
คณะกรรมการการเลือกต้ัง

นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี
กรรมการการเลือกตั้ง

นายอิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ศาสตราจารย์สันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์
กรรมการการเลือกตั้ง

นายปกรณ์  มหรรณพ
กรรมการการเลือกตั้ง

นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย
กรรมการการเลือกตั้ง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
กรรมการการเลือกตั้ง

นายฐิติเชฏฐ์   นุชนาฏ
กรรมการการเลือกตั้ง



นายอนชุา  จนัทร์สุริยา ที่ปรึกษา
นายปรัชญา  ไทยกล้า ที่ปรึกษา
หมอ่มหลวง สุระพงศ์  เทวกลุ ผู้เชี่ยวชาญ
พล.ต.ท. จตุพล  ปานรักษา ผู้เชี่ยวชาญ

- ผู้เชี่ยวชาญ
นายชนาธิป  บณุยเกตุ พนกังานตามสัญญาจา้ง
น.ส.นฐินนัต์  ศรีลาศักด์ิ เลขานกุาร

คณะทีป่รกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ที่ปรกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจ าประธานกรรมการการเลือกต้ัง

นายอนุชา  จันทร์สุริยา
ที่ปรึกษาประจ า ปธ.กกต.

น.ส.นฐินันต์ ศรีลาศักดิ์
เลขานุการ

นายปรัชญา ไทยกล้า
ที่ปรึกษาประจ า ปธ.กกต.

หม่อมหลวง สุระพงศ์  เทวกุล
ผู้เชี่ยวชาญประจ า ปธ.กกต.

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

-
ผู้เชี่ยวชาญประจ า ปธ.กกต.

นายชนาธิป  บุณยเกตุ
พนักงานตามสัญญาจ้าง



นางธีราลักษณ์  รมยานนท์ ที่ปรึกษา
นายอฌัษไธค์  รัตนดิลก ณ ภูเกต็ ผู้เชี่ยวชาญ
พล.ต.ต. บญุส่ง  จรีะเรืองรัตนา ผู้เชี่ยวชาญ
นายตนภัุทร  รัตนพลูชยั ผู้เชี่ยวชาญ

- พนกังานตามสัญญาจา้ง
นายธเนศพล  พถูาวรวงศ์ เลขานกุาร
นายเอนก  เอนกธนะสุวรรณ ผู้ชว่ยเลขานกุาร
นางสาวอฏัฐารจ  ชาวชน ผู้ชว่ยเลขานกุาร

คณะทีป่รกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ที่ปรกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจ ากรรมการการเลือกต้ัง (ศาสตราจารย์สันทดั  ศิรอินันต์ไพบูลย์)

-
พนักงานตามสัญญาจ้าง

นางธีราลักษณ์  รมยานนท์
ที่ปรึกษาประจ า กกต.

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

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

นายธเนศพล  พูถาวรวงศ์
เลขานุการ

นายตนุภัทร รัตนพูลชัย
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.



นายสยุมพร  ล่ิมไทย ที่ปรึกษา
นายเริงศักด์ิ  มหาวินจิฉยัมนตรี ผู้เชี่ยวชาญ
นายเอนก  เกษมสุข ผู้เชี่ยวชาญ
นายนนัทวัิฒน ์ สามารถ ผู้เชี่ยวชาญ
นายสมดี  คชาย่ังยืน พนกังานตามสัญญาจา้ง
นายสมศักด์ิ  สุริยมงคล เลขานกุาร

ที่ปรกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจ ากรรมการการเลือกต้ัง (นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย)

คณะทีป่รกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมการการเลือกต้ัง

นายสมศักดิ์  สุริยมงคล
เลขานุการ

นายสมดี  คชายั่งยืน
พนักงานตามสัญญาจ้าง

นายสยุมพร  ลิ่มไทย
ที่ปรึกษาประจ า กกต.

นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายนันทิวัฒน์  สามารถ
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายเอนก  เกษมสุข
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.



นายธัชสกล  พรหมจมาศ ที่ปรึกษา
พล.ต.ท. สมคิด  บญุถนอม ผู้เชี่ยวชาญ
นายอภิชยั  เจษฎานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ
นายบญุมา  เตชะวณิช ผู้เชี่ยวชาญ
นายบณุยเกยีรติ  รักชาติเจริญ พนกังานตามสัญญาจา้ง
นายพลวัฒน ์ พริติชยัธนกลุ เลขานกุาร
นายสุริยา ดารากร ณ อยุธยา ผู้ชว่ยเลขานกุาร
นายยุทธนา  ปยิะจนัทร์ ผู้ชว่ยเลขานกุาร

คณะทีป่รกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ที่ปรกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจ ากรรมการการเลือกต้ัง (นายฉัตรไชย  จันทรพ์รายศรี)

นายธัชสกล พรหมจมาศ
ที่ปรึกษาประจ า กกต.

