 143 8546

ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3

ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 (สสว.3) โทรสำร 02 143 8544

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) โทรสำร 02 143 8545

ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 6 (ฝสว.6) โทรสำร 02 143 8547

ว่าง
ผอ.ฝ่าย 6

นางสาวสุทธิมา เชื้อไทย
หน.กอก.

ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ 
ผอ.ส านัก

ชื่อ นายสมเพ็ชร์ สุกใส
รอง ผอ.ส านัก 

นายสมเพ็ชร์ สุกใส
รอง ผอ.ส านัก รกน.ผอ.ฝสว.5



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
พ.ต.ท.เกียรติ  พูลจันทร์ ผอ.ส ำนักสสว.4 02 141 7968

089 703 7372 - ผอ.ฝสว.7
นำยสุรชัย ขันติยำนนท์ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 7986

นำยนิคม  ศรีลำพัฒน์ รอง ผอ.สสว.4 รกน.ผอ.ฝสว.7 02 141 7969 นำยบุญยืน  บัวหอม พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 7990
087 863 4440 นำยวินัย  แสนสิทธ์ิ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 7983

นำงสำวกมลนวล  ศิลำพันธ์ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 7992
ฝ่ำยอ ำนวยกำร โทรสำร 02 1438513 นำยพงศ์ภัค วิบูลย์ธนภัณฑ์ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 02 141 7978
นำงรุจี ทองแท้ หน.กอก. 02 141 7970 น.ส.ภัสปภำ  เกิดสวัสด์ิ  พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 7981

086 855 5989 น.ส.จุฬำรัตน์  เพชรรัตน์ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 7982
ว่ำท่ี ร.อ.นันธวัฒน์ นิลก ำแหง นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 02 141 7979 นำยโยธิน  กำถำ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 9860
นำงณัฐวสำ  ศรีวิเศษ นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร 02 141 7974
น.ส. สินีนำฎ ศรีกล่ัน นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 02 141 7973
น.ส.ณัฐนรี เพ่ิมพิพัฒน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำนพิเศษ 02 141 7976 นำยกิตติภัค  ศรีกงพำน ผอ.นภ.รกน.ผอ.ฝสว.8 02 141 7993
นำงสำวณัฏฐ์พัชร์  วิชัยดิษฐ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 02 141 7977 086 235 4202

นำงพัทยำ  อินพรหม พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 7999
นำงสำวกรรณิกำ  ส่ิงประสงค์ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8002
นำงสำววีณำ  บรรจงภำค พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 9861
นำยอติโรจน์  ศรีสรำนุกรม พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 7996
นำยอนุสรณ์  สำรมำศ  พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 7994
นำยณัฐพงษ์  หมวกยอด  พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 8000
นำงสำวกฤตวรรณ  หำญทัตพงษ์ พนักงำนสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 7987
น.ส.ชฎำณัฐธนำ  ฉ่ ำศรี  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 02 141 8004

ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4

ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4  (สสว.4)  โทรสำร 02 143 8512

ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 8 (ฝสว.8) โทรสำร 02 1438515

ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 7  (ฝสว.7)  โทรสำร 02 1438514

พ.ต.ท.เกียรติ  พูลจันทร์
ผอ.สสว.4

นายนิคม  ศรีลาพัฒน์         
รอง ผอ.สสว.4

นายกิตติภัค  ศรีกงพาน
ผอ.นภ. รกน. 

ผอ.ฝสว.8

นางรุจี ทองแท้          
นจทป.ชกพ. หน.อก.

นายนิคม  ศรีลาพัฒน์         รอง 
ผอ.สสว.4 รกน.ผอ.ฝสว.7



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
ร.อ. หญิง วนิดา  พรหมมณี ผอ.ส านัก 02 141 8005

081 695 8120 นายชัยรัตน์  ชวลิตชีวิน รอง ผอ.สนง.กกต.จว.อต. 02 141 8015
ว่าง โทรสาร 02 143 8516 รกน. ผอ.ฝสว.9 087 850 8761

รกน. รอง ผอ.ส านัก 02 141 8006 นายนิยต  ด ารงประภักด์ิ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8019
086 623 0203

น.ส.ล าพูล ทองพูน พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 8033
นายธณิชชาวัชร์ ธนธนาธรรณ์ นักจัดการงานท่ัวไป ชกพ. 02 141 8008 087 205 8592

094 959 8915 เรือเอก วันชัย สุทธิธารธวัช พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก.

น.ส.สายใจ  สุภาผล พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8028 น.ส.อรพิมล อินทราช พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 8021
089 890 7122 083 657 5873

นายณัฐพันธ์  สุคันธรส นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8012 นายสุรินทร์  แสงสุริยา เจ้าพนักงานธุรการ ชงพ. 02 141 8013
081 429 4040 085 994 4431

น.ส.นันธิดา  วรรณวิมลกุล นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8011
081 818 8474

นายภัทรชัย  บัวเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 141 8027 นายวินัย  สุขเกษม ผอ.ฝสว.10 02 141 8026
086 666 7052 099 614 4655

นายภัทรพล  ชินวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 141 8009 นางจุฑามาศ  จินดาทวีรัศมี พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8030
089 154 7874 083 005 3098

น.ส.ภัคจิรา  สุขสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 141 8010 นายนิติธรรม  อุชชิน พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8952
088 514 6515 (ช่วยงาน ฝสว.9) 095 009 5006

นายกฤติน  จันทร์สนธิมา พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 02 141 8029
081 888 0366

นายนิตินันท์  ศรีเมฆ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก. 02 141 8016
083 015 8505

นางอัญชลี  สมภักดี เจ้าพนักงานธุรการ ชงพ. 02 141 8032

ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) โทรสำร 02 143 8517

ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 9 (ฝสว.9) โทรสำร 02 143 8518

ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 10 (ฝสว.10) โทรสำร 02 143 8519

ส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 (สสว.5)  โทรสำร 02 143 8517

ร้อยเอกหญิง วนิดา พรหมมณี
ผอ.สสว.5

นายธณิชชาวัชร์  ธนธนาธรรณ์
นักจัดการงานท่ัวไป ชกพ.

ว่าง

นายวินัย  สุขเกษม
ผอ.ฝสว.10

นายชัยรัตน์  ชวลิตชีวิน
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.อต.

รกน. ผอ.ฝสว.9



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นายครรชิต  เจริญอินทร์ ผอ.สสว.2 02 141 8416
รกน. ผอ.สสส. 081 777 8047 นายปรเมฏฐ์ ทศชนะ นิติกร ปก. 02 141 7998

น.ส.รัชณี สุรศร ผอ.ฝสส.4 รกน. 02 141 8195 099 542 6263
รอง ผอ.สสส. 088 588 3668 นายกิตติทัศณ์ เกิดทิพย์ นจท.ปก. 02 141 8934

084 996 1850
น.ส.สุชานาฏ กนกหงษ์ จพง.ธก.ปง. 02 141 8934

นายปวีย์ วรรธนะวานิชกุล หน.กอก. 02 141 2610 085 498 1491
089 140 7091 น.ส.สิรินดา บุญประสาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 090 793 6097

นางสุวารี  พันธ์โสภณ นจท.ชก. 02 141 8048 น.ส.ภาวิณี  ศรีสุข ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 094 924 5961
092 525 8461 น.ส.ธวัลรัตน์ พิกูลน้อย ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 063 935 9299

น.ส.ฐาณิญา  โสตถิธนโชติ นจท.ชก. 02 141 8041
081 829 3032

น.ส.จุรีรัตน์  จอมพุทธางกูร พสต.ปก. 02 141 8036
062 495 6994

ส ำนักสนับสนุนงำนสืบสวนสอบสวน

ส ำนักสนับสนุนงำนสืบสวนสอบสวน (สสส.)   โทรสำร 02 143 8520

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) (ต่อ)   โทรสำร 02 143 8520

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.)    โทรสำร 02 143 8520

นายสมยศ  กองศรี
ผอ.ฝสส.3 รกน. 

ผอ.ฝขว.

นายครรชิต  เจริญอินทร์
ผอ.สสว.2 รกน. 

ผอ.สสส.

นายสมยศ กองศรี
ผอ.ฝสส.3

น.ส.รัชณี สุรศร
ผอ.ฝสส.4

-ว่าง-
ผอ.ฝสส.5

นายปวีย์ วรรธนะวานิชกุล
หน.กอก.

น.ส.รัชณี สุรศร
ผอ.ฝสส.4 รกน. 
รอง ผอ.สสส.

น.ส.เพ็ญประภา  ศรีสุข
ผอ.ฝสส.2

น.ส.เพ็ญประภา  ศรีสุข
ผอ.ฝสส.2 รกน.           

ผอ.ฝสส.1



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

น.ส.เพ็ญประภา  ศรีสุข ผอ.ฝสส.2 รกน. 02 141 8037 นายสมยศ  กองศรี ผอ.ฝสส.3 02 141 8194
ผอ.ฝสส.1 061 615 9559 081 953 4783

นายวัชระ  พันธ์โสภณ พนง.ลต.ชก. 02 141 8038 นายยุทธนา  ชลสาคร พสต.ชก. 02 141 7984
080 596 1193 081 946 2782

น.ส.ณัชชา สุขรุ่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 02 141 2609
097 117 3433

นายธราดล แตงอ่อน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 02 141 2602 น.ส.รัชณี  สุรศร ผอ.ฝสส.4 02 141 8195
062 737 3806 088 588 3668

นายอัฐวุฒิ ศรีหิรัญ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 02 141 8035 นายบดีศร  ไคลจันทร์เศรษฐ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 02 141 8046
086 335 1101 086 324 7854

น.ส.เพ็ญประภา  ศรีสุข ผอ.ฝสส.2 02 141 8037  -ว่าง- ผอ.ฝสส.5 02 xxx xxxx
061 615 9559 0xx xxx xxxx

นายปรนรรท  สุวรรณวงศ์ นจท.ชก. 02 141 8042
087 506 6280

น.ส.ลภัสรดา  เรืองสง่า พสต.ปก. 02 141 8933 นายสมยศ  กองศรี ผอ.ฝสส.3 รกน. 02 141 8194
086 696 2803 ผอ.ฝขว. 081 953 4783

น.ส.จิตรติยา  ศุภนิติสกุล นิติกร ปก. 02 141 8935 นายพูลศิลป์  เลิศศิริสวัสด์ิ พสต.ชก. 02 141 8050
092 745 5959 087 555 3935

น.ส.บุหลัน กุลสอนพาน จพง.ธก.ปง. 02 141 8043 น.ส.สุภาพร  ธนานุรักษ์รังษี นจท.ชก. 02 141 8201
062 120 6463 091 738 8972

น.ส.วรัฏฐา ตันเจริญ จพง.ธก.ปง. 02 141 8043
085 324 9691

นายทวีศักด์ิ ดิลกลาภ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 02 141 8034
080 076 4812

นายวิชยุตม์ สายพงษ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 02 141 8047
095 769 7484

ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนพิเศษ 2 (ฝสส.2)  โทรสำร 02 143 8652

ฝ่ำยปฏิบัติกำรข่ำว (ฝขว.)  โทรสำร 02 143 8522

ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนพิเศษ 5 (ฝสส.5)  โทรสำร 02 143 8650

ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนพิเศษ 4 (ฝสส.4)  โทรสำร 02 143 8650

ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนพิเศษ 3 (ฝสส.3)  โทรสำร 02 143 8650ฝ่ำยสืบสวนสอบสวนพิเศษ 1 (ฝสส.1)  โทรสำร 02 143 8651



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ว่าท่ี ร.ต.ภาสกร  สิริภคยาพร ผอ.สลป.1 02 141 8257 กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.)   โทรสำร 02 143 8557
064 985 6456 น.ส.พัชรนันท์  ทรัพย์เฉลิม หน.กอก. 02 141 8278

094 946 9445
นางภัทรพร  หมอกพร้ิง ผอ.ฝลต.2 รกน. 02 141 8279 นางชญาน์ภา  เท่ียงผดุง พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8256

รอง ผอ.สลป.1 081 910 5451 099 502 8844
น.ส.จริญญา  ศิริภาณุรักษ์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8364

085 088 9021

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (ช่วยงำนห้อง รอง ลธ.กกต.) นายยุทธนา  ฐิติรักษ์วงศ์ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8283
น.ส.ชิสารัช  กัลยาณมิตร พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8268 088 987 1891

063 265 1992 นายสิทธิชัย  ตันตระกูล พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8262
น.ส.รัชกร  สมคะเณย์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8263 094 627 0638

062 939 9659

ส ำนักบริหำรกำรเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ 1

ส ำนักบริหำรเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ 1 (สลป.1)

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร  สิริภคยาพร
ผอ.สลป.1

นางภัทรพร  หมอกพริ้ง
ผอ.ฝลต.2 รกน.รอง ผอ.สลป.1

นางภัทรพร  หมอกพริ้ง
ผอ.ฝลต.2

นายไชยวัฒน์  จันหอม
ผอ.ฝลต.1

นางสุธาทิพย์  ชคทานนท์
ผอ.ฝลป.

นายสายันต์  สายแก้ว
ผอ.ฝลต.3

น.ส.พัชรนันท์  ทรัพย์เฉลิม
หน.กอก.



โทรสำร 02 143 8558 โทรสำร 02 143 8559
นางสุธาทิพย์  ชคทานนท์ ผอ.ฝลป. 02 141 8259 นายไชยวัฒน์  จันหอม ผอ.ฝลต.1 02 141 8270

094 254 6471 089 188 3577
น.ส.เสาวลักษณ์  ผูกจิตต์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 9096 นางอารียา  ซาชา พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8275

081 939 7690 085 504 1930
นายพิชญ์  พิพัฒน์สันติกุล นิติกร ปก. 02 141 8956 นายสมิทธ์ิเศรษฐ์  จันตะเสน พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8868

087 084 7915 091 793 1222
น.ส.ศิวาพร  อินทรสุข นิติกร ปก. 02 141 8266 นายปิยนิต์ิ  ค านวณมาสก พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8274

063 581 4963 093 236 5399
นายอนุวัฒน์  จงรักชอบ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8261 นายสิทธิศักด์ิ  แสงมณี พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8276

063 081 5188 089 814 5106
น.ส.ณัฐริกา  ชาลีบุญ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8277

091 358 2700
นายภานุวัฒน์  จุติพิทักษ์วงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชงพ. 02 141 8264

085 152 2039

โทรสำร 02 143 8560 โทรสำร 02 143 8561
นางภัทรพร  หมอกพร้ิง ผอ.ฝลต.2 02 141 8279 นายสายันต์  สายแก้ว ผอ.ฝลต.3 02 141 8289

081 910 5451 088 228 8499
นายนภดล  กานิวาสน์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8287 นายศักด์ิระพี  พิพัฒนาถาวรกิจ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8291

086 565 6775 094 683 0110
นายมนต์ชัย  สมบัติชนะชัย พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8285 น.ส.เขมณัฏฐ์  ทักข์กิติพงษ์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8295

062 549 6287 064 939 2995
น.ส.ธัญรัศม์  เบญจพิสิทธ์ิกุล พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8280 น.ส.นวลธนภรณ์  ผลส่ง พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8294

086 708 5326 062 153 6936
นายวราวุฒิ  องค์การ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8281 นายสัญญพงษ์  กิตติธีระสิทธ์ิ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8293

094 610 2436 089 089 8842
นายพงศ์เพชร  พรหมงาม พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8284 นายวิศรุต  วิชกรรม พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8296

098 286 2277 091 575 6489
น.ส.รัชดาพร  ศรีสุข พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8282 นายพีระพัฒน์  ทับบ ารุง พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8265

092 649 9462 083 122 0855
ส.ต.ต.ปราการ  มัชมี พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8305

098 362 6362

ฝ่ำยจัดเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ (ฝลต.3)  

ฝ่ำยบริหำรเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ (ฝลป.)  ฝ่ำยจัดเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ (ฝลต.1)

ฝ่ำยจัดเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ (ฝลต.2)



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ว่าท่ี ร.ต.ภาสกร  สิริภคยาพร ผอ.สลป.1 รกน. 02 141 8353
ผอ.สลป.2 064 985 6456 นายชวลิต วงศ์ใหญ่ ผอ.ฝลต.5 02 141 8308

น.ส.พิมพ์สุทธิชา โชติชินเกษม ผอ.ฝลต.4 รกน. 02 141 8303 092 013 1880
รอง ผอ.สลป.2 090 462 6514 น.ส.กิรณา โสทิพย์ พนง.ลต. 02 141 8311

นายเสกสรร บุญวัฒน์ พนง.ลต. 02 141 8316
นางส าเริง ปล้ืมเนตร พนง.ลต. 02 141 8317

น.ส.อุษณารังสี รัตนวราหะ หน.กอก. 02 141 8359 นางบงกชรัตน์ สิทธ์ิพร้อม พนง.ลต. 02 141 8318
น.ส.ปภัชญา กิจตระกูล พนง.ลต. 02 141 8379 น.ส.ดวงพร ธาดากชกร พนง.ลต. 02 141 8314
น.ส.ณัฐฐารินทร์ ทวีวิเชียรโชติ พนง.ลต. 02 141 8309 น.ส.ศุภิสรา บุญลัญชัยกุล พนง.ลต. -
นายโสรัจ จ าเริญพานิช จพง.ธก. 02 141 8363 น.ส.มังคลารัตน์ จันทนฤกษ์ พนง.ลต. -

นายราชวัฒน์ อนุชาติวรกุล พนง.ลต. -

น.ส.พิมพ์สุทธิชา โชติชินเกษม ผอ.ฝลต.4 02 141 8303
090 462 6514 นางปิยพร นันทวาศ ผอ.ฝลต.6 02 141 8355

นางธนพร สินธุชัย พนง.ลต. 02 141 8300 091 063 6668
นางสุกานดา กล่ินทอง พนง.ลต. 02 141 8269 นางพวงพันธ์ุ จงสืบสุข พนง.ลต. 02 141 8315
น.ส.พัทธนันท์ ทองทรัพย์ใหญ่ พนง.ลต. 02 141 8302 น.ส.ณัฐวรรณ ปิยะกมลนิรันดร์ พนง.ลต. 02 141 8286
น.ส.พิมญาดา วงศ์ค าหาญ พนง.ลต. 02 141 8306 น.ส.ทัตพิชา ศรีวิเศษ พนง.ลต. 02 141 8272
นายยศกร ยืนยง พนง.ลต. - นายยุทธวัตน์ พัธเสมาภาคย์ พนง.ลต. 02 141 8348
นายปุริมพงศ์ พัชราไพบูลย์ พนง.ลต. 02 141 8307 นายพิรุณ ทองวันดี พนง.ลต. -
นายคณิต เขมศิริภวิศกุล จพง.ธก. 02 141 8356 นายภัทรวิทย์ ขนาบศักด์ิ พนง.ลต. 02 141 8358

นายปิยะวัฒน์ ชูทอง พนง.ลต. -

ส ำนักบริหำรกำรเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ 2

ฝ่ำยจัดกำรเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ 5 (ฝลต.5) โทรสำร 02 143 8563

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.)

ฝ่ำยจัดกำรเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ 6 (ฝลต.6) โทรสำร 02 143 7664

ฝ่ำยจัดกำรเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ 4 (ฝลต.4) โทรสำร 02 143 8562

ส ำนักบริหำรกำรเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ 2 (สลป.2)  

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร  สิริภคยาพร
ผอ.สลป.1 รกน. 

ผอ.สลป.2

น.ส.พิมพ์สุทธิชา โชติชินเกษม
ผอ.ฝลต.4 รกน. รอง ผอ.สลป.2

น.ส.พิมพ์สุทธิชา โชติชินเกษม
ผอ.ฝลต.4

นายชวลิต วงศ์ใหญ่
ผอ.ฝลต.5

นางปิยพร นันทวาศ
ผอ.ฝลต.6

น.ส.อุษณารังสี รัตนวราหะ
หน.กอก.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นายวรพงศ์  อนันต์เจริญกิจ ผอ.ส านัก 02 141 8319
086 309 0469 น.ส.ธนัญลัคน์  ผลวิมลธรรม หน.กอก. 02 141 8957

นายฐปนพงศ์  โตหม่ืนไวย รอง ผอ.ส านัก 02 141 8321 090 896 4144
093 421 7344 นางศิริพร  พ่ึงสอนรักษ์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8370

085 248 9995
น.ส.ร าไพ  เปล่ียนภู่ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8322

นายยศวัฒน์  ปิติชัยศุภวัฒน์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8368

นายสมนึก  บุญพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 02 141 8288
081 667 8260

ส ำนักสนับสนุนกำรเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ

ส ำนักสนับสนุนกำรเลือกต้ังและกำรออกเสียงประชำมติ

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) โทรสำร 02 143 8566-67

นายวรพงศ์  อนันต์เจริญกิจ
ผอ.ส านัก

นายฐปนพงศ์  โตหมื่นไวย
รกน. ผอ.ฝบล.

นายศักดา  สกุลโกศล
ผอ.ฝผล.

นายณัฐดนัย  ประยูรหงษ์
ผอ.ฝขล.

นายฐปนพงศ์  โตหมื่นไวย
รอง ผอ.ส านัก

นายศุภกิต  เริงณรงค์
ผอ.ฝทล.

น.ส.ธนัญลัคน์  ผลวิมลธรรม
หน.กอก.



นายฐปนพงศ์  โตหม่ืนไวย รกน. ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8321 นายศุภกิต  เริงณรงค์ รกน. ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8371
093 421 7344 081 868 3971

นายปวิช  เลิศสถิตโสภณ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8342 นายนิพนธ์  อุดมศิริโภคศัย พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8369
099 262 4446 081 910 4450

นายชัยญา  นาตา พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8329 นายเจษฎา  ภู่เงิน พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8372
084 123 9955 089 305 6700

นางนิตรีญา  รัตนทัศนีย์ นักวิชาการคอมฯ ชก. 02 141 8325 นายอรรคพัฒน์ ภูมิมาศ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8301

น.ส.กนิษฐา  อยู่คงเจริญ นักวิชาการคอมฯ ชก. 02 141 8377 นายจิรภัทร  สงฆ์ประชา นักวิชาการคอมฯ ชก. 02 141 8376
085 359 1443 087 534 7440

นายโชคพิพัฒน์  ภักดีการ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 1418332 น.ส.จิราภรณ์  วงศ์ปราโมทย์ นักวิชาการคอมฯ ชก. 02 141 8374
083 629 5447 063 565 6192

น.ส.ทิพวรรณ  ภูมณี เจ้าพนักงานธุรการ ชงพ . 02 141 8330 นายอธิราช  ดวงจันทร์ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8369
086 458 5231

น.ส.อัญชิสา  ราชแผ่นดิน เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 141 8345 นายณัฐวุฒ  ศิริวัฒนกุล เจ้าพนักงานธุรการ ชงพ . 02 141 8362
094 547 9877

นายศักดา สกุลโกศล ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8335 นายณัฐดนัย  ประยูรหงษ์ ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8346
089 635 8744 081 910 4450

นายกิติพงค์  เวชมาลีนนท์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8365 น.ส.วรรนภา  โสภณมณี พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8344
081 658 0129

นายชเนษฏ์  สุวุฒิกุล นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8337 น.ส.ภรณ์รวี  บุญพรหม นักวิชาการคอมฯ ชก. 02 141 9494
096 889 7467

นางวัชรินทร์  บุญวัฒน์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 02 141 8328 นายสมภพ  นพรัตน์ นักวิชาการคอมฯ ชก. 02 141 8351
095 252 3242

น.ส.ภานิชา  เสง่ียมกลาง พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8334 น.ส.สุภาวดี  หุตะจิตต์ นักวิชาการคอมฯ ชก. 02 141 8349
083 544 5526

น.ส.ญานิภา เสริฐวาสนา เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 141 8336 นายฉัตรชัย  ธนาวิศิษฐกุล พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 02 141 8350
080 247 3804

นายปภังกร  สุขสุลี เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 141 8343
090 331 8678

ฝ่ำยข้อมูลและประเมินผลกำรเลือกต้ัง (ฝขล.) โทรสำร 02 143 8567ฝ่ำยแผนงำนและบุคลำกรกำรเลือกต้ัง (ฝผล.) โทรสำร 02 143 8566

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรกำรเลือกต้ัง (ฝบล.) โทรสำร 02 143 8566 ฝ่ำยพัฒนำระบบและเทคโนโลยีกำรเลือกต้ัง (ฝทล.) โทรสำร 02 143 8566



ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผอ.ส านัก 02 141 8451

081 882 9984 นายกิตติศักด์ิ สิรพัฒนนันท์ หน.กอก. 02 141 8453

นายโชคดี ด้วงแป้น รอง ผอ.ส านัก 02 141 8452 086 987 5049

081 268 4040 นายโชติอนันต์  ชาญวิรัตน์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก 02 141 8454

น.ส.ชวิศา วงษ์ประเวศน์ นักจัดการงานท่ัวไป ปก 02 141 9875

นายวรเทพ   หอมจันทร์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก 02 141 9058

นายกิตติราช บูรณสิทธิเวช นิติกร ชก 02 141 9872 นายเบ็ญจพล จันทร์ลอย พนักงานการเลือกต้ัง ชก 02 141 8455

รก.ผอ.ฝ่ายฯ นายสัมพันธ์ ทองเจริญศิริกุล เจ้าพนักงานธุรการ ชก  -

น.ส.พัชรินทร์  ไชยรบ ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8925 น.ส.สรรธิยา  สุทธิสอาด ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ  -

น.ส.ศศิศิร์ วงศ์พลสุข ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8490 น.ส.สโรชา โพธ์ิกระจ่าง ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ  -

น.ส.กมลชนก  บุญถนอม ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8461 นายพรพงษ์ เลขะสมาน ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ  -

น.ส.ศิริพร  ศรีค า ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8473 นายชัชวาล เทพผา ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ  -

น.ส.ธนัชพร  พงษ์โภคา ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8922

ส ำนักกิจกำรพรรคกำรเมือง (สกพ.)   

ส ำนักกิจกำรพรรคกำรเมือง

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) โทรสำร 02 143 8581

ฝ่ำยมำตรกำรทำงปกครอง (ฝมป.) โทรสำร 02 143 7696

นายอภิวัฒน์  เริงทรัพย์
ผอ.สกพ.

นางแก้วตา  โอภาสศิริวิทย์
ผอ.ฝตง.

นางวิจิตร์  เดชะราช
ผอ.ฝขพ.

นายกิตติราช  บูรณสิทธิเวช 
นิติกร ชก รักษาการในต าแหน่ง

ผอ.ฝมป.

นายโชคดี  ด้วงแป้น                            
รอง ผอ.สกพ.

นายกิตติศักดิ์ สิรพัฒนนันท์
หน.กอก.

นางสาวสุประวีณ์  บุญมี 
พนง.ลต.ชก รักษาการในต าแหน่ง

ผอ.ฝกพ.



ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ต ำแหน่ง โทรศัพท์

น.ส.สุประวีณ์ บุญมี พนักงานการเลือกต้ัง ชก 02 141 8456 นางวิจิตร์  เดชะราช ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8485

รก.ผอ.ฝ่ายฯ 02 141 8464

น.ส.สุวรรณดี  อุทัยรังษี พนักงานการเลือกต้ัง ชก 02 141 8458 น.ส.ปนัดดา  พูลปวงทรัพย์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก 02 141 8486

น.ส.ธนัญกรณ์ โอวาทกิจ พนักงานการเลือกต้ัง ชก 02 141 8465 น.ส.ศิริวรรณ คชเวช พนักงานการเลือกต้ัง ชก 02 141 8489

น.ส.วราภรณ์ เพ่ิมไพศาลสกุล พนักงานการเลือกต้ัง ชก 02 141 8462 นายทรงยศศักย์ กนกวรรณจ ารัส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก 02 141 8487

น.ส.สิริลักษณ์ กันธาพรหม พนักงานการเลือกต้ัง ปก 02 141 8487 นายฤทธิเกียรติ สุวรรณพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก 02 141 9487

นายหัสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา พนักงานการเลือกต้ัง ปก 02 141 9484 นายคนิต เขมศิริภวิศกุล เจ้าพนักงานธุรการ ปง 02 141 9487

นายฤทธิเกียรติ ช่วงโชติ นิติกร ปก  - น.ส.สุขฤดี ไทยสม ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 9486

นายวรายุทธ พิชยวัฒน์ ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8466 นายจิรศักด์ิ  ไพโรจน์ ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8927

น.ส.สิชณบุญ  หนูทอง ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8460 น.ส.จันทนีย์ อุ่นอาวรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8463

นายอณัฐวิทย์ ชูกะนันท์ ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8995 น.ส.วิบูรณ์รัตน์ เรืองค า ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ  -

น.ส.เกษราพร  พันธ์ุเขตรกิจ ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 9485 นายอัฐวุฒิ  ศรีหิรัญ ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ  -

นายวิชญสิษฎ์ ปวศฎานันท์ ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 9484

น.ส.ภาวิณี  หะธรรมวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ  -

น.ส.สมฤดี ผูกจิตต์ ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ  -

นางแก้วตา โอภาสศิริวิทย์ ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8467

089 747 6393
น.ส.พิมลกัลย์  มาศจิตต์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก 02 141 8471

นางอรุณรัตน์ จันทร์ลอย พนักงานการเลือกต้ัง ชก 02 141 8472

ส.อ.หญิง ดวงสุดา เตยอ่อน พนักงานการเลือกต้ัง ปก 02 141 8931

น.ส.มณีรัตน์ อิสรัชตพล นักวิชาการเงินและบัญชี ชก 02 141 8476

น.ส.จุฑากาญจน์ สวาวสุ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก 02 141 9059

น.ส.ญาณวรรณ อิสรา นักวิชาการเงินและบัญชี ชก 02 141 8470

น.ส.วิชชุดา  แซ่แต้ นักวิชาการเงินและบัญชี ปก 02 141 8474

น.ส.สภัสรดา  กาลพันธา นักวิชาการเงินและบัญชี ปก 02 141 8186

น.ส.โรจนา  ศรีอังกูร นิติกร ชก 02 141 8468

น.ส.วารุณี  สายทอง ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8646

น.ส.กฤติญา พฬุพัณณ์ ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8475

น.ส.ฐิตาพร แดงงาม ลูกจ้างช่ัวคราวของกองทุนฯ 02 141 8469

ฝ่ำยระบบฐำนข้อมูลพรรคกำรเมือง (ฝขพ.) โทรสำร 02 143 8585

ฝ่ำยตรวจสอบบัญชีกำรเงินและทรัพย์สิน (ฝตง.) โทรสำร 02 143 8583

ฝ่ำยกิจกำรพรรคกำรเมือง (ฝกพ.) โทรสำร 02 143 8582

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นางสาวเสาวภา   เดชาภิมณฑ์ ผอ.ส านัก 02-141-8426
นางสาวรุจิรา  ผ่ึงผดุง หน.กอก. 02-141-8427

นายวิชชา  แสนใจกล้า รอง ผอ.สสน. 02-141-8425 089-774-3127
081-878-4151 นางสาวมลญาวรรณ์ ขวัญเมือง นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02-141-8429

094-515-6454
นางสาวศุภพิสาข์   อรนพ นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 02-141-8428

ว่าท่ี ร.ต.ชาตรี  อุตมาตร พนง.ลต.ชก. 02-141-8483 083-168-2910
รกน. ผอ.ฝพพ. 081-302-8391 นายเหมรัศม์ิ หอมหวล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 02-141-8430

นางสาวณัฐวรรณ  ปิยะกมลนิรันดร์ พนง.ลต.ชก. 02-141-8480 098-096-8150
089-456-9089 นายประเสริฐ  ย้ิมเรือง พนง.ขับรถยนต์ 094-434-4234

นายวีรศักด์ิ  เกษมมัสสุ พนง.ลต.ชก. 02-141-8482 นางสาวกาญจนา  ดาราโชติ ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8901
087-691-6290 -

นางสาวพิณทิรา   ทวีปัญญายศ พนง.ลต.ปก. 02-141-8994 นายวิษณุ คชาชีวะ ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8434
086-555-0651 084-184-8084

นายพงศกร     กุลรัตน์ พนง.ลต.ปก. 02-141-8484 นายกิตติวัฒน์ เล้ียงรอด ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8901
095-528-6191 082-442-4433

นางสาวรัศมี  กัณหาจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-9870 นางสุภาพร  วงศ์ใหญ่ ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8431
061-978-2616 095-497-9172

นางสาวณัฐธิญาน์  แก่นนาค า ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-9871 นายสรรสฤษด์ิ  สมคะเณย์ ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-9869
080-607-5602 084-669-2289

ส ำนักบริหำรกำรสนับสนุนโดยรัฐ

ส ำนักบริหำรกำรสนับสนุนโดยรัฐ (สสน.)  โทรสำร 02 143 8575

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.)    โทรสำร 02 143 8576

ฝ่ำยพัฒนำพรรคกำรเมือง (ฝพพ.) โทรสำร 02 143 8584

นางสาวเสาวภา   เดชาภิมณฑ์
ผอ.สสน.

นายวิชชา  แสนใจกล้า
รอง ผอ.ฝพพ. 

ว่าที่ ร.ต.ชาตรี  อุตมาตร
พนง.ลต.ชก. รกน.

ผอ.ฝพพ.

นายดุลยวัฒน์  เสียงหวาน 
ผอ.สนง.กกต.จว.เลย 
รกน. ผอ.สง.กพม.

นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต
ผอ.ฝตพ.

นางสาวรุจิรา ผึ่งผดุง
หน.กอก.

นางสาวนันทวรรณ พงษ์อุดม
พนง.ลต.ชก. รกน. 

ผอ.ฝตส.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นางสาวนันทวรรณ  พงษ์อุดม พนง.ลต.ชก. 02-141-8494 นายดุลยวัฒน์  เสียงหวาน ผอ.สนง.กกต.จว.เลย 02-141-8432
รกน. ผอ.ฝตส. 082-795-1670 รกน. ผอ.สง.กพม. 097-302-6536

นางสาวปวีร์ฐิตา พิมพิลา พนง.ลต.ปก. 02-141-8442 นางสาวจิตติมา  งามเสาวรส พนง.การเงินและบัญชี ชก. 02-141-8437
090-961-2069 082-419-4553

นายฮาด้ี  หนิแหละหมัน พนง.ลต.ปก. 02-141-8445 นางสาวอติกานต์  เทศแย้ม พนง.การเงินและบัญชี ชก. 02-141-8438
093-582-1542 062-623-6119

นางสาวณภัทร  แก้วประถม พนง.ลต.ปก. 02-141-8441 นางสาวนาลันทา เกตุก าพล พนง.ลต.ปก. 02-141-8166
065-504-4622 084-509-2835

นางสาวปรีดา ขวัญเมือง ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8898 นางสาวมัลลิกา โตอนันต์ พนง.การเงินและบัญชี ปก. 02-141-8436
063-394-6664 086-353-5825

นางสาวจารุวรรณ์  บรรยง ลูกจ้างช่ัวคราว 096-746-2750 นางสาวกัญญ์ญภรณ์  บุญแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8435
094-623-6591

นางสาวกัญวลี  เปรุนาวิน ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8173
นางสาวกัลยา  แสงมณีย์ ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8443 092-212-7227

092-259-3066 นางสาวณิชนันท์  สันทราย พนง.การเงินและบัญชี ปก. 02-141-8896
นางสาวประภัสสร  ธรรมชาติ ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8450 065-935-3546

084-694-7569 นางสาวนัทธมน  เอกอินทุมาศ ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8436
นายวิรชัช  ทองศรี ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8450 085-237-7933

063-267-5751 นายพิศาล  ตระหง่าน ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8895
นางสาวปัณฑิตา  ชูวัฒนกูล ลูกจ้างช่ัวคราว 086-363-9217 091-750-5123
นางสาวดาริณี  ญานิวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราว 064-256-8661 นายอริยวัตถ์  อักษรวงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8433

096-989-1593
ฝ่ำยติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของพรรคกำรเมือง (ฝตพ.) นายพิษณุ  สุขสนิท ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8439

082-526-2953
นายภัทรพล  อุดมศักด์ิสะนะเขต ผอ.ฝตพ. 02-141-8447 นางสาวพรนภา  จ าเริญทอง ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8440

089-784-1996 088-962-9156
นางสาวธันยกร  โพธิแท่น พนง.ลต.ชก. 02-141-8448

083-705-7725
นายพงษ์พิพัฒน์  เถาลัดดา พนง.ลต.ชก. 02-141-8446

081-754-7174
นางสาวสุภาพรรณ  อรรถกุล ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8897

084-104-2526
นางสาวนารี  กวดสละ ลูกจ้างช่ัวคราว 02-141-8449

086-322-8705

ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง (สง.กพม.)  โทรสำร 02 143 8577

โทรสำร 02 143 8579

ฝ่ำยตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินและสนับสนุนพรรคกำรเมือง (ฝตส.)  โทรสำร 02 143 8578

ฝ่ำยตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินและสนับสนุนพรรคกำรเมือง (ฝตส.) โทรสำร 02 143 8578



ส ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกต้ัง   โทรสำร 02-143-8594

นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผอ.ส านัก 02 141 8554

094 689 1115

- ว่าง - รอง ผอ.สพค. 02 141 8535

ส ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกต้ัง (สพค.)

นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช
ผอ.สพค.

- ว่าง -
รอง ผอ.สพค.

ว่าท่ี ร.ต. สาธิต ดารา
พนง.ลต.ชก.รกน.ผอ.ฝพค.1

นายรตน โคมทอง
พนง.ลต.ชก.รกน.ผอ.ฝพค.2

นายธนพงศ์ รัตนะรัต
ผอ.ศสร.1

พ.จ.อ.วิรัช ร าจวนเกียรติ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.กาญจนบุรี 

รกน. ผอ.ศสร.2

นางทัศนียา ศรีรัตนประพันธ์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ภูเก็ต 

รกน. ผอ.ศสร.3

น.ส.สุดสวาท ผิวโพนม่วง
หน.กอก.

นายกิตติพงศ์  ดรุมาศ
ผอ.ศสร.4

นายกฤษณ์ ไชยมาลา
ผอ.ศสร.5

น.ส.ภาพิตร ละอองเดช
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.พิษณุโลก

รกน. ผอ.ศสร.6

น.ส.ผจงลักษณ์ โสตศิริ 
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.สุรินทร์

รกน. ผอ.ศสร.7

นางสุภาภรณ์ แวงโสธรณ์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.มุกาดาหาร 

รกน. ผอ.ศสร.8



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.)    โทรสำร 02-143-8594 ฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย 2 (ฝพค.2) โทรสำร 02-143-8596

น.ส.สุดสวาท ผิวโพนม่วง หน.กอก. 02 141 8536 นายรตน โคมทอง พนง.ลต.ชก. รกน. 02 141 8550

063 195 2865 ผอ.ฝพค.2 085 225 9900

น.ส.จุฬาลักษณ์ เครือแพทย์ นจท.ชก. 02 141 8537 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จารุวรรณ บุญประสาร พนง.ลต.ชก. 02 141 8560

086 570 9015 089 677 7212

น.ส.ทัสมา เชาวพ้อง นจท.ชก. 02 141 8538 น.ส.รัตนาภรณ์ วิเชียรรัตนพงษ์ พนง.ลต.ชก. 02 141 8556

080 194 5961 092 323 6644

น.ส.สุภลักษณ์ คงโต จพง.ธก.ชงพ. 02 141 8539 นางบังอร อาทร จพง.ธก.ชงพ. 02 141 8553

094 547 0597 089 225 1909

นายยุทธพิชัย จอมพุทธางกูร จพง.ธก.ปง. 02 141 8551

ฝ่ำยพัฒนำเครือข่ำย 1 (ฝพค.1) โทรสำร 02-143-8595 080 044 0449

ว่าท่ี ร.ต.สาธิต ดารา พนง.ลต.ชก. รกน. 02 141 8540 นายณัฏฐกิตต์ิ สุขจันทร์ พนง.ลต.ปก. 02 141 8545

ผอ.ฝพค.1 063 692 3964 063 343 2319

น.ส.สุชาดา ค าป้อง พนง.ลต.ชก. 02 141 8558 นางสาวนลินนิภา รัตนภู พนง.ลต.ปก. 02 141 8559

098 887 4799 091 080 4936

นายวชิรวิทย์  โพธ์ิอุบล พนง.ลต.ปก. 02 141 4393 นายพงศ์ภัทร์ จ้อยสองศรี พนง.ลต.ปก. 02 141 8552

062 565 3000 087 592 6534

นายอนุรักษ์ ว่องว่ิง พนง.ลต.ปก. 02 141 8548

081 474 0485

น.ส.กวินนา ทองดี พนง.ลต.ปก. 02 141 8561

094 292 6002

นายพลพัชร พัชรปิยะกุล พนง.ลต.ปก. 02 141 8547

086 668 0030

น.ส.ศศิวิมล ชัยพันธ์ พนง.ลต.ปก. 02 141 8544

097 008 2946



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 1 (ศสร.1) ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 2 (ศสร.2)

120 หมู่ 3 ช้ัน 6 อำคำรรัฐประศำสนภักดี อำคำร สนง.กกต.จว.ชลบุรี ช้ัน 2

ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 เลขท่ี 339 ถนนนำรถมนตเสวี 1 ต ำบลเสม็ด

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรสำร 02-143-8591 โทรศัพท์ 038-287-835  โทรสำร 038-287-835

นายธนพงศ์ รัตนะรัต ผอ.ศสร.1 02 141 8527 พันจ่าเอก วิรัช ร าจวนเกียรติ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.กจ. 095 354 9545

062 462 8792 รกน.ผอ.ศสร.2

นายชัยวัฒน์ ธรรมปาโร พนง.ลต.ชก. 02 141 8529 น.ส.วันทนา ทิพรส พนง.ลต.ชก. 089 933 1516

081 442 7991 น.ส.กนกกาญจน์ ธนะปฐมชัย พนง.ลต.ชก. 065 563 4535

นายภัทร  โพธ์ิศรี พนง.ลต.ชก. 02 141 8525 น.ส.ณัฐธารีย์ สิริศิวนารถ พนง.ลต.ชก. 095 642 6544

086 141 8585 น.ส.อภิชา พลายงาม พนง.ลต.ชก. 081 661 9642

น.ส.วรลักษณ์ ค าทอง พนง.ลต.ชก. 02 142 3316 นายธารพล สุวรรณะชฎ พนง.ลต.ชก. 087 146 1818

089 814 2333 นางทิพวรรณ ธนากิจ พนง.ลต.ปก. 088 338 4558

น.ส.เยาวลักษณ์ ยาน้อย พนง.ลต.ชก. 02 141 7963 ว่าท่ี ร.ต.ศุภชัย รูปโอ พนง.ลต.ปก. 095 615 5203

090 942 4947 น.ส.ชวัลรัตน์ เจตน์พงศธร พนง.ลต.ปก. 087 765 9997

น.ส.ภัทรา จงรู้รอบ พนง.ลต.ชก. 02 141 8517 นายภัทระ มีวงศ์ พนง.ลต.ปก. 065 387 3369

081 902 9322 นายวรากร เอ่ียมสุนทร พนง.ขร. 087 781 8490

น.ส.สรัยรักษ์ รักชาติ พนง.ลต.ชก. 02 141 8532 

092 359 8914 ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 4 (ศสร.4)

น.ส.ณัฐฐา เนียมรัตน์ พนง.ลต.ปก. 02 141 8518

098 548 6484 หมู่ท่ี 2 ต ำบลพะวง  อ ำเภอเมืองสงขลำ  จังหวัดสงขลำ  90100

นายธีระพงศ์  ประจงไสย พนง.ขร. 087 549 6961 โทรศัพท์ 074-333-153   โทรสำร 074-333-154
นายกิตติพงศ์  ดรุมาศ ผอ.ศสร.4 081 957 8785

ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 3 (ศสร.3) นายฉลองรัฐ  คงแจ่ม พนง.ลต.ชก. 098 197 9253

ท่ีอยู่ 55 อำคำร สนง.กกต.จว.นครศรีธรรมรำช หมู่ท่ี 3 นางดวงพร  ศิริรัตน์ พนง.ลต.ชก. 087 383 9933

ต ำบลนำสำร อ ำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช  80000 น.ส.สุอาดาห์  อุศมา พนง.ลต.ชก. 085 894 5943

โทรศัพท์ /โทรสำร 075-399-177 น.ส.อรุณวรรณ วุฒิภูมิ พนง.ลต.ชก. 065 348 5007

นางทัศนียา ศรีรัตนประพันธ์ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ภก. 081 997 1770 น.ส.รัตนา  ศรียวง พนง.ลต.ชก. 085 951 8852

รกน. ผอ.ศสร.3 น.ส.ณฐิตา  แก่นกระจ่าง พนง.ลต.ปก. 094 489 2239

นายชนะศักด์ิ  อินทยารัตน์ จพง.ธก.ปง. (ช่วย) 084 440 5922 น.ส.อรรญติมา  มีเดชา พนง.ลต.ปก. 086 012 5930

นายนิพล  ปานบัว พนง.ลต.ปก. 099 161 4291

นายกฤษณะ  ดิษขนาน พนง.ขร. 085 676 2019

ท่ีอยู่ 1112 อำคำร สนง.กกต.จว.สงขลำ (ช้ัน 1) ถนนสงขลำ-เกำะยอ



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 5 (ศสร.5) ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 6 (ศสร.6) 

อำคำร สนง.กกต.จว.เชียงใหม่ ช้ัน 1 ศูนย์รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ อำคำร สนง.กกต.จว.พิษณุโลก เลขท่ี 2 หมู่ท่ี 8 

ถนนโชตนำ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต ำบลท่ำทอง 

โทรศัพท์ 053-112-026  โทรสำร 053-112-027 อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
นายกฤษณ์ ไชยมาลา ผอ.ศสร.5 061 535 9535 โทรศัพท์ 055-334-235-8 ต่อ 1004, 3001 โทรสำร 055-334-239
นางเจนจิรา อริญชยวัฒน์ พนง.ลต.ชก. 081 951 2828 น.ส.ภาพิตร ละอองเดช รอง ผอ.สนง.กกต.จว.พล. 081 533 5160
นางรองจันทร์ วงศ์รจิต พนง.ลต.ชก. 082 062 8773 รกน. ผอ.ศสร.6 อีกต าแหน่งหน่ึง

นางภูมิวรา วอนเพียร พนง.ลต.ชก. 089 952 5924
นายนันทพงศ์ ขอร้อง พนง.ลต.ชก. 062 308 5123
นายภาณุเดช อมรศรีวัฒนกุล พนง.ลต.ชก. 081 345 6765 ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 8  (ศสร.8)  
น.ส.ณัฎฐนิช ดีนุ พนง.ลต.ชก. 065 429 4923 อำคำร สนง.กกต.จว.ขอนแก่น (หลังใหม่) ช้ัน 2 
น.ส.ถลัชนันท์ ลังกาพินธ์ุ พนง.ลต.ปก. 064 496 2442 เลขท่ี 283/65 หมู่ 13 ถนนหน้ำศูนย์รำชกำร  ต ำบลในเมือง
นายสุกนต์ธี สุขเก้ือ พนง.ลต.ปก. 086 389 6835 อ ำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40001 
น.ส.นัทธ์ชนัน ต่ายธานี พนง.ลต.ปก. 093 961 9573 โทรศัพท์ 043-234-926 โทรสำร 043-234-926
นายวีรพงษ์  สารต๊ะวงค์ พนง.ขร. 083 206 8031 นางสุภาภรณ์ แวงโสธรณ์ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.มห. 083 579 4666

รกน. ผอ.ศสร.8
ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 7  (ศสร.7)  น.ส.รัชนี นามสีฐาน พนง.ลต.ชก. 061 931 9717

อำคำร สนง.กกต.จว.บุรีรัมย์ น.ส.ภัทราวดี ศรีบุญสม พนง.ลต.ชก. 081 951 5451

เลขท่ี 999  หมู่ท่ี 6 ต ำบลกระสัง น.ส.อมราวรรณ เวียงสีมา พนง.ลต.ชก. 081 068 5406

อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 น.ส.นวพร รัตนวราหะ พนง.ลต.ชก. 066 161 5695

โทรศัพท์ 044-604-000 โทรสำร 044-604-000 ต่อ 1501 นายเสน่ห์ เฉิดไธสง พนง.ลต.ปก. 083 934 4143

น.ส.ผจงลักษณ์ โสตศิริ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.สร. 087 242 9000 น.ส.เสถียน ขันขวา พนง.ลต.ปก. 085 367 1599

รกน. ผอ.ศสร.7 นายสุรชัช พิมพ์ชัยภูมิ พนง.ลต.ปก. 082 484 6053
นายนพภรส สมจิตร พนง.ขร. 093 363 3965



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

น.ส.ป่ินทอง อินทรศรี ผอ.ส ำนัก 02 141 8500
086 512 0404 โทรสำร 02 143 8590

น.ส.จรัสขวัญ ชำวเรือ ผอ.ฝนท. 02 141 8510
- ว่ำง - รอง ผอ.ส ำนัก - 081 263 5222

น.ส.สรัยรักษ์ รักชำติ พนง.ลต.ชก. 02 141 8509
092 359 8914

นำยนรำธิป จุ้ยจิตต์ พนง.ลต.ชก. 02 141 9492
น.ส.รำตรี  ทองใส หน.กอก. 02 141 8508 081 721 7379

089 108 7935 นำยวรฐ ศรประภำ พนง.ลต.ชก. 02 141 8514
นำยธรรมนูญ สุนทรนิธิพงศ์            นจท.ชก 02 141 8522 081 555 6070 

089 962 4373 น.ส.วีรยำ มกรพงศ์ พนง.ลต.ชก. 02 141 8520
น.ส.นฤดี โพธ์ิศรี          จพง.กง.บช.ชง. 02 141 8504 081 932 2140

063 524 1928 น.ส.อรรัจนำ ไชยคง พนง.ลต.ชก. 02 141 8523
นำยพิสิทธ์ิ รัฐประเสริฐ จพง.ลต. 02 142 3306 089-936-6329

094 498 8924 นำยด ำรงศักด์ิ ตุ้มทอง พนง.ลต.ปก. 02 141 8515
091 415 0447

น.ส.นิธิกำนต์ ภู่สุวรรณ  พนง.ลต.ชก. 02 141 8505
081 831 2922

นำยพฤกษำโนน พรหมจันทร์ พนง.ลต.ปก. 02 141 8509
087 475 4146

น.ส.ปำณิสำ อินทร์สวำ พนง.ลต.ปก. 02 141 8512
083 975 2021

ส ำนักส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง

ส ำนักส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง (สสพ.)  โทรสำร 02 143 8589

ฝ่ำยสร้ำงสรรค์ส่ือและนวัตกรรมสำรสนเทศเพ่ือสร้ำงพลเมือง (ฝนท.)

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) โทรสำร 02 143 8589

น.ส.จรัสขวัญ ชาวเรือ
ผอ.ฝนท.

นายสาโรจน์ ชัยเพ็ญ
ผอ.ฝสศ.

น.ส.ราตรี ทองใส
หน.กอก.

น.ส.ป่ินทอง อินทรศรี
ผอ.สสพ.

- ว่าง -
รอง ผอ.สสพ.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

โทรสำร 02 143 8592 โทรสำร 02 143 8592
นำยสำโรจน์ ชัยเพ็ญ ผอ.ฝสศ. 02 141 8516 น.ส.นิษฐำ อนงค์เทพ พนง.ลต.ปก. 02 141 8533

091 850 4343 095 531 4566
น.ส.วิลำสินี แสงงำมสม พนง.ลต.ชก. 02 141 8519 นำยปฏิภำณ ชัยเสนำ พนง.ลต.ปก. 02 141 8187

086 990 5559 082 455 9070
น.ส.ศศิธร แสนเวียง พนง.ลต.ชก. 02 141 8521 นำยชำคริต ศรีสวัสด์ิ พนง.ลต.ปก. 02 141 8523

087 515 1555 063 890 5290
น.ส.ธมนวรรณ ชำติเกษมชัย พนง.ลต.ชก. พนง.ลต.ชก. 02 141 8528 น.ส.จุฬำลักษณ์ ทุ่งสำม พนง.ลต.ปก. 02 141 8530

081 699 5543 094 830 6938

ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำและกิจกรรมภำคพลเมือง (ฝสศ.) ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำและกิจกรรมภำคพลเมือง (ฝสศ.) (ต่อ)



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นางสาวพัชรี ผ่ึงผดุง ผอ.ส านัก 02-141-8711
086-364-6184 นางสาวสิภาลักษณ์ รังสิมาศุภาพงศ์ หน.กอก. 02-142-6245

088-245-4154

นายคณาธิป แสงโคตร์ รอง ผอ.ส านัก 02-141-8712 นายประกาย น  าใจทหาร นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02-142-6248

095-684-5193 นางสาวรัชนีวรรณ ผ่ึงผดุง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02-142-6246
นายณัฐวุฒน์ ภักดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 02-141-9482
นางสาวอลิตา คูเมือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 02-142-6247
นายภาณุพงศ์ อ่อนรู้ท่ี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 02-142-6249

ส ำนักกฎหมำยและคดี

ส ำนักกฎหมำยและคดี (สกม.)  โทรสำร 02 143-7619

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) โทรสำร 02 143-7619

นายประธาน พรหมเผ่า
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.เชียงราย

รกน. ผอ.ฝ่ายกฎหมาย 1

นายวิฑูรย์ อิศรภักดี
ผอ.ฝ่ายกฎหมาย 2

นายอภิรักษ์ ฤทธิ์รักษา
ผอ.ฝ่ายคดี 1

นายมนตรี ภูมิภักดิ์
ผอ.ฝ่ายคดี 2

นายชาญโชติ ชายกลาง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.บุรีรัมย์   

รกน. ผอ.ฝ่ายคดี 3

นางสาวสิภาลักษณ์ รังสิมาศุภาพงศ์
หน.กอก.

นางสาวพัชรี ผึ่งผดุง
ผอ.ส านักกฎหมายและคดี

นายคณาธิป แสงโคตร์
รอง ผอ.ส านักกฎหมายและคดี

-ว่าง-
ผอ.ฝ่ายตรวจร่างและพัฒนากฎหมาย



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นายประธาน พรหมเผ่า รอง ผอ.สนง.กกต.จว.เชียงราย 02-141-8718 นายมนตรี ภูมิภักด์ิ ผู้อ านวยการฝ่าย 02-141-8740
รกน. ผอ.ฝกม.1 087-181-1801 094-389-2244

นายสุรพงษ์ ศรีไกรวิน หน.กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง 02-141-8720 นางสาวเกวลี ฉลวยศรี นิติกรปฏิบัติการ 02-141-8944
นายก่อเกียรติ นิลป้ัน นิติกรปฏิบัติการ 02-142-6254

นายอธิษฐ์ ลิมมโนนุกุล นิติกรช านาญการ 02-141-8737 นายพงษ์พัชร ประกอบกล นิติกรปฏิบัติการ 02-141-8741
นางสาวธันยธรณ์ วรรณโชติ นิติกรปฏิบัติการ 02-142-6252 นางสาวปิยาภรณ์ กรุดนาค นิติกรปฏิบัติการ 02-142-6253
นางสาวสุพิชชา บุดดาเลิศ นิติกรปฏิบัติการ 02-141-8721 นางสาวพัณนิศรา จิรธนาชน นิติกรปฏิบัติการ 02-141-8744
นางสาวอมลณัฐ พระสงฆ์ นิติกรปฏิบัติการ 02-141-8754 นางสาวสิรียากร บุญมงคลวิรัตน์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02-141-8745
นางสาวสุรีภรณ์ นุ่มพินิจ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02-141-8724 นายพิเศษสุด พูลสิทธ์ิ นิติกรสัญญาจ้าง 02-141-8746
นางสาวหทัยชนก พุทธะศักด์ิเมธี นิติกรสัญญาจ้าง 02-141-8719 นางสาวมัลลิกา โมโต้ นิติกรสัญญาจ้าง 02-141-8742
นางสาวปริญาพร ศรีแก้ว นิติกรสัญญาจ้าง 02-142-6251

นายชาญโชติ ชายกลาง รอง ผอ.สนง.กกต.จว.บุรีรัมย์ 02-141-8747
นายวิฑูรย์ อิศรภักดี ผู้อ านวยการฝ่าย 02-141-8725 รกน. ผอ.ฝคด.3 081-567-3546

089-7813111 นายพิชิตพงษ์ ศันสยะวิชัย นิติกรช านาญการ 02-141-8750
นายธีรวุฒิ วิสุตกุล นิติกรช านาญการ 02-141-8726 นายผดุงวิทย์ ผดุงสรรพ์ นิติกรช านาญการ 02-141-8749
นายพรรฤทธ์ิ รังดิษฐ์ นิติกรปฏิบัติการ 02-141-8729 นางสาวกุสุมาลย์ ชนาชน นิติกรช านาญการ 02-141-8862
นางสาวปรัชญ์ภัสร วิวัฒนไพศาล นิติกรปฏิบัติการ 02-141-8941 นางสาวนริศรา ทวีกสิกรรม นิติกรช านาญการ 02-141-9483
นางสาวชนัญชิดา ไชยสถาน นิติกรปฏิบัติการ 02-141-8727 นางสาววิชุดา ยางเดิม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02-141-8748
นางสาวอุมารินทร์ รักษาพล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02-141-8730 นายปิยะวัฒน์ พลันสังเกต นิติกรปฏิบัติการ 02-141-9864
นางสาวจิตรา แก้วอุ่นเมือง นิติกรสัญญาจ้าง 02-141-8940 นางสาวเสาวภา บรรลือ นิติกรปฏิบัติการ 02-141-8751

นางสาวศุภาณกุล อิศรเสนา นิติกรปฏิบัติการ 02-142-6255
นางสาวโชติรส ตรีรานุรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ 02-141-8942

นายอภิรักษ์ ฤทธ์ิรักษา ผู้อ านวยการฝ่าย 02-141-8731 นางสาวสุนิสา โนริยา นิติกรสัญญาจ้าง 02-141-9481
089-826-1940

นางนันทิพร เริงฤทธ์ิ นิติกรช านาญการ 02-141-8733

นายวิปัญญา อุตรศักด์ิ นิติกรปฏิบัติการ 02-141-8732 ว่าง ผู้อ านวยการฝ่าย 02-141-8713
นางสาวพุธณศา รัตนพงษ์ นิติกรปฏิบัติการ 02-141-8735 นางสาวภูษณิศา อภิชาจีรเดช นิติกรช านาญการ 02-141-8079
นายอุทิตย์ ม่ันปาน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 02-141-9480 นายหรรษยพนธ์ จิตเลิศขจร นิติกรสัญญาจ้าง 02-142-6250
นางวรรษมน ทองสมัครพันธ์ นิติกรสัญญาจ้าง 02-141-8733

ฝ่ำยตรวจร่ำงและพัฒนำกฎหมำย (ฝตร.) โทรสำร 02 143-7619

ฝ่ำยคดี 1 (ฝคด.1) โทรสำร 02 143-8629

ฝ่ำยคดี 2 (ฝคด.2) โทรสำร 02 143-8630

ฝ่ำยคดี 3 (ฝคด.3) โทรสำร 02-143-8631
ฝ่ำยกฎหมำย 2 (ฝกม.2) โทรสำร 02 143-8627

ฝ่ำยกฎหมำย 1 (ฝกม.1) โทรสำร 02 143-7619

สนง.กกต.ราชบุรี ช่วยปฏิบัติงาน ฝกม.1 สกม.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายกวี  ไพศาลศรี ผอ.สปช. 02-141-8756

063-269-4954 นายณัฐพล  สุริยาภาส ผอ.ฝปช. 02-141-8769
น.ส.พรรณนภา  ห้องดุลย์ รอง ผอ.สปช. 02-141-8757 089-705-9067

086-520-2048 น.ส.จตุรภุช  สนองพันธ์ุ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02-141-8774
086-811-9569

ว่าท่ี ร.ต.สิริชัย  ลีฬหาทร
นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 
(ช่วย)

02-141-8766
น.ส.ศิริณา  ทิพย์มณี หน.กอก. 02-141-9094 081-647-7056

061-879-6497 นางศิวพร ดีวุ่น พนง.ลต.ปก. (ช่วย) 02-141-8768
น.ส.ทัศนีย์  เตวิชพงศ์

นักจัดการงานท่ัวไป 
ชก.

02-141-8759 080-306-3331
089-205-1082 น.ส.รัศม์ิรดา  สัมฤทธ์ิเป่ียม พนง.บันทึกข้อมูล (ช่วย) 02-141-8762

น.ส.จิตรา  กรุณาฤทธิ
โยธิน

พนง.ลต.ชก. (ช่วย) 02-141-9093 080-961-6979
099-153-3561  - ว่าง - เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02-141-8772

น.ส.กัญญาภัทร  รุ่งเรือง เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02-141-8770
061-191-6192

นายกัมพล  หัทยานนท์ ผอ.ฝมต. 02-141-8765
082-691-9892

นายสุทธา  สิงห์ชานนท์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02-141-2636
092-461-5959

นายพันธ์ุศักด์ิ  เลิศกิตติวัฒ
นกุล

นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02-141-8773
086-067-7737

น.ส.จีรพา  บุญเถ่ือน นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02-141-8764
094-483-3753

น.ส.จิรวรรณ  ข าเลิศ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02-141-8767
099-419-6151

นายเทพประทาน  ตุลากัน นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02-142-3304
080-451-6639

ฝ่ำยกำรประชุม (ฝปช.)

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.)

ส ำนักกำรประชุม   

ส ำนักกำรประชุม (สปช.)

ฝ่ำยมติและติดตำมผล (ฝมต.)

นางสาวพรรณนภา ห้องดุลย์
รอง ผอ.สปช.

นายณัฐพล  สุริยาภาส
ผอ.ฝปช.

นายกัมพล  หัทยานนท์
ผอ.ฝมต.

นายกวี  ไพศาลศรี
ผอ.สปช.

นางสาวศิริณา ทิพย์มณี
หน.กอก.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
น.ส.พัชรินทร์  รัตนวิภา ผอ.สปส. 02 141 7908

092 394 9995 น.ส.เกวลิน  แก้ววารี ผอ.ฝวข. 02 141 7922
ว่าง รอง ผอ.สปส. 02 141 7909 099 219 2963

น.ส.ฐิติพร สุขสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ชก. 02 141 7923
086 880 1151

น.ส.วิไลลักษณ์ ลุวีระ หน.กอก. - น.ส.อารียา พันธ์ชมภู ลูกจ้างฯ 02 141 7926
083 054 2383 088 719 4948

น.ส.ภิญญาดา ทับข าไกรกิติ นักประชาสัมพันธ์ ชก. 02 141 7915
085 655 6664

น.ส.วนิดา พันแอ นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 02 141 7911 น.ส.ปิยะวัน  ชาตะสุภณ ผอ.ฝสท. 02 141 7910
096 064 4234 065 828 5365

น.ส.สุรีย์ มะหะหมัดยูซบ ลูกจ้างฯ 02 141 7930 นายภัทรดิศ  อยู่สุภาพ นักประชาสัมพันธ์ ชก. 02 141 7927
085 283 8257 061 392 2777

นายพงศกร  วังค า นักประชาสัมพันธ์ ปก. 02 141 7917
085 338 1416

นางเทียนลดา  ประยงค์ ผอ.ฝปส. 02 141 2621 น.ส.บัณฑิตา สิงห์อาจ เจ้าพนักงานธุรการ 02 141 7918
083 124 4041 094 498 8924

น.ส.สมปอง บุณวีระกูล พนักงานเลือกต้ัง ชก. - นายพงศ์ชรัตน์ อุดมเดชะ ลูกจ้างฯ 02  141 7931
062 456 9153 083 832 4440

นายภาคิน  รอดทิม นักประชาสัมพันธ์ ชก. 02 141 7912 น.ส.กชพร งามสรรพ์ ลูกจ้างฯ 02  141 9465
081 442 0807 094 814 9444

นายชนันท์พัทธ์ ม่ันเหมาะ นักประชาสัมพันธ์ ปก. 02 141 7939 นายเมธากฤษฏ์ิ มรกฎ ลูกจ้างฯ 02 141 9466
062 154 4254 061 743 2423

น.ส.นพรัตน์  คชาชีวะ ลูกจ้างฯ 089 0635 207

ส ำนักประชำสัมพันธ์

ส ำนักประชำสัมพันธ์ (สปส.)  โทรสำร 02 143 8503

ฝ่ำยวิเครำะห์และผลิตข่ำว (ฝวข.)   โทรสำร  02 143 8503

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.)  โทรสำร 02 143 8503

ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ (ฝปส.)     โทรสำร 02 143 8503

ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ (ฝสท.)     โทรสำร 02 143 8503

น.ส.พัชรินทร์  รัตนวิภา
ผอ.สปส.

-ว่าง-
รอง ผอ.สปส.

น.ส.เกวลิน แก้ววารี
ผอ.ฝวข.

นางเทียนลดา  ประยงค์ 
ผอ.ฝปส.

น.ส.วิไลลักษณ์ ลุวีระ
หน.กอก.

น.ส.ปิยะวัน  ชาตะสุภณ
ผอ.ฝสท.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายสมเกียรติ  คงดี ผู้อ านวยการส านัก 02 141 8777

091 469 2424 นายวัชรา     ไอยราคม หัวหน้ากลุ่มงาน 02 141 8992

นายณัฏฐกร  คงเดชา รองผู้อ านวยการส านัก 02 141 8778 xxx xxx xxxx

น.ส.อุบลวรรณ ยัญญลักษณ์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก 02 141 8779

089 498 2727

น.ส.บุญราศี  ภู่ศรีทอง นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8780

089 454 9348

น.ส.ศิรินันท์ หร่ังปรางค์ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (ช่วย) 02 141 8781

087 414 5444

น.ส.ชลธิชา ทวีกสิกรรม จ้างเหมาบริการ 02 141 8782

ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง

ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง (สกกต.)  

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก)     โทรสำร 02 143 8637

น.ส.โชติกา  แก้วผล
รอง ผอ.สวช. 

นางมาฆะวดี  ณ สงขลา
ผอ.ฝกกต.1

นายสกุล  ศรีรุจิยางกูร
ผอ.ฝกกต.3  

นายสมเกียรติ คงดี
ผอ.สกกต

น.ส.ธัญยธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์       
ผอ.ฝกกต.6

นายคมกริช  ทิพย์สมบูรณ์
ผอ.ฝกกต.5

นายณัฏฐกร  คงเดชา
รอง ผอ.สกกต. 

นายณัฏฐกร  คงเดชา

นายวัชรา  ไอยราคม
หน.กลุ่มงานอ านวยการ

นายวัชรา  ไอยราคม
หน.กลุ่มงานอ านวยการ

รกน. ผอ.ฝกกต.2  



นายณัฏฐกร  คงเดชา ผู้อ านวยการฝ่าย 02 142 3379 นางมาฆะวดี  ณ สงขลา ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8891

081 735 9283  089 767 2915 

นางทิพมณฑา  เจริญอินทร์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 142 3373 นายยุทธนา ไชยบัวแดง นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8799

095 361 4961 081 835 3558

นายฤทธิจักร์  เหล่ียมวิเศษ นิติกร ชก. 02 142 3378 น.ส.ณัฐหทัย สุบรรณ ณ อยุธยา นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8802

086 891 2939 064 459 7496

นายอรรณพ  มีเงิน หน.กลุ่มงานจัดการเลือกต้ัง สนง.กกต.กทม(ช่วย) 02 142 3377 น.ส.สุธิดา มานิตย์กุล นิติกร ชก. 02 141 8798 

089 777 3972 089 136 5112

นายปวีร์  วรรธนะวานิชกุล หน.กลุ่มงานอ านวยการ สสส.(ช่วย) 02 142 3386 น.ส.รักษ์กมล  เทวกุล ณ อยุธยา นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 02 141 8801

089 140 7091  084 773 3513

นายพิธาร  เปล้ืองประสิทธ์ิ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. (ช่วย) 02 142 3376 นายฉัตรชัย  รือหาร พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก.  (ช่วย) 02 141 2640

081 666 5999 081 057 9444

นายปัญญา  ศักด์ิสิริโกศล นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 142 3385 นายชานน  ชัยฤทธ์ิ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. (ช่วย) 02 141 8795

091 025 1214 062 852 2223

น.ส.ฤทัยรัตน์  เมืองแก้ว นิติกร ชก. (ช่วย) 02 142 3382 ร.ต.ยศพล  ชาติมนตรี พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก.  (ช่วย) 02 141 8796

086 008 8468 095 965 1871

นายไตรภพ ลีลาชนะพงษ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. (ช่วย) 02 142 3315 นายศุภดิษฐ์  สร้างอ าไพ นิติกร ปก. (ช่วย) 02 141 2617

081 896 9659 088 751 3856

น.ส.ธัญยพร  ดีแสน หน.กลุ่มงานสืบสวน สนง.กกต.จว.แม่ฮ่องสอนฯ(ช่วย) 02 142 3371 นายชุมพล  บุณยฤทธ์ิกิจ นิติกร ปก. (ช่วย) 02 141 8890

089 171 7826 098 2539899

น.ส.มนธิดา รอดยันต์ นิติกร ชก.(ช่วย) 02 142 6219 น.ส.ลลินธร  บุตรเจริญ พนักงานบริการ (ช่วย)  02 141 8804

064 934 5654  098 264 9496

นายณัฐพล   สัตนาโค พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. (ช่วย) 02 142 3369 นายประทีป  คุ้มประดิษฐ์ พนักงานขับรถยนต์ (ช่วย  061 857 9144

084 794 6646

นายธารพรหม  จันทวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (ช่วย) 02 142 3372

090 953 2922

น.ส.เจวดี  เอียดเรือง พนักงานบริการ (ช่วย) 02 142 3387

098 262 3742

นายอิศรา สุขสมโชติ พนักงานขับรถยนต์ 086 605 2368

ฝ่ำยกิจกำรประธำนกรรมกำรกำรเลือกต้ัง (ฝปธ.กกต.) โทรสำร 02 143 7758 ฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 1 (ฝกกต.1)  โทรสำร 02 143 8641



นายวัชรา  ไอยราคม รกน. ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8820 น.ส.โชติกา  แก้วผล รอง ผอ.สวช. รกน. ผอ.ฝกกต.4 02 141 8826

xxx xxx xxxx 098 351 6544

น.ส.นวภรณ์  ไมตรีสมสกุล นิติกร ชก. 02 141 8816 น.ส.ปุณยพัชร์  โอโกวัฒน์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8831

น.ส.พิจิกา  แก้วศรี นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8823 081 456 8558

น.ส.จริยา   ปัญญาสกุลชัย นิติกร ปก. (ช่วย) 02 141 2642 น.ส.วิพาณี ยนตรวิทย์ นิติกร ชก. 02 141 2623

098 285 6138

น.ส.ณัฐธยาน์  เจริญเจนธรรม นิติกร ชก. 02 141 8908

นายชัยวิทย์  ฤกษ์พิชัยวิทย์ นิติกร ชก. 02 141 8828

096 356 5194

นายสกุล  ศรีรุจิยางกูร ผู้อ านวยการฝ่าย  02 141 8783 นายภาคภูมิ  นาคภิบาล พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. (ช่วย) 02 141 8834

093 635 9159 น.ส.นิตยา   กฤษณายุทธ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8830

นางกัณทิมา  คุณาวงศ์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8999 น.ส.ปุณยวีร์  โอโกวัฒน์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. (ช่วย) 02 141 8832

น.ส.ณัฐฐิญา  ส าเภาแก้ว นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8788 082 482 6655

นายสุธี  คุ่มเค่ียม นิติกร ชก. 02 141 9490 น.ส.วนิดา    ภาวงค์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. (ช่วย) 02 141 8827

น.ส.นุชรี  เสียงแจ้ว นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 2634 นายพฤกษ์  บุญเล้ียง พนักงานการเลือกต้ัง ปก. (ช่วย) 02 141 8829

นายจิราวุฒิ  ปานเพ็ชร์ นิติกร ชก. 02 141 2633 น.ส.กนกกาญจน์  บุญเหมือน นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 085 397 1777

น.ส.สุเมธินี  อ่อนบัว นิติกร ชก. (ช่วย) 02 141 2632 น.ส.พลอยปภัส  ชัยวริยาพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 141 8837

น.ส.นิธิวดี  ภูมิเฉลิมพิมล พนักงานการเลือกต้ัง ชก. (ช่วย) 02 141 2631 063 539 2651

น.ส.พัชราภรณ์  เสนีวงษ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก.   (ช่วย) 02 141 8785 น.ส.ฐานิตา  บุญโนนแต้ เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป(ช่วย) 02 141 8833

น.ส.ภัสสรวฤนท์  กฤษณ์กมลพัชร พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก.  (ช่วย) 02 141 8964 085 021 1829

นายณัฐพงษ์  วังโพธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 02 141 8784

นายสมยศ  อุ่นอาวรณ์ พนักงานขับรถยนต์ (ช่วย)

ฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 2 (ฝกกต.2)  โทรสำร 02 143 8645 ฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 4 (ฝกกต.4)  โทรสำร 02 143 8647

ฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 3  (ฝกกต.3) โทรสำร 02 143 8638



นายคมกริช  ทิพย์สมบูรณ์ ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8814 น.ส.ธัญยธรณ์  ชีวะเลิศรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่าย 02 142 5462 

092 954 1789 061 541 5356

นายถิรรัตน์ พินิตตานนท์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. (ช่วย) 02 141 8810 น.ส.สุทธิมา  เช้ือไทย หัวหน้างานอ านวยการ สสว.3 (ช่วย) 02 142 5461

089 412 3073 080 159 4929

นายเชาวรัตน์  โชติรัตน์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. (ช่วย) 02 141 8909 น.ส.ชุลีกรณ์  บุญนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. (ช่วย) 02 142 5479

083 657 3546 087 924 0150

น.ส.สุนิษา  วงษ์สิงห์ นิติกร ปก. (ช่วย) 02 141 2627 น.ส.มณทิพย์  บุญปาลิต นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (ช่วย) 02 142 5469