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

นายอภิชัย  เจษฎานนท์
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายบุญมา เตชะวณิช
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ
พนักงานตามสัญญาจ้าง

นายพลวัฒน์ พิรติชัยธนกุล
เลขานุการ



พลโท สมบติั  ปานกลุ ที่ปรึกษา
พล.ต.ท. ยุทธนา  ไทยภักดี ผู้เชี่ยวชาญ
นายประดิษฐ์  ขนัติกาโร ผู้เชี่ยวชาญ
นายชยัวัฒน ์ ลิมปว์รรณธะ ผู้เชี่ยวชาญ

- พนกังานตามสัญญาจา้ง
นางกรวรรณ  วังสถาพร เลขานกุาร
นางสาวสุกฤตา  วงศ์นนัตา ผู้ชว่ยเลขานกุาร
นายกฤตธี  ศิริวิทยากร ผู้ชว่ยเลขานกุาร

คณะทีป่รกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ที่ปรกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจ ากรรมการการเลือกต้ัง (นายปกรณ ์ มหรรณพ) 

-
พนักงานตามสัญญาจ้าง

พลโท สมบัติ  ปานกุล
ที่ปรึกษาประจ า กกต.

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

นายประดิษฐ์  ขันติกาโร
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นางกรวรรณ  วังสถาพร
เลขานุการ



นายชวลิต   ชขูจร ที่ปรึกษา
พ.ต.ท. ค านณู  สุทธิเศรณี ผู้เชี่ยวชาญ
นายวรรพภั์ทร  หรัิญชลรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ
นายสุเมธา  คงคิด ผู้เชี่ยวชาญ

- พนกังานตามสัญญาจา้ง
นายสุทธิพงษ ์ กาญจนเกษร เลขานกุาร
นางสาวลักษณ์มน  เลิศวิกยั ผู้ชว่ยเลขานกุาร

ที่ปรกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจ ากรรมการการเลือกต้ัง (นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ)

คณะทีป่รกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมการการเลือกต้ัง

นายชวลิต  ชูขจร
ที่ปรึกษาประจ า กกต.

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

นายวรรพ์ภัทร  หิรัญชลรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายสุเมธา  คงคิด
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

-
พนักงานตามสัญญาจ้าง

นายสุทธิพงษ์  กาญจนเกษร
เลขานุการ



นายปรีชา  เอื้ออนนัตธนกลุ ที่ปรึกษา
นายทวี  ปยิะพฒันา ผู้เชี่ยวชาญ
นายสมชาย  อศัวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญ
พล.ต.ต. ทรงพล  วัธนะชยั ผู้เชี่ยวชาญ

- พนกังานตามสัญญาจา้ง
- เลขานกุาร

นางสาวณุชจรินทร์  รัตนนาคินทร์ ผู้ชว่ยเลขานกุาร

คณะทีป่รกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ที่ปรกึษา ผู้เช่ียวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจ ากรรมการการเลือกต้ัง (นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ) 

-
พนักงานตามสัญญาจ้าง

นายปรีชา  เอื้ออนันตธนกุล
ที่ปรึกษาประจ า กกต.

นายทวี ปิยะพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

นายสมชาย อัศวเศรณี
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

พล.ต.ต. ทรงพล  วัธนะชัย
ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต.

-
เลขานุการ



พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา ลธ.กกต. 02 141 8877 , 02 141 8566
นายดุษฎี  พรสุขสวัสด์ิ รอง ลธ.กกต. 02 141 8101
นายเมธา  ศิลาพนัธ์ รอง ลธ.กกต. 02 141 8497
นายแสวง  บญุมี รอง ลธ.กกต. 02 141 8423
นายกฤช  เอื้อวงศ์ รอง ลธ.กกต. 
นายณัฏฐ์  เล่าสีหส์วกลุ รอง ลธ.กกต. 02 141 8257

นายไพบลูย์  เหล็กพรหม ผอ.สพต. 02 141 8990

            02 141 8571 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมอืงและการเลือกต้ัง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง และผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมอืงและการเลือกต้ัง

นายเมธา  ศิลาพันธ์
รอง ลธ.กกต.