081 291 6634 092 159 6446

น.ส.ภาแก้ว  เบญจเทพรัศมี พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก. (ช่วย) 02 141 8808 น.ส.ธิดารัตน์  เขาเงิน พนักงานการเลือกต้ัง ปก.(ช่วย) 02 142 5465

062 235 6987 081 551 4691

ว่าท่ี ร.ต.รัฐพล  ชุมวรฐายี นิติกร ปก. (ช่วย)  02 141 8813 นายพลากร  พาณิชย์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. (ช่วย) 02 142 5496

นางกุลปราณี  อินทรสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. (ช่วย) 02 141 8812 089 202 7945

092 264 0954 นายเจษฎา  ทับแสง พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. (ช่วย) 02 142 5497

น.ส.พัชร์พิชา วงศ์ปราโมทย์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. (ช่วย) 02 141 8903 086 688 4503

089 799 1166 นายเอกราช  อุบลนุช พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. (ช่วย) 02 142 5467

น.ส.ณัชชา  ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (ช่วย 02 141 8811 081 315 8016

089 496 4777 นายสุรเชษฐ์  พชรลัดดาวัลย์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. (ช่วย) 02 142 5498

นายศรศักด์ิ  อักษร พนักงานขับรถยนต์ (ช่วย) 02 141 9493 084 695 8918

081 694 9453 น.ส.มีนารินทร์  ทิพย์โพธ์ิ นิติกร ชก. (ช่วย) 02 142 5468

086 881 4455

น.ส.ธิติมา  สาดา พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก. (ช่วย) 02 142 5472

084 089 4036

นายชยุต  กระจ่างทัศน์ พนักงานขับรถยนต์ (ช่วย) 091 871 9061

ฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 5 (ฝกกต.5) โทรสำร 02 143 8643 ฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 6 (ฝกกต.6) โทรสำร 02 143 7695, 02 143 7700



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
พ.ต.ต.เดชพล  กอสนาน ผู้ตรวจการ 02-141-8395

09-6359-6151 นายนุกูล  ยังสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ02-141-8389
นายอัครเดช  พรหมบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ02-14-18400
นายเสฐวัสส์  เลาห์ภากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ02-141-8421

นางสาวณภัค  ช านาญหล่อ ผู้อ านวยการ 02-141-8403 นางสาวธีรนุช  วัฒนโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ02-141-8394
ส านักงานผู้ตรวจการ09-8414-2363 นางสาวกนกอร  จอมเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ02-141-8392

นางรานี  อับดุลลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ02-141-8399
นายชาญพล  สุขดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ02-141-8408
นางสาวนันทิยา  นุ่นซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ02-141-8385
นางสาวราตรี  กัณหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ02-141-8391
นายมนตรี  ป้ันบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ02-141-8410
นายธนพนธ์  น้อยทรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ02-141-2630
นายยุทธนา  เหล่ามาลา เจ้าพนักงานธุรการ 02-141-8397

ส ำนักผู้ตรวจกำร

ส ำนักผู้ตรวจกำร (สตก.)   โทรสำร 02 143 8572 / 02 143 7942 

งำนช่วยตรวจกำร      โทรสำร 02 143 8572 / 02 143 7942

งำนช่วยตรวจกำร      โทรสำร 02 143 8572 / 02 143 7942

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจการ

พ.ต.ต. เดชพล  กอสนาน
ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจการ

นางสาวณภัค  ช านาญหล่อ
ผู้อ านวยการส านักงานผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจการ



ช่ือ - สกุล โทรศัพท์
นายบรรเทิง วัชรเสรีกุล ผู้ตรวจสอบภายใน 02 141 8698

081 898 2810
น.ส.พรรนวดี  เกียรติสุภาพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 02 141 8703

รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สง.ตส. 095 363 5464
น.ส.เกศสุดา  บัวละออ 02 141 8706

094 479 4955
นางขนิษฐา  เทียนทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 02 141 8708

084 695 7510
น.ส.ลักขณา  มธุราสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 02 141 8709

084 932 7772
น.ส.วารุณี มณีจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 02 141 8705

089 439 4508
น.ส.สุธีรา ใจสัตยาบรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 02 141 8707

081 545 6515

น.ส.วาสิตา แก้วศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 02 141 8704
082 434 3770

น.ส.วีรวรรณ แก้วใส นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 02 141 8701
063 414 6691

น.ส.มัตติกา   ต้นพงษ์เจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 02 141 8710
094 440 4114

น.ส.สายฝน  ช้างเนียม 02 141 8700
086 883 3721

ส ำนักผู้ตรวจสอบภำยใน

ส ำนักผู้ตรวจสอบภำยใน (สง.ตส.)  โทรสำร 02 143 8623-24

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ต ำแหน่ง

-ว่าง-
ผู้อ านวยการส านักงานผู้ตรวจสอบภายใน

นายบรรเทิง วัชรเสรีกุล
ผู้ตรวจสอบภายใน



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายชาญชัย  สมาคม    ผอ.ส านัก 02 141 8208

086 812 2899 น.ส.ชนม์พิชญ์  เทพแก้ว    ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8225
085 426 2659

ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์  ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ    รอง ผอ.ส านัก 02 141 8209 นายเกชา  ตุมรสุนทร    นิติกร 02 141 9061

092 257 9425 นายสุระชัย  สาขะยัง    นิติกร 02 141 9062
นายวัชระ ทานะวงศ์    นิติกร 02 141 8218

นายโชคดี  หอมกระจุย    นิติกร 02 141 8220
น.ส.วันเพ็ญ  พิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 02 141 8210 น.ส.วีรวรรณ  พิศฐาน    นิติกร 02 142 5492

094 951 6559 นางรัตน์พิสุทธ์ิ เตียวงศ์สมบัติ    นิติกร 02 141 8221
น.ส.มนทิรา  สุคนธปฏิภาค นักจัดการงานท่ัวไป 02 141 8211 นายจตุรพร ใครบุตร    นิติกร 02 142 5491

- นักจัดการงานท่ัวไป 02 141 8213 น.ส.เพียงตะวัน พงษ์ไพบูลย์    นิติกร 02 142 5493
น.ส.ทัตพิชา  ศรีวิเศษ นักจัดการงานท่ัวไป 02 141 8212 น.ส.ภัทรา บุญโรจน์พงศ์    นิติกร 02 142 3311

นางวิไลรัตน์  ศิริมัย นักจัดการงานท่ัวไป 02 141 8216 น.ส.ปรียาลักษณ์  ศรีสอาด    นิติกร 02 1418226
นายบุรินทร์  จ่ันบ ารุง นักจัดการงานท่ัวไป 02 141 8253 นายโกษม  พิริยะฤทธ์ิ    นิติกร 02 1419063
น.ส.วิรสุดา  ป่ินแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 02 141 8214 น.ส.ชิรินทรา  หลานสัน    นิติกร 02 1418221
นายศรีเมือง  ทองดี เจ้าพนักงานธุรการ 02 141 8215
น.ส.ณัฐฐาน์  ย่ิงธนาวิโรจน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 02 141 9064
น.ส.กฤษณา  บุญญกาศ เจ้าพนักงานธุรการ 02 141 9065

ส ำนักวินิจฉัยและคดี

ส ำนักวินิจฉัยและคดี (สวค.) โทรสำร 02 143 8551

ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล 1 (ฝวค.1) โทรสำร 02 143 8551

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) โทรสำร 02 143 8551

น.ส.ชนม์พิชญ์  เทพแก้ว
ผอ.ฝวค.1

นายส าราญ  เหล่าลาด
ผอ.ฝวค.2

นายบรรชา  เรืองจันทร์
ผอ.ฝวค.3

น.ส.วันเพ็ญ  พิทักษ์
หน.กอก

นายชาญชัย  สมาคม
ผอ.สวค.

ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์  ฤกษ์เรืองฤทธิ์
รอง ผอ.ส านัก



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นายส าราญ  เหล่าลาด    ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8230 นายบรรชา  เรืองจันทร์    ผู้อ านวยการฝ่าย 02 141 8242
065 056 2383 081 857 7942

นายไพโรจน์  นิกรประเสริฐ    นิติกร 02 141 8233 นายเจริญชัย  สุปรินายก    นิติกร 02 141 8245
ร.ต.อ.อภิศักด์ิ  พินิจผล    นิติกร 02 141 8232 นายเพียร มารศรี    นิติกร 02 141 8249
นายวิชัย  แก้วงาม    นิติกร 02 141 8234 นายอิทธิพล  เศษฤทธ์ิ    นิติกร 02 141 8248

- 02 141 8236 น.ส.รัตน์วิภา  อานามวัฒน์    นิติกร 02 141 8224
น.ส.สุณีรัตน์  ปิยะวงษ์    นิติกร 02 141 8880 ส.ต.ท.ปณิธาน  กสิกรชนวัฒน์    นิติกร 02 141 9074
นายพงษ์ศักด์ิ  ขวัญรอด    นิติกร 02 141 8239 นายสเจตส์  แสงสุวรรณนุกุล    นิติกร 02 141 9077
น.ส.กนกกาญจน์  โพธ์ิหวี    นิติกร 02 141 8231 น.ส.อภิชญา  ธิติมุทา    นิติกร 02 141 9078
น.ส.เปรมจิตร แฟนสัมฤทธ์ิ    นิติกร 02 142 3310 น.ส.วรางคณา  มีมูซอ    นิติกร 02 141 9077

น.ส.ภัทรวดี วงศ์ข า    นิติกร 02 141 9068 นายหาญชัย  หรหมทะสาร    นิติกร 02 142 3312
น.ส.กิติยา  สุขเขตร์    นิติกร 02 141 8241

น.ส.ญาดา  กวีวัฒนา    นิติกร 02 141 9071

ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล 3 (ฝวค.3) โทรสำร 02 143 8553ฝ่ำยจัดท ำค ำวินิจฉัยและด ำเนินคดีในศำล 2 (ฝวค.2) โทรสำร 02 143 8552 



ต ำแหน่ง
ผอ.สพบ. 02-141-2607 081-443-2975

นางสุดใจ  สุอรุณ รอง ผอ.สพบ. 02-141-8680 089-774-3473

ต ำแหน่ง
หน.กอก. 02-141-8681 096-359-1946

น.ส. พิมพ์นารา  ยอมใจอยู่ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 02-141-8341 091-556-4655
น.ส. สุภากานต์  ทวีรัตน์ นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 02-141-8684 087-921-4422
น.ส. พรพิมล มากผล นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 02-141-8097 089-587-7705
น.ส. พัชรีภรณ์ ค าชมภู จนท.การเงินและบัญชี ปง. 02-141-8976 083-523-1482
นายธนวรรธน์  ทวีรัตน์ พนง.จ้างเหมาบริการ  - 063 770 7405

โทรศัพท์

จ.ส.ต.หญิง กนกวรรณ ขวัญอ่อน 

นางจารุวรรณ  เลิศไกร

ส ำนักพัฒนำบุคลำกร

ส ำนักพัฒนำบุคลำกร (สพบ.)  โทรสำร 02-143-8620-22
ช่ือ - สกุล

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) โทรสำร 02 143-8620
ช่ือ - สกุล โทรศัพท์

น.ส. สิรียากร  ภัทร์ธนะวัตน์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ขก.

รกน. ผอ.ฝพล.

นางเกษสินี  โชติกเสถียร
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.พบ.

รกน. ผอ.ฝพม.

นางสุดใจ สุอรุณ
รอง ผอ.สพบ.

นางจารุวรรณ  เลิศไกร
ผอ.สพบ.

จ.ส.ต.หญิง กนกวรรณ ขวัญอ่อน
หน.กอก.



ต ำแหน่ง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ขก 02-141-8689 091-519-1495
รกน. ผอ.ฝพล.

น.ส. ปรีชญาภรณ์  จันทร์รักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ชก. 02-141-8687 064-423-9355

นายธงสิทธ์ิ  รัตนะรัต นักทรัพยากรบุคคล ชก. 02-141-8693 081-924-4494

นักทรัพยากรบุคคล ปก. 02-141-8682 085-164-2616

น.ส. เสาวภาคย์   ยโสธร พนง.จ้างเหมาบริการ  - 06-559-89397
น.ส. ภาวิดา ทองพูน พนง.จ้างเหมาบริการ  - 095 994-8317

ต ำแหน่ง
นางเกษสินี  โชติกเสถียร รอง ผอ.สนง.กกต.จว.พบ. 02-141-8686 092-252-6366

รกน. ผอ.ฝพม.
นักทรัพยากรบุคคล ชก. 02-141-8685 081-562-8899
นักทรัพยากรบุคคล ปก. 02-141-8691 064-285-7555

น.ส. ขวัญใจ  โครตสมบัติ พนง.จ้างเหมาบริการ 02-141-8683 086-869-1599
น.ส.กนกอร กรุงแก้ว พนง.จ้างเหมาบริการ 02-141-2646 094-115-8459
นางขวัญเรือน เหมนิธิ พนง.จ้างเหมาบริการ - 061-514-4624
นายภูวนาท ณ สงขลา พนง.จ้างเหมาบริการ 02-141-2615 085-842-3807

น.ส. ขวัญฤทัย มาลัยกรอง

น.ส. สิรียากร  ภัทร์ธนะวัตน์

น.ส. จิตรลดา  ตันเรือง

โทรศัพท์

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

โทรศัพท์
ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกรทำงกำรเมือง (ฝพม.) โทรสำร 02 -143-8620

น.ส. ษิญาภา ฝอยทองร่วง

ฝ่ำยพัฒนำบุคลำกรกำรเลือกต้ัง (ฝพล.) โทรสำร 02 143-8622



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสาวอุไร  มโนหรทัต ผอ.สวช. 02 141 8911

081 455 5815 นายวุฒิ   วิรัชวงศ์กุล นักจัดการงานท่ัวไป ชพ. 02 141 8914

นางสาวโชติกา  แก้วผล รอง ผอ.สวช. 02 141 8913 หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 099 363 9956
098 351 6544 นายธีรธัช  พวงกนก นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 02 141 8690

นางสาวอ าพรศิลป์  นากลาง นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 8916

นางฐิติมา  วรรณวิมลกุล ผอ.ฝสพ. 02 141 8912 นายณัฐวุฒิ  ศิริภาณุรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 02 141 9091
081 399 8924 นางสาวพิมพ์พิดา  ชูศิลป์ นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 02 141 9088

นางสาวหทัยวัฒน์ ครุฑไชยันต์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 9089 นายณัชนันทน์  ศิริธนะ พนักงานบันทึกข้อมูล -

นางสาวชลินฎา อ่อนประชู นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 02 141 9084

นางสาวธัญวรรณ  ย้ิมงาม พนักงานจ้างเหมาบริการ 02 141 8871

นางสาวกอบกาญจน์  แนวก าพล ผอ.ฝวพ. 02 141 8910 นายวันชนะ  คุณาวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ชก. 02 141 8960
099 756 8559 รกน. ผอ.ศปต. 097 194 4164

นางสาวฐิตินันท์  วัชรกุน นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 9081 นางสาวชวัลณัฐ มาเนียม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. 02 141 8959

นายชวัชร์พล  วสุกูลพันธ์ุ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 9080 นางภัครินทร์ สิทธิจินดารักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 02 141 8958

นางอลิสา  คุณาวงศ์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 02 141 9090 นายเกริกฤทธ์ิ  สุขประเสริฐ นักประชาสัมพันธ์ ชก. 02 141 8961

นางสาวทิพย์ธัญญา  เสถียร พนักงานจ้างเหมาบริการ -

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ (ฝวพ.) โทรสำร 02-143-8524-5

ส ำนักวิจัยและวิชำกำร 

ฝ่ำยสำรนิเทศและเผยแพร่ (ฝสพ.) โทรสำร 02-143-8524 - 5

ศูนย์ศึกษำประชำธิปไตย (ศปต.) โทรสำร 02-143-8511

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร (กอก.) โทรสำร 02-143-8524-5

ส ำนักวิจัยและวิชำกำร (สวช.)  โทรสำร 02 143 8511 , 02143 8524 - 5

นางฐิติมา  วรรณวิมลกุล
ผอ.ฝสพ.

นายวุฒิ  วิรัชวงศ์กุล
หน.กอก.

นายวันชนะ  คุณาวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

รกน. ผอ.ศปต.

นางสาวอุไร  มโนหรทัต
ผอ.สวช.

นางสาวกอบกาญจน์  แนวก าพล 
ผอ.ฝวพ.

นางสาวโชติกา  แก้วผล
รอง ผอ.สวช.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายส าราญ ตันพานิช ผอ.สนง.กกต.กทม. 0 2141 8068

08 5100 7512 น.ส.ชมภูนุช จวนรุ่ง นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 0 2141 8059
06 1608 6549

นายธนเทพ  รัตนเจริญกูล รอง ผอ.สนง.กกต.กทม. 0 2141 8072 น.ส.นฤมล ลัดดาวัลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 0 2141 8065
08 7999 2478 08 6802 6594

นายณัชพล  แก้วศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 0 2141 8093
09 0998 5252

นายปราโมทย์ บัวราช นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 0 2141 8089
น.ส.ฐวมลวรรณ กาละวงศ์ เอกโพธ์ิ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 0 2142 6221 08 1907 7377

หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 09 3642 4644 นายดาว ขันสัมฤทธ์ิ พนักงานบริการ 08 7915 0901
น.ส.กมลทิพย์ เซ็นพานิช นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 0 2141 8064

08 6334 9722 นายสราวุธ ศรีวิลัย พนักงานขับรถยนต์ 0 2141 8069
นางกชรัตน์ พืชพันธ์ุ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 0 2141 8063 09 2627 4135

06 1608 6645
นางพัชรินทร์ ตันติประภาคาร นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 0 2141 8076

08 5149 5979
น.ส.สิริวรรณ คติกุล พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 0 2141 8077

08 0458 6466
น.ส.ปิยะพร ต้ังธนวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 0 2141 8067

08 3784 0936

e-mail : bangkok@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร 0 2143 8530 , 0 2143 8532

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร 0 2143 8530 , 0 2143 8532

กรุงเทพมหำนคร
ค ำขวัญ  :  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้ำง เมืองศูนย์กลำงกำรปกครอง วัด วัง งำมเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำกรุงเทพมหำนคร
ท่ีอยู่  120 ม.3 ช้ัน 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

    โทรสาร.  0 2143 8530 และ 0 2143 8532
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

นายส าราญ ตันพานิช
ผอ.สนง.กกต.กทม.

นายธนเทพ  รัตนเจริญกูล
รอง ผอ.สนง.กกต.กทม.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

โทรสำร 0 2143 8530 , 0 2143 8532 โทรสำร 0 2143 8530 , 0 2143 8532
นายอรรณพ มีเงิน พนักงานการเลือกต้ังช านาญการพิเศษ 0 2142 6220 นายอาทินันท์ บุญรุ่ง พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการพิเศษ 0 2141 8078

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม 08 9777 3972 หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง 08 5043 1666
น.ส.ณัฐชนันท์พร ชนะวรรโณ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 0 2141 8073 นายศุภชัย ช้างกลาง พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 0 2141 8091

08 1700 7091 08 9116 5816
น.ส.อัญชลี ขาวสะอาด พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 0 2141 8066 น.ส.นิศานาถ แย้มสาหร่าย พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 0 2141 8092

06 1858 4299 08 9089 1026
นายจารุภา เรืองสุวรรณ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 0 2141 8075 นายนพรัตน์ สวัสดินฤนาท พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 0 2141 8095

08 1831 2430 08 1693 2518
นายโชคพิสิฏฐ์ ตันสุทธิเวสส์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 0 2141 8082 นายรัตน์ชัยนันท์ สุวรรณเนตร พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 0 2141 8074

06 3893 6599 08 4887 4691
น.ส.ชนิดาภา ชนิตาณนนท์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 0 2141 8083 นายวงศ์วิวรรธน์ ศุภอักษร พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 0 2141 8098

09 8270 4191 08 0330 3300
ว่าท่ี ร.ต.ยุทธนา จรัญพงษ์ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 0 2141 8087 นายจักรวัฒน์ เซ่งล่าย พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 09 8572 9149

08 9893 6171 นายสุไลย์มาน ราฟีร์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 0 2141 8090
นายพหลวัฑฒ์ิ อินทรบุญสม พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 0 2141 8071 09 8280 8204

08 9188 5063 นายจิรายุส  สุริยวงศ์กุลการ พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 06 4610 4359
น.ส.นภาพร ทัพวงษ์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 0 2141 8088 นายศุภกร บ ารุงพันธ์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 08 4162 7787

08 6655 9980 นายนิติธรรม  อุชชิน พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 09 1782 4639
นายณัฐกร ผลวานิชย์ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 0 2141 8100 นางวราภรณ์ มัธยัสถ์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 0 2141 8081

06 2482 6915 08 0599 7661
นางวริศรา พัฒนารุ่งพานิช พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 0 2141 8080

08 1371 5990
นางสาวเจนิสชา อุณหกานต์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 08 0652 3399
นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 06 2340 8966
นายชนกันต์  จันทร์สว่าง พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 09 8287 2538

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 2,571,974              คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 33 เขต
หญิง 2,922,958              คน การปกครองแบ่งออกเป็น 50 เขตปกครอง
รวม 5,494,932              คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อปท. 1 แห่ง

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผอ.สนง.กกต.จว. 081 701 7807

นางปราณี โตสกุล หน.กลุ่มงาน.อก. 080 034 8354
- รอง ผอ.สนง.กกต.จว. นางจรูญ  ผิวเกล้ียง นักจัดการงานท่ัวไป 081 944 5012

น.ส.ณัฏฐินี วายุวรรธนะ นักวิชาการเงินและบัญชี 081 019 2155
น.ส.ปุณณ์กัญญา สัสดี นักวิชาการเงินและบัญชี 093 605 9165
น.ส.พรวิมล อัตสิทธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการ 080 659 2660
นายเสน่ห์  ทะนันใจ พนง.ขับรถยนต์ 064 969 5946

นายนิรันดร์  บุญราช หน.กลุ่มงาน.ลต./สร. 081 682 3794 นายฤทธิรงค์ แก่นจันทร์ หน.กลุ่มงาน.สส./พม. 081 857 3649
นายธนวัฒน์  ประสมศักด์ิ พนง.ลต. 089 111 5281 น.ส.นรวลัย ขุนไกร พนง.สืบสวนและไต่สวน(ช่วย) 081 776 9425
นายธนกฤต  สนองสิทธ์ิ นักประชาสัมพันธ์ (ช่วย) 086 932 5636 นายนิติพัฒน์ ชูกล้ากสิกรณ์ พนง.สืบสวนและไต่สวน(ช่วย) 062 153 6394
นายจิติพล  ประดิษฐ์พันธ์ พนง.ลต. 092 509 5959 นายปฤศนัย บุตรส าเภา พนง.ลต. 093 110 5564

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 251,111 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 5
หญิง 376,667 คน การปกครองแบ่งออกเป็น   13 อ าเภอ 98  ต าบล
รวม 627,778 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 0 แห่ง
 ทม. 3 แห่ง
ทต. 46 แห่ง

อบต. 72 แห่ง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

จังหวัดกำญจนบุรี

ท่ีอยู่  999 หมู่ท่ี 12  ต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี  71000
โทรศัพท์ 034 564 131 - 3      โทรสาร.  034 564207 , 034 564 131

e-mail : kanchana@ect.go.th

ค ำขวัญ  :   แคว้นโบรำณ ด่ำนเจดีย์ มณีเมืองกำญจน์ สะพำนข้ำมแม่น้ ำแคว แหล่งแร่น้ ำตก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี

-
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.

นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร
ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายอ านาจ  ผุสดี ผอ.สนง.กกต.จว. 089 400 6187

นางสาวชาตรัตน์  โสภี หัวหน้ากลุ่มงาน 061 356 6445
นายจิระ  ทองอร่าม รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 081 762 5325 นายต๊อบ  จ าปาศรี นักจัดการงานท่ัวไป 061 565 1924

นายธีรภัทร์  จ าปารอด นักวิชาการเงินและบัญชี 095 847 5140
นางสาววรัญญา  เติมกิจธนสาร เจ้าพนักงานธุรการ 061 789 5916
นายณภัทร  ประสิทธิทอง พนักงานขับรถยนต์ 092 928 8712
นางสาวฐิติกานต์  ผ่องฉวี พนักงานบริการ 064 935 4242

นายทันทัศน์  เจียมโฆสิต หัวหน้ากลุ่มงาน 086 628 1284 นายเอกลักษณ์  สัตนาโค หัวหน้ากลุ่มงาน 061 156 5394
นายยอดศักด์ิ  ยอดย่ิง พนักงานการเลือกต้ัง 081 824 3079 ดาบต ารวจ สุธี  สังฆวัตร พนักงานสืบสวนและไต่สวน 089 099 5119
นางสาวรัสมี  สันตะพด พนักงานการเลือกต้ัง 096 159 3245 นายเผ่าพันธ์ุ  รุ่งเรืองผล พนักงานสืบสวนและไต่สวน 081 919 7647
นางศิวาริน  จันทร์ทบุตร พนักงานการเลือกต้ัง 086 819 3377 นายนิติพัฒน์  ช่ืนวิสิทธ์ิ พนักงานสืบสวนและไต่สวน 065 957 6064

นางสาวรักชนก  อยู่เกษม พนักงานสืบสวนและไต่สวน 096 324 9356
นายประสงค์  ทรัพย์จันทร์ พนักงานการเลือกต้ัง 085 716 0386
นายอดิศักด์ิ  จ าปาศรี พนักงานการเลือกต้ัง 098 659 3694

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง    ชาย 202,563 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส ............3..............
หญิง 218,336 คน การปกครองแบ่งออกเป็น .......10....... อ าเภอ ........76........ต าบล
รวม 420,899 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. ..................1................ แห่ง
ทน. .................-.................. แห่ง
 ทม. ..................5................ แห่ง
ทต. ................42................ แห่ง

อบต. ................34................ แห่ง

จังหวัดจันทบุรี

ท่ีอยู่  29/4  ถนนเลียบเนิน  ต าบลวัดใหม่  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  22000
โทรศัพท์ 039 301 184 , 039 301 485    โทรสาร 039 301 184

e-mail : chantabu@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  น  ำตกลือเล่ือง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธ์ุดี อัญมณีมำกเหลือ เส่ือจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชำติ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดจันทบุรี

               สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช รวมญำติกู้ชำติท่ีจันทบุรี

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  039 301 184

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 039 301 485 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 039 327 785

นายจิระ  ทองอร่าม
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.

นายอ านาจ  ผุสดี
ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายธนกฤต  นาคจารุพงษ์ ผอ.สนง.กกต.จว. 086 5582155

น.ส.รุ่งนภา โรจนะ หน.กลุ่มงาน 084 4637982

- รอง ผอ.สนง.กกต.จว. - น.ส.เกษสลวย  คงภิรมย์ช่ืน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 081 863 0023
น.ส.รัชนีพัฒน์  รักษาพันธ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 064 9899454
น.ส.มยุรา  พลน้อย พนง.บริการ 086 042 8740
นายชัยวัฒน์  ย้ิมเรือง พนง.ขับรถยนต์ 094 670 2112

น.ส.จิตติมา เร่ียวธรรมรัฐ หน.กลุ่มงาน 081 9908785 นายอิศว  สุวรรณาภิชาติ หน.กลุ่มงาน 063 824 9879
นายธนรัชต์ แสงพนัสธาดา พนง.ลต.ช านาญการ 081 5759557 นายสถาพร  ไพบูลย์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 062 5289911
น.ส.ณัชชา  แก้วน้ า พนง.ลต.ช านาญการ 062 752 9995 นายปริญวุฒิ ไชยบวรภัค พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 096 1615495
น.ส.ศรีอรุณ  จิตรม่ัน พนง.ลต.ช านาญการ 088 216 8318 นายอุทัย  กุลวานิช พนง.ลต.ช านาญการ 081 8308328
น.ส.ดวงดาว  บุญสุข จพง.ธุรการปฏิบัติงาน (ช่วย) 092 714 0637

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 273,000 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 4 เขต
หญิง 285,682 คน การปกครองแบ่งออกเป็น                  11 อ าเภอ 93 ต าบล
รวม 559,182 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 อบจ. 1 แห่ง
ทน.                     - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 33 แห่ง

อบต. 74 แห่ง

ค ำขวัญ  :  แม่น  ำบำงปะกงแหล่งชีวิต พระศักด์ิสิทธ์ิหลวงพ่อโสธร พระยำศรีสุนทรปรำชญ์ภำษำไทย เขำอ่ำงฤำไนป่ำสมบูรณ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  038 518 621

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 038 518 621 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 038 518 621

จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ช้ัน 2 ถนนเรืองวุฒิ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038 517 111 โทสาร 038 518 621

e-mail : chachoeng@ect.go.th

นายธนกฤต นาคจารุพงษ์
ผอ.สนง.กกต.จว.

ว่าง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผอ.สนง.กกต.จว. 08 1402 0543

นางสาวชุลีกร บ ารุงผล หน.กลุ่มงาน 09 2558 8742
 - ว่าง - รอง ผอ.สนง.กกต.จว. นางสาวปัณฑิตา รงค์หริรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 08 1399 3659

นางพัชรินทร์ อริยพูลพงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 09 2596 2955
นางสาวภัสราภรณ์ ดีปานธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 08 4142 2915
นายธีระนันท์ โชยะสิทธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ช่วย) 08 6110 6876
นายนพกล้า หวะสุวรรณ์ พนักงานขับรถยนต์ 09 3023 2965

นางรจนา มโนธรรม หน.กลุ่มงาน 09 9569 1536 นายธีระพงษ์ เวียงสมุทร์ หน.กลุ่มงาน 08 7818 1515
นายฉัตรชัย ม่ังค่ัง พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 08 3063 7576 นางสาวหทัยรัตน์ แซ่ต๊ัน พนง.สืบสวนและไต่สวนช านาญการ 08 9692 3312
นางสาวศิวนาถ หมายลาภผล พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 08 6760 9444 นายณัฐกรณ์ บัลนาลังค์ พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 08 0982 9639
นางสาวดาราภรณ์ ออกฉิม พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 08 5262 2431 ว่าท่ี ร.ต.ต.วรวิทย์ อมรวัฒนพงศ์ พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 09 5858 7171
นางสาวร่ืนฤดี แก้วมณี พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 08 9245 9881 นายนิธิวัชร์ สุทธิพิศาลบุตร พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 09 4294 4193
นายทนิตร์ กีระติชัยนันท์ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 08 4102 1059 นายวีรภัทร ทองรัศมี พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 09 1191 9396
นายวิสัน แตงภู่ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 08 9391 9615 นางสาววนัชพร ลียะตา พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 09 6919 3566

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   ชาย 777,220 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส. 10           เขต

หญิง 817,538 คน การปกครองแบ่งออกเป็น    11       อ าเภอ           92 ต าบล
รวม 1,594,758 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565 ทน. 2 แห่ง

  ทม. 10 แห่ง
ทต. 36 แห่ง

อบต. 49 แห่ง
เมืองพัทยา 1 แห่ง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร 0 3846 7892

กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง โทรสำร 0 3846 7389กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 0 3846 7155

e-mail : chonburi@ect.go.th

จังหวัดชลบุรี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดชลบุรี
ท่ีอยู่ 339  ถนนนารถมนตเสวี 1  ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000

โทรศัพท์ 0 3846 7892  โทรสาร  0 3846 7891-2

ค ำขวัญ : ทะเลงำม ข้ำวหลำมอร่อย อ้อยหวำน จักสำนดี ประเพณีว่ิงควำย

- ว่าง -
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.

นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสาวสุธิดา โชคพระสมบัติ ผอ.สนง.กกต.จว. 086-7057347

นางสาวจ าเรียง  สังข์ฉิม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 089-0894090
นางนันทิชา  อรรถจรูญ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 089-1992391 หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ

นางสาวธัญญ์ธิชา เลิศอัครชัยกุล  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 087-2042897
นักจัดการงานท่ัวไป ว่าง
นักจัดการงานท่ัวไป ว่าง
นายสุรศักด์ิ  กลัดทรัพย์ พนักงานบริการ 089 565 6564
นายนิรันดร์  จันทร์สรณ์ พนักงานขับรถยนต์ 089 272 4640

นายประนม  เทียนเจริญ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการพิเศษ 061 652 9362 นายสมเกียรติ  นนท์ธิสารวานิช พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการพิเศษ 087 704 5875
หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง

นายวชิระ  บุญงาม พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 091 837 4328 นายอิทธิเดช  กุลเพ็ชร์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 083 432 1567
นายนิติพงษ์  ถาวร พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 085 350 0062 นางสาวลลิดา  วงษ์ทองดี พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 086 732 6733
ร.ต.ธเนศ  พลพันธ์ข้อ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 094 619 9155 นายภูวดล  จินะราช พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 098 438 5850

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 124,584 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 2   เขต
หญิง 139,066 คน การปกครองแบ่งออกเป็น      8 อ าเภอ  53 ต าบล
รวม 263,650 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 38 แห่ง

อบต. 20 แห่ง

จังหวัดชัยนำท

ท่ีอยู่  ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  ถนนพรหมประเสริฐ  ต.ในเมือง  อ.เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท  17000
โทรศัพท์ 056 414 727 , 056 414 981      โทรสาร.  056 414 727 , 056 414 981

e-mail : chainat@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  หลวงปู่ศุขลือชำ  เข่ือนเจ้ำพระยำลือช่ือ  นำมระบือสวนนก  ส้มโอดกขำวแตงกวำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดชัยนำท

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

นางสาวสุธิดา  โชคพระสมบัติ
ผอ.สนง.กกต.จว.