นายณัฏฐ์  เล่าสีห์สวกุล
รอง ลธ.กกต.

นายแสวง  บุญมี
รอง ลธ.กกต.

นายดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์
รอง ลธ.กกต.

พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา
ลธ.กกต.

นายกฤช  เอื้อวงศ์
รอง ลธ.กกต. 



นายสุชาติ  ใจภักดี ผชพ. (ชว่ย) สสพ. 02 141 8400

นายกฤษเรศ วังทะพนัธ์ ผชพ. (ชว่ย) สวค. 02 141 8400

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ



น.ส. จนิตนา  ศรีนกุลู ผอ.สบท. 02 141 8575
โทรสาร 02 143 8602

น.ส.มนสันนัท ์วิทนา รอง ผอ.สบท. 02 141 8203
ฝ่ายกิจการทั่วไป (ฝกท.) โทรสาร 02 143 8603

นางนนัทชิา อรรถจรูญ ผอ.ฝกท. 02 141 8577
ฝ่ายวเิทศสมัพันธ ์(ฝวส.) โทรสาร 02 143 8606

นายคงยศ  บญุรักษ์ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ศก. 02 141 2639
รกน. ผอ.ฝวส.

ส านักงานเลขาธกิาร (สง.ลธ.) โทรสาร 02 143 8598 - 9
นายธนติ ภักดีสังข์ ผอ.สง.ลธ. 02 142 3305

ภารกิจงานบริหารกลาง  จัดแบ่งส่วนงานเป็น 5 ส านัก 

ส านักบริหารทั่วไป (สบท.)

น.ส.จินตนา ศรีนุกูล
ผอ.สบท.

น.ส.มนัสนันท์  วิทนา
รอง ผอ.สบท.

นางนันทิชา อรรถจรูญ
ผอ.ฝกท.

นายคงยศ  บุญรักษ์
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ศรีสะเกษ

รกน. ผอ.ฝวส.

นายธนิต ภักดีสังข์
ผอ.สง.ลธ.



น.ส.กญัญา   ตันติธัญญากร ผอ.สกค. 02 141 8601
นายเรืองศักด์ิ  สวัสดิวร รอง ผอ.สกค. 02 141 8604

นางจตุัพร สรรค์นกิร ผอ.ฝบช. 02 141 8620

น.ส.กาญจนา  วิสุทธิวัฒน์ ผอ.ฝกง. 02-141-8608

นายพวัสส์  กลุนนทเ์ลิศสิน ผอ.ฝพด. 02 141 8632

ส านักการคลัง (สกค.)

ฝ่ายบัญชี (ฝบช.) โทรสาร 02 143 8610

ฝ่ายการเงิน (ฝกง.) โทรสาร 02 143 8609

ฝ่ายพัสดุ (ฝพด.) โทรสาร 02 143 8611

น.ส.กัญญา  ตันติธัญญากร
ผอ.สกค.

นายเรืองศักดิ์ สวัสดิวร
รอง ผอ.สกค.

นางจัตุพร สรรค์นิกร
ผอ.ฝบช.

น.ส.กาญจนา  วิสุทธิวัฒน์
ผอ.ฝกง.

นายพวัสส์  กุลนนท์เลิศสิน
ผอ.ฝพด.



นายสาโรช  ไพเราะ ผอ.สนย. 02 141 8652
นางโกศิญา  วิริยะนนัทวงศ์ รอง ผอ.สนย. 02 141 8653

นายนรินทร์  หรัิญประจกัษ ์ ผอ.ฝนย.รกน. ผอ.ฝผง. 02 141 8668

น.ส.ปยิสุดา คงฤทธิศึกษากร ผอ.ฝตป. 02 141 8658

นายนรินทร์  หรัิญประจกัษ ์ ผอ.ฝนย. 02 141 8668

ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์ (สนย.)

ฝ่ายแผนและงบประมาณ (ฝผง.) โทรสาร 01 143 8615

ฝ่ายติดตามและประเมนิผล (ฝตป.) โทรสาร 02 143 8618

ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์ (ฝนย.) โทรสาร 02 143 8616

นายสาโรช ไพเราะ
ผอ.สนย.

นางโกศิญา วิริยะนันทวงศ์
รอง ผอ.สนย.

นายนรินทร์ หิรัญประจักษ์
ผอ.ฝนย. รกน. ผอ.ฝผง.

น.ส.ปิยสุดา  คงฤทธิศึกษากร
ผอ.ฝตป.

นายนรินทร์ หิรัญประจักษ์
ผอ.ฝนย. 



นายขวัญเพชร  ถนอมนาม ผอ.สบค. 02 141 4391
นายสมชาย เทพอารีนนัท์ รอง ผอ.สบค. 02 141 8570

นายส ารวม บญุล้น ผอ.ฝอร. รกน. ผอ.ฝบต. 02 141 8581

นายพจิกัษณ์ กงแจ นิติกร รกน. ผอ.ฝงต. 02 141 8595

นายส ารวม บญุล้น ผอ.ฝอร. 02 141 8581

นายพจิกัษณ์ กงแจ นิติกร รกน. ผอ.ฝงต. 02 141 8595

นายสิรวิชญ ์ง๊ะสมนั รอง ผอ.สนง.กกต.จว.อดุรธานี 02 141 8418
รกน. ผอ.ฝสก.

ฝ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน (ฝงต.) โทรสาร 02 143 8604

ฝ่ายอัตราก าลงัและระบบงาน (ฝอร.) โทรสาร 02 143 8604

ฝ่ายวนัิยและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ฝวน.) โทรสาร 02 143 8604

ฝ่ายสวสัดิการและสทิธปิระโยชน์ (ฝสก.) โทรสาร 02 143 8604

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.)

ฝ่ายสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง (ฝบต.) โทรสาร 02 143 8604

นายขวัญเพชร  ถนอมนาม
ผอ.สบค.

นายสมชาย เทพอารีนันท์
รอง ผอ.สบค

นายส ารวม  บุญล้น
ผอ.ฝอร. รกน. ผอ.ฝบต.

นายส ารวม  บุญล้น
ผอ.ฝอร. 

นายพิจักษณ์  กงแจ
นิติกร รกน. ผอ.ฝงต.

นายพิจักษณ์  กงแจ
นิติกร รกน. ผอ.ฝวน.

นายสิรวิชญ์  ง๊ะสมัน
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.อุดรธานี

รกน.ผอ.ฝสก.



น.ส.ชลีุพร ชาญใบพดั ผอ.สทส. 02 141 8987
น.ส.เมลดา วัชรโรจน์ รอง ผอ.สทส. 02 141 2635

-ว่าง- ผอ.ฝวท.

นายศักด์ิชยั เลิศกติติวัฒนกลุ ผอ.ฝคร. 02 141 8177

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ (สทส.)

ฝ่ายวจิยัและพัฒนาระบบสารสนเทศ (ฝวท.)  โทรสาร 02 143 xxxx

ฝ่ายปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (ฝคร.) 02 143 xxxx

น.ส.ชุลีพร  ชาญใบพัด
ผอ. สทส.

น.ส.เมลดา  วัชรโรจน์
รอง ผอ.สทส.

- ว่าง - นายศักดิ์ชัย  เลิศกิตติวัฒนกุล
ผอ. ฝคร.



นายวิชยั  เดชดี ผอ.สสว.1 02 141 8110
โทรสาร 02 143 8536

นายเอกฤกษ์  พร้อมชัยอนันต์ รอง ผอ.สสว.1 02 141 8112

นายธันวา ชงินวรรณ์ พนง.สืบสวนและไต่สวน 02 141 8122
รกน. ผอ.ฝสว.1

นายเฉลิมวรรณ เพิ่มไพศาลสกลุ พนง.สืบสวนและไต่สวน 02 141 9470
รกน. ผอ.ฝสว.2

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนและวนิิจฉัย 2 ( ฝสว.2)  โทรสาร  02 143 8539 

ภารกิจงานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย จัดแบ่งส่วนงานเป็น 6 ส านัก

ส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1  (สสว.1)

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนและวนิิจฉัย 1 ( ฝสว.1)  โทรสาร  02 143 8538  

นายวิชัย  เดชดี
ผอ.สสว.1

นายเอกฤกษ์  พร้อมชัยอนันต์
รอง ผอ.สสว.1

นายธันวา ชิงนวรรณ์
พนักงานสืบสวนและไต่สวน

รกน. ผอ.ฝสว.1

นายเฉลิมวรรณ เพิ่มไพศาลสกุล
พนักงานสืบสวนและไต่สวน

รกน. ผอ.ฝสว.2



พ.ต.ท. ธนบดี พว่งจนิดา ผอ.สสว.2 02 141 8135
พ.ต.ต. สมคิด  ดอนดง รอง ผอ.สสว.2 02 141 8136