นางนันทิชา  อรรถจรูญ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายสุพจน์  สังข์หยู ผอ.สนง.กกต.จว. 091 758 2111

น.ส.จันทร์เพ็ญ  วิริยะประกอบ หัวหน้ากลุ่มงาน 085 439 5665
นายเกษม  จินโจ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 098 8247 5869 นายสันติ  อินทเกษร นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 089 113 4200

น.ส.เบญจรีย์  เกียรติก้องมณี นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 084 102 2595
น.ส.วัชรินทร์ยา  จันทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 098 692 6426
นายพิสุทธ์ิ  กสิพร้อง พนักงานบริการ 098 554 0363
นายพิสิฐ  บุญญกามะ พนักงานขับรถยนต์ 081 638 8740

นายชาญ  กุมภะ หัวหน้ากลุ่มงาน 080 291 6441 นายปิยะ  สุวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มงาน 081 490 0756
น.ส.ศิวพร  นาคทองคง พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089 748 8397 นายพีระ  เอกปิยะกุล พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 097 218 8010
นายเสกสันต์  ธรรมพิชัย พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089 549 8973 นางลีนา  ศรีไชยานนท์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089 938 4959
นายถาวร  ผลพฤกษา พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 085 698 4892 น.ส.สุทธิดา  สุทธิ บุคลากรช่วยปฏิบัติงานฯ 094 334 5111
น.ส.บุษกร  โพธ์ิหา พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 093 645 5893
นายวีรภัทร  กาญจนามงคลชัย พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 097 115 5509

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส          1  เขต
ชาย 85,324 คน การปกครองแบ่งออกเป็น
หญิง 89,001 คน
รวม 174,325 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 14 แห่ง

อบต. 28 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  ต่อ 108

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม โทรสำร  ต่อ 206 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร ต่อ 306

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

 7  อ าเภอ    38    ต าบล

e-mail : trat@ect.go.th

จังหวัดตรำด
ค ำขวัญ  :    เมืองเกำะคร่ึงร้อย พลอยแดงค่ำล้ ำ ระก ำแสนหวำน หลังอำนหมำดี ยุทธนำวีเกำะช้ำง สุดทำงบูรพำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดตรำด
ท่ีอยู่  1131 หมู่ท่ี 1 ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ / โทรสาร. 039 525 526-7 , 039 520 499 , 039 522 899

นายสุพจน์ สังข์หยู
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายเกษม  จินโจ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายอุดมพร  ทิพย์โพธ์ิ ผอ.สนง.กกต.จว. 081 949 9241

นางหงษา  เทพพิชัย หัวหน้ากลุ่มงาน 081 863 3544
นายกิตต์ิธเนศ  จันวิวัธน์เวช รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 091 415 6464 น.ส.สุรัชณี  สุขค า นจท.ชก. 081 825 5703

น.ส.วิวรรณา  ทองศรี นจท.ชก. 097 297 1937
น.ส.ทิพรดา  จ่ายจันทร์ นวช.กง.ปก. 098 108 0937
นายสิทธิชัย  ทาทิตย์ จธก.ปง. 099 336 6895
น.ส.เบญญาภา  แสงเพ็ชร์ จธก.ปง. 082 462 7387
นางเฉลิมขวัญ ธิติโชติสมบูรณ์ พนักงานบริการ 087 437 7097
นายสันติภาพ โชติสีนิล พนักงานขับรถยนต์ 063 886 3165

ส.ต.อ.พรสุริยะ  หม้อทิพย์ หัวหน้ากลุ่มงาน 087 248 8473 พ.ต.ท.สุรพล สกุณา หัวหน้ากลุ่มงาน 087 199 9968
น.ส.วรรณา  ใจแสน พนง.ลต.ชก. 081 377 0217 นายกันตภณ เช้ือสุวรรณ พนง.สส.ตส.ชก. 081 451 4465
น.ส.ปัญญาภรณ์ บุญประกอบ พนง.ลต.ชก. 096 861 3621 น.ส.นภาพร  ข าสกุล พนง.ลต.ชก. 081 766 1815
นายสุกิจ  รวงผ้ึงหลวง พนง.ลต.ปก. 064 959 6615 น.ส.นิโลบล  ถนอมพันธ์ พนง.สส.ตส.ปก. 062 609 2461

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   ชาย 101,373 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 2  เขตเลือกต้ัง
หญิง 106,875 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 4  อ าเภอ   40  ต าบล
รวม 208,248 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 0 แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 5 แห่ง

อบต. 39 แห่ง

จังหวัดนครนำยก

ท่ีอยู่  เลขท่ี 888 หมู่ท่ี 8  ต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ (037) 314526-9   โทรสาร (037) 314526-9

e-mail : Nakhonna@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  เมืองในฝันท่ีใกล้กรุง ภูเขำงำม น  ำตกสวย รวยธรรมชำติ ปรำศจำกมลพิษ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดนครนำยก

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร (037) 314526-9 

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร (037) 314526-9 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง โทรสำร (037) 314526-9 

นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายกิตต์ิธเนศ  จันวิวัธน์เวช
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
น.ส.บุญเรือน  ไทยวัฒนธรรม ผอ.สนง.กกต.จว. 086 397 4247

ภายใน 1200 นายนพดล  แสงทอง หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 094 559 4800
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงอ่อน รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 084 646 2391 นางปุญญิศา  โพธ์ิมลิวัลย์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 095 691 6695

ภายใน 1206 น.ส.เอมอร  ชมภูงาม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 087 187 6339
น.ส.วราภร  ลนกฐิน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 091 771 5172
น.ส.ณัฐจิรพัส  ศรีพัฒนพงศ์ พนักงานบริการ 097 019 1233
นายเสกสรรค์  บัวบังภัย พนักงานขับรถยนต์ 084 057 3206

นายรัตนะ  จันทร์นพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 096 205 9524 นายเสรี  มากยงค์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 098 942 9854
นายพิพัฒน์  ศิริวัฒนกุล พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 084 111 7409 นายญาณวุฒิ  สาระศาลิน พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 086 668 3451
นายอรรคเดช  แจ่มดวง พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 083 620 3170 น.ส.นรวลัย  ขุนไกร พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ(ไปช่วย จ.กาญจนบุรี) 081 776 9425
น.ส.กัญญาวีร์  พรหมมิ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089 901 9915 นายกรกช  เป่ียมทรัพย์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 083 756 6993
นายกฤษฏ์ิ  ตระกูลพรพงศ์ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 087 358 6378 นายวิชา  ศรีเล็ก พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 092 932 8519
ด.ต.พิชัย  อริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานพิเศษ(ช่วย) 064 781 4178 นายนวกิจ  นวลรักษา พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 090 501 2439
นายสมศักด์ิ  จิตรสมุทร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(ช่วย) 087 158 2010

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  ชาย 329,938 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส. 6 เขตเลือกต้ัง
หญิง 373,337 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ  106 ต าบล
รวม 703,275 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 117 แห่ง ประกอบด้วย

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 1 แห่ง
 ทม. 5 แห่ง
ทต. 20 แห่ง

อบต. 90 แห่ง

e-mail : nakhonpa@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  034 340 221

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 034 340 224 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 034 340 220

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

จังหวัดนครปฐม
ค ำขวัญ : ส้มโอหวำน ข้ำวสำรขำว ลูกสำวงำม ข้ำวหลำมหวำนมัน สนำมจันทร์งำมล้น พุทธมณฑลคู่ธำนี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้ำ สวยงำมตำแม่น้ ำท่ำจีน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดนครปฐม
ท่ีอยู่  99/29 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม หมู่ท่ี 6 ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ 034 340 071-4   โทรสาร 034 340 220-1, 034 220 224

นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายเกรียงศักดิ์  ม่วงอ่อน
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



 

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
ร.ต.อ.หญิง วฤนธร  ต้ังตฤษณกุล ผอ.สนง.กกต.จว. 082 985 6651

นางสาวสิริมา  พุ่มดวงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 086 365 5516
นายสมหมาย  อุบลวรรณา รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 089 749 9679 นางสาววารินทร์ เล็กใหญ่ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 097 126 6156

นางสาวกุลธิดา  ลิวาภรณ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 086 594 6494
นางสาวอริสรา  จันทรังศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 085 080 9541
นางสาวฐิตารีย์  ทรงก าพล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 095 509 2549
นางตองแก้ว  สุดชา พนักงานบริการ 089 449 5262
             ว่าง พนักงานขับรถยนต์ -

นายสุจินต์  กระเช้าเพ็ชร หน.กลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม 092 257 5651 นายสุทธิชัย  แสงสร หน.กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง 087 594 4763
นายศักด์ิสิทธ์ิ เฮงอรุณประสาร พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 958 3999 นางสาววราภรณ์  พรหมมินทร์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 619 9619
นายหาญชัย  เจริญสุขช์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 090 659 9565 นางอรนิตย์  ช้ินประสิทธ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 085 555 0555
นางสาวนัยนา  ย้ิมโสด พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 092 454 3924 นายไพรัช  แก้วประดิษฐ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 090 424 0946
นายกัณพล ศรีทัพภ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 099 094 5253 นายธีรศักด์ิ  เพ่ิมลาภ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 0818 703 410

นายชยพล  แหวนวงษ์ บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 0918 826 393

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง           ชาย 601,682 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 8 เขต
                              หญิง 694,234 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 6  อ าเภอ   52   ต าบล
                              รวม 1,295,916 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 2 แห่ง
 ทม. 10 แห่ง
ทต. 10 แห่ง

อบต. 23 แห่ง

จังหวัดนนทบุรี

ท่ีอยู่  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ช้ัน 5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 591 1486      โทรสาร.  02 591 3408

e-mail : nontaburi@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  พระต ำหนักสง่ำงำม ลือนำมสวนสมเด็จ เกำะเกร็ดแหล่งดินเผำ วัดเก่ำนำมระบือ เล่ืองลือทุเรียนนนท์ งำมน่ำยลศูนย์รำชกำร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  02 5913408

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 025913408 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 025913408

นายสมหมาย  อุบลวรรณา    
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.

ร.ต.อ.หญิง วฤนธร  ตั้งตฤษณกุล
ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผอ.สนง.กกต.จว. 087-609-1049

เบอร์ภายใน 111 นายศราวุธ เช้ือบรรดิษฐ หน.กลุ่มงาน 094-535-3924
นายอมร รัชตังกูร รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 081-658-8485 นายธนภัทร ศิริเรือง นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 083-108-0533

เบอร์ภายใน 302 น.ส.แก้วกานต์ แก้วนวล นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 094-875-7444
น.ส.สุกัลยา อภิกาญจนานนท์ จพง.ธุรการ ช านาญงานพิเศษ 081-921-5048
นายพรโรจน์ ยอดท่ีดี พนักงานบริการ 081-669-1166
นายสมพงษ์ บุญพรม พนักงานขับรถยนต์ 096-283-2990

นายปราโมทย์ ทิพย์พินิจ หน.กลุ่มงาน 099-434-8954 นายปริญญา ประกอบมี หน.กลุ่มงาน 082-206-1028
จ.ส.ต.กฤษณ์ เถระวงศ์ พนง.ลต.ชก. 091-969-3699 นายโชติพัฒน์ ธนะเมศฐ์เกศกุล พนง.สส.ชก. 062-962-9515
นางจุฑาสุข เถระวงศ์ พนง.ลต.ชก. 094-396-3699 นายสงกรานต์ ขันทอง พนง.ลต.ปก. 092-856-9904
นางจารุณี มธุรพจน์ พนง.ลต.ปก. 093-321-1257 นายพลพิพัฒน์ พันธ์ชนะ พนง.สส.ปก. 084-631-8863
นายธรรมภณ สุวรรณลาภา พนง.ลต.ปก. 064-196-2452 นายกาญจน์พนัส อนุกูลสัมพันธ์ พนง.สส.ปก. 087-655-0424

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง   จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 7  เขต

ชาย 568,877 คน การปกครองแบ่งออกเป็น

หญิง 632,655 คน
รวม 1,201,532 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. 1 แห่ง
 ทม. 10 แห่ง
ทต. 18 แห่ง

อบต. 35 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดปทุมธำนี

ท่ีอยู่  23 รังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 10 ต าบล ประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์  02-5933902-3       โทรสาร.  02-5933907

e-mail : pathum@ect.go.th

ค ำขวัญ  :   ถ่ินบัวหลวง เมืองรวงข้ำว เช้ือชำวมอญ นครธรรมะ พระต ำหนักรวมใจ สดใสเจ้ำพระยำ ก้ำวหน้ำอุตสำหกรรม

7     อ าเภอ        60  ต าบล

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดปทุมธำนี

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  (เบอร์ภำยใน 102)

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม (เบอร์ภำยใน 401) กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง (เบอร์ภำยใน 411)

นายป้องปราการ  โสธรเทวาพิทักษ์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายอมร รัชตังกูร
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสาวเมลดา  วัชรโรจน์ ผอ.สนง.กกต.จว. 083 245 9451

นางสาวสุภานัน สัตตหะ หนก. 062 767 0990
ว่าท่ี ร.ต.ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 061 949 7964 ว่าง นจท.

ว่าง นจท.
น.ส.ภัคจีรา พิทยเกษม นวก.กง./บช.ปก. 081 940 9319
น.ส.อารียา บุญเกิด พนง.บก. 085 111 5967
นายสันทัดชัย รัตนโยธิน พนง.ขร. 097 218 3358

ว่าท่ี ร.อ.อรรถพร ตันสุวรรณ์ หนก. 089 098 4244 ร.ต.ต.สุรชัย แก้วพงษ์พันธ์ หนก. 061 738 4353
นายกิตติศักด์ิ ธิติโชติสมบูรณ์ พนง.ลต.ชก. 091 139 3944 นายกฤษฎา บัวทอง พนง.ลต.ชก. 089 746 4968
น.ส.ณัฐกฤตา หิรัญเก้ือ พนง.ลต.ชก. 081 839 1022 นายอนิเทพ ปรีชา พสต.ชก. 086 594 3823
นายสรรพวัต มธุรพจน์ พนง.ลต.ชก. 081 613 4895 น.ส.สมจิตร ดอนมอญ พนง.ลต.ชก. 082 147 8845
นายส าเริง แสงเพ็ชร์ พนง.ลต.ปก. 081 421 9041 นายอิทธิศักด์ิ จึงประไพ พสต.ปก. 095 392 3898

นายส าเริง โกอุก ลูกจ้างกองทุนฯ 094 254 4363

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 183,292 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3 เขต 3 คน
หญิง 196,237 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ 65 ต าบล
รวม 379,529 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 12 แห่ง

อบต. 55 แห่ง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  037 218 560

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 037 218 561 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 037 218 562

จังหวัดปรำจีนบุรี

ท่ีอยู่ เลขท่ี 333 หมู่ท่ี 11 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 037 218 556 - 59       โทรสาร.  037 218 560 - 62

e-mail : prachin@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  ศรีมหำโพธ์ิคู่บ้ำน ไผ่ตงหวำนคู่เมือง ผลไม้ลือเล่ือง เขตเมืองทวำรวดี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี

นางสาวเมลดา  วัชรโรจน์
ผอ.สนง.กกต.จว.

ว่าที่ ร.ต. ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
น.ส.ณัฏฐ์อริญ แก้วญาณะสิทธิ ผอ.สนง.กกต.จว. ๐๘๑-๘๙๙-๐๙๑๕

นายนริศ    ช่วยแป้น หัวหน้ากลุ่มงาน ๐๖๒-๑๙๓-๕๓๙๑
นายวีระพงษ์   ส าริดดี รอง ผอ.สนง.กกต.จว. ๐๘๙-๔๔๖-๐๒๕๐ น.ส.จริยาวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ นักวิชาการเงินฯ ชก. ๐๘๙-๔๔๙-๔๔๖๘

นางวรนุช   ธนกิจการค้า พนง.ลต.ชก. ๐๖๑-๑๙๒-๖๑๙๓
น.ส.ดารารัตนภรณ์ ชาติทา นักจัดการงานท่ัวไป ชก. ๐๙๙-๐๒๕-๑๐๒๓
นายอนุตร    ข าเจริญ นักวิชาการเงินฯ ปก. ๐๘๙-๙๗๑-๙๖๒๑
นายภานุวัฒน์  หล้าสวัสด์ิ จพนง.ธุรการ ปง. ๐๘๙-๗๔๓-๑๔๐๖
นายรติ   ชิตสกุล พนง.ขับรถยนต์ ๐๘๙-๐๗๑-๑๓๙๐
นายไพศาล   เลาะวิถี พนง.บริการ ๐๘๐-๗๘๒-๖๐๙๔

นายวงศ์เช้ือ   วิเศษวงษา หัวหน้ากลุ่มงาน ๐๖๕-๓๒๓-๒๓๖๕ นายปิติ       ปานเดช หัวหน้ากลุ่มงาน ๐๘๑-๖๖๘-๓๗๗๑
นายด ารงศักด์ิ  สารจันทร์ พนง.ลต.ชก. ๐๘๑-๘๓๙-๗๘๓๕ น.ส.ธัญญ์วรัชณ์   สาระศรี พนง.สส.ตส.ชก. ๐๘๑-๘๐๗-๑๖๑๑
น.ส.วรรณพร   ยมนา นักจัดการงานท่ัวไป ชก. ๐๘๙-๒๒๗-๒๗๒๔ น.ส.ปิยวดี    แก้วประสาท พนง.ลต.ชก. ๐๘๕-๙๒๖-๑๖๘๗
นางเบญจลักษณ์   ชิตสกุล พนง.ลต.ชก. ๐๘๑-๙๔๘-๔๒๓๑ น.ส.มนัสวี    งามสง่า พนง.สส.ตส.ปก. ๐๘๑-๓๘๓-๙๖๔๕
นายสิทธิชัย   อ่อนตา พนง.ลต.ชก. ๐๘๒-๘๒๕-๒๔๔๙ นายวีรยุทธ   วิเศษบุญ พนง.ลต.ปก. ๐๘๘-๓๕๖-๒๐๗๕
น.ส.วิภาพร  ประทุมวัน พนง.ลต.ชก. ๐๘๑-๘๗๕-๖๔๓๕ นายปฏิพล    พรมศรีธรรม พนง.สส.ตส.ปก. ๐๙๔-๗๘๑-๗๙๙๕

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย - คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส ๔  เขตเลือกต้ัง

หญิง - คน การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๖ อ าเภอ ๒๐๙ ต าบล

รวม 653,370 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 158 แห่ง
อบจ. 1 แห่ง
ทน. 1 แห่ง
 ทม. 5 แห่ง
ทต. 30 แห่ง

อบต. 121 แห่ง

หมำยเหตุ (ข้อมูลการเลือกต้ังฯ อบจ. เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)

โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๔๕-๔๔๙, ๐๓๕-๓๔๕-๘๐๙, ๐๓๕-๓๔๖-๙๐๙, ๐๓๕-๓๓๖-๐๖๒ ๙๐๙, ๐๓๕-๓๓๖-๐๖๒

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ค ำขวัญ  :  อู่ข้ำวอู่น  ำ เลิศล  ำกำนท์กวี คนดีศรีอยุธยำ เลอคุณค่ำมรดกโลก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช้ัน ๑ อาคาร ๔ ช้ัน ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

e-mail : Ayutthaya@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร ๐๓๕-๓๔๕-๘๐๙,๐๓๕-๓๔๕-๔๔๙

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม โทรสำร ๐๓๕-๓๔๖-๙๐๙ กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง โทรสำร ๐๓๕-๓๓๖-๐๖๒

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

 โทรสาร. ๐๓๕-๓๔๕-๘๐๙, ๐๓๕-๓๔๖-๙๐๙, ๐๓๕-๓๓๖-๐๖๒

นางสาวณัฏฐ์อริญ แก้วญาณะสิทธิ
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายวีระพงษ์  ส าริดดี
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.สนง.กกต.จว. 086 559 8666

น.ส.สาวิตรี  สายพิมพ์ หน.กลุ่มงาน 081 526 8033
ว่าง รอง ผอ.สนง.กกต.จว. นางยุพิน  คล่ีดี พนง.ลต.ชก 081 942 5063

น.ส.ปวริศา  แดงฉ่่า นวก.กง.บช.ปก. 064 0282 626
นายจักรกฤษณ์  สุระกุล จพง.ธร.ชง 089 971 6981
นายโฆษิต  จันทร์แสง พนง.บริการ 095 651 4990
นายจารุพัสตร์  แป้นทอง พนง.ขับรถยนต์ 094 440 5015

น.ส.วรรณา  คงเจริญ หน.กลุ่มงาน 096 152 1548 น.ส.วราภรณ์  ลอยพโยม หน.กลุ่มงาน 062 431 9088
นายทวีศักด์ิ  นักเบศร์ พนง.ลต.ชก 086 614 5948 จ.ส.ต.อชิระ  พูลผล พนง.สส.ตส.ชก. 089 142 3448
นางรจสุคนธ์  นักเบศร์ พนง.ลต.ชก 085 483 4155 นายกุลกวิน  โหมาศวิน พนง.สส.ตส.ชก. 083 694 3646
น.ส.ศิริมา เรืองศิลปประเสริฐ พนง.ลต.ชก 086 837 5765 นายสุรพงษ์  ดวงเดือน พนง.สส.ตส.ชก. 089 914 2934

น.ส.ชนันท์ภัทร์  เหมทานนท์ พนง.ลต.ชก 081 539 6850

จ่านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง    ณ 31 ธันวาคม 2564 จ่านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3 เขต
ชาย 183,359 คน การปกครองแบ่งออกเป็น
หญิง 204,189 คน
รวม 387,548 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. 0 แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 13 แห่ง

อบต. 69 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 85 แห่ง

จังหวัดเพชรบุรี

ท่ีอยู่  341 หมู่ท่ี2 ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ต่าบลธงชัย อ่าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์  032 473 730 - 33       โทรสาร.  032 473 732 , 032 473 730-3 ต่อ 1213

e-mail : phetburi@ect.go.th

ค ำขวัญ  :   เขำวังคู่บ้ำน  ขนมหวำนเมืองพระ  เลิศล  ำศิลปะ  แดนธรรมะทะเลงำม

  8   อ่าเภอ      93    ต่าบล

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  032 473 732

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์  มหาพชราอรุณใหม่
ผอ.สนง.กกต.จว.

ว่าง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางโกศิญา วิริยะนันทวงศ์ ผอ.สนง.กกต.จว. 038 618916 ต่อ 805

081 994 2878 นางสาวกรวัลล์ วันงาม หน.กลุ่มงาน 096 796 2965
นายใจเพชร สาครพานิช รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 038 618916 ต่อ 809 นางสาวสุภัทร์นันทน์ สินธุนาวา นักจัดการงานท่ัวไป 084 214 5658

089 754 0167 นางสาวฐิตาภรณ์ ร่มล าดวน นักวิชาการเงินและบัญชี 097-161-4004
นายบุญย่ิง นักบุญ พนักงานขับรถยนต์ 064 929 2651
นางสาวภัทรญา สาครพานิช พนักงานบริการ 064 596 1956

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 038 617 224
นางสาววราลี เทียมพยุหา หน.กลุ่มงาน 087 341 4824 นายวรชาติ จงเจริญวัฒนา หน.กลุ่มงาน 094 825 3514
นางกัลยวีร์ สงเคราะห์ธรรม พนง.ลต. 081 653 1304 นางสาวอัญชลี บุญทา พนง.ลต. 085 083 7525
นายณัฐภัทร พันธุสุวรรณกุล พนง.ลต.ปฏิบัติการ 089-748-5151 นางนิภาวรรณ จิรวิวัฒน์วนิช พนง.ลต. 065 497 4997
นายบุรินทร์ นรากุณ พนง.ลต.ปฏิบัติการ 061-535-9195 นายอภิวัฒน์ กรุณาน า พนง.สืบสวนและไต่สวน 086 228 6057
นายปกรณ์ ผดุงชอบ จพง.ธุรการ 081 116 9619
นายอลงกรณ์ ฉันทมิตร จพง.ธุรการ 089 604 4659

จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส
ชาย 263,666 คน การปกครองแบ่งออกเป็น
หญิง 284,718 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวม 548,384 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. 1 แห่ง
ทม. 2 แห่ง
ทต. 27 แห่ง

อบต. 37 แห่ง

จังหวัดระยอง

ท่ีอยู่  999/99  ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 038 618 916-7       โทรสาร.  038 617 224

e-mail : rayong@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  ผลไม้รสล้ ำ อุตสำหกรรมก้ำวหน้ำ น้ ำปลำรสเด็ด เกำะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดระยอง

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังปี 5  เขต
8  อ าเภอ  58  ต าบล

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  038 617 224

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 038 617 224

นางโกศิญา วิริยะนันทวงศ์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายใจเพชร  สาครพานิช
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสาวสุชัญญา  วิมุกตายน ผอ.สนง.กกต.จว. 086 897 1718

น.ส.ชาลินี  สิงห์เล็ก หน.กลุ่มงาน 081 848 0786
นายสมชาย  โถววิริยะกุล รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 091 945 5395 น.ส.ณัฏฐ์นรีย์  ราชแผ่นดิน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 089 256 8497

นางขนิษฐา  พลับพลา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 085 359 6115
นายกฤษณะ  ตู้พันทวี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 081 895 3086
น.ส.มนัสนันท์  เสาทอง จพง.ธุรการช านาญงานพิเศษ 065 693 6661
น.ส.กนิษฐา  เกล้ียงมน พนักงานบริการ 089 063 2116

นางสุวิวรรณ  สุขพันธ์ หน.กลุ่มงาน 089 865 5227 นายณัฎฐ์ปพน  บุญนันท์ พนง.สต.ชก.รกน.หน.กลุ่มงาน 065 265 9935
นายดุสิต  ชุณหวิจิตรา พนง.การเลือกต้ังช านาญการ 086 335 8217 นางฐาปนีย์  ป้อมเสือ พนง.การเลือกต้ังช านาญการ 081 838 9206
นางนิตยา  รามัญ พนง.การเลือกต้ังช านาญการ 081 943 6384 นางสาวสุธิภา  ศรีจินดา พนง.สืบสวนและไต่สวนช านาญการ 093 327 9351
นางประภากรณ์  พงษ์มิตร พนง.การเลือกต้ังช านาญการ 083 663 9695 นายเรืองประดิษฐ์  เหลืองตระกูล พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 084 459 5936
นายวิวัฒน์  สายเส็ง พนง.การเลือกต้ังปฏิบัติการ 089 829 0817
นางสาวกุลธิชา  เฮงเส็ง พนง.การเลือกต้ังปฏิบัติการ 083 447 8416

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 323,347 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 5
หญิง 354,998 คน การปกครองแบ่งออกเป็น    10  อ าเภอ      104  ต าบล
รวม 678,345 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ณ   กรกฎาคม 2565 ทน. - แห่ง

 ทม. 5 แห่ง
ทต. 31 แห่ง

อบต. 75 แห่ง

จังหวัดรำชบุรี
ค ำขวัญ  : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ต่ืนใจถ้ างาม ตลาดน้ าด าเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านย่ีสกปลาดี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดรำชบุรี
ท่ีอยู่  ศาลาประชาคมประจ าจังหวัดราชบุรี (เดิม)  ถนนวรเดช  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000

โทรศัพท์ 0 3232 7439        โทรสาร.  0 3232 7440 , 0 3232 0105
e-mail : ratchabu@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

นางสาวสุชัญญา  วิมุกตายน
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายสมชาย  โถววิริยะกุล
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายขวัญเพชร  ถนอมนาม ผอ.สนง.กกต.จว. 08 7911 9712

นางสังวาลย์  วงศ์น่ิม หน.กลุ่มงาน 09 6546 5988
นายวงศ์ชยาภัทร  ชัยวัฒนาศักด์ิ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 06 1554 6153 นายภารุวัฒ  ลุนมาต นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 08 1471 0577

0 3642 1597 นางสาวลลิลทิพย์ ทองดี นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 08 3961 6070
นางสาวเสาวณีย์ ป้ันเทียน นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 08 9902 1942
นายวินัย  เกิดไทย พนักงานขับรถยนต์ 09 6837 5123
นางสายฝน  ข าวงษ์ พนักงานบริการ 08 5174 7051

นายอ านาจ  สอนจันทร์ หน.กลุ่มงาน 08 9900 9898 นายประเคียง  เพียรดี หน.กลุ่มงาน 09 5824 6916
นางสาวกนกรัตน์  น่วมนุ่ม พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 06 5209 8004 นางสาวพิมพ์รัตน์  จ่ันทอง พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 06 5342 9691
นายเกียรติพงษ์  ไหวพริบ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 08 2235 4911 นายชวรินทร์  น้อยข า พนง.สส.ชก. 08 4143 2507
นางสาวพิศยาพร ค าสร้อย พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 09 9161 6144 นางสาวสมฤทัย  ชุ่มทวี พนง.สส.ชก. 08 6409 8279
นายรัชชวิช ส ารวมใจ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 06 1563 6639

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง   จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส.  4 เขต (4 คน)
ชาย 295,728 คน การปกครองแบ่งออกเป็น
หญิง 304,965 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        126 แห่ง
รวม 600,693 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. - แห่ง
 ทม. 3 แห่ง
ทต. 20 แห่ง

อบต. 102 แห่ง

จังหวัดลพบุรี

ท่ีอยู่  199 หมู่ท่ี 1 ถนนพระปิยะ ต าบลป่าตาล อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์  0 3642 4400, 0 3642 1594-8  โทรสาร 0 3642 4401

e-mail : lopburi@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  วังนำรำยณ์คู่บ้ำน ศำลพระกำฬคู่เมือง ปรำงค์สำมยอดลือเล่ือง เมืองแห่งดินสอพอง เข่ือนป่ำสักชลสิทธ์ิเกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนำรำยณ์

     11 อ าเภอ           124 ต าบล

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดลพบุรี

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรศัพท์ 0 3642 4400, 0 3642 1594

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  0 3642 1595 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง 0 3642 1596

นายขวัญเพชร  ถนอมนาม
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายวงศ์ชยาภัทร  ชัยวัฒนาศักดิ์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายวิรัตน์  เจริญวงศ์ ผอ.สนง.กกต.จว. 085 917 6688

น.ส.ประกายแก้ว  คงใหญ่ หน.กลุ่มงาน 081 484 2236
นายสมชาย  เทพอารีนันท์ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 081 582 5524 นางสุวณัฐ  ศรีลัย นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 095 663 8351

นายตนุทรัพย์  มหาผลประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 094 249 7374
นายศริตวรรธน์ ยงค์สาโรจน์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 061 480 4774

น.ส.คนธรส  อินวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 092 550 4527
นายพูนพงศ์  พิตรพิบูลลาภเดช พนง.ขับรถยนต์ 097 070 4341

นายธนภณ  แผ่นค า หน.กลุ่มงาน 094 554 5561 นายศิริชัย  ต้ังรัตนพิบูลย์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. รักษาการ หน.กลุ่มงาน 066 153 9969
น.ส.นุชนาถ งามจ ารัส พนง.ลต.ชก. 092 280 6810 นางพรรณลักษณ์  เฉลิมพงษ์ พนง.ลต.ชก. 091 550 4246
น.ส.จิตรดาวัลย์  ไข่เพ็ชร์ พนง.ลต.ชก. 081 497 4880 นางภัทรภร  พึขุนทด พนง.ลต.ชก. 081 774 7755
นางวิราวรรณ  สมศรี พนง.ลต.ชก. 081 912 3096 นายพรหมมินทร์ เพชรพรมมี พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 099 294 5392
นายอดุลย์  ศรีปัญหา พนง.ลต.ชก. 084 085 6495 นายพงศธร เหมทานนท์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 082 483 7783
น.ส.กัญญาพัชร์  พูลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 089 777 6732

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 542,956 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 8 เขตเลือกต้ัง
หญิง 487,577 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 6  อ าเภอ    50  ต าบล
รวม 1,030,533 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 1 แห่ง
 ทม. 7 แห่ง
ทต. 14 แห่ง

อบต. 26 แห่ง

จังหวัดสมุทรปรำกำร

ท่ีอยู่  เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 4  ถ.สุขุมวิท (สายเก่า)  ต.บางปูใหม่  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  10280
โทรศัพท์ 02 183 1046 - 7       โทรสาร.  02 183 1046 - 7  ต่อ 14

e-mail : Samutpra@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  ป้อมยุทธนำวี  พระเจดีย์กลำงน  ำ  ฟำร์มจระเข้ใหญ่  งำมวิไลเมืองโบรำณ  สงกรำนต์พระประแดง   ปลำสลิดแห้งรสดี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร

               ประเพณีรับบัว  ครบถ้วนท่ัวอุตสำหกรรม

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

นายวิรัตน์  เจริญวงศ์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายสมชาย  เทพอารีนันท์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
น.ส.มนัสนันท์  วิทนา ผอ.สนง.กกต.จว. 081-3195999

นางเพ็ญนภา  นิวแมน หน.กลุ่มงาน 097-3356468
นายพงษ์พัชน์  สายช่างทอง รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 081-6271190 น.ส.ธันยกานต์  บุญเสริม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 098-3604104

น.ส.พนารัตน์  วรรณวิมลกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานพิเศษ 084-7121256
น.ส.รดา  เตชะศรีโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานพิเศษ 088-8879269
นางสิริกร  วรรณย่ิง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 088-6611888
นายธวัชชัย  โตเหมือน พนักงานขับรถยนต์ 085-4296680
นายประสบสุข  ณ อุบล พนักงานบริการ 082-3578962

นายภาสกร  มูสิกะโรจน์ หน.กลุ่มงาน 089-7641555 น.ส.มาริษา  ติยะศิริ หน.กลุ่มงาน 081-5896688
น.ส.วัทน์ชนก  เพียรบุญลาภ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 084-6755552 นายสมพงษ์  วรรณวิมลกุล พนักงานสืบสวนและไต่ช านาญการ 094-9945452

นางปานกมล  เอ่ียมเจริญศักด์ิ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 094-6928228
นายชัยวัฒน์  พุ่มงาม พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 099-1164464

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 1

ชาย 90,381 คน การปกครองแบ่งออกเป็น

หญิง 99,072 คน
รวม 189,453 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 8 แห่ง

อบต. 26 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             36

จังหวัดสมุทรสงครำม

ท่ีอยู่  เลขท่ี 210  หมู่ท่ี 3  ต.ลาดใหญ่  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์  034-716598 และ 034-717471     โทรสาร  034-716598 ต่อ 111

e-mail : samutsong@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  เมืองหอยหลอด ยอดล้ินจ่ี มีอุทยำน ร.2 แม่กลองไหลผ่ำน นมัสกำรหลวงพ่อบ้ำนแหลม

   3  อ าเภอ    36      ต าบล

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสมุทรสงครำม

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  034-716598 ต่อ 111

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม โทรสำร  034-716598 ต่อ 206 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง โทรสำร 034-716598 ต่อ216 

น.ส.มนัสนันท์  วิทนา
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายพงษ์พัชน์  สายช่างทอง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสาวมาณวิกา  ทองประเสริฐ ผอ.สนง.กกต.จว.สค. 081 620 1706

นางสาวปนัดดา  งามสุวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 081 314 9374
นางปนัดดา  จันทร์โชติญาณ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.สค. 081 563 2233 นางสาวสุวรรณ  มีศิริ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 086 573 0866

นางสาวณัฐกฤตา  ตัจฉกานันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 082 959 4414
นายประยุทธ  จิตต์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 081 005 6611
นายเอกภาค  ฤทธิศาสตร์ พนักงานขับรถยนต์ 089 952 5966
นางสาวฐิติรัตน์ ปารมีศิลป์ขจร พนักงานบริการ 086 426 6516

นางสาวปนัดดา  เขตสาคร หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกต้ังฯ 086 061 3933 นายภัทรภูมิ  กอสนาน หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนฯ 086 613 4090
นางกนกนวล  ทองจรรยา พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 092 570 4738 นายปฎิภาณ  เผ่ือนบุษบง  พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 086 613 4090
นางสาวนุศรา  อยู่บ ารุง พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 432 4793 นางสาวดวงดาว  วาดวารี พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 091 994 9495
นางกรกนก  สมพงษ์ภัณฑ์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 066 156 5616 นายนิติพัฒน์  ชูกล้ากสิกรณ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 062 153 6394
นายมงคล  เกียรติพวงชัย พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089 125 2269 นางสาวขจิต  โค้วคชาภรณ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 086 5616151

นางจริยาวดี  วิชัยกุล พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 086 674 2628

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 199,267 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 4  เขต
หญิง 225,622 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 3 อ าเภอ  40  ต าบล
รวม 424,889 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 2 แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 11 แห่ง

อบต. 22 แห่ง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  034 428 824

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 034 428 824 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 034 428824

จังหวัดสมุทรสำคร

ท่ีอยู่  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ช้ัน 4  ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  74000
โทรศัพท์ 034 428 824    โทรสาร  034 428 824

e-mail : samutsa@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  เมืองประมง  ดงโรงงำน ลำนเกษตร   เขตประวัติศำสตร์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสมุทรสำคร

นางสาวมาณวิกา  ทองประเสริฐ
ผอ.สนง.กกต.จว.สค.

นางปนัดดา  จันทร์โชติญาณ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.สค. 



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์ ผอ.สนง.กกต.จว.สระแก้ว 08-6150-3989
นางสาวสุภาณี  แก้วสุวรรณ หน.กลุ่มงาน 08-1861-7409

นายชยะติย์  คัดสูงเนิน รอง ผอ.สนง.กกต.จว.สระแก้ว 08-9545-1668 นางสาวชนัญชิดา  อ่ิมใจ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 08-9922-3661
นายสมพร  นาคเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ช่วย) 08-6727-5344
นายสมศักด์ิ  สุดบรรฑิต พนง.ขับรถยนต์ 08-4911-3144
นางสาวชิดชนก  เปล่ียนศรี พนง.บริการ 09-3857-8289

นางแสงโสม  เฉยเจริญ หน.กลุ่มงาน 09-5289-3536 ด.ต.ประวิทย์  สาทพันธ์ หน.กลุ่มงาน 08-1683-8266
นายคมชาญ  นามโคตร พนง.การเลือกต้ังช านาญการ 08-9792-8075 นางกรณิสา  พันธรรม พนง.การเลือกต้ังช านาญการ 09-3353-2359
นางสาวอโนมา  เครืออนันต์ พนง.การเลือกต้ังช านาญการ 09-7192-9569 นายกิติภูมิ  หงษ์สีลา พนง.สืบสวนและไต่สวนช านาญการ 08-1743-7667
นางสาวธัญลักษณ์  ท าไธสง พนง.การเลือกต้ังปฏิบัติการ 09-6886-2825 นายเมธากร  สุทธิธรรม พนง.สืบสวนและไต่สวนช านาญการ 06-2250-0526
นางสาวณัฐชนารา  บัวค า พนง.การเลือกต้ังปฏิบัติการ 09-4916-9368

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3   เขต

ชาย 209,163 คน การปกครองแบ่งออกเป็น

หญิง 215,869 คน
รวม 425,032 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. - แห่ง
 ทม. 3 แห่ง
ทต. 13 แห่ง

อบต. 49 แห่ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดสระแก้ว

ท่ีอยู่  2/2  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  รหัสไปรษณีย์  27000
โทรศัพท์  0 – 3724 – 1622 - 8       โทรสาร.  0 – 3724 – 1622  ต่อ 104

e-mail : Sakaeo@ect.go.th

ค ำขวัญ  :   ชำยแดนเบ้ืองบูรพำ  ป่ำงำมน้ ำตกสวย  มำกด้วยรอยอำรยธรรมโบรำณ  ย่ำนกำรค้ำไทย -เขมร

9  อ าเภอ      59  ต าบล

นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายชยะติย์  คัดสูงเนิน
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายณัฐวรรธน์  วงศ์อิสรภาพ ผอ.สนง.กกต.จว. 082 619 5995

น.ส.ณัฐธันยา  แสงทวี นักจัดการงานท่ัวไป ชพ. 081 994 4450
นางประพันธ์ตรี  เกียรติบุตร รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 086 802 5409 หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ

น.ส.ธรรมพร  กล่อมแสง นักวิชาการเงินและบัญชี ชก . 081 444 6355
นายอนุรักษ์   น้อยมณี นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 081 758 3955
นางอนงค์  เทพศกุณี พนักงานบริการ 087 508 2649
นายประภาส   เนตรทรงผล พนักงานขับรถยนต์ 084 166 8981

นางสุกัญญา  จานไธสงค์ พนง.ลต.ช านาญการ ชพ. 086 704 4208 นายเอกรัฐ   แดนวงศ์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ชพ . 081 757 2979

น.ส.ปาลิตา  ช่อมะปราง พนง.ลต.ช านาญการ ชก. 081 834 3654 นายสมคิด   นภาพรรณราย พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 081 264 1732
น.ส.ภัสสร์นาริชาต์ิ  แจ่มฟ้า พนง.ลต.ช านาญการ ชก. 091 790 9142 นายรัชการณ์   เรียนเมฆ พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 086 390 1883
น.ส.สุตตมา  ปุลาเลิศ พนง.ลต.ช านาญการ ชก. 089 488 0791 น.ส.ณัฏฐ์ณิชชญา  คงขาว พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 064 559 4654

081 948 6814 นายอชิตศักด์ิ   โสดา พนง.ลต.ช านาญการ ชก. 094 158 5842
นายเสกสรร  สิทธิพล จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 087 102 4768 น.ส.รมย์ธีรา  แดนวงศ์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก . 095 665 1802

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 237,373 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3
หญิง 258,027 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อ าเภอ  111  ต าบล
รวม 495,400 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
ทม. 4 แห่ง
ทต. 34 แห่ง

อบต. 70 แห่ง

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

ท่ีอยู่ 437/11   ถนนมิตรภาพ  ต าบลปากเพรียว   อ าเภอเมืองสระบุรี   จังหวัดสระบุรี   18000
โทรศัพท์ 036 351 811 ,036 351 813 - 14      โทรสาร 036 351 812

e-mail : Saraburi@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  036 351 812

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 036 351 812 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 036 351 812

จังหวัดสระบุรี
ค ำขวัญ : พระพุทธบำทสูงค่ำ เข่ือนป่ำสักชลสิทธ์ิ ฐำนผลิตอุตสำหกรรม เกษตรน ำล้ ำแหล่งเท่ียว หน่ึงเดียวกะหร่ีป๊ับนมดี 
            ประเพณีตักบำตรดอกไม้งำม เหลืองอร่ำมทุ่งทำนตะวัน ลือล่ันเมืองชุมทำง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสระบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ
ผอ.สนง.กกต.จว

นางประพันธ์ตรี  เกียรติบุตร
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



                   - ว่าง -

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
น.ส.ชุลีพร  ชาญใบพัด ผอ.สนง.กกต.จว. 081-426-9703

นางกัลย์ศลิษา ชัยภัคพรคุณ หัวหน้ากลุ่มงาน 064-456-6509
นายจรัญ   วิรัสสะ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 094-486-3221 น.ส.พรณภา ทิพยานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 081-257-4714

นางปริยากร ปานดิษฐ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 092-635-4159
นายเอนก  มีแฟง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 084-338-7212
นางแวว ปิยะปัญญาพงษ์ พนง.บริการ 089-088-7509
นายเทอดศักด์ิ  สุจรรยา พนง.ขับรถยนต์ 063-787-6544

นายชฎิลทร เหล่าทา หัวหน้ากลุ่มงาน 095-664-2562 นายวิวัฒนากร  ไชยะ หัวหน้ากลุ่มงาน 081-444-4966
นายสรรค์ชัย  คุ้มม่วง พนง.การเลือกต้ังปฏิบัติการ 085-821-1956 นายปิยะพันธ์  เทศนา พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 087-096-9028
น.ส.สุดารัตน์  เลิศสกุล พนง.การเลือกต้ังปฏิบัติการ 080-7753581 นางสาวปิยาภรณ์ กล่ าป่วน พนง.การเลือกต้ังช านาญการ 095-642-9141

นายทรงพล  พิศาลสงคราม พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 096-824-9992

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 78,825 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส
หญิง 90,187 คน การปกครองแบ่งออกเป็น              6 อ าเภอ 43 ต าบล
รวม 169,012 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 6 แห่ง

อบต. 33 แห่ง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  036 507 242

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม โทรสำร 036 507 242 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง โทรสำร 036 507 242

จังหวัดสิงห์บุรี

ท่ีอยู่  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 2 ช้ัน 4 ถ.สิงห์บุรี – บางพาน ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 036 507 242       โทรสาร.  036 507 243

e-mail : singburi@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  ถ่ินวีรชนคนกล้ำ คู่หล้ำพระนอน นำมกระฉ่อนช่อนแม่ลำ เทศกำลกินปลำประจ ำปี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสิงห์บุรี

นางสาวชุลีพร ชาญใบพัด
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายจรัญ วิรัสสะ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสาวสมิหรา  เดชะอังกูร ผอ.สนง.กกต.จว. 09 2653 9998

นางสาวมิรันตี  เกิดศิริ หน.กลุ่มงาน 09 7946 6246
นายนันทพล  ภาช่ืน รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 09 2528 2999 นางพัชราวรรณ  เธียรประณีต นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 08 1612 1724

นางสาวมณีนุช  เตือนอินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 08 5993 3178
นางสาวทิพย์พวรรณ  เหล็งเอ่ียม นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 08 1410 1457
นางสาวฤทัย  แป้นแก้ว นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 08 7420 1775
นายสุวิทย์  เธียรประณีต เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 08 1005 6777
นายชูศักด์ิ  อ่ าประไพ พนักงานขับรถยนต์ 08 1906 2248
นางสาวพรรณรัตน์  โภคา พนักงานบริการ 06 2196 9549

นางสาวฉลวยรักษ์  ประสงค์ หน.กลุ่มงาน 08 1392 0101 นายเจษฎา  ต้นพงษ์เจริญ หน.กลุ่มงาน 08 1853 0596
นางวลัยพร  คมข า พนักงานการเลือกต้ัง ช านาญการ 08 9210 6575 นายวรพงษ์  อุ่นเจริญ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ช านาญการ 08 1763 2921
นายณัฐพล  ไชยเดชก าจร พนักงานการเลือกต้ัง ปฏิบัติการ 09 6926 7397 นางสาวพจนีย์  บัวผัน พนักงานสืบสวนและไต่สวน ช านาญการ 08 9693 0497
นางนันทวัน  จันทชาติ พนักงานการเลือกต้ัง ปฏิบัติการ 08 4698 0208 นายรัฐพงศ์  เปาริก พนักงานสืบสวนและไต่สวน ช านาญการ 08 7331 5055
นายพีรพงษ์  อุทธา พนักงานการเลือกต้ัง ปฏิบัติการ 08 3127 3739 นางสาวฐิติมา  เสมอหัตถ์ พนักงานการเลือกต้ัง ปฏิบัติการ 09 0442 2383

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง          ชาย 306,511 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส     5  เขต

หญิง 342,663 คน การปกครองแบ่งออกเป็น

รวม 649,174 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อบจ. 1 แห่ง
ทน.  - แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 44 แห่ง

อบต. 80 แห่ง

  10  อ าเภอ         110 ต าบล

โทรศัพท์  0 3552 5314 -5    โทรสาร  0 3552 5314 -5 ต่อ 109

จังหวัดสุพรรณบุรี
ค ำขวัญ  : เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีข้ึนช่ือ เล่ืองลือพระเคร่ือง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ ำประวัติศำสตร์ แหล่งปรำชญ์ศิลปิน ภำษำถ่ินชวนฟัง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่ีอยู่ 723  ถนนเณรแก้ว ต าบลท่าระหัด อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

e-mail : suphan@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  0 3552 5314 - 5 ต่อ 109

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 0 3552 5314 - 5 ต่อ 109 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทร/โทรสำร 0 3552 8627

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

นางสาวสมิหรา  เดชะอังกูร
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายนันทพล  ภาชื่น
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผอ.สนง.กกต.จว. 081 947 5470

นางสาวธนาพร โอฬารวัฒน์ หน.กลุ่มงาน 081 989 8794
นายณภัทร์สพล ชัยภัคพรคุณ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 095 954 3398 นางสาวศุภลักษณ์ จานสังคโลก นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 089 910 4636

นางสาวนัยน์ปพร วิจิตรศิลป เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานพิเศษ 081 971 5645
นายชายยะพร นักดนตรี พนักงานขับรถยนต์ 080 093 0923

 - พนักงานบริการ (ไปช่วยฯ)  -

นางสาวดาวัลยา หาญสุริย์ หน.กลุ่มงาน 086 988 6187 นางสาวดรุพร ปิงสุทธิวงศ์ หน.กลุ่มงาน 089 114 6449
นางสาวจิราวรรณ ศริพันธ์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 082 198 3788 นายธิติวัฒน์  อินพานิชชยุตม์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 081 625 0642
นางสาววราภรณ์ พุ่มสวัสด์ิ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 092 558 6363 นายสุวิทย์ พวดชู พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 084 080 4697
นายเพทาย รุ่งเรือง พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 091 757 3231 นายปัญจะ สังข์มงคล พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 081 851 7549

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส         2  เขต

ชาย 130,337 คน การปกครองแบ่งออกเป็น

หญิง 142,250 คน
รวม 272,587 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน.  - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 20 แห่ง

อบต. 43 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดอ่ำงทอง

   ท่ีอยู่ 18  ถนนเทศบาล 12 ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
 โทรศัพท์  035 612 888       โทรสาร  035 614 582

 e-mail : angthong@ect.go.th

ค ำขวัญ : พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้ำ ตุ๊กตำชำววัง โด่งดังจักสำน ถ่ินฐำนท ำกลอง เมืองสองพระนอน

7  อ าเภอ       73  ต าบล

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร 035 614 582

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายณภัทร์สพล  ชัยภัคพรคุณ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสาวสง่า ทาทอง ผอ.สนง.กกต.จว. 089 963 6640

นางสาวกวิตา สุธา หน.กลุ่มงาน 098 252 7363
นายส ารวม  บุญล้น รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 081 973 3133 นางอุไรวรรณ แจ่มทิม นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 081 205 5796

นางสาวปภัชณา มณีสาร นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 083 514 6914
นางสาวพิชาญา ทองไพบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 084 1111 620
นางอ าพร คนดี พนักงานบริการ 085 728 4643
นายพศวัต ภู่แพร พนักงานขับรถยนต์ 061 973 4698

นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งวัฒนจินดา หน.กลุ่มงาน 081 962 8268 นายวัชรชัย ปานดิษฐ หน.กลุ่มงาน 081 455 9351
นางปวิดา น่ิมวัฒน์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 099 416 1974 นางบุษรินทร์ บุญศรี พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 097 972 5347
นางสาวปัทมาพร ขุมเพชร พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 081 973 0405 นางสาวสุรัสวดี เล่ียมมาศ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก. 085 875 5951
นางสุกัญญา บูรณ์เจริญ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 092 479 4295 นางสาวพรนภา สงแจ้ง พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก. 092 985 9685
นายวรรธนัย อันสนธ์ิ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 085 910 8012
นายจิรภัทร บัวสนิท พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 084 379 7410

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 158,926 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส   2    เขต

หญิง 166,190 คน การปกครองแบ่งออกเป็น  8   อ าเภอ   70    ต าบล
รวม 325,116 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564 ทน. - แห่ง

 ทม. 1 แห่ง
ทต. 13 แห่ง

อบต. 49 แห่ง

ข้อมูลจังหวัด

 โทรศัพท์ 056 970 150 , 056 970 151 โทรสาร 056 970 006

จังหวัดอุทัยธำนี
ค ำขวัญ  :  อุทัยธำนี เมืองพระชนกจักรี ปลำแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้ำนน  ำตก มรดกโลกห้วยขำแข้ง แหล่งต้นน  ำสะแกกรัง ตลำดนัดดังโคกระบือ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดอุทัยธำนี
ท่ีอยู่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอุทัยธานี หมู่ท่ี 3 ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์  61000

e-mail : uthaitani@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  056 970 006

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 056 970 006 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 056 970 006

ข้อมูลจังหวัด

นางสาวสง่า ทาทอง
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายส ารวม  บุญล้น
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายวิชาญ  อนงค์ ผอ.สนง.กกต.จว. 095 250 8922

นางปาลีรัตน์  นิลเนาวรัตน์ หน.กลุ่มงาน 094 592 4996
นางสาวขนิษฐา  ป้ันทอง รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 081 894 2711 น.ส.พิมพ์วรีย์ ณ พัทลุง นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 081 979 3244

. น.ส.ฐาปนศิลป์ สุคนธมัท นักจัดการงานท่ัวไป (ปก.) 085 621 1078
น.ส.เกศรินทร์ เปียกบุตร เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 085 788 3581
นางนันท์ฐิตา  เพชรกุล พนง.บริการ 081 079 3292
นายบุญเกียรติ นนทสิทธ์ิ พนง.ขับรถยนต์ 083 390 4312

นายประวิทย์ โออินทร์ หน.กลุ่มงาน 089 710 2450 นายราชันย์ สุกัญญา หน.กลุ่มงาน 081 968 3090
นายภูวิศ  วุฒิวงค์ พนง.การเลือกต้ัง (ชก.) 062 964 4228 นายสมชาย  เช่ียวชาญ พนง.สืบสวนและไต่สวน (ชก.) 086 943 1953
นายอภิชาติ  อินเอียด พนง.การเลือกต้ัง (ปก.) 085-1556945 นายธนพงศ์  ทุมเพ็ญ พนง.การเลือกต้ัง (ชก.) 081 582 2115
นายภูสโรจ โรจเรณุมาศ พนง.การเลือกต้ัง (ปก.) 087 782 6666 นายกิตติพันธ์ ตัสโต พนง.การเลือกต้ัง (ชก.) 086 319 9540
นางสาวธิดารัตน์  เกษีสม พนง.การเลือกต้ัง (ปก.) 086-9059396 นางมลธิรา  อธิกสุรทิน พนง.สืบสวนและไต่สวน (ชก.) 098 038 6995

นายธีรวัฒน์  วรรณสุข พนง.สืบสวนและไต่สวน (ชก.) 095 251 7492

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย xxx,xxx คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3 เขตเลือกต้ัง
หญิง xxx,xxx คน การปกครองแบ่งออกเป็น  8  อ าเภอ 53 ต าบล
รวม xxx,xxx คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 62 แห่ง

อบจ. 1 แห่ง
ทน.  - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 14 แห่ง

อบต. 46 แห่ง

e-mail : krabi@ect.go.th

กลุ่มงานอ านวยการ  โทรสาร  075612539

กลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม  โทรสาร 075612540 กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง  โทรสาร 075612540

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

โทรศัพท์ 075-612539      โทรสาร. 075-612540

จังหวัดกระบ่ี
ค าขวัญ  : ถ่ินหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดกระบ่ี
ท่ีอยู่  468  ม.7 ต าบลไสไทย อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 81000 

นายวิชาญ  อนงค์
ผอ.สนง.กกต.จว.กระบ่ี

นางสาวขนิษฐา  ปั้นทอง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.กระบ่ี



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายสมยศ  บุญทาน ผอ.สนง.กกต.จว. 086 628 2532

น.ส.นฤมล  แสงช่วง หน.กลุ่มงาน 088 751 3273
น.ส.จันทิมา  พันธมนต์ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 089 724 1210 น.ส.กัญธิมา  เครือรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 081 606 5018

นางบุญคง  อินทพางค์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 089 587 3952
น.ส.มนทกานต์  มุจนานันท์ นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 081 693 2577
นายอนันต์  แสงนิมิตร เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 081 539 8865
น.ส.ดวงสมร  หินลอย พนักงานบริการ 092 535 3399
นายอภิเดช  บัวศิริ พนักงานขับรถยนต์ 082 481 5771

น.ส.บัวศิริ  แพน้อย หน.กลุ่มงาน 086 844 2986 นายสุรเชษฐ์  ปรีชา หน.กลุ่มงาน 062 692 9894
น.ส.อาภรณ์ทิพย์  ทองพนัง พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 082 562 3514 นายไผท  อ่อนเกตุพล พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 083 995 3253
น.ส.สุภาภรณ์  ยิกุสังข์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 087 388 3662 น.ส.ธันยชนก  บุญวิจิตร์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 085 781 4619
น.ส.ญาสุมินทร์  มากอ าไพ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 063 017 5970 นายทนงศักด์ิ  คงด้วง พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 084 202 5786
นายพฤกษ์  วงศ์ศิริ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 092 839 5659 น.ส.พรชนก  ขาวรอด พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 086 741 1231
นายพีระภัทร์  ทองย้อย พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 089 592 2219 น.ส.ภาวิณี  นวลดี พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 081 296 3007

น.ส.ปัณฐิตา  อินแก้ว พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 096 870 7007

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 195,094 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3 เขต (3 คน)
หญิง 199,428 คน การปกครองแบ่งออกเป็น     8 อ าเภอ 70 ต าบล
รวม 394,522 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน.  - แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 26 แห่ง

อบต. 50 แห่ง

โทรศัพท์ 0 7750 6150 , 0 7750 6382       โทรสาร. 0 7750 6150 , 0 7750 6382

จังหวัดชุมพร
ค ำขวัญ  : ประตูภำคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กำแฟ แลหำดทรำยรี ดีกล้วยเล็บมือ ข้ึนช่ือรังนก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดชุมพร
ท่ีอยู่  ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ช้ัน 4) ถนนไตรรัตน์ ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

e-mail : saraban_cpn@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  0 7750 6150 , 0 7750 6382

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

โทรสำร 0 7750 6150 , 0 7750 6382 โทรสำร 0 7750 6150 , 0 7750 6382

นางสาวจันทิมา  พันธมนต์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.

นายสมยศ  บุญทาน
ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายสิรวิชญ์  ง๊ะสมัน ผอ.สนง.กกต.จว.ตรัง 086 963 9510

นางสาวคันชนา มหาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงาน 081 598 8355
นายสุวิชาญ  ประชาชาติ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ตรัง 089 195 0009 นางกาญจนา  ยังอุ่น พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 086 593 3730

นางสาวภรัณญา เหมาะเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 088 824 4695
นายอนวัช  แซ่หลี พนักงานขับรถยนต์ 087 425 9835
นางสาวกัลย์ณัฐฐา สิกขฤทธ์ิ พนักงานบริการ 087 624 5595

นางสุดา  สังฆานาคินทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน 081 597 3460 นายปัญโย  สูเหตุ หัวหน้ากลุ่มงาน 088 825 6354
นางสาวเกศศินี แก้วเพ็ง พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 062 939 5359 นายสมพร  นวลศรี พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 084 756 4835
นายอรรถพล  อิงคะกุล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 094 982 6989 นายอารอฝัน บิลเด็น พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 063 061 3205
นางสาวกมลรัตน์ ทองบุรี พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 099 363 9782 นางสาวเด่นนภา บุญส่ง พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 085 766 8349
นายภควัฒน์ แก้วช่ืน พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 081 569 7065 นายดนุพัฒน์ มูสิกะ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 062 414 1598
นายเฉลิมชัย  รอดริน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 097 354 8594 นายภานุพงษ์ ภิรมย์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 081 958 3321

นายเกรียงไกร จันทร์มณี พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 082 790 8298

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง       ชาย 236,177 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส      4  เขต

หญิง 255,992 คน การปกครองแบ่งออกเป็น    10  อ าเภอ   87   ต าบล

รวม 492,169 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อบจ. 1 แห่ง
ทน. 1 แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 22 แห่ง

อบต. 75 แห่ง

โทรศัพท์ 0 7521 6045 , 0 7521 5826       โทรสาร  0 7521 6045 , 0 7521 5826 ต่อ 21

จังหวัดตรัง
ค ำขวัญ  : เมืองพระยำรัษฎำ ชำวประชำใจกว้ำง หมูย่ำงรสเลิศ ถ่ินก ำเนิดยำงพำรำ เด่นสง่ำดอกศรีตรัง ปะกำรังใต้ทะเล เสน่ห์หำดทรำยงำม น  ำตกสวยตระกำรตำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดตรัง
ท่ีอยู่ 205/1  ถนนห้วยยอด  ต าบลทับเท่ียง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  92000

e-mail : Trang@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร    โทรศัพท์  ต่อ 11, 15

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม โทรศัพท์ ต่อ 13, 17, 18, 26 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรศัพท์ ต่อ 23,24,25

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

นายสุวิชาญ  ประชาชาติ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ตรัง

นายสิรวิชญ์  ง๊ะสมัน
ผอ.สนง.กกต.จว.ตรัง



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสาวนุชนภางค์ ล่ิมดุลย์ไพบูลย์ ผอ.สนง.กกต.จว.นศ 09-9265-3244

นายทัศชัย  โสสนุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 08-3512-8403
นางสาวกรรณิกา  รัตนบุรี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 06-2079-8886
นางสาวพรชนก เรืองรัตน์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 08-9162-0163
นางสาวสุจารีย์  รอดเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 09-2469-2691
นายบวรนันท์  คุณาชล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08-3521-5335
นางสาววิภารัตน์ เพ็ชรประคอง พนักงานบริการ 08-8784-9789
นายวินัย ช่วยคงคา พนักงานขับรถยนต์ 08-7272-5007

นายคมศร  สีจองแสง หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม 08-0691-6963 นายวชิร นุ้ยสี หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง 08-19791299
นางชนาธิป แก้วประเสริฐ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 08-2351-4653 นายรัชพล ทองเน้ืองาม พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 06-1915-3544
นางพวงพิศ แซ่กว้าน พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 09-1043-4339 นายอาศิส เพชรส ารวล พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 08-6619-2789
นางนิตยา ถนอมนาม พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 09-1034-4552 นายสนธยา แสงศรี พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 06-1698-7478
นางสาวสุจจิตร สทานสัตย์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 09-88786941 นางรัตนา เถรเมือง พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 09-5362-9636
นางนิจกานต์ ภูรีพัฒนชัย พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 08-6478-6780 นางสาวสรรธิยา ชนะฤทธ์ิ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 08-54852585
นางสาวมณีโชติ  กาญจนสุวรรณ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 09-8369-9592 นางสาววันเพ็ญ ศรีวิรักษ์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 09-66368349

นางปรางรัชย์  อินทรพิบูลย์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 08-5336-5849
นายพีรพงษ์  ร่างเล็ก นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 09-7117-8788

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 593,227 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 9 เขตเลือกต้ัง
หญิง 624,467 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 23     อ าเภอ  165    ต าบล
รวม 1,217,694 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 1 แห่ง
 ทม. 3 แห่ง
ทต. 50 แห่ง

อบต. 130 แห่ง

โทรศัพท์ 075-355299-300     โทรสาร.  075-355300

จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ค ำขวัญ  : เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองค า  ช่ืนฉ่ าธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เคร่ืองถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบส้ินกุ้งปู

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ท่ีอยู่  55 หมู่ท่ี 3 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

e-mail : nakhonsri@ect.go.th  face book : สนง.กกต.จว.นศ.

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  075-355299-300

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 075-355299-300 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 075-355299-300

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์
ผอ.สนง.กกต.จว.

(ว่าง)
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายเสน่ห์  รักรงค์ ผอ.สนง.กกต.จว. 063-079-9391

น.ส.ยีสมานี หะยีดือเร๊ะ หน.กลุ่มงาน 089-879-4181
น.ส. ทิพวรรณ เทียรพิสุทธ์ิ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 086 619 7199 น.ส.จิรัชยา รอดทุกข์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.   086-365-4495

นายอภิชัย  บริเพ็ชร พนง.ขับรถยนต์ 093-651-9977
นางภรณ์ชนก  รักบางบูรณ์ พนง.บริการ 093-659-3245

น.ส.วิไลรัตน์ สุวรรณภักดี หน.กลุ่มงาน 081-388-5946 นายอารีย์  บารู หน.กลุ่มงาน 085-672-2106
ด.ต.วิสูต  บุญสนิท พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 086-967-2983 นางกมลวรรณ  อายุศนิล พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 086-598-0182
นายวิชาญ  ทองชาติ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 082-418-9919 นายนเรนทร์ฤทธ์ิ  ชนะไชย พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 093-576-9038
นางสุกัญญา  นิลสุวรรณ์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 089-869-1186 นายมัรวาน  ดือราแม พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 087-290-1810

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 248,513 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส        5   เขต
หญิง 302,890 คน การปกครองแบ่งออกเป็น            13  อ าเภอ   77   ต าบล
รวม 551,403 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน.  - แห่ง
 ทม. 3 แห่ง
ทต. 13 แห่ง

อบต. 72 แห่ง

ค ำขวัญ  : ทักษิณรำชต ำหนัก ชนรักศำสนำ นรำทัศน์เพลินตำ ปำโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวำน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดนรำธิวำส

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทร 073-642746-7  ต่อ 101 โทรสำร 073-642748

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม โทร 073-642746-7  ต่อ 106,108 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง โทร 073-642746-7 ต่อ 202 

จังหวัดนรำธิวำส

ท่ีอยู่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส เลขท่ี 201 หมู่ท่ี 9 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 073-642746-7      โทรสาร. 073-642748

e-mail : narathi@ect.go.th

นายเสน่ห์  รักรงค์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นางสาวทิพวรรณ เทียรพิสุทธิ์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายศักด์ิชัย  เลิศกิตติวัฒนกุล ผอ.สนง.กกต.จว. 081 614 8318

นางสาวฉวีวรรณ เมืองแก้ว หน.กลุ่มงาน 082 346 0700
นางสาวพัณนวดี อังสวัสด์ิ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 988 7836
นางสาวแสงจันทร์ อาจสัญจร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 089 551 8917
นางสาวจารุวรรณ จานสอน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 099 415 6658

นางสาวกนกพร แดงกระจ่าง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 085 073 2239
นายบรรพจน์ ศรีหามาตร พนักงานขับรถยนต์ 081 298 1094

โทร. 032 603 573 ต่อ 102,  โทร./โทรสำร 032 604 286 โทร. 032 603 573 ต่อ 103  โทรสำร ต่อ 222
นางสาวอรุณศรี สุดทวี หน.กลุ่มงาน 086 045 5466 นายธนะชัย ขวัญเดช หน.กลุ่มงาน 086 619 7873
นางสาวสุทธิรัตน์ เล่ียมนาค พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 065 604 5796 นางสาวกาญจนา สุวรรณมณี พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 089 878 9956
นางสาวกฤษณลักษณ์  ยกชู พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 098 832 9915 นายศุภวัฒน์  ทองเล่ียมนาค พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 080 954 9790

นายธีรวัฒน์  ปรีชา พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 065 942 4796

นางสาวฐายิกา ปานณรงค์ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 082 428 5554

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 200,942 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3 เขต
หญิง 214,636 คน การปกครองแบ่งออกเป็น    8   อ าเภอ   48   ต าบล
รวม 415,578 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 14 แห่ง

อบต. 44 แห่ง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ีอยู่  133/8  ถนนสุขใจ  ต าบลประจวบคีรีขันธ์  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000
โทรศัพท์ 032 603 573 ต่อ 101-103, 032 604 286  โทรสาร  032 603 573 ต่อ 222, 032 604 286

e-mail : prachuab@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  เมืองทองเน้ือเก้ำ  มะพร้ำว  สับปะรด  สวยสด  หำด  เขำ  ถ้ ำ  งำมล้ ำน้ ำใจ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร โทร. 032 603 573 ต่อ 101 โทรสำร ต่อ 222

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง 

นายศักดิ์ชัย เลิศกิตติวัฒนกุล
ผอ.สนง.กกต.จว.

- ว่าง -
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



                ว่าง

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายก าธร   ทองขุนด า ผอ.สนง.กกต.จว. 089 970 7616

นางสาวสุพัตราภรณ์  พูลสวัสด์ิ หัวหน้ากลุ่มงาน 089 739 0717
ว่าง รอง ผอ.สนง.กกต.จว. นางอารีย์  เข้ียวแก้ว นักจัดงานการท่ัวไปช านาญการ 087 287 8751

นางสาวนาเดีย  โตะเจะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 063 920 9020
นางสาวปาริดา  ค าแพง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานพิเศษ 081 957 8413
นายอาฮามัดสุกรี  เจ๊ะเล๊าะ พนักงานขับรถยนต์ 086 695 5389
นายประภัสร์  พลทอง พนักงานบริการ 090 715 5015

นางนิตยา   บุญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงาน 086 489 2397 ด.ต.กล้า  ตระกูลก าจาย หัวหน้ากลุ่มงาน 081 097 7220
นางดาร์ลียา  สายสหัส พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 838 6689 นางสาริณี   มุสตาฟา พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 086 125 8846
นายจ านงค์  อินทันแก้ว พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 093 579 9279 นายสุทธิพงษ์  ทองจารึก พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 080 716 0448
นางสาวชนภัทร มัยรัตน์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 097 356 1456 นางสาวดรุณี  ชอบธรรม พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 093 582 3988

นางสาวปวันดา  ชูจันทร์ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 092 251 0680
นางสาวธนวรรณ  เอียดคง พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 094 601 6369

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 351,250 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 4  เขต
หญิง 358,546 คน การปกครองแบ่งออกเป็น
รวม 709,796 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 15 แห่ง

อบต. 96 แห่ง

ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 073 337856 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 073 337856

จังหวัดปัตตำนี

ท่ีอยู่  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 1  ช้ัน 2 ถนนเดชา ต าบลสะบารัง อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073 - 336730 - 1      โทรสาร.  073 337856

e-mail : pattani@ect.go.th

12  อ าเภอ 115 ต าบล

ค ำขวัญ  :  เมืองงำมสำมวัฒนธรรม ศูนย์ฮำลำลเลิศล้ ำ ชนน้อมน ำศรัทธำ ถ่ินธรรมชำติงำมตำ ปัตตำนีสันติสุขแดนใต้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดปัตตำนี

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  073 337856

ข้อมูลจังหวัด

นายก าธร ทองขุนด า
ผอ.สนง.กกต.จว.

- ว่าง -
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายสัมภาษณ์  เชาวลิต ผอ.สนง.กกต.จว. 082 993 9093

นางสุทิศา เงาะผล หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 081 271 0028
น.ส.วิลาวัณย์  สมมะลวน รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 089 867 6262 นางพัชริน  ฤทธ์ิพิทักษ์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 271 1487

น.ส.อรวรรณ แต่สกุล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 081 089 2440
นางสาวชนิดาภา  ตันศรานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 081 465 6926
นายสมบูรณ์ นวลเปียน พนักงานขับรถยนต์ 080 386 1776
นายสังขกร เช่ือมแก้ว พนักงานบริการ 084 062 9590

นางสาวชรินทร์ทิพย์  ธรรมรงค์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกต้ังฯ 092 241 4993 นายฮัสบุลเลาะห์  สุเรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนฯ 086 639 2537
นายจตุพล ค าคุ้ม พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 136 7498 นายณัฐภาส คงขึม พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 095 938 9339
ว่าท่ี ร.ต. เกียรติศักด์ิ  หวันหยี พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 080 148 4243 นายพัสกร  สุยะลังกา พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 065 502 5954
นายจักริน  เช้ือจักร พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 087 474 0620 น.ส.จิราภรณ์  บุญมาก พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 098 271 7522

น.ส.บุษบา  สารพัฒน์ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 080 522 6544

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   ชาย 98,740 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส  2  เขตเลือกต้ัง
หญิง 102,740 คน การปกครองแบ่งออกเป็น  8  อ าเภอ  48  ต าบล
รวม 201,480 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 0 แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 13 แห่ง

อบต. 36 แห่ง

จังหวัดพังงำ

ท่ีอยู่  57/3  หมู่ท่ี 3  ต าบลถ้ าน้ าผุด  อ าเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา
โทรศัพท์ 0 7641 3337 , 0 7641 0011       โทรสาร.  0 7641 3338

e-mail : saraban_pna@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  แร่หม่ืนล้ำน  บ้ำนกลำงน  ำ  ถ  ำงำมตำ  ภูผำแปลก  แมกไม้จ ำปูน  บริบูรณ์ด้วยทรัพยำกร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดพังงำ

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  ต่อ 17

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร ต่อ 21 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร ต่อ 28

นายสัมภาษณ์  เชาวลิต
ผอ.สนง.กกต.จว.

น.ส.วิลาวัณย์ สมมะลวน
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายสัญญา  กรุงแก้ว ผอ.สนง.กกต.จว. 0 7461 6400 ต่อ 14

093 581 2574 นางสาวสุพิศ  ชูข า หน.กลุ่มงาน 088 760 7985
 นางสมภัทรา  ภักดีวานิช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 081 898 1985

ว่าง รอง ผอ.สนง.กกต.จว.  นางสาวภาณี  มะธุระ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 087 976 3235
นางสาวอภิรดี  ศรีชุมพวง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 087 716 8241
น.ส.กอบทรัพย์  แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 095 441 4507
นายอ าภรณ์  พูลฉิม พนักงานขับรถยนต์ 086 692 7009
นางวิภาลัย  ประชาชาติ พนักงานบริการ 082 262 4124

นายสมทบ  ไชยรัตน์ หน.กลุ่มงาน 0 7461 6400 ต่อ 12 นายสุนทร  สืบขจร หน.กลุ่มงาน 0 7461 6400 ต่อ 15,13

  081 898 1938  086 950 4823
นางชัญญานุช  ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089 596 0238 นางจันทร์ราตรี  ขุนชู พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ  098 829 0874
นางวรรณษา  พรายอินทร์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 088 760 5732 นางสาวเรวดี  พ่านปาน พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ  085 069 9801
นางปุณยนิตย์ ฉัตรเฉลิมพล พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 062 362 2982 นายวีรพงศ์  บัวทองเรือง พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ   086 289 1909
   นายปิยะพงศ์  ย้อยแสง พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ   087 591 3683

นางสวรส  ไชยรัตน์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 085 519 5159

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 200,105 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3
หญิง 217,112 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อ าเภอ 65 ต าบล
รวม 417,217 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน.  - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 48 แห่ง

อบต. 24 แห่ง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร   

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม   กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

จังหวัดพัทลุง

ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ช้ัน 2 (หลังเก่า) ถนนราเมศวร์  ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0 7461 6400    โทรสาร.  0 7461 6222

e-mail : phatlung@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  เมืองหนังโนรำห์  อู่นำข้ำว  พรำวน้ ำตก  แหล่งนกน้ ำ  ทะเลสำบงำม  ภูเขำอกทะลุ  น้ ำพุร้อน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดพัทลุง

นายสัญญา กรุงแก้ว
ผอ.สนง.กกต.จว.