นายพลากร  พาณิชย์ พนง.สืบสวนและไต่สวน 02 141 8151
รกน. ผอ.ฝสว.3

นายชยัยุทธ  สุวัตถิ พนง.สืบสวนและไต่สวน 02 141 8160
รกน. ผอ.ฝสว.4

ส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2  (สสว.2)

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนและวนิิจฉัย 3 (ฝสว.3)  โทรสาร 02 143 8542

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนและวนิิจฉัย 4 (ฝสว.4) โทรสาร 02 143 8543

พ.ต.ท. ธนบดี  พ่วงจินดา
ผอ.สสว.2

นายพลากร พาณิชย์
พนักงานสืบสวนและไต่สวน

รกน. ผอ.ฝสว.3

นายชัยยุทธ  สุวัตถิ
พนักงานสืบสวนและไต่สวน

รกน. ผอ.ฝสว.4

พ.ต.ต. สมคิด  ดอนดง
รอง ผอ.สสว.2



นายครรชติ  เจริญอนิทร์ ผอ.สสว.3 02 141 8164
นายชาญชยั  สมาคม รอง ผอ.สสว.3 02 141 8165

-ว่าง- ผอ.ฝสว.5 02 141 8188

นายอนกุลู  ศรีจนัทร์งาม ผอ.ฝสว.6 02 141 8185

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนและวนิิจฉัย 5 (ฝสว.5)  โทรสาร 02 143 8546

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนและวนิิจฉัย 6 (สสว.6)  โทรสาร 02 143 8547

ส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3  (สสว.3)

นายครรชิต เจริญอินทรน์ิช
ผอ.สสว.3

นายชาญชัย สมาคม
รอง ผอ.สสว.3

- ว่าง -
ผอ.ฝสว.5

นายอนุกูล  ศรีจันทร์งาม
ผอ.ฝสว.6



พ.ต.ต. ณัฐวัฒน ์ เสง่ียมศักด์ิ ผอ.สสว.4 02 141 7968
พ.ต. ฐานสิร์ ลาดบวัขาว รอง ผอ.สสว.4 02 141 7969

นายสุจนิต์ กระเชา้เพช็ร์ พนง.สืบสวนและไต่สวน 02 141 7982
รกน. ผอ.ฝสว.7

พ.ต. ศุภกร  ไครจนัทร์เศรษฐ์   พนง.สืบสวนและไต่สวน 02 141 7996
รกน. ผอ.ฝสว.8

ส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4  (สสว.4)

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนและวนิิจฉัย 7  (ฝสว.7)  โทรสาร 02 1438514

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนและวนิิจฉัย 8  (ฝสว.8)  โทรสาร 02 1438514

พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์ เสง่ียมศักดิ์
ผอ.สสว.4

พ.ต. ฐานิสร์  ลาดบัวขาว
รอง ผอ.สสว.4

นายสุจินต์  กระเช้าเพ็ชร์
พนักงานสืบสวนและไต่สวน

รกน. ผอ.ฝสว7

พ.ต. ศุภกร  ไคลจันทร์เศรษฐ์
พนักงานสืบสวนและไต่สวน

รกน. ผอ.ฝสว.8



พ.ต.ท. เกยีรติ  พลูจนัทร์ ผอ.สสว.5 02 141 8005
โทรสาร 02 143 8516

นายสุพจน ์ สังขห์ยู รอง ผอ.สสว.5 02 141 8006

นายเกรียงศักด์ิ  มว่งออ่น ผอ.ฝสว.9 02 141 8015

พ.ต.ท. ปรีชา  นาเมอืงรักษ์ พนง.สืบสวนและไต่สวน 02 141 8029
รกน. ผอ.ฝสว.10

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนและวนิิจฉัย 9  (ฝสว.9)   โทรสาร 02 143 8518

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนและวนิิจฉัย 10  (ฝสว.10)  โทรสาร 02 143 8519

ส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5  (สสว.5)

พ.ต.ท. เกียรติ พูลจันทร์
ผอ.สสว.5

นายสุพจน์ สังข์หยู
รอง ผอ.สสว.5

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน
ผอ.ฝสว.9

พ.ต.ท. ปรีชา  นาเมืองรักษ์
พนักงานสืบสวนและไต่สวน

รกน. ผอ