ว่าง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผอ.สนง.กกต.จว. 089 726 1133

นางสาวญาณิฐา  ตันสกุล หัวหน้ากลุ่มงาน 083 929 1936
นายประเสริฐ  กระโจม พนักงานการเลือกต้ัง ชก 080 543 2019
นายศิรชัช  แดงขาว นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 091 527 6205
นายประสาน  ประสมทรัพย์ พนักงานบริการ 089 729 3619
นายจตุรงค์  จีนหนู พนักงานขับรถยนต์ 082 439 1457

นางสาวภูริดา  เอ๋ียวสกุล หัวหน้ากลุ่มงาน 062 856 4852 นายกุศล  เตะอะสัน หัวหน้ากลุ่มงาน 087 390 2666
นางสาวพิณทิพ  ปรีชา พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 063 894 6394 นายชนาธิป  เมืองภักดี พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 093 795 3486
นางสาวอรอินทร์  ณ ถลาง นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 063 429 4691 นายสุชาติ  เพชรอาวุธ พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 082 069 8272
นายเดชาธร รัตนพันธ์ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 081 443 4863 นายวัชรินทร์ คชฤทธ์ิ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 087 510 6243

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 134,122 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3  เขตเลือกต้ัง
หญิง 160,019 คน การปกครองแบ่งออกเป็น     3 อ าเภอ   17 ต าบล
รวม 294,141 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 1 แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 9 แห่ง

อบต. 6 แห่ง

จังหวัดภูเก็ต

ท่ีอยู่  23/7 ถ.อ าเภอ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076 354 692   โทรสาร 076 354 693

e-mail : phuket@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  ไข่มุกอันดำมัน สวรรค์เมืองใต้ หำดทรำยสีทอง สองวีรสตรี  บำรมีหลวงพ่อแช่ม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร 076 354 693

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 076 354 693 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 076 354 693

ว่าง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ภูเก็ต

นางสาวอรพิน  อาชีวะสุข
ผอ.สนง.กกต.จว.ภูเก็ต



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
ร.ต.อ. สมนึก  กุลมณี ผอ.สนง.กกต.จว. 082 439 3399

073 222 979 กด 5 นางสาวศิญารัตน์  เบญจพิสิทธ์ิกุล หน.กลุ่มงาน 086 011 0909
นายศิริชัย  นารถไพรินทร์ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 084 533 9188 นางสาวณัฐนันท์  ทันประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 095 191 4653

073 222 979 กด 6 นางสาวธนิษฐา  สังข์แก้ว นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 081 963 2381
นางสาวณิชกานต์  ศิริอุบล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 086 963 9264
นายปรีชา  สุกใส พนักงานบริการ 082 262 7963
นายสุธินันท์  ศิลมะโย พนักงานขับรถยนต์ 092 632 7506

นางสาวมารีเย๊าะ  ยีปาโล๊ะ หน.กลุ่มงาน 064 326 6533 นายสุวรรณ์  จางวาง หน.กลุ่มงาน 087 390 7865
นายพัครูรอซี  วายา พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 086 491 7838 นางสาวเอมอร  สมพงษ์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 087 968 0464
นายพันธ์ุปิติ  ศรีเรือน พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 094 773 7778 นางสาวรัตนา  ศรียวง พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ (ช่วยฯ) 085 951 8852
นางสาวไอซิส  รอดพยันต์ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 089 876 3885 นายณัฐภัทร  ฐานะพันธ์ุ พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 083 652 7081

นางสาวจุฑาภรณ์  ข ามาก พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 094 943 8296

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 184,954 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3 เขต
หญิง 192,814 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ 58 ต าบล
รวม 377,768 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 1 แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 13 แห่ง

อบต. 47 แห่ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดยะลำ

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทร.  073 222 979  กด 1

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทร. 073 222 979  กด 2 หรือ 3 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทร. 073 222 979  กด 4

จังหวัดยะลำ

ท่ีอยู่  ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ช้ัน 2 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073 222 979   โทรสาร. 073 222 978 , 073 222 979 กด 7

e-mail :  yala@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  ใต้สุดสยำม เมืองงำมชำยแดน

ร.ต.อ. สมนึก  กุลมณี
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายศิริชัย  นารถไพรินทร์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายพลัฏฐ์  นิลเนาวรัตน์ ผอ.สนง.กกต.จว. 08 1540 5333

นายอริยวรรต  จกโป หน.กลุ่มงาน 08 1678 1545
นางสุจิตรา  มีกุล รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 08 1787 1393 น.ส.วิภา  เจนกาญจนานนท์ นักจัดการงานท่ัวไป 08 9290 8988

น.ส.จิตตา  ช่วยจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 08 9739 5862
นายสัญชัย  สมคิด เจ้าพนักงานธุรการ (ช่วยฯ) 08 5889 7061
น.ส.จินตนา  ทองดี พนักงานบริการ 06 1805 2145
นายเฉลิมชัย  จินะทอง พนักงานขับรถยนต์ 08 1110 2554

นายธง  พันชนะ หน.กลุ่มงาน 08 6094 9749 นางกัลยาณี  แก้วชี หน.กลุ่มงาน 09 5640 5572
น.ส.ลาวัลย์  คล้ายศิริ พนักงานการเลือกต้ัง 08 1893 1123 นางสตมน  พรัดรักษา พนักงานการเลือกต้ัง 09 5595 2553
นายเลิศพรชัย  นครพัฒน์ พนักงานการเลือกต้ัง 08 4844 0371 น.ส.รัตนาพร  ไชยคชบาล พนง.สืบสวนและไต่สวน 08 8791 3024
นายกิตติทัต  งามพร้อม พนักงานการเลือกต้ัง 06 1518 9957 นายอนุศักด์ิ  ภักดีจิตร พนง.สืบสวนและไต่สวน 08 4689 3756
ส.ต. กิตติศักด์ิ  บุญหาญ พนักงานการเลือกต้ัง 08 4062 3332 นายอังติยะ  นันทการ พนง.สืบสวนและไต่สวน 06 3079 0883

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 69,850 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส. 1  เขต

หญิง 70,068 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 5  อ าเภอ    30  ต าบล

รวม 139,918 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง

ทน.  - แห่ง

 ทม. 2 แห่ง

ทต. 10 แห่ง

อบต. 18 แห่ง

จังหวัดระนอง

ท่ีอยู่  55/19 หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรเกษม  ต าบลบางร้ิน  อ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  รหัสไปรษณีย์  85000
โทรศัพท์  0 7780 0001 - 5   โทรสาร  0 7780 0001 - 5 ต่อ 124

e-mail : ranong@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ าแร่ มุกแท้เมืองระนอง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดระนอง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรศัพท์ ต่อ 165

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรศัพท์ ต่อ 141 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรศัพท์ ต่อ 205

นายพลัฏฐ์ นิลเนาวรัตน์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นางสุจิตรา  มีกุล
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



                ว่าง

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางพะเยีย ศิริโชติ ผอ.สนง.กกต.จว. 081 478 9960

นางวรรณวิไล เศาธยะนันท์ หัวหน้ากลุ่มงาน 098 014 6687
นายพรรธนภณ ชูส่งแสง รอง.ผอ.สนง.กกต.จว. 095 414 8379 นางวัชราภรณ์ ไชยศรี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 086 481 3626

นางสาวพัทธนันท์ สุขกาญจน์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 095 082 0606
นางสาวนงลักษณ์ ภู่วิริยะพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 093 294 2235
นายขจรชาติ พลฤทธ์ิ พนักงานขับรถยนต์ 082 307 8670
นางสาวมยุรี บุญแก้ว พนักงานบริการ 081 098 2109

นายชานนท์ ทองเจือ หัวหน้ากลุ่มงาน 090 218 3676 นายสุเทพ บุญชู หัวหน้ากลุ่มงาน 089 735 5696
นางสาว สุภัคดี ป่ินแก้ว พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 086 305 5963 นายมนพ ชูมณี พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 091 847 8967
นางวารุณี ล้อมล้ิม พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 091 847 8967 นางเพียงใจ ชูมณี พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 087 881 0419
นายสุเมธ นาคปรีชา พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 098 017 7002 นายยงยศ พงศ์สุนทรสถิต พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 062 249 9655
นางสาวสุพรรณา สวนแก้ว พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 098 671 7456 นางสาววลัยพร ขาวโอ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 083 050 6967
นายสุธนต์ บูรณะวงค์ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 086 491 5605 นางจินตนันท์ บุญสิริ พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 089 462 3596
นางสาวนฤมล สุขกา พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 094 320 0152 นางภัทรภา เหมปานัน พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 541 4518

นายธนภณ แก้วรัตนะ เจ้าหน้าพนักงานธุรการช านาญงาน 090 135 5635

จ านวนประชากร               ชาย 696,482 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 9  เขต
หญิง 734,581 คน การปกครองแบ่งออกเป็น
รวม 1,431,063 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 2 แห่ง
 ทม. 11 แห่ง
ทต. 35 แห่ง

อบต. 92 แห่ง

จังหวัดสงขลำ

ท่ีอยู่  1112 หมู่ท่ี 2 ถนนสงขลา-ระโนด ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ 0 - 7433 - 3212 - 14      โทรสาร.  0 - 7433 - 3215

e-mail : Saraban_ska@ect.go.th

อ าเภอ 16   ต าบล 127

ค ำขวัญ  :  นกน  ำเพลินตำ สมิหลำเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพำนป๋ำ ศูนย์กำรค้ำแดนใต้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดสงขลำ

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรศัพท์  074 333212

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  โทรศัพท์ 074 333213 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรศัพท์ 074 333214

นางพะเยีย ศิริโชติ
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายพรรธนภณ ชูส่งแสง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายประสิทธ์ิ  เอียดคง ผอ.สนง.กกต.จว. 082 958 9834

นางสาวสุจรรยา  ชูก าเหนิด หน.กลุ่มงาน 074 723 408 ต่อ 104
นายประเสริฐ  ธรรมเพชร รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 089 658 1701 081 536 4429

นางศิริณา  โฆสะโก นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 074 723 408 ต่อ 103
094 593 5438

นายธีรธัชช์  บุญช่วย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ช่วย) 074 723 408 ต่อ 102
092 354 5415

นางัญญา  กุลมณี พนักงานบริการ 074 723 408 ต่อ 106
094 495 1423

นายประพันธ์ คงจินดามุณี 074 723 408 ต่อ 102
090 479 5209

นายปิยะราช  หนูนุ่น หน.กลุ่มงาน 074 723 408 ต่อ 119 นายรัญชน์  ขวัญเซ่ง หน.กลุ่มงาน 074 723 408 ต่อ 114
087 043 7820 094 551 9399

นางสมจิต  จุลมณีโชติ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 074 723 408 ต่อ 122 นายศราวุธ  เก้ือรัตน์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 074 723 408 ต่อ 111
089 298 9369 089 047 5235

นายเมธา  ไชยสุขัง พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 074 723 408 ต่อ 124 นายศุภวุฒ  หน่วยแก้ว พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 074 723 408 ต่อ 110
095 541 1777 096 163 3373

นายอนุวัต  สุวรรณรัตน์ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 074 723 408 ต่อ 123 นายถาวร  ศรีราชญา พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 074 723 408 ต่อ 115
082 428 7742 085 078 1005

ส.ต.อ.นุชสารี  หยีปอง พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 074 723 408 ต่อ 121 นางสาวน้ าเพชร พิพัฒน์สุริยะ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 074 723 408 ต่อ 112
084 691 8822 088 399 3025

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

จังหวัดสตูล
ค ำขวัญ  :   สตูล สงบ สะอำด ธรรมชำติบริสุทธ์ิ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสตูล
ท่ีอยู่ บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล  ต าบลพิมาน  อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

โทรศัพท์  074 723 408       โทรสาร.  074 723 408 ต่อ 145
e-mail : sathun@ect.go.th

นายประสิทธิ์  เอียดคง
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายประเสริฐ  ธรรมเพชร
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง   จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 2  เขต

ชาย 113,959 คน การปกครองแบ่งออกเป็น

หญิง 118,974 คน
รวม 232,933 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. 0 แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 6 แห่ง

อบต. 34 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

7  อ าเภอ          ต าบล



  -  

  

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายสัญญา  แก้วอนันต์ ผอ.สนง.กกต.จว. 091-9159395 กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร 077-281713 077-281572

น.ส.รัชนี  ค าหวาน หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 091-0353306
นายวุฒิกร อินทร์คง รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 084-6890824 นางบุษรินทร์  พรมจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 065-6244523

น.ส.ทองพร ปีติโชคประเสริฐ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 089-7298552
น.ส.พีรญา  นิชานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 081-9795984
นายวรท  ทิพยมงคล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 084-3062025
นางกรรณิการ์  วงศ์พัฒน์เสวก เจ้าพนง.ธุรการช านาญงาน 084-1824835
น.ส.พิญชากร รุ่งเรืองปภากุล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 063-4523656
นางธนวรรณ  ผลจันทร์ พนักงานบริการ 086-9448579
นายสุจินต์  ราษฎร์เจริญ พนักงานขับรถยนต์ 083-6436929

นายสุทธิ  เกล้ียงเกลา หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกต้ัง 097-1546853 นายสมรัก สุขมากผล หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวน 081-9783347
และการมีส่วนร่วม 094-8670867 และพรรคการเมือง

นางกาญจนา  ตันตินันท์ พนักงานเลือกต้ังช านาญการ 093-5835365 นายจารุกิตต์  หอมหวล พนง.สืบสวนและไต่สวนช านาญการ 092-2397874
น.ส.เสาวนีย์  ธรรมรงค์ พนักงานเลือกต้ังช านาญการ 089-4696389 นางสุจิตรา  แสงสุวรรณ พนักงานเลือกต้ังช านาญการ 089-4745139
นางพิรชา  วรรณคีรี พนักงานเลือกต้ังช านาญการ 087-6281830 น.ส.จันทิรา  ประไพ พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 089-6511982
น.ส.แคทรีญา  นพคุณ พนักงานเลือกต้ังช านาญการ 081-4084505 นางพรรทิพา ทองจูด พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 098-9539598

นายณัฐสิษฐ์  แดงฉ่ า พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 093-6925149

ข้อมูลจังหวัด  (ปี 2562) ข้อมูลจังหวัด
จ านวนประชากร          ชาย 527,555 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส    7   เขต

หญิง 546,108 คน การปกครองแบ่งออกเป็น        19     อ าเภอ   131      ต าบล
รวม 1,073,663 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 2 แห่ง
ทม. 3 แห่ง
ทต. 35 แห่ง

อบต. 97 แห่ง

กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมืองกลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วมงำนกำรมีส่วนร่วม
โทร.077-281713 077-281572 โทร. 077-281713 077-270561

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ท่ีอยู่  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-281713 077-281572   โทรสาร 077-281713 077-281572
e-mail : surattani@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  เมืองร้อยเกำะ เงำะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมมะ

นายสัญญา  แก้วอนันต์
ผอ.สนง.กกต.จว

นายวุฒิกร อินทร์คง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายคงยศ  บุญรักษ์ ผอ.สนง.กกต.จว. 09 9491 5455
นายวินัย สุขเกษม รอง ผอ.สนง.กกต.จว. - นางณิชาบูล สังข์ทอง หัวหน้ากลุ่มงาน 08 6927 8880

รกน.ผอ.ฝสว.10 สสว.5 นางสาวฐิติรัตน์ มาสกุล   พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 06 5353 5492ตามค าส่ัง สนง.กกต. ท่ี 
729/2565 นางสุรีรัตน์ ศิริสุทธ์ิ    พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 08 7011 1411
ลว 22 ก.ย. 2565 นางสาวสุวภัทร ดวงดี นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 09 5128 9830

นางสาวเมตตา แก้วสระแสน พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 09 43879 556
นายภาสกร พุฒิสุขวงศ์   พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 08 09794 244

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  055 716 363 ต่อ 11
ส.ต.อ.หญิง ปานทิพย์ โพธ์ิค า  หัวหน้ากลุ่มงาน 08 1888 5998 นางสาวศริลักษณ์ ค าวา   หัวหน้ากลุ่มงาน 08 6014 9213
นางสาวดุษฎี ค้าคล่อง   นักจัดการงานท่ัวไป

ช านาญการ
09 5632 7932 นางอัจฉรา สุไทธนา

พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 08 6444 0577
นางสาวทรรฒพร บุญเป่ียม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 08 0989 4453 นายณัฐภูมิ สุภาวิทย์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 08 3920 2482
นางสุกัญญา ต๊ะต๊ะ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 08 1291 1370 นางสุกัญญา ศุภกิจเจริญ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 08 1953 2345
นางสาวปวิชญา ขัดปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 09 5623 9152 นายนิติกร อุตบัววงศ์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 08 1469 7514
นายนเรศ กิมจันทร์  พนักงานบริการ 08 6930 2005 นายวีรพล อินเลิศ     พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 09 3198 6601
นายคมเพชร เพชรรัตน์     พนักงานขับรถยนต์ 08 7732 7522 นางปิยวรรณ ต้ังไพศาลสัมพันธ์ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 09 6549 0270

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง   ชาย - คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 4 เขต
หญิง - คน การปกครองแบ่งออกเป็น 11   อ าเภอ  78    ต าบล

  รวม 559,259 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 3 แห่ง
ทต. 22 แห่ง

อบต. 64 แห่ง

จังหวัดก ำแพงเพชร

ท่ีอยู่ 167 ถนนเทศา 2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร
โทรศัพท์ 055 716363      โทรสาร. 055 716364 ,055 716383

e-mail : kamphaeng@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  กรุพระเคร่ือง เมืองคนแกร่ง พระเเสงฯ ล  ำค่ำ ศิลำแลงใหญ่ กล้วยไข่หวำน น  ำมันลำนกระบือ เล่ืองลือมรดกโลก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม โทรสำร 055 716 363 ต่อ12

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 055 716 363 ต่อ 14,15

นายคงยศ บุญรักษ์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายวินัย สุขเกษม
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.

รกน.ผอ.ฝสว.10 สสว.5 
ตามค าสั่ง สนง.กกต.

ที่ 729/2565
ลว 22 ก.ย. 2565 



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายปรพล  พูตระกูล ผอ.สนง.กกต.จว. 080 120 3883

นายไพโรจน์  ไพศาลศักด์ิ พนักงานงานการเลือกต้ัง ชกพ. หน.กลุ่มงาน 089 472 2226
นายประธาน  พรมเผ่า รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 081 181 1801 นางณฐชา  รินต๊ะมา พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 089 560 1879

รกน.ผอ.ฝกม.1 นางสาวเขมมิกา ธรรมขันทา พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 087 326 5949
นางกชกร  สุกันทะมาลัย พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 091 852 7246
นายวัชระ  พันธ์โสภณ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 080 596 1193
นางสาวมนทิรา  สุวรรณโพธ์ิ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 081 022 5550
นางสาวก่ิงดาว อินใจ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 087 786 3532
นางสาวภัทร์ธีนันท์ ศิริวรรณ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 082 539 9161

นายพิทักษ์  ชาติดี นักจัดการงานท่ัวไป ชกพ. หน.กลุ่มงาน 0081 882 2298 นายธัญเทพ  ปาระมี พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชกพ. หน.กลุ่มงาน 090 967 6459
นางสุวารี  พันธ์โสภณ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 092 525 8461 นายประจันทร์  ใจจุลละ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 094 359 1951

นายเกรียงศักด์ิ  ปัญโญใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก 095 696 2919 นายเกชา  กองนาค พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 091 478 8863

นายทวี  จินะศรี นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 084 487 9219 นางสาวจีรวรรณ บุญศรี พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 089 174 7720
นางสาวรัตติกาล ธรรมขันทา นักวิชาการเงินและบัญชี ชก 083 758 6360 นางสาวณัฐชนัญ  นัยเนตร์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 081 972 4355
นางสาวฉันชนก เจริญกุล นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 088 547 9131 นางสาวณัฐยา  งามเรียบ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก. 091 079 3826
นายจรัญ  ไทยโกษา พนักงานขับรถยนต์ 099 142 9009 นางสาววิภาดา  ใจคนึง พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 094 495 7747
นายจักรี  อัดทะรัณย์ พนักงานบรืการ 080 495 1754 นายภัทรดร  ชยตธัญสร พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 082 171 9598

นางสาวณัฏฐณิชา  อินทะเสน ลูกจ้างกองทุนฯ 095 236 9526

 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 8 เขตเลือกต้ัง
ชาย 475,875 คน  การปกครองแบ่งออกเป็น 15 อ าเภอ 99 ต าบล
หญิง 237,959 คน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวม 237,916 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 18 แห่ง

อบต. 80 แห่ง

e-mail : Changrai@ect.go.th

 กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 053 177 362-4 กด 4

 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 053 177 362-4 กด 4

 ข้อมูลจังหวัด  ข้อมูลจังหวัด

 กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร 053 177 362-4 กด 4

โทรศัพท์ 053 177 362 - 4  โทรสาร 053 177 362 - 4 กด 4

จังหวัดเชียงรำย
ค ำขวัญ  :  เหนือสุดแดนสยำม ชำยแดนสำมแผ่นดิน ถ่ินวัฒนะธรรมล้ำนนำ ล้ ำค่ำพระธำตุดอยตุง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดเชียงรำย
ท่ีอยู่  528 หมู่ 6 ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

นายปรพล  พูตระกูล
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายประธาน พรมเผ่า
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายนพดล  สุยะ ผอ.สนง.กกต.จว. 081 961 8084

นางสาวบุศรา เรืองม่ัน หน.กลุ่มงานอ านวยการ 081 724 7706
น.ส.อรัญญา ณ ล าพูน  รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 083 879 4114 นางปฏิญญา เพียรพนัสสัก นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 083 152 3235

นางระวีพร  ทรงสุภา นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 081 287 5659
นางสาววาสนา  รัง  ษี พนง.ลต. ช านาญการ 064 945 9541
น.ส.นวพรรณ เกษกาญจนานุช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 088 597 9963
นายณัฐพล สืบยอด พนง.บริการ 081 287 9087

นางกนกพร  รัตนค านวณ หน.กลุ่มงาน 081 366 2847 นายปภังกร  บ้านกลาง หน.กลุ่มงาน 088 282 8566
นางภารดี เทพารักษ์ พนง.ลต. ช านาญการ 089 433 8074 นายคุณอนนต์  รุ่งเกียรติเจริญ  พนง.สืบสวนและไต่สวน ช านาญการ 081 953 7955
นางพรพิมล  รัตนกมลรัตน์ พนง.ลต. ช านาญการ 081 884 8480 นายสุรเชษฐ์ อินทจักร พนง.สืบสวนและไต่สวน ช านาญการ 086 890 1414
นางปิยดา มหาบุญญานนท์ พนง.ลต. ช านาญการ 091 853 9995 นายบัญฑิต  ไชยโย พนง.สืบสวนและไต่สวน ช านาญการ 091 856 5488
นางณัฐชไม  มณฑาทอง พนง.ลต. ช านาญการ 089 433 1911 นางสาวกาญจนภา  เป็งโท พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 088 769 7252
นายกฤษณพงษ์  สุใจค า       พนง.ลต. ช านาญการ 081 366 2847 นางสาวสุชารัตน์  เอ่งฉ้วน พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 095 996 2552 
นางสาวยุพเรศ อินต๊ะเสน พนง.ลต. ช านาญการ 081 531 3954 นายวิธวินท์  อยู่คงธรรม พนง.ลต. ปฏิบัติการ 065 509 5099
นายชาญฤทธ์ิ  ขันธวงศ์ พนง.ลต. ช านาญการ 082 623 5719

จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 11 เขต จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง         ชาย คน
การปกครองแบ่งออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล ณ                                  หญิง คน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 211 แห่ง รวม คน

ทน. 1 แห่ง
 ทม. 4 แห่ง
ทม. 4 แห่ง
ทต. 116 แห่ง

อบต. 89 แห่ง

จังหวัดเชียงใหม่

ท่ีอยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่    ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่   50300 
โทรศัพท์ 053 112 347-8      โทรสาร.  053 112 346 , 053 112 349

e-mail : Chiangmai@ect.go.th

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 053 112 346 

ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  053 112 346

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 053 112 346

ข้อมูลจังหวัด

ค ำขวัญ  :  ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่ำ บุปผชำติล้วนงำมตำ นำมล้ ำค่ำนครพิงค์

นายนพดล สุยะ
ผอ.สนง.กกต.จว.

น.ส.อรัญญา ณ ล าพูน
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายชูชาติ สุขสงวน ผอ.สนง.กกต.จว. 096 697 4639

นางธริกา ปัญญารินทร์ หน.กลุ่มงาน 081 045 8129
 - รอง ผอ.สนง.กกต.จว. - นางสาวอาภรณ์ จันทราช นักจัดการงานท่ัวไปขก 080 682 2969

นางสาวกิตติกานต์ พันธ์ุมี นักวิชาการเงินและบัญชี ปก 065 294 5979
นายยุทธพงศ์ ปัญจสุภาลักษณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปง 081 534 4433
นายศักด์ิดา สิทธิศักด์ิ พนักงานบริการ 095 919 9586
นายคเนตร ทิพย์เกษร พนักงานขับรถยนต์ 086 929 6946

นางมาลินี ค าใจ หน.กลุ่มงาน 095 632 6487 นายธนกฤต เฉลิมวงศ์ หน.กลุ่มงาน 097 963 5465
นางนันทวัน เขียวแก้ว พนักงานเลือกต้ัง ชก. 095 642 9095 นายรัชพล เมืองเดช พนักงานการเลือกต้ังปก 089 271 5256
นางสาวกนกทิพย์ แสนค า พนักงานเลือกต้ัง ชก. 096 991 5951 นายชวกร สัทธานนท์ ลูกจ้างช่วยปฎิบัติงาน 094 353 9741
นายพินิจ  เฉียบแหลม พนักงานเลือกต้ัง ปก. 061 335 2464
นายเขมชาติ  วีระค า พนักงานเลือกต้ัง ปก. 088 253 2483

จ านวนประชากร จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 4

ชาย 345,732 คน การปกครองแบ่งออกเป็น

หญิง 338,408 คน
รวม 684,140 คน อบจ. 1 แห่ง

     *ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ทน. 1 แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 17 แห่ง

อบต. 49 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดตำก

    ท่ีอยู่  9/69 ถนนมหาดไทยบ ารุง ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์  055 515 986       โทรสาร.  055 515 986 ต่อ 129 ,055 517 571

e-mail : tak@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  ธรรมชำติน่ำยล ภูมิพลเข่ือนใหญ่ พระเจ้ำตำกเกรียงไกร เมืองไม้และป่ำงำม

9     อ าเภอ       63   ต าบล

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดตำก

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  055 517 571

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

นายชูชาติ  สุขสงวน
ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต  ป่ินสุวรรณ  ผอ.สนง.กกต.จว.นว. 082 456 9777

น.ส.มลธิรา  แพรกม่วง หัวหน้ากลุ่มงาน 062 659 8924
นายสมบูรณ์  โพธ์ิกระจ่าง  รอง ผอ.สนง.กกต.จว.นว. 081 852 0209 น.ส.สุรินทร์  ห้วยชะนาง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 082 767 1094

นางเบญจพร  อ้ิมอนงค์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 095 634 2617
น.ส.ณัฐชยา  พวงมาลี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 096 951 5232
น.ส.ชุติกาญจน์  แสงทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 098 528 6954
นางพิชญาภัค  บัวผัน พนักงานบริการ 081 112 9245
นายพิเชษฐ  เสือทอง พนักงานขับรถยนต์ 061 383 8263

พ.ต.ต.หญิง ทัศน์มน  ดิษเจริญ หัวหน้ากลุ่มงาน 081 615 1007 นายธนาเดช  พันธ์ุพิน หัวหน้ากลุ่มงาน 086 331 6382
นายคมกฤตย์  รวบรวม พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089 461 8635 นายวงศกร  อารีภักด์ิ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 086 201 4343
น.ส.จิรภา  คงหอม พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 091 028 3682 นายพงษ์ฤทธ์ิ  สถิตพงษ์รัตน์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 093 182 0200
นางนุชปภาดา ธนวโรดม พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 097 491 5354 น.ส.ดวงดาว หมู่พยัคฆ์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 095 532 9195
น.ส.ธิดาจันทร์ จอมสืบ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 886 9445 นางพูลสุข ศรีนะภาพรรณ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 061 549 3535
น.ส.เกษราภรณ์ ทับอินทร์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 902 8680 นายพุทธมนต์  นุ่มมาก พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 061 447 4583 
นายธีราพัทธ์  ศักด์ิเพ็ชร พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 086 996 3595 น.ส.ศันสนีย์  ศิลาค า พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 083 955 4550

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส.      6  เขตเลือกต้ัง

ชาย 404,579 คน การปกครองแบ่งออกเป็น   15  อ าเภอ  130   ต าบล

หญิง 438,166 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

รวม 842,745 คน อบจ. 1 แห่ง
ทน. 1 แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 18 แห่ง

ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ม.ค. 65 อบต. 121 แห่ง

โทรศัพท์  056 256 014 - 15      โทรสาร.  056 256 017

จังหวัดนครสวรรค์
ค ำขวัญ  : เมืองส่ีแคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลำรสเด็ดปำกน  ำโพ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดนครสวรรค์
ท่ีอยู่  906 หมู่ 7  ถนนนครสวรรค์ - ท่าตะโก ต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

e-mail : nakhonsa@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  056 256 017

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 056 256 017 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 056 256 017

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

ร.ต.อ. พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ
ผอ.สนง.กกต.จว.นครสวรรค์

นายสมบูรณ์  โพธิ์กระจ่าง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.นครสวรรค์



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
 นายพิทักษ์  ค าอุ่น ผอ.สนง.กกต.จว. 089 262 9519

082 974 0098  น.ส.ดวงนภา  มูลค า นักจัดการงานท่ัวไป ชกพ. หน.กลุ่มงาน 085 614 3715
 น.ส.กานต์ธิดา  เย็นใจมา รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 081 993 3677  น.ส.สร้อยสุดา  สมวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 096 665 4282

 น.ส.สุภัทรรัตน์  ณ น่าน พนักงานบริการ 081 340 1689
 นายสุริยัน  อาจษา พนักงานขับรถ 094 636 2015,

094 951 9619

 น.ส.รัชตา  ค าเสมานันทน์ พนักงานการเลือกต้ัง ชกพ . หน.กลุ่มงาน 064 369 5551  นายชัยพฤกษ์  อินทะไชย พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชกพ. หน.กลุ่มงาน 086 654 6255
 นายวสรุตม์  เย็นทรวง พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 089 555 4654  นายนิติธรรม  นันทวาศ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 081 845 2669
 น.ส.หทัยชนก  นามวิเศษ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 086 250 4183  น.ส.กนกวรรณ  ทุงจันทร์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก. 092 442 5622

 น.ส.รัตนา  สอนใจ จ้างเหมาบริการ 081 603 6148  นางมณินทร  นันทะสาร พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 097 946 3298
 นายนิกร  บุญเวียง พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 095 447 2943
 น.ส.ยศสินี  อุทุมพร จ้างเหมาบริการ 082 193 0511

 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3 เขตเลือกต้ัง
ชาย 475,875 คน  การปกครองแบ่งออกเป็น 15 อ าเภอ 99 ต าบล
หญิง 237,959 คน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวม 237,916 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 18 แห่ง

อบต. 80 แห่ง

โทรศัพท์ 054 716 039, 054 716 040       โทรสาร 054 716 039, 054 716 040

จังหวัดน่ำน
ค ำขวัญ  :  แข่งเรือลือเล่ือง เมืองงำช้ำงด ำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธำตุแช่แห้ง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดน่ำน
ท่ีอยู่  275 หมู่ 5 ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

e-mail : nan@ect.go.th

 กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร 054 716 039

 กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 054 716 040  กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 054 716 039

 ข้อมูลจังหวัด  ข้อมูลจังหวัด

นายพิทักษ์ ค าอุ่น
ผอ.สนง.กกต.จว.

นางสาวกานต์ธิดา  เย็นใจมา
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



              รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเล่ือง ต านานเมืองชาละวัน

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์
นายพงษ์ศักด์ิ  รัตนมณเฑียร ผอ.สนง.กกต.จว.  099 292 3322

นางสมนึก  มีกมล หน.กลุ่มงาน 085 541 1181

นายกิตติกร  บูรณกูล รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 086 623 9969 นางสาวกัลยา  ศรีม่วง นักจัดการวานท่ัวไปช านาญการ 091 837 4801
นางสาวธันยพร  คณโฑเงิน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  080 992 4184
นายศุภการ  อะกะเรือน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 090 318 1459
 - พนักงานบริการ
นายอ านาจ  ฉิมพิภพ พนักงานขับรถยนต์ 085 162 7375

นายช านาญ  บัวทอง หน.กลุ่มงาน 098 749 9459 น.ส.สุกัญญา  บัญฑูร หน.กลุ่มงาน 081 888 8852
นางสุชาดา  พลายเพลิด พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 099 265 5168 พ.อ.อ.ยุทธนา  ป้ันบุญ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 095 640 4073
นางสาวปราณี  เนยค า พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 971 0092 นายมารวย  บางสิม พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 091 145 9715
น.ส.อุมาวดี  อุทัยศรี พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 082 712 7212

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   ชาย    256,341 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส   3    เขต

หญิง   269,603 คน การปกครองแบ่งเป็น 12 อ าเภอ 89 ต าบล

รวม   525,944 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 102 แห่ง
อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 3 แห่ง
ทต. 25 แห่ง

อบต. 73 แห่ง

โทรศัพท์ 056 615 121,056 614 959,056 615 661       โทรสาร.  056 615 661

จังหวัดพิจิตร
ค าขวัญ  : ถ่ินประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเคร่ืองดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดพิจิตร
ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ช้ัน 2 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

e-mail : phichit@ect.go.th

กลุ่มงานอ านวยการ  โทรสาร  056 615 661

กลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม  โทรสาร 056 615 661 กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง  โทรสาร 056 615 661

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายกิตติกร  บูรณกูล
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
พ.ต.ท.วัชรินทร์  พิมพ์กะภีร์ ผอ.สนง.กกต.จว. 089 959 5396

น.ส.นันทรัตน์ พุทธพจน์มงคล หน.กลุ่มงาน 089 704 0678
นางสาวภาพิตร  ละอองเดช รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 081 533 5160 น.ส.ปณิชา วีระพันธ์ นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 086 887 7746

นายจิรภัทร จุมปาแฝด นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 096 371 3204
น.ส.ปาริชาติ รอดอินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 095 641 8054
น.ส.พิชญาภร สามะบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 092 923 5561
นายสงกรานต์ สะทองเทียน เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 086 930 9690
นางณิชานันท์ สอนประสิทธ์ิ พนักงานบริการ 081 727 6632
นายวิทยา กาวิจันทร์ พนักงานขับรถยนต์ 088 272 4311

นายเดชา แสนทอง หน.กลุ่มงาน 086 937 2121 นายธีรพงษ์ ฟองจางวาง หน.กลุ่มงาน  080 297 3191
ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชลิดา รอดซุง พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 098 363 9549 นางวิชชุดา เชยวัดเกาะ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 089 638 0604
น.ส.อัจฉรา ศักดาเดช พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 083 226 1963 นายเสกสรรค์ สร้อยทอง พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 061 969 5145
นายรังสรรค์ แก้วบ้านดอน พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 087 840 0407 น.ส.ปณัสนันท์ พูลสวัสด์ิ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก. 091 442 5445
น.ส.ฉันทวิลาศ พ่ึงพัก พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 082 331 1441 นายศรายุทธ สัจจากุล พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก. 089 902 9008
น.ส.เบญญาภา ธิยัน พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 084 619 1491
นายณัฐดนัย สะพานทอง พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 092 973 8979

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 331,863 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 5 เขตเลือกต้ัง
หญิง 356,599 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ  93 ต าบล
รวม 688,462 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 1 แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 24 แห่ง

อบต. 76 แห่ง

ค ำขวัญ  :  พระพุทธชินรำชงำมเลิศ ถ่ินก ำเนิดพระนเรศวร สองฝ่ังน่ำนล้วนเรือนแพ หวำนฉ่ ำแท้กล้วยตำก ถ  ำและน  ำตกหลำกตระกำรตำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  0 5533 4239

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 0 5533 4239 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 0 5533 4239

จังหวัดพิษณุโลก

ท่ีอยู่  2 หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 0 5533 4235-8      โทรสาร.  0 5533 4239

e-mail : phitnulok@ect.go.th

พ.ต.ท. วัชรินทร์  พิมพ์กะภีร์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นางสาวภาพิตร  ละอองเดช
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ค ำขวัญ : เมืองมะขำมหวำน อุทยำนน  ำหนำว ศรีเทพเมืองเก่ำ เขำค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผำเมือง

 

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายสุวิทย์  ศรีวงษา ผอ.สนง.กกต.จว. 083 221 3274

นายนทฉัฐ  ก้าวกิจเจริญ หน.กลุ่มงาน 081 984 4159
นางแพรวพรรณ สุวรรณทวี รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 095 839 8025 นางสาวกมลวรรณ  อยู่สุภาพ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 097 940 2090

นางสาวศิราณี ทับทิมงาม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 086 738 9019
นางสาวสุภาพร  ศศิวิมลกาล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 089 027 0060
นางเบญจพร  วงศจิตตะ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 087 991 6651
นางสาวอภิญญา  มะลิวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 099 539 1671
ว่าท่ีร.ต.หญิงสาวิตรี แขมนก พนักงานบริการ 085 053 3871
นายกฤติเดชา  สารวัตร พนักงานขับรถยนต์ 084 225 2627

นายจตุรงค์  เทพสุรินทร์ หน.กลุ่มงาน 085 900 7457 นายสัมพันธ์  ต าปาน หน.กลุ่มงาน 083 627 9537
นางเก็จกาญจน รัตนประสงค์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 280 2815 นายรัชพล ค าเวิน พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089 703 0142
นางวาสนา โทนแก้ว พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089 644 4855 นางสาวนริศรา โสภา พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 086 930 6663
นายธนภัทธนันทร์  เรืองน้อย พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 082 592 1903 นายสรวิชญ์  ค าหมู่ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 085 060 0856
นางสาวสิรินิษฐา  แก้วคง พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 064 264 1429 นางสาวชุติมันต์  เถ่ือนสันเทียะ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 064 195 3669
นายสนธยา  ค าผา พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 062 236 4614
นายปรัชญาภณ ดีแจ้ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 084 930 4421

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  ชาย ...382,218.... คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส …6...

หญิง ....404543...... คน การปกครองแบ่งออกเป็น ...11... อ าเภอ ...117...ต าบล

รวม ...786,761...... คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ณ วันท่ี ๓๑ อบจ. ..............1............... แห่ง

ทน. ..............-................. แห่ง
  ทม. ..............3................ แห่ง

ทต. ............22................... แห่ง
อบต. ..........102.................. แห่ง

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม โทรสำร 0 5672 0965 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง โทรสำร 0 5672 0965

จังหวัดเพชรบูรณ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่ีอยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 99 หมู่ 5 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 0 5671 2002 , 0 5672 5574 โทรสาร 0 5672 0965
e-mail : phetchabun@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร 0 5672 0965

นายสุวิทย์  ศรีวงษา
ผอ.สนง.กกต.จว

นางแพรวพรรณ  สุวรรณทวี
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นายชนวิท พิมพิลา ผอ.สนง.กกต.จว. 095 384 7959
นางสายสุณี  ณ วันจันทร์ หน.กลุ่มงาน 088 267 7057

นายคนึง ไทยเอียด รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 091 858 8581 นางรัชฎาพร  ภิญโญ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 064 263 5423
น.ส.สุนิตรา  บัลลังก์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 086 188 9634
น.ส.อรไท  กาศวิบูลย์ นักิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 086 913 1853
นายสุนัน  นามสาย พนักงานบริการ 080 247 1482
นายพันธ์ศักด์ิ  น้อยค า พนักงานขับรถยนต์ 082 146 1751

นางสาวสรินยา  กองสีหา หน.กลุ่มงาน 081 884 4277 นายอาทิตย์  กึกก้อง หน.กลุ่มงาน 084 378 1996
นางอังคนา  โชติพงษ์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 061 798 4268 นางปาลิดา  เทศกาล พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 062 271 5665
น.ส.เนาวรัตน์  เจริญจิต พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 095 6879692 น.ส.จีรนันท์  อุเทน พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 095 637 9872
นายเทอดศักด์ิ  ยาใจ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 095 242 4259 นายธิติวัฒน์  เอ่ียมสอาด พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 086 405 1505
นางสาวชญานนท์  แก้วมูล พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 097 019 3545 นายฐปกานต์  รัตนมูลปัญญา พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 083 535 7117

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 173,804 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3 เขต

หญิง 192,821 คน การปกครองแบ่งออกเป็น        8 อ าเภอ   78   ต าบล

รวม 366,625 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 25 แห่ง

อบต. 57 แห่ง

e-mail : phrae@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  054 532 709 ต่อ 107

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 054 532 709 ต่อ 112 , 109 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 054 532 709 ต่อ 115

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

โทรศัพท์ 054 532 492       โทรสาร.  054 532 709 ต่อ 111

จังหวัดแพร่
ค ำขวัญ  :  หม้อห้อมไม้สัก ถ่ินรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเล่ืองแพะเมืองผี คนแพร่น้ีใจงำม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดแพร่
ท่ีอยู่  ศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังเดิม) ช้ัน 2 ถนนไชยบูรณ์ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

นายชนวิท พิมพิลา
ผอ.สนง.กกต.จว.พระนครศรีอยุธยา 

รกน. ผอ.สนง.กกต.จว.แพร่

นายคนึง ไทยเอียด
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายกฤษเรศ  วังทะพันธ์ ผอ.สนง.กกต.จว. 081 707 1482

นางพัชรียา  ณ ล าพูน หัวหน้ากลุ่มงาน 081 746 5356
นายสุวรรณเสน ศรีชุมภู รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 084 368 1177 นางสาวนิรัชพร  ธรรมศิริ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 095 359 4994

นางแสงสุรีย์ แก้วพิลา นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 086 916 1337
นายพงษ์เกียรติ  วงศ์ดวง พนง.ขับรถยนต์ 089 556 1169
นายนันทวุฒิ  เทพวรรณ พนง.บริการ 093 130 8252 

นางกมลชนก  ลีลางาม หัวหน้ากลุ่มงาน 086 181 1158 นายเอกสิทธ์ิ  เชาวลิตวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงาน 084 183 1525
นางสาวสนธยา หาญป้อ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 096 823 7856 นางสไบทิพย์  พานิชวงษ์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 089 191 4999
นางสาวปริยาภรณ์  ณ ล าปาง พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 089 632 8184 นางสาวพรสุมา  ธิบดี พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 086 380 9295
นายจีรภัทร  ย่ัวยวน พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 065 445 9246 นายวิศวะ  เชียงแรง พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 094 262 3948

นายสุธินันท์  สุดฝ่ังสาย พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 095 689 1414

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      รวม 382,626 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3   เขต
ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 อบจ. 1 แห่ง

ทน.  - แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 33 แห่ง

อบต. 36 แห่ง

การปกครองแบ่งออกเป็น    9   อ าเภอ    68   ต าบล

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  054 887 116-7 ต่อ 37

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 054 887 116-7 ต่อ 38 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 054 887 116-7 ต่อ 39

จังหวัดพะเยำ

ท่ีอยู่  เลขท่ี 999 หมู่ 11 ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054 887 116 - 7       โทรสาร. 054 887 116 - 7

e-mail : pyao@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  กว๊ำนพะเยำแหล่งชีวิต   ศักด์ิสิทธ์ิพระเจ้ำตนหลวง  บวงสรวงพ่อขุนง ำเมือง  งำมลือเล่ืองดอยบุษรำคัม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดพะเยำ

นายกฤษเรศ  วังทะพันธ์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายสุวรรณเสน  ศรีชุมภู
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ค ำขวัญ :หมอกสำมฤดู กองมูเสียดฟ้ำ ป่ำเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงำม ลือนำมถ่ินบัวตอง 

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผอ.สนง.กกต.จว.มส. 061 414 5947      กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  

นางสาวญุพิมพ์นิภา ค าของ หัวหน้ากลุ่มงาน 095 352 2244
นายจักกฤช สวนดอก รอง ผอ.สนง.กกต.จว.มส. 097 920 2178 นางสุกฤตตา จันทร์หอม นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 081 961 3230

นายทรงกรด เรียงไรสวัสด์ิ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 095 902 8926
นางสาวมโนรา รังสิมาวรางกูร นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 084 485 6963
นายพิสิษฐ์ สายประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 089 851 9672
นายสว่าง เรือนค า พนักงานขับรถยนต์ 081 765 9914
นางจันทร์ดา มารศรี พนักงานบริการ 085 606 3875

กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  
นางสาวกัณนิกา สายประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงาน 089 852 9469 - - -
นางจิรานัชชา ภู่เล็ก พนักงานการเลือกต้ัง ชก.  086 440 4447 นายสุธาทร มงคลกมลวัทน์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก.062 739 5995
นางสาวสุนัชญา มีชัย พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 097 923 3259 นายศุภจิตร สิรินันทจิตร์ พนักงานบริการ 086 476 4926
นายกฤตกร พรวทัญญู พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 089 271 2639
นายวิษณุ ปินใจ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 090 321 7842

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด
จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง          ชาย 88,068 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 1 เขต

หญิง 86,173 คน การปกครองแบ่งออกเป็น       7 อ าเภอ  45 ต าบล
รวม 174,241 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
ทม. 1 แห่ง
ทต. 6 แห่ง

อบต. 42 แห่ง

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ 053 - 612878  โทรสาร 053 - 612879
e-mail : maehongson@ect.go.th

599 หมู่ 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

นายจักกฤช สวนดอก
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.มส  

นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา  
ผอ.สนง.กกต.จว.มส



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายทองเนตร ดูใจ ผอ.สนง.กกต.จว. 081 960 8506

นางสาวปรธร ศักด์ิสุริยา หัวหน้ากลุ่มงาน 095 449 5149
นางศศิวรี  สิริเยาวลักษณ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 080 031 3366

นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 086 420 9934 นางสาวกัญญาภัทร สุยะใจ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 089 558 4220
นางอรพรรณ วงค์อินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 098 229 3187
นางสาวณัฐญาดา สิงหไกรลาศ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 089 192 0774
นางสาวสายสุนีย์  อวดกล้า พนักงานบริการ 095 135 1963
นายกิตติพงษ์ กิตติภาคพฤทธ์ พนักงานขับรถยนต์ 095 239 3254

นายเฉลิม ชลพล หน.กลุ่มงาน 086 199 4274 นายชยณัฐ แสนใจยา หน.กลุ่มงาน     062 464 8811
นางสาวสุภาภรณ์  สุริวงษ์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089 617 2299 นายณรงค์  ค ามาจันทร์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ  -
นางดารณี  เทวิละ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 086 430 9312 นายรชิษฐ  หลีกาญจนา พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ  -
นางสาวจีรัชญา แก้วสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 089 756 7077 นางสาวพัชรินทร์  ทาตายุ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ  -
นายสหภพ  น้อยมณี พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089 850 3136 นายธนวัฒน์ การุณย์วิจิตร พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ  - 
นางสุชานาถ  ท าชาวนา พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 085 307 4118 นายศุภฤกษ์ ใจเย็น พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 084 739 4609

นางสาวสุนิษฐาพร  นิลคง จ้างเหมาบริการ 089 956 4727

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   ชาย 294,797  คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส.   4 เขตเลือกต้ัง
 หญิง 318,450  คน การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อ าเภอ 100 ต าบล

รวม 613,247  คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบจ. 1 แห่ง
  ทน. 1 แห่ง
  ทม.  3 แห่ง
  ทต. 39 แห่ง
อบต. 59 แห่ง

 อบต. 59 แห่ง  

ค ำขวัญ  :  ถ่ำนหินลือชำ รถม้ำลือล่ัน   เคร่ืองป้ันลือนำม งำมพระธำตุลือไกล   ฝึกช้ำงใช้ลือโลก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดล ำปำง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทร 054 820 090 ต่อ 10-16

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม โทร 054 820 090 ต่อ 20-27 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทร 054 820 090 ต่อ 30-36

จังหวัดล ำปำง

ท่ีอยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดล าปาง ถนนวชิราวุธด าเนิน ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 52000
โทรศัพท์ 054 820 090     โทรสาร.  054 820 090 -1 ต่อ 17

e-mail : ect_lampang@hotmail.com

นาย ทองเนตร  ดูใจ
ผอ.สนง.กกต.จว.

นาย ฐิติวัฒน์  สุดเจริญ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางชรินทร์ทิพย์  ไชยโย ผอ.สนง.กกต.จว. 095 676 0555

นางอ าพร  สิงห์ใจมา หน.กลุ่มงาน 096 385 6898
นางขวัญเรียม กฤตธรรมรัตน์ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 097 918 5656 น.ส.ทัศนีย์  ตังเยาว์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 087 191 5942

น.ส.อนงค์พรรณ์  ค าวัง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 081 025 4584
น.ส.บุญสิตา  ลังกากาศ พนักงานบริการ 061 797 1117
นายคมสัน  ใจจา พนักงานขับรถยนต์ 088 288 8744

นางกรกช  กาวิล หน.กลุ่มงาน 089 635 3046 นายพิชาติ  แก้วพิลา หน.กลุ่มงาน 088 120 2327
นางก่ิงกาญจน์  บุณฑริกบุตร พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 061 962 9798 นายภูมิพันธ์  ชัยเช้ือ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 094 482 9389
น.ส.ดุจดาว  กองยศสืบ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 091 028 2098 นางกชพร  ยาสมร พนักงานการเลือกตังช านาญการ 090 546 1992
นายปรีดา  หล้าค ามี พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 086 734 7923 ร.ต.ท.เดชากร  เช้ือหมอ พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 085 549 7533
นายสรทัศน์  วิชัย พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089 507 0179 นายพิชญ์พงศ์  ทองศิริกุล พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 096 698 1359

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง   ชาย 155,295 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 2 เขต

หญิง 172,260 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 8  อ าเภอ  51   ต าบล

รวม 327,555 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 39 แห่ง

อบต. 17 แห่ง

โทรศัพท์ 053 525 620 - 2       โทรสาร.  053 525 630 - 2

จังหวัดล ำพูน
ค ำขวัญ  :  พระธำตุเด่น พระรอดขลัง ล ำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงำม จำมเทวี ศรีหริภุญชัย

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดล ำพูน
ท่ีอยู่  119/1  หมู่ 10  ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  51000

e-mail : lamphun@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  053 525 630

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 053 525 5631 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 053 525 5632

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

นางชรินทร์ทิพย์  ไชยโย
ผอ.สนง.กกต.จว.

นางขวัญเรียม กฤตธรรมรัตน์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 



        - ว่าง -

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
พ.ท.สยามรัฐ  สุทธรินทร์ ผอ.สนง.กกต.จว. 055-651065

081 475 9400 น.ส.เฉลิมลักษณ์ ลายคราม หัวหน้ากลุ่มงาน 081 596 9232
นายสัมฤทธ์ิ  วงค์วิราช รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 089-7002794 นางสุภาภรณ์ ช านิ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก 081 711 7536

092-5478353 นายวสันต์  เข่ือนค า พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 087 567 5877
นางแสงทอง ชัยเสม นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 098 823 1343
นายมานะ  หนูเมือง พนง.บริการ 062 062 7762
นายทิฐิภัทร์  ศรีวงษ์ พนง.ขับรถยนต์ 083 956 3430

นายยอด  พรมลือ หัวหน้ากลุ่มงาน 089 789 5289 นายชัยภัฏ เช้ือชวลิต หัวหน้ากลุ่มงาน 081 972 2040
นายพรชัย  ค าบุญรัตน์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 064 195 3659 นายธวรณ์ อัจฉริยากูล พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 090 996 9009
นายสันติ  เหมม่ัน พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 089 451 8624 นายพงค์พันธ์  สะอาดพรรคพนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 062 553 3315
น.ส.แลกขวัญ สอนอยู่ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 081 916 7690

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 226,953 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส ..............3.. เขต
หญิง 249034 คน การปกครองแบ่งออกเป็น ..............9.. อ าเภอ .......84.......ต าบล
รวม 475,987 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. ..................1................ แห่ง
ทน. ..................-................ แห่ง
ทม. ..................3............... แห่ง
ทต. ................18............... แห่ง

อบต. ................69.............. แห่ง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  055 651 061

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 055 651 062 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 055 651 063

           สังคโลกทองโบรำณ สักกำรแม่ย่ำพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งควำมสุข   

จังหวัดสุโขทัย

ท่ีอยู่ 333 หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-651061-65 โทรสาร 055-651061-65

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสุโขทัย

e-mail : sukhothai@ect.go.th

ค ำขวัญ : มรดกโลกล้ ำเลิศ ก ำเนิดลำยสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ด ำรงพุทธศำสนำ งำมตำผ้ำตีนจก 

พันโท สยามรัฐ  สุทธรินทร์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายสัมฤทธิ์  วงค์วิราช
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ว่าง

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นายนิยม จันทร์เย่ียม ผอ.สนง.กกต.จว. 083 789 1561
นางกมลวรรณ ปัญญารอบรู้ หน.กลุ่มงาน 08 9637 7482

ว่าง รอง ผอ.สนง.กกต.จว. น.ส. วิจิตรา ใจต๊ะมา นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 09 5334 4466
น.ส. ศริญญา ศรีตาบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 08 2491 5914
น.ส. กันยาวีร์ ดวงแก้ว นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 08 7850 4224
นายนฤพล ทัพผดุง พนง.ขับรถยนต์ 09 7217 3851
นายพันธ์ุศักด์ิ ม่ันแย้ม พนง.บริการ 08 3104 8892

นางจุฑาทิพย์ เบ้ียจ่ัน หน.กลุ่มงาน 08 1972 8700 นายศุภวิชญ์ ค าแก้ว หน.กลุ่มงาน 09 1840 3181
น.ส. มนภรณ์ ส่งบุญธรรม พนง.ลต.ช านาญการ 09 6665 2558 นางจีระนันท์ ม่ังมี พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 06 2928 9691
นายศุภฤกษ์ สมสะอาด พนง.ลต.ปฏิบัติการ 06 1156 4541 น.ส. มีนา ด าค า พนง.ลต.ช านาญการ 09 6665 5978
น.ส.พัทธมน ปันจุติ พนง.ลต.ปฏิบัติการ 08 3581 7501
นายเหมรัศม์ิ อินวรรณ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานพิเศษ 08 3698 7935

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง ชาย 177,919 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3 เขต

หญิง 191,733 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ  67 ต าบล

รวม 369,652 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อบจ. 1 แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 25 แห่ง

อบต. 53 แห่ง

e-mail : uttaradit@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  055 428 581 ต่อ 100

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร ต่อ 300 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร ต่อ 200

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

โทรศัพท์ 0 5542 8581-2       โทรสาร.  0 5542 8571

จังหวัดอุตรดิตถ์
ค ำขวัญ  :  "เหล็กน้ ำพ้ี ลือเล่ือง เมืองลำงสำดหวำน บ้ำนพระยำพิชัยดำบหัก ถ่ินสักใหญ่ของโลก"

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์
ท่ีอยู่  เลขท่ี 100/5 หมู่ท่ี 2 ถนนอุตรดิตถ์-เข่ือนสิริกิต์ิ ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

นายนิยม จันทร์เยี่ยม
ผอ.สนง.กกต.จว. รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



                      -

 

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายสุรพงษ์  ทิพย์โอสถ ผอ.สนง.กกต.จว. 093 908 3524

นางณิชาภัทร  พิมพะสาลี หน.กลุ่มงาน 086 642 0114
นางปิยพร  นันทวาศ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.  091 063 6668 นางฉัตรี  ศรีวิศร นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 098 442 6354

นางสาวศริญญา  ดวงบรรเทา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 086 239 6224
นางสาวสุทธิกานต์ โคตรค า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 085 609 2108
นางสาวธนพร  นันท์ดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานพิเศษ 090 993 3880
นายสุชาติ   ศิริเคน พนักงานขับรถยนต์ 063 412 4979
นางรุ่งทิพย์  สายโกสีย์ พนักงานบริการ  087 857 3847

นางอมรรัตน์  มณีโรจน์ หน.กลุ่มงาน 091 867 9126 นายเมฆสุวรรณ  พันธ์สนิท หน.กลุ่มงาน 092 456 8889
นางนุสรา  วิบูลยาภากร พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 081 262 6565 นายรัฐศาสตร์  กระแสวัชร์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 088 560 1896
นางธนิษฐา    โมสกุล พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 063 313 7616 นายอภิชาติ    อรัญโชติ พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 090 238 1191
นายสุรเดช     สุขสุลาภ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 094 840 6079 นางสาวอัจฉรา เหล่าสะพาน พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 085 149 5415
นายฉัตรชัย    พิมพา พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 084 798 4514 นางสาวณัฎฐาปาณ  จิตรสม พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 083 662 8280

นายคมสันต์  ชูศรีเมฆ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 098 628 3090

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 377,694 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 5  เขต
หญิง 400,527 คน การปกครองแบ่งออกเป็น  18 อ าเภอ  135  ต าบล
รวม 778,221 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน.  - แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 77 แห่ง

อบต. 71 แห่ง

e-mail : kalasin@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  ภำยใน  101, 111

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  ภำยใน  102, 104 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  ภำยใน  103

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

โทรศัพท์  0 4381 5351       โทรสาร.  0 4381 5395

จังหวัดกำฬสินธ์ุ
ค ำขวัญ : หลวงพ่อองค์ด ำลือเล่ือง เมืองฟ้ำแดดสงยำง โปงลำงเลิศล้ ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้ำไหมแพรวำ ผำเสวยภูพำน มหำธำรล ำปำว  ไดโนเสำร์สัตว์โลกล้ำนปี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดกำฬสินธ์ุ
ท่ีอยู่  ถนนภิรมย์ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  46000

นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ
ผอ.สนง.กกต.จว.

นางปิยพร  นันทวาศ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



             เท่ียวขอนแก่นนครใหญ่  ไดโนเสาร์สิรินธรเน่  สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก "

 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์
นายวัชระ  สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว. 093 542 7771

นางสาววรินทิพย์  สังข์ช่วย หน.กลุ่มงาน 081 662 2674
   - รอง ผอ.สนง.กกต.จว.  - นางวรกุล  เจริญแสงเพชร นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 092 364 6633

นางสาวรุจิราวัตร นวมณี นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 063 426 8798
นางสาวอุไรพร  รักษาภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 095 659 2010
นางสาวกุลสิริยา  ภิรมย์พาณิชย นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 081 072 2385
นายรภีร์พงษ์  อนุศรี เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 085 003 5459
นายนุกูล  บัวอินทร์ พนักงานบริการ 093 714 5954
นายดุษฎา  ตรีพงษ์รัตน์กูล พนักงานขับรถยนต์ 095 186 8745

นายมนตรี  สิมมาค า หน.กลุ่มงาน 086 227 2724 นายชัชชัย  งามวิวัฒน์อนันต์ หน.กลุ่มงาน 089 714 9390
นางสาวลัดดา  เวียงชัย พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 081 592 9220 นายธิราวุฒิ  สายสุด พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 093 558  2454
นางวิชชุนีย์  โยธาภักดี พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 080 065 5679 นางกมลทิพย์  ป่ินแก้ว พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 081 558 3016
นางสาวเยาวมาลย์  กุลเลียบ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 089 621 6654 นางสาวสุภาพร  วันทะมาตร พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 088 062 9605
นางสาวดาวรรณ ดาวังปา พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 089 145 4587 นางสาวกรองแก้ว  พิพิธภัณฑ์ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 080 735 9377
นายวรายุทธ  นาคเขียว พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 085 562 9499 นายวิทวัส  โคตบาล พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 080 409 4435
นางวรัชยา  มธุรส พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 083 366 2053 นางสาวมณฑกานต์  สุวรรณศรี พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 080 401 1047
นางสาวอาภัสรา  พันธ์ุปัทมา เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 089 664 0714

จ ำนวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง   จ ำนวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 11  เขตเลือกต้ัง
ชำย 703,476 คน กำรปกครองแบ่งออกเป็น
หญิง 709,776 คน
รวม 1,413,252 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. 1 แห่ง
 ทม. 6 แห่ง
ทต. 77 แห่ง

อบต. 140 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กลุ่มงานอ านวยการ โทรศัพท์ 043 234 927 โทรสาร  0 4323 4923

กลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์  043 234 925 กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง  โทรศัพท์ 043 234 928

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

26     อ ำเภอ      199    ต ำบล

จังหวัดขอนแก่น
ค าขวัญ  : "พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเส่ียว 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดขอนแก่น
ท่ีอยู่  เลขท่ี  283/65  ถนนหน้ำศูนย์รำชกำร  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

โทรศัพท์  043 234 927,043 234 925,043 234 928   โทรสำร. 043 234 923
e-mail : khonkaen@ect.go.th

นายวัชระ สีสาร
ผอ.สนง.กกต.จว.



           เด่นชัดลายผ้าไหม  ดอกกระเจียวงามลือไกล  อารยธรรมไทยทวารวดี

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์
เรือเอก ไตรสรณ์  ผาสุขก ผอ.สนง.กกต.จว.ชย 084-325 -8019

นางภคอร  ธงภักด์ิ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 088-581-9691
นางสมถวิล  พลขันธ์  รอง ผอ. สนง.กกต.ชย 085-410-1561 นางสาวนิติมา  โหมดนอก นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 094-969-5441

นางนฤมล  ชิณแสน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 086-815-4298
นางนัยน์ปพร ภควัชสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 064-442-9545
นางสาวพัทธนันท์ ม่ิงจ าปา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 084-953-0809
นายทศพร  ธรรมโชติ พนักงานบริการ 081 281 0898
นายเชิดพงศ์ เชิญชัย พนักงานขับรถยนต์  085-780-1280

นายเสกสรร  สิทธิวงค์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการพิเศษ 081-551-6045 นายพนม  พลโฮม  พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการพิเศษ  082-398-2828
จ.ส.ต.อุทิศ  สุทธิสาย พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089-696-2772 นายพชรชย  ลีชัย พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 081-999-0688
นางสาวธนภรณ  พันธ์ุสะอาด พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 061-928-9659 นางสาวนุชนาถ  สาคะริชานนท์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 085-399-8264
นางสาวชิโนรส  ดิเรกโภค พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 087-956-5311 นางสาวสุพิรญาณ์  พสิษฐ์ธุวานนท์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ  086-865-6588
นางชฎาพร  มานะดี พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 081-547-8290 นางสาวปิยนันท์  สิทธิวงศ์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 089-846-6164
นางสาวฉัตรทิพย์ แสนเภา พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 094-072-3154 ว่าท่ี ร.ต.สุรชาติ ชาวนา พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 087-121-7786
นายภูดิส ถิระผะลิกะ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 093-579-9216 นางสาวนนทิชา หมู่เมือง บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ฯ   089-598-9794

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 441,915 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 7 เขตเลือกต้ัง

หญิง 464,051 คน การปกครองแบ่งออกเป็น

รวม 905,966 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 35 แห่ง

อบต. 106 แห่ง

16 อ าเภอ 124   ต าบล

โทรศัพท์ 044 816 324 โทรสาร 044 816 187

จังหวัดชัยภูมิ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดชัยภูมิ
ท่ีอยู่ 135/1 ถนนองค์การสาย 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

e-mail : Chaiyaphum@ect.go.th 

กลุ่มงานอ านวยการ  โทรสาร  044 816 187  ต่อ 108

กลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม  โทรสาร 044 816 178 ต่อ 102 103 กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง  โทรสาร 044 816 187 ต่อ 104 105

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

ค าขวัญ : ก าเนิดแม่น้ าชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ าค่าพระธาตุชัยภูมิ สมบูรณ์ป่าเขาสรรพสัตว์  อารยธรรมไทยทวารวดี"

เรือเอก ไตรสรณ์  ผาสุข
ผอ.สนง.กกต.จว.

นางสมถวิล พลขันธ์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายสมพล  พงษ์พิพัฒน์ ผอ.สนง.กกต.จว. 094 530 5574

นางดารารัตน์  ไตรเทน หน.กลุ่มงาน 088 572 6162
นางสาวเกวลิน  แก้ววารี รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 099 219 2963 น.ส.ศุภิดา  บุญชัยรดากูล นจท.ชก. 061 359 1624

นางประภัสสร  ปานเพชร นจท.ชก. 081 872 9986
น.ส.อุไรวรรณ  สุบรรณ์ นวก.กง.และ บช.ปก. 083 324 6641
น.ส.นุชวรา  ปวงอินชัย นวก.กง.และ บช.ปก. 087 568 9794
นายสุริยน    วารี จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 083 689 2276
นายปุญชรัศม์ิ   บุญโสม พนักงานขับรถยนต์ 096 784 8803
นายสุวิชาญ  ศิลาพันธ์ พนักงานบริการ 097 243 0890

น.ส.สุปรียา  ธกูลสวัสด์ิ หน.กลุ่มงาน 081 545 2837 นายโกสินทร์  วิวัฒน์มนัสกุล หน.กลุ่มงาน 083 143 1310
นายศักด์ิศรี  ไขศรี พนง.ลต.ชก. 098 291 9782 นายรัฐพงษ์  พลไธสง พนง.สส.ตส.ชก. 063 736 5554
นายพีรยุทธ  จันทา พนง.ลต.ชก. 062 770 5543 นางนภาพร  ฮวดคันทะ พนง.สส.ตส.ชก. 084 644 6885
นายอภิศักด์ิ  พลใส พนง.ลต.ปก. 084 556 7495 นายพิเชฐ   สุภัคชูสกุล พนง.สส.ตส.ชก. 095 5659 729
น.ส.กุลธาสินี  แสนสุข พนง.ลต.ปก. 062 994 3542 น.ส.ศศิธร  ก้ัวพรม พนง.สส.ตส.ปก. 095 048 3087
นายศุภณัฐ  แสนเครือ พนง.ลต.ปก. 086 645 1147 นายผดุงศักด์ิ   ไตรท า พนง.ลต.ปก. 087 710 9395

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง   ชาย 281,133               คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 4  เขต

หญิง 288,574               คน การปกครองแบ่งออกเป็น       12 อ าเภอ  99  ต าบล

รวม 569,707               คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 21 แห่ง

อบต. 81 แห่ง

e-mail : nakhonph@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  042 515 790

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 042  515 790 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 042  511 336

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

โทรศัพท์ 042 515 790 - 1       โทรสาร.  042 515 790 - 1

จังหวัดนครพนม
ค ำขวัญ  :  พระธำตุพนมค่ำล้ ำ  วัฒนธรรมหลำกหลำย  เรณูผู้ไท  เรือไฟโสภำ  งำมตำฝ่ังโขง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดนครพนม
ท่ีอยู่  ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ช้ัน 3 ถนนอภิบาลบัญชา อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000

นายสมพล พงษ์พิพัฒน์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นางสาวเกวลิน  แก้ววารี 
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ.สนง.กกต.จว. 08 1790 1841

นางนิภาพร  อาบัลย์ นักจัดการงานท่ัวไป ชพ. 06 4442 4289
นายไพฑูรย์  ถนัดหมอ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 08 1669 7441 หน.กลุ่มงาน

น.ส.ศุภรัตน์  กรมขุนทด นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 09 7459 5662
น.ส.ดวงใจ  หนุนพลกรัง พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 08 1549 0773
นางสุจิตรา  อาจอารัญ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 08 9627 4056
น.ส.รมย์รวิน  กิตติเวชรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 08 5097 1495
นางสุจิตรา  เพ็ชรหงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 08 1389 7181
นายนราวิชญ์  สอนกลาง เจ้าพนักงานธุรการ ปง.(ช่วย) 08 4301 7212
นายพิพัฒน์พงษ์ สร้อยวัฒนานนท์ พนักงานบริการ 06 1151 6661
นายเฉลิมราช  อารักษ์สนอง พนักงานขับรถยนต์ 06 4093 4128

จ.ส.ต.สมพงษ์  ตันดี พนักงานการเลือกต้ัง ชพ. 08 3465 9659 นายโกวินท์  เหิกขุนทด พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชพ. 08 1760 5355
หน.กลุ่มงาน หน.กลุ่มงาน

น.ส.ปณิตตรา  เสียงล้้า พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 09 4492 6424 น.ส.ปัทวรรณ  พลรัตน์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 08 9717 7004
น.ส.ปัทมา  โสภารักษ์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 08 9113 9768 นายธนโชติ  มีโชติ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 08 9864 3525
น.ส.นารปภา  ฉิมบุรี พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 06 4293 2915 นายพิพัฒน์พงษ์ ม่ันคงเสถียรย่ิง พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 09 8969 6253
นายศุภกิจ  ขอพลอยกลาง พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 09 7231 7854 นางโชติกา  วัชรินทร์รัตน์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 06 2329 3556
นายตฤษนันท์  เรืองชิต พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 06 3241 5232 นายอาชาไนย บุตรดางาม พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 08 4959 3084
น.ส.ดวงกมล  มียอด เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 08 1872 6641 นายภานุวัฒน์  แจ้งสมบูรณ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน ปก. 09 0985 3322

น.ส.สุชญา  สุนทรเมธี พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 09 4289 2978
นายบดินทร์  พิรินทร์ยวง พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 08 9569 1201
น.ส.ประทินทิพย์  วิรุณพันธ์ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 08 3923 6545

จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      รวม 2,075,270 คน จ้านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส. 16
การปกครองแบ่งออกเป็น    32 อ้าเภอ 289 ต้าบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 334 แห่ง

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 1 แห่ง
 ทม. 4 แห่ง
ทต. 85 แห่ง

อบต. 243 แห่ง

จังหวัดนครรำชสีมำ

ท่ีอยู่  555 หมู่ 15 ต้าบลจอหอ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4475 6730 - 3       โทรสาร.  0 4475 6734 - 5

e-mail : nakhonrat@ect.go.th

ค ำขวัญ  : เมืองหญิงกล้ำ  ผ้ำไหมดี  หม่ีโครำช  ปรำสำทหิน  ดินด่ำนเกวียน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดนครรำชสีมำ

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  0 4475 6734 - 5

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 0 4475 6734 - 5 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 0 4475 6734 - 5

พันต ำรวจโท ระพีพงษ์ จิรพัฒนำลักษณ์
ผอ.สนง.กกต.จว.นครรำชสีมำ

นำยไพฑูรย์  ถนัดหมอ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.นครรำชสีมำ



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายไพรัต  คัณทักษ์ ผอ.สนง.กกต.จว. 042 491 932 ต่อ 12

083-3571925 นางจันทิมา  ดอกล าเจียก หน.กลุ่มงาน 042 491 932 
นายณรงค์  ทีเกาะ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 042 491 932 064-7566696

085-5978950 นายสนอง  สีทุมมา นักจัดการงานท่ัวไป 042 491 932
088-9524293

น.ส.ศราลักษณ์  แซ่ล้ี นักวิชาการเงินและบัญชี 042 491 932 
065-4721864

น.ส.ณัชชารินทร์  ทานะราช เจ้าพนักงานธุรการ 042 491 932 
065-3395896

น.ส.อรพรรณ  มลีรัตน์ พนักงานบริการ 099-2094569
นายชาตรี  เถ่ือนพงษ์ พนักงานขับรถยนต์ 084 0274119

น.ส.เจษฎาภรณ์  จ าปา หน.กลุ่มงาน 042 491 932 ต่อ 23 นายวิรัตน์  รังรส หน.กลุ่มงาน 042 491 932 ต่อ 20
089-5756900 089-5026784

สิบต ารวจเอกหญิงนภาพร  จิตเพียร พนง.ลต.ชก. 042 491 932 นายสุวิทย์  ตาทิพย์ พนง.สตส.ปก. 094-5636854
095 7801119 นายวีระพันธ์  ไชยยศ พนง.ลต.ปก. 089-6259960

นางภัชชา  วงศ์จันดี พนง.ลต.ชก. 042 491 932 ต่อ 24
087 2269090

นายจิรภัทร  เชาวนะ พนง.ลต.ชก. 086 6366171
น.ส.ลลิตา  ไสย์แสง พนง.ลต.ปก. 082-3179142

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง               ชาย 163,338 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3 เขต   
หญิง 165,516 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 8  อ าเภอ  53  ต าบล
รวม 328,854 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 17 แห่ง

อบต. 39 แห่ง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  042 491 932 ต่อ 26 

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  
โทรสำร 042 491 932 ต่อ 26 โทรสำร 042 491 932 ต่อ 26 

จังหวัดบึงกำฬ

ท่ีอยู่  251-251/1 หมู่ท่ี 1 ถนนรักสงบ  ต าบลวิศิษฐ์  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
 โทรศัพท์ 042 491 932   โทรสาร.  042 491 932 ต่อ 26

e-mail : bungkan@ect.go.th

ค ำขวัญ  : ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่ำล้ ำยำงพำรำ งำมตำแก่งอำฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดบึงกำฬ

              นมัสกำรหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศำลสองนำง

นายไพรัต  คัณทักษ์
ผอ.สนง.กกต.จว.บึงกาฬ

นายณรงค์  ทีเกาะ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.บึงกาฬ



      ว่าง

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางสาว ปิยนาฏ กลางพนม ผอ.สนง.กกต.จว. 084 455 0202
นายชาญโชติ ชายกลาง รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 081 567 3546 น.ส.วิมลรัตน์ วรธงไชย หัวหน้ากลุ่มงาน 081 966 7793

น.ส.จ าเนียร จันทร์โท นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 081 955 6070
น.ส.อุบล ถีสูงเนิน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 081 718 1344
นายจันทร์เพชร ศรีบุญมา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ช่วย) 084 794 1322
นายบ ารุง เบียนรัมย์ พนักงานขับรถยนต์ 088 117 5533
นายชาตพงศ์ ถวิลวงษ์ พนักงานบริการ 098 585 6678

นายอดิเทพ จิตจ านง หัวหน้ากลุ่มงาน 089 945 7831 นายรอง จุนถิระพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงาน 084 976 9319
นางมณีเพชร เงินผ่อง พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 087 259 5194 นางสุชญา ล่ามกิจจา พนักงานการเลือกต้ัง ช านาญการ 089 717 3918
นางวริฐา รอบคอบ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 094 542 5149 นายวัทธนนท์ กิจบัญชา พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 098 423 6914
นายวิริยะ พรมสุข พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 090 280 1519 น.ส.ประภัสสร จ้อยสระคู พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 080 059 0327
น.ส.กชพร วงษ์เดือน พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 064 971 9416 นายจามร ซ้อนบุญ พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 093 971 6103
น.ส.ธันยพร แสงอร่ามกูล พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 087 452 6285

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 600,374 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 10
หญิง 624,878 คน การปกครองแบ่งออกเป็น    23 อ าเภอ 189  ต าบล

รวม 1,225,252 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2563 อบจ. 1 แห่ง
ในการเลือกต้ัง อบจ. 2563 ทน. - แห่ง

ทม. 3 แห่ง
ทต. 60 แห่ง

อบต. 145 แห่ง

จังหวัดบุรีรัมย์

ท่ีอยู่  999  หมู่ 6 ต าบลกระสัง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
โทรศัพท์ 044 604 000       โทรสาร.  044 604 000 ต่อ 1503

E-mail : Saraban_brm@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  เมืองปรำสำทหิน ถ่ินภูเขำไฟ ผ้ำไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล  ำเมืองกีฬำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  044 604 000 ต่อ 1503

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 044 604 000 ต่อ 1500 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 044 604 000 ต่อ 1502

นางสาวปิยนาฏ กลางพนม
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายชาญโชติ ชายกลาง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว. รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการฝ่ายคดี 1 ส านักกฎหมายและคดี



ช่วยปฏิบัติงาน
สนง.ลธ.กกต.

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นางสาวพิมล โพนทราย ผอ.สนง.กกต.จว. 086 407 6879
น.ส.อรดี  เรียงภักดี หน.กลุ่มงาน 080 923 6451

นายทรงกฤษณ์ แสงรุ่งเรือง รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 087 857 6313 นางลัดดา  แก้วบุญเรือง นวช.กง.บช.ชก. 081 708 8319
065 093 9851

นางจันทร์ธิดา ไชยทองศรี นวช.กง.บช.ชก. 086 236 5873
นายธนโชติ  ศรีมูล นจก.งทป.ปก. 086 306 7154
นายนิมิตร พานิชนาพันธ์ จพง.ธก.ชก.พศ. 081 974 5451
นางวชิราภรณ์  สุกพวงแก้ว พนง.บริการ 087 637 2485
นายธีระศักด์ิ  กัณหาจันทร์ พนง.ขับรถยนต์ 080 416 6246

นางชญานิศา เหล่าทา หน.กลุ่มงาน 095 664 0390 ส.ต.อ. ธนายุทธ  สีพลไกร หน.กลุ่มงาน 093 557 3399
นางอภิสรา  ดีสุรกุล พนง.ลต.ชก.(ลต.) 086 851 5527 นายสุริยะ ศรีชาติ พนง.สส.ตส.ชก. 080 367 7999
น.ส.เถลิงศรี  สุวรรณนุรักษ์  พนง.ลต.ชก.(ลต.) 091 867 8699 นางสาวธนัชจกร โยธาภักดี พนง.สส.ตส.ชก. 084 790 6876
นายพงศธร  พงษ์สิทธิผล พนง.ลต.ชก.(ลต.) 099 154 2691 น.ส.ศิรดา จันทร์หาญ พนง.สส.ตส.ชก. 082 565 8453
นายชัยวรุฒ์ิ  ธีรศาสตรานนท์ พนง.ลต.ชก.(สร.) 094 469 2878 นายนิเวศน์ สุราอามาตย์ พนง.สส.ตส.ปก. 092 804 3191
นายกิตติชัย  ภูพานรัตน์ พนง.ลต.ปก. 084 793 2522 น.ส.ประชุมพร  แสงบุตร พนง.ลต.ปก.(พม.) 092 441 4639

นายเมธา สิมมาค า พนง.จ้างเหมา(พม.) 085 000 0318

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 464,976 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 6   เขตเลือกต้ัง

หญิง 483,334 คน การปกครองแบ่งออกเป็น    13 อ าเภอ 133 ต าบล

รวม 948,310 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 18 แห่ง

อบต. 123 แห่ง

ข้อมูลจังหวัด  ณ วันท่ี 21 ธันวำคม 2564 ข้อมูลจังหวัด

จังหวัดมหำสำรคำม
ค ำขวัญ  :  พุทธมณฑลอีสำน ถ่ินฐำนอำรยธรรม ผ้ำไหมล  ำเลอค่ำ ตักสิลำนคร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม
ท่ีอยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ต.แว่งน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0 4377 7471 , 0 4377 7481-2        โทรสาร.  0 4377 7570
e-mail : mahasara@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  0 4377 7570

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร   0 4377 7570 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 0 4377 7570

นางสาวพิมล โพนทราย
ผอ.สนง.กกต.จว.มค.

นายทรงกฤษณ์ แสงรุ่งเรือง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.มค.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายจักรินทร์  ชาลีพุทธาพงศ์ ผอ.สนง.กกต.จว. 09 8443 8080

- รอง ผอ.สนง.กกต.จว. - นางปาลิดา  เดชพิมล หน.กลุ่มงาน 06 2282 9495
นางอรนุช บุตะเขียว นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 08 6994 1942
นางจุฬาพร  ชูจิตต์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 08 1876 2730
นางสาวณัฐวีร์ หงส์พันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 09 3153 9264
นายสายัณห์ คล่องดี พนักงานบริการ 08 0421 4797
นายประเสริฐ รัตนวงค์ พนักงานขับรถยนต์ 09 9137 7953

นางอริสฌา  เวียงสมุทร หน.กลุ่มงาน 09 5663 3484 นายกฤษณะ  เท่ียงปัด หน.กลุ่มงาน 08 3670 1120
น.ส.ขวัญนภา ถนอมพุธ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 09 5978 9387 นายนิคม บุตะเขียว พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 08 0747 5566
นางวราพร พรหมจันทร์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 06 3015 3804 นางทัศนาวลัย ยืนยง นาโสกพนักงานสืบสวนและไต่สวน ชก. 09 4654 1596
น.ส.อรธยา ศรีสร้อย พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 09 2324 4564 น.ส.มยุรี วงศ์ศรีธนกุล พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 08 8594 0958
น.ส.ชลิดา  มานิตย์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 08 0173 3344 น.ส.เพชรไพรินทร์ ศรีเรือง ลูกจ้างโครงการฯ 06 1638 9444

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   ชาย 175,542 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 2 เขต
หญิง 176,046 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ  53 ต าบล
รวม 351,588 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
( ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ) ทน. 0 แห่ง

 ทม. 1 แห่ง
ทต. 24 แห่ง

อบต. 29 แห่ง

ค ำขวัญ  :  หอแก้วสูงเสียดฟ้ำ ภูผำเทิบแก่งกะเบำ แปดเผ่ำชนพ้ืนเมือง ลือเล่ืองมะขำมหวำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดมุกดำหำร

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  042 613 680

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 042 611 463 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง โทรสำร 042 614 442

              กลองโบรำณล้ ำเลิศ ถ่ินก ำเนิดล ำผญำ ตระกำรตำชำยโขง เช่ือมโยงอินโดจีน

ข้อมูลจังหวัดข้อมูลจังหวัด

จังหวัดมุกดำหำร

ท่ีอยู่  เลขท่ี 1/19  ถนนวงค์ค าพา  ต าบลมุกดาหาร  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  49000
โทรศัพท์ 0 4261 3680       โทรสาร.  0 4261 3680 ต่อ 1004

e-mail : mukdahan@ect.go.th

นายจักรินทร์  ชาลีพุทธาพงศ์
ผอ.สนง.กกต.จว.

ว่าง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางพรรณวิภา  สังฆทิพย์ ผอ.สนง.กกต.จว. 0 4571 4177 ต่อ 222

089 277 7066 นางเพ็ญจันทร์  พันสาย หัวหน้ากลุ่มงาน 0 4571 4177 ต่อ 105
นายธีรวุธ  ไชยนนท์ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 0 4571 4177 ต่อ 205 086 876 2719

063 498 7966 นางสาวศิริพรรณ  พุฒวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 0 4571 4177 ต่อ 103
089 628 0844

นายปัทวี  สีสองช้ัน พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 0 4571 4177 ต่อ 104
092 646 2848

นายกมลวิทย์  รินทอง พนักงานขับรถยนต์ 0 4571 4177 ต่อ 106
084 611 9126

นายชยกร  อาจนาฝาย พนักงานบริการ 0 4571 4177 ต่อ 102
065 226 4149

นายนรวิชญ์  สนอุป หัวหน้ากลุ่มงาน 0 4571 4177 ต่อ 203 นายนันทวุฒิ  จิรเมธาภัทร หัวหน้ากลุ่มงาน 0 45 71 4177 ต่อ 301
081 261 8752 089 719 7109

นางจินตนา  โคตรสมบัติ พนักงานการเลือกต้ัง ชก 0 4571 4177 ต่อ 202 นายเวชยันต์  บุญมาใส พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 0 4571 4177 ต่อ 401
089 847 9396 085 440 0939

นางโชติกา  สุนทรา พนักงานการเลือกต้ัง ชก 0 4571 4177 ต่อ 204 นายวรินทร์ศักด์ิ  ต่อมค า พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 0 4571 4177 ต่อ 220
085 499 3231 092 249 1982

นายนราวิชญ์  แก้วจันทร์ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 0 4571 4177 ต่อ 201 นายเดชา  จิตแสง พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 0 4571 4177 ต่อ 402
090 332 7818 087 802 6062

นางสาวนัฐนันท์  ฤทธิพิชัยวัฒน์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 0 4571 4177 ต่อ 302
066 142 9693

นางสาวประภาพร  จงโวหาร ลูกจ้างเหมาบริการ 0 4571 4177 ต่อ 303
ตามสัญญาจ้างฯ 091 673 7259

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง      ชาย 265,954 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3 เขตเลือกต้ัง
หญิง 267,440 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 9   อ าเภอ    78       ต าบล
รวม 533,394 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน.  - แห่ง
ทม. 1 แห่ง
ทต. 23 แห่ง

อบต. 63 แห่ง

กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

จังหวัดยโสธร

ท่ีอยู่ 375 หมู่ท่ี 12 ถนนวารีราชเดช  ต าบลน้ าค าใหญ่  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000
โทรศัพท์ 0 4571 4177, 0 4571 4899  โทรสาร ต่อ 109 

e-mail : yasothon@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  เมืองบ้ังไฟโก้ แตงโมหวำน หมอนขวำนผ้ำขิด แหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิ 

ข้อมูลจังหวัดข้อมูลจังหวัด

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดยโสธร

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  045 714 177 ต่อ 109 

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม 

นางพรรณวิภา สังฆทิพย์
ผอ.สนง.กกต.จว

นายธีรวุธ  ไชยนนท์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายดัมพ์  สุริโย ผอ.สนง.กกต.จว. 087 229 2292

นางจตุรพร  เหลืองสุวาลัย หน.กลุ่มงาน 089 842 7065
นายเจตนิพิฐ  สาสิม รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 064 192 6292 น.ส.นงลักษณ์  กุลโคกกรวด นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 095 659 7063

น.ส.ศิราณี  อันโคตร นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 096 279 2718
นายพงศ์รวิ  ฟูจิวารา นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 095 142 6352
นายเพลิน  สุพร พนักงานบริการ 081 382 9144
นายวรงค์ศักย์  กาดโพธ์ิทอง พนักงานขับรถยนต์ 095 664 5397

นายอ านาจ  นิลสงค์ หน.กลุ่มงาน 088 065 2595 นายอุทัย  พลหาญ หน.กลุ่มงาน 087 133 0136
นางกาญจนา  สมแวง พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 099 359 9535 จ.ส.ต.ศิษฐธิพงศ์  พรมโม้ พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 081 471 3612
นายสุภาพ  ไกรยศรี พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 084 518 1949 นายวัชรินทร์  แพงทิพย์ พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 086 861 1799
นายภาณุวัฒน์  ศรีขลา พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 086 890 2731 นางสุกัลยา  เลิศสมพูนพันธ์ พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 095 669 2962
นายอิสระ  นามราช พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 097 997 1197 นายชัยวัช  นอกุล พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 097 329 9905
นายจิณณวัตร  มาละดา พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 087 544 7175 นายสุริยา  โพธ์ินอก พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 098 167 5367
นายระวิรัฐ  ศรีแก้ว พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 084 417 8102 นายสหัสชัย  การอินทร์  พนง.สืบสวนและไต่สวน ปก. 088 954 2516

น.ส.กชกร  วันสา พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 088 742 1052
นายอนิรุทธ์  บุญมหาธนาการ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 089 557 3477

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง     1,042,489 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 8 เขต

การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อ าเภอ 193 ต าบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 72 แห่ง

อบต. 129 แห่ง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  0 4351 8275

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 0 4351 6672 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 0 4351 6493-4

จังหวัดร้อยเอ็ด

ท่ีอยู่ 579 หมู่ 4 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 6494 โทรสาร 0 4351 8275

e-mail : roiet@ect.go.th

ค ำขวัญ : สิบเอ็ดประตูเมืองงำม เรืองนำมพระสูงใหญ่ ผ้ำไหมสำเกต บุญผะเหวดประเพณี มหำเจดีย์ชัยมงคล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด

            งำมน่ำยลบึงพลำญชัย เขตกว้ำงไกลทุ่งกุลำ โลกลือชำข้ำวหอมมะลิ

นายเจตนิพิฐ  สาสิม
รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 

นายดัมพ์  สุริโย
ผอ.สนง.กกต.จว. 



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายอนุกูล ศรีจันทร์งาม ผอ.สนง.กกต.จว. 080 242 7379

นางณภัทร  อินทร์แผลง หน.กลุ่มงาน 081 965 4608
นายดุลยวัฒน์ เสียงหวาน รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 097 302 6536 นางกฤติยา ระเบียบแหวน พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 094 127 4911

นางสาวกิตติภรณ์ วิไลศรีประเสริฐ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 099 973 7768
นางสาวอภิสรา บุญเรือง พนักงานบริการ 083 355 8904
นายวชน  เครือทอง พนักงานขับรถยนต์ 088 329 0935

นางรณิดา  เสียงหวาน หน.กลุ่มงาน 085 884 3523 นายนิรัติศัย    นิลสาคู หน.กลุ่มงาน 091 698 9998
นางอภิญญา  บุษบา พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 084 583 5942 นายพีรพล  ศรีเทพประดิษฐ พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 099 154 5941
นายอลงกต ประทุมสิทธ์ิ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 081 768 5228 นายบุญโฮม บัวระภา พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 099 035 1522
นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพพัฒนมงคล พนักงานการเลือกต้ังปฏิบัติการ 098 123 0034
นางสาวชาลิดา ทรงคุณ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานพิเศษ 093 535 6622

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง   จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส
ชาย 319,099 คน การปกครองแบ่งออกเป็น
หญิง 318,242 คน
รวม 637,341 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. - แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 27 แห่ง

อบต. 71 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร 042814733

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

14 อ าเภอ      71 ต าบล 

จังหวัดเลย
ค าขวัญ  :  เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถ่ินท่ีอยู่อริยสงฆ์ ม่ันคงความสะอาด

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดเลย

ท่ีอยู่  92/50 ถนนเลย - ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์  042 814732-3      โทรสาร.  042 814734

e-mail : Loei@ect.go.th

นายอนุกูล  ศรีจันทร์งาม
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายดุลยวัฒน์ เสียงหวาน
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายนเรศ  สุวรรณกูฏ ผอ.สนง.กกต.จว. 062 197 0178

นางพิชญ์ภัค แพบุตร หน.กลุ่มงาน 087 653 5996
นายสุวิทย์ ประทุมดี รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 098 229 1852 น.ส.อมรรัตน์  เกษการ นงช.ชก. 087 933 5369

น.ส.พิมพ์สิริ โมลิพันธ์ นงช.ปก. 088 122 2858
น.ส.พัทธนันท์ รามโกมุท จธก.ปง(ช่วยฯ สนง.กกต.จว.อด.) 085 755 5944
นายผลศักด์ิ  มณีวงษ์ พขร. 085 766 9933
นายประสิทธ์ิชัย  มีกุล พบก. 088 116 6150

นายสมัย  บัวจูม หน.กลุ่มงาน 088 299 4674 นายวชร  อุรากุล หน.กลุ่มงาน 086 651 8949
นายสุเมธา  โอษะคลัง พลต.ชก. 089 747 4545 นางสุรีย์อร  จันทร์ค า พลต.ชก.(งานพรรคการเมือง) 089 628 0816
น.ส.จีรวรรณ มะลิทอง พลต.ชก. 085 008 4973 น.ส.ธัญญพัทธ์ บุษสุวรรณพัฒน์ พลต.ชก.(งานพรรคการเมือง) 095 464 2628
นายบรรเลง  กระจ่างวงศ์ พลต.ชก. 091 014 8109 น.ส.อัญญา  เหลืองรุ่งโรจน์ พสต.ปก. 086 869 2635
น.ส.ชญาดา  ภาสุธนรัฐ พลต.ปก. 090 290 8645 นายสถาปณวัฒน์  นนท์ศิลา พสต.ปก. 083 129 6645
นายธนพัฒน์  บ ารุงเกตอุดม พลต.ปก. 088 470 8077

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 575,098 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 9 เขต
หญิง 591,105 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 22  อ าเภอ  206  ต าบล
รวม 1,166,203 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. แห่ง
 ทม. 2 แห่ง
ทต. 35 แห่ง

อบต. 179 แห่ง

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  045-616205-6

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 045-616205-6 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง โทรสำร 045-616205-6

จังหวัด ศรีสะเกษ

ท่ีอยู่  8 ม.10 ถนนทองมาก ต าบลโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-616205-6      โทรสาร.  045-826-494

E-mail : Sisaket@ect.go.th

ค ำขวัญ  :  ศรีสะเกษ แดนปรำสำทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงล ำดวน หลำกล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ ำสำมัคคี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ

นายนเรศ  สุวรรณกูฏ
ผอ.สนง.กกต.จว.ศก

นายสุวิทย์ ประทุมดี
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ศก.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายวันชัย  โชควิเศษชัยสิทธ์ิ ผอ.สนง.กกต.จว. 08-2956-9653

นางบุหงา  พันธ์ุปัทมา หน.กลุ่มงาน 09-5648-8928
น.ส.จุฑามาศ  จันโท รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 09-0553-9445 น.ส.กมลพรรณ  มาลีลัย นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 08-4428-7893

น.ส.น  าฝน  สวาทวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 08-1061-4861
น.ส.จริยา  นิลเขต นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 06-5395-5561
น.ส.บุญทริกา  สาขามุละ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08-1749-6264
นายสัญญา  ศรีสถาน พนง.ขับรถยนต์ 09-0354-6898
นายฐนปกรญ์  สุราษฎร์ พนักงานบริการ 08-6459-5264

นายบวรศิลป์  พันธ์ุปัทมา หน.กลุ่มงาน 09-7317-1551 นายสมชาย  พรมหา หน.กลุ่มงาน 08-9943-7970
นางวริษฐา  รอดสว่าง พนักงานการเลือกตั งช านาญการ 09-2246-9239 นายมานพ  คารมย์กลาง พนักงานการเลือกตั งช านาญการ 09-5186-1790
น.ส.ปัณฑารีย์  ปกรณ์เกียรติยศ พนักงานการเลือกตั งช านาญการ 08-9622-8675 นายสุริยา  วงษาแก้ว พนักงานการเลือกตั งช านาญการ 09-1065-7933
นายวรทศ  บุญเลิศล  า พนักงานการเลือกตั งช านาญการ 09-8097-0045 นายจักรกฤษณ์  พิมพ์สิน พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 08-8323-3979
นายณัฐพจน์  คึ มยะราช พนักงานการเลือกตั งช านาญการ 08-1546-2939 น.ส.ปริตา  ปิติวัฒนะภัทร พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 08-9799-7334
น.ส.ดาวฤกษ์  บุญมีมา พนักงานการเลือกตั งปฏิบัติการ 09-8265-7057
น.ส.นัชชานันทต์ิ วงศ์กาฬสินธ์ุ พนักงานการเลือกตั งปฏิบัติการ 09-8914-2426

จ านวนผู้มีสิทธเลือกตั ง      ชาย 456,540 คน จ านวนเขตเลือกตั ง ส.ส 7
หญิง 470,772 คน การปกครองแบ่งออกเป็น      18 อ าเภอ 125 ต าบล

รวม 927,312 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
*ข้อมูล ณ วันท่ี  ๑๓ ม.ค.๒๕๖๖ อบจ. 1 แห่ง

ทน. 1 แห่ง
 ทม.  - แห่ง
ทต. 65 แห่ง

อบต. 74 แห่ง

จังหวัดสกลนคร
ค ำขวัญ  : พระธำตุเชิงชุมคู่บ้ำน  พระต ำหนักภูพำนคู่เมือง  งำมลือเล่ืองหนองหำร  แลตระกำรปรำสำทผ้ึง  สวยสุดซ้ึงสำวภูไท  ถ่ินม่ันในพุทธธรรม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสกลนคร
ท่ีอยู่  357  ถนนสกลนคร – กาฬสินธ์ุ  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมืองสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0–4271-6597 (อก.), 0–4271-6690 (ลต./สร.)  และ  0-4271-3202 (สส./พม.)

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  0-4271-6597

e-mail : saraban_snk@ect.go.th

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 0-4271-6690 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 0-4271-3202

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

นายวันชัย  โชควิเศษชัยสิทธิ์
ผอ.สนง.กกต.จว.

นางสาวจุฑามาศ  จันโท
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
ร.ต.อ. นิยม เพ็ชรโกมล ผอ.สนง.กกต.จว. 089 210 7863

น.ส.สมพร  แสงนิล หน.กลุ่มงาน 065 879 4195
ว่าง รอง ผอ.สนง.กกต.จว. นางจันทร์ฉาย  แสงนิล นักวิชาการเงินและบัญชี 094 454 2642

นางมนญ์ญพัชญ์  รวมอร่าม นักวิชาการเงินและบัญชี 087 447 8670
ด.ต.สมภพ  ไชยเดช นักจัดการงานท่ัวไป 095 330 0079
นายมาวิน  ราญาติ เจ้าพนักงานธุรการ 061 951 8100
นายสมชาย  ห่อทรัพย์ พนักงานบริการ 084 391 5954
นายวัฒนา  บูรณะ พนักงานขับรถยนต์ 092 561 3135

นายศิริศักด์ิ  ใหม่คามิ หน.กลุ่มงาน 095 917 9254 น.ส.สมควร  เพียซ้าย หน.กลุ่มงาน 094 284 3105
นายวีรพงษ์  เหิมฉลาด พนักงานการเลือกต้ัง 081 549 2067 นายพรชัย  พันธุมา พนักงานสืบสวนและไต่สวน 081 346 7319
น.ส.ผกาทิพย์  มูลศาสตรสาทร พนักงานการเลือกต้ัง 094 536 2692 นางจิรนันท์  ประท่ินนพคุณ พนักงานสืบสวนและไต่สวน 084 711 1662
น.ส.อิสรีย์  ยงย่ิงยืน พนักงานการเลือกต้ัง 094 542 2424 นายณัฐ  จันทร์มาลา พนักงานการเลือกต้ัง 081 070 6490
นางสาวชนิษฐา  ของเดิม พนักงานการเลือกต้ัง 098 513 9054 น.ส.ศศิธร  ศาลางาม นิติกร 086 397 8791
นายเอกชัย  ครองข้าว พนักงานการเลือกต้ัง 082 888 6768
นางสาวปาริฉัตร   เกตุแก้ว พนักงานการเลือกต้ัง 083 356 6396
นายกันตธร  ร่าเริงย่ิง พนักงานการเลือกต้ัง 094 512 1129

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง     รวม 911,368                  คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 8     เขต
การปกครองแบ่งออกเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 27 แห่ง

อบต. 144 แห่ง

จังหวัดสุรินทร์

ท่ีอยู่  เลขท่ี 9 ถนนเทศบาล 4 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044 710 333       โทรสาร.  044 710 334

e-mail : surin@ect.go.th

 17    อ าเภอ  158   ต าบล

ค ำขวัญ  :  สุรินทร์ ถ่ินช้ำงใหญ่ ผ้ำไหมงำม ประค ำสวย ร่ ำรวยปรำสำท ผักกำดหวำน ข้ำวสำรหอม งำมพร้อมวัฒนธรรม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  044 710 334

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 044 710 336 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 044 710 335

ร้อยต ำรวจเอก นิยม  เพ็ชรโกมล
ผอ.สนง.กกต.จว.

ว่ำง
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์

นายสงกรานต์  ไชยพา ผอ.สนง.กกต.จว. 09 8105 5294
นางสุภาวดี ประเสริฐไทย หน.กลุ่มงาน 08 5742 5550

ด.ต.วิทย์ชนันท์ สกุลภัณฑารักษ์ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 08 0419 5553 น.ส.สกุลยา  รักษ์มณี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 09 7321 5455
นางศิริพร  สืบประเสริฐกุล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 08 9420 9691
นางชาลินี  บุญตาระวะ นักจัดการงานท่ัวไปข านาญการ 08 7232 0581
นางจีลภา  ล่ิมบุญสืบสาย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 08 9941 4988
นายเฉลิมพล พิมพ์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 3671 7299
นายเอกพงษ์  เทจุรัตน์ พนง.ขับรถยนต์ 08 1482 8521
น.ส.ชนาภัทร แก้วจันทร์ พนง.บริการ 06 4261 5741

ร.ต.อ.ทวี  ศรีวรษา หน.กลุ่มงาน 08 3674 2172 นายมนต์ชัย  นาคมนต์ หน.กลุ่มงาน 09 6942 1414
น.ส.ทรงสุดา  อัฒจักร พนง.เลือกต้ังช านาญการ 08 0316 2620 นายณัฐณรงค์  สูฝน พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 09 5664 5054
นายธวัชชัย  ชนไฮ พนง.เลือกต้ังช านาญการ 08 9376 3543 ร.ต.อ.สุประจักษ์  มิตรรัตน์ พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 08 2495 9745
นางฐิติพร  วิวัฒน์มนัสกุล พนง.เลือกต้ังช านาญการ 08 3150 0011 น.ส.ฐติยาพร ติณณ์ณภัทรสกุล พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 06 4850 0093

นายวิสาข  แคว้นคอนฉิม พนง.สืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 08 6636 8142
นางนัฐธินา  รัตนา พนง.เลือกต้ังช านาญการ 06 2915 6964

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง  ชาย 193,612 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3
หญิง 208,011 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 9  อ าเภอ  62  ต าบล
รวม 401,623 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทม. 2 แห่ง
ทต. 17 แห่ง

อบต. 48 แห่ง

จังหวัดหนองคำย

ท่ีอยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย  ถนนหลักเมือง  ต าบลหนองกอมเกาะ  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  43000
โทรศัพท์ 042 422 850, 042 423 075 โทรสาร 042 422 675

ค ำขวัญ :  อนุสำวรีย์ปรำบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพำนไทยลำว 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดหนองคำย

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  042 422 675

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 042 422 675 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 042 422 675

e-mail : nongkhai@ect.go.th

นายสงกรานต์  ไชยพา
ผอ.สนง.กกต.จว.

ด.ต.วิทย์ชนันท์  สกุลภัณฑารักษ์ 
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.สนง.กกต.จว.

หนองบัวล าภู
081 661 7836

นางสาวทัศนีย์ น่ิมพานิชย์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 062 359 6416
นายกิตติภัค ศรีกงพาน รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 086 235 4202 หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ

น.ส.โสภาวรรณ แป้นนอก นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 081 964 4695

น.ส.รดา พันล าภักด์ิ นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 093 461 9464
นายณัฐพงษ์ ผิวอ่อน เจ้าพนักงานธุรการ (ช่วย) 083 363 0172
น.ส.พัชรินทร์ สีมาแก้ว พนักงานบริการ 088 321 1481
นายทองมา เศษรักษา พนักงานขับรถยนต์ 092 375 1446

นายสมคิด แสงวิชัย พนักงานการเลือกต้ังช านาญการพิเศษ 080 316 5979 นายวิวัฒน์ คิดสุขุม พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการพิเศษ 080 316 5979

นายชวนชัย ช่วยศรี พนักงานการเลือกต้ัง ชก. 086 876 2605 นายณรงค์ รัตนพลแสน พนง.สืบสวนและไต่สวน ชก. 097 310 9188
นายจิรายุ สวรรค์พรหม พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 061 035 1070 นายวิเศษ วงษ์พรม พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 081 261 7579
นายสิทธิพร วงค์ร้อย พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 083 058 0308
น.ส.ธัญญลักษณ์ ไชยค าหาญ พนักงานการเลือกต้ัง ปก. 063 390 4614 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง      ชาย 195,925 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 3      เขต
หญิง 198,001 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 6  อ าเภอ  59  ต าบล
รวม 393,926 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 23 แห่ง

อบต. 43 แห่ง

จังหวัดหนองบัวล ำภู
ค ำขวัญ :  ศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อุทยำนแห่งชำติภูเก้ำภูพำนค ำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขำว
              เด่นสกำวถ  ำเอรำวัณ นครเข่ือนขันธ์กำบแก้วบัวบำน

ข้อมูลจังหวัดข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  โทรสำร 042 316 740-1 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรสำร 042 316 740-1

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม

รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ

หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู
ท่ีอยู่  999 หมู่ท่ี 2 ต าบลล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 39000

โทรศัพท์ 042-316740,042-315710,042-316741      โทรสาร.  042-316740 ต่อ 103-104,208
e-mail : nongbua@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  042 316 740-1

นายกิตติคุณ ศิริโยธา
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายกิตติภัค ศรีกงพาน
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นายนวัต บุญศรี ผอ.สนง.กกต.จว. 085 459 8887

นายอ านาจ ตุลาดิลก หน.กลุ่มงาน 081 725 0175
น.ส.เกษสุดา อาภาวัณสงค์ รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 089 624 5357 น.ส.ธีรยา ชูช่วย นวช.กง.ชก. 091 015 1416

น.ส.มณีรัตน์รักษ์ ไชยดี จนท.ธก.ปฏิบัติงาน 090 246 1609
นายวีระสิทธ์ิ ชุมนุม พนง.ขับรถยนต์ 095 651 8568
นายองอาจ ผ่องแผ้ว พนง.บก. 062 175 1306

นางญดา ชาลีพุทธาพงศ์ หน.กลุ่มงาน 093 358 5726 นางสาวมธุรดา ทวีพจน์ หน.กลุ่มงาน 092 839 5927
น.ส.ณัชชา ไชยกุล พนง.ลต.ชก. 095 693 5645 นายไพรัตน์ ฝ่ายบุตร พนง.สส.ชก. 099 394 5322
น.ส.จิราภรณ์ นรินทร์ พนง.ลต.ชก. 087 445 4546 นางเอมอร นาราษฎร์ พนง.ลต.ชก. 086 879 7274
นายกฤตพร ชะนา พนง.ลต.ปก 095 605 8100 นายเกรียงไกร ปาตะบุตร ลจ. 089 423 6356
นายมีชัย อนุกูล จพง.ธก.ช านาญงานพิเศษ 099 210 8907

จ านวนประชากร        ชาย 186,594 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 2
หญิง 188,788 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ   56   ต าบล
รวม 375,382 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. - แห่ง
 ทม. 1 แห่ง
ทต. 23 แห่ง

อบต. 39 แห่ง

ค ำขวัญ : พระมงคลม่ิงเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน  ำ งำมล  ำถ  ำศักด์ิสิทธ์ิ เทพนิมิตพระเหลำ เกำะแก่งเขำแสนสวย เลอค่ำด้วยผ้ำไหม รำษฎร์เล่ือมใสใฝ่ธรรม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทร/โทรสำร  045 523 134

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม โทร/โทรสำร 045 523 775 กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทร 045 523 169

จังหวัดอ ำนำจเจริญ

ท่ีอยู่  52 หมู่ 13 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 045 523 134      โทรสาร. 045 523 134

e-mail : saraban_acr@ect.go.th

นายนวัต บุญศรี
ผอ.สนง.กกต.จว.

น.ส.เกษสุดา อาภาวัณสงค์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
ว่าท่ี ร.ต.สัมพันธ์ แสงค าเลิศ ผอ.สนง.กกต.จว. 092-4424224

นายวารินทร์ ประจงสาร หน.กลุ่มงาน 084-6026286
นายกฤษฎา สัพโส นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 083-4143399
น.ส.นุชนาถ วงศ์วรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 089-6832556
นางสาวพัทธนันท์ รามโกมุทเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 085-7555944
นายจิรวัฒน์ ภูแสงศรี พนักงานขับรถ 080-7587599
นายสุเทพ หุ่นทอง พนักงานบริการ 088-5115966

นายเศวต สายพรหม หน.กลุ่มงาน 087-4922159 นายวิเชียร เขตประทุม หน.กลุ่มงาน 091-3733313
น.ส.กิติมา สายืน พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 087-5995945 นายรพีภัทร เถ่ือนโทสาร พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 086-7171785
น.ส.กรรณิการณ์ สวัสด์ิมูล พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 080-1916564 ว่าท่ีร้อยตรีศุภวัชช บุญไชย พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 081-2631844
น.ส.เกษรา ศิริรัตน์ พนักงานการเลือกต้ังช านาญการ 085-8550176 นายเจตริน ละชินลา พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 097-2843601

นายนคร วีระเถกิงชีวี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 081-9645989

จ านวนผู้มีสิทธเลือกต้ัง   จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 9
ชาย 592,367 คน การปกครองแบ่งออกเป็น
หญิง 628,367 คน
รวม 1,220,734 คน อบจ. 1 แห่ง

ทน. 1 แห่ง
 ทม. 3 แห่ง
ทต. 67 แห่ง

อบต. 109 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรสำร  042-211116 ต่อ 1

กลุ่มงำนจัดกำรเลือกต้ังและกำรมีส่วนร่วม กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด

20     อ าเภอ       156   ต าบล

จังหวัดอุดรธำนี
ค ำขวัญ  :  กรมหลวงประจักษ์ฯสร้ำงเมือง ลือเล่ืองแหล่งธรรมะ อำรยธรรมห้ำพันปี ธำนีผ้ำหม่ีขิด ธรรมชำติเนรมิตทะเลบัวแดง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดอุดรธำนี

ท่ีอยู่  เลขท่ี 55/55 หมู่ 5 บ้านดงอุดม ถนนรอบเมือง ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์  042-211116      โทรสาร.  042-211116 , 042-211117

e-mail : udonthani@ect.go.th

             แรงศรัทธำศรีสุทโธ ปทุมมำค ำชะโนด

ว่าท่ีร้อยตรี สัมพันธ์ แสงค าเลิศ
ผอ.สนง.กกต.จว.อุดรธานี



ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์
นางยุรดา  ทองธนฐากุล ผอ.สนง.กกต.จว. 094 - 4555363

พ.ต.ต.หญิง มณีวรรณ กระจ่างวงศ์ หน.กลุ่มงาน 089 - 8472875
นายประวิทย์ ก้อนทองดี รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 082 - 1526226 นางจันทิรา  พันธ์ุเพ็ง นักจัดการงานท่ัวไป (ชก) 089 - 7204588

น.ส.ชุติมา  ภักดีไทย นักจัดการงานท่ัวไป (ชก) 086 - 8793995
น.ส.ละมัย  พรมลี นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก) 084 - 6716137
นายน าโชค  ค ากุณา นักจัดการงานท่ัวไป (ชก) 080 - 1715387
น.ส.สุมิตรา  สายแวว นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก) 083 - 7449395
นายพุทธิพงศ์  แก้วสุข เจ้าพนักงานธุรการ (ปง) 080 - 4680202
นายศิริพงษ์  ค าบ่อ พนักงานขับรถยนต์ 080 - 7411891
นายกนก  จันทร์พันธ์ พนักงานบริการ 098 - 7892517

น.ส.วีรนันท์ เข่ือนเพชร หน.กลุ่มงาน 081 - 8282196 นายเอกวิทย์  สารการ หน.กลุ่มงาน 085 - 6828859
น.ส.นฤมล  ชัยยะ พนักงานการเลือกต้ัง (ชก) 085 - 6112010 ด.ต.ปัญญา สิทธิจินดา พนักงานสืบสวนและไต่สวน (ชก) 081 - 7902590
นางจันทร์ดี  เถาว์ชาลี พนักงานการเลือกต้ัง (ชก) 085 - 1373731 นายชัยยพัฒน์  หินนาค พนักงานสืบสวนและไต่สวน (ชก) 091 - 0681256
นายณัฐพงศ์ ศรีเศษ พนักงานการเลือกต้ัง (ชก) 090 - 3436899 นายปวันวิทย์ จงเฉลิมชัยฤกษ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน (ชก) 086 - 8773655
นายไกรสิทธ์ิ  อาภาวัณสงค์ พนักงานการเลือกต้ัง (ชก) 081 - 2602006 นายณัฐชนน  วิมล พนักงานสืบสวนและไต่สวน (ชก) 099 - 2256603
นายเพชรพิทักษ์ วิเศษหม่ืน พนักงานการเลือกต้ัง (ปก) 096 - 8069936 น.ส.ภัทรศญา  ห่อทรัพย์ พนักงานสืบสวนและไต่สวน (ชก) 098 - 3866163

นางนุชจรี  แสงอ้ือ พนักงานการเลือกต้ัง (ชก) 089 - 6280747
น.ส.ภีรชา  ประพรม พนักงานการเลือกต้ัง (ชก) 080 - 5459955
น.ส.วลัยพร  สิมสุวรรณ พนักงานการเลือกต้ัง (ชก) 083 - 3041601

ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลจังหวัด
จ านวนผู้ประชากร      1,869,806 คน จ านวนเขตเลือกต้ัง ส.ส 11 เขต

ชาย 932,120 คน การปกครองแบ่งออกเป็น
หญิง 937,686 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อบจ. 1 แห่ง
ทน. 1 แห่ง
 ทม. 4 แห่ง
ทต. 54 แห่ง

อบต. 179 แห่ง

โทรศัพท์ กลุ่มงานอ านวยการ 0 - 4535 - 5366    กลุ่มงานจัดการเลือกต้ังและการมีส่วนร่วม 0 - 4531 - 7600  
กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง 0-4521-0329    โทรสาร. 0-4531-1661  e-mail : ubon@ect.go.th

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร  โทรศัพท์ 0 - 4535 - 5366

25  อ าเภอ   216   ต าบล

จังหวัดอุบลรำชธำนี
ค ำขวัญ  :  อุบลเมืองดอกบัวงำม แม่น  ำสองสี มีปลำแซ่บหลำย หำดทรำยแก่งหิน ถ่ินไทยนักปรำชญ์ ทวยรำษฎร์ใฝ่ธรรม งำมล  ำเทียนพรรษำ 
             ผำแต้มก่อนประวัติศำสตร์ ฉลำดภูมิปัญญำท้องถ่ิน ดินแดนอนุสำวรีย์คนดีศรีอุบล

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี
ท่ีอยู่ 999 หมู่ 10 ถนนเล่ียงเมือง ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

กลุ่มงำนสืบสวนสอบสวนและพรรคกำรเมือง  โทรศัพท์ 0 - 4521 - 0329กลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม  โทรศัพท์ 0 - 4531 - 7600

นางยุรดา  ทองธนฐากุล
ผอ.สนง.กกต.จว.

นายประวิทย์ ก้อนทองดี
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.
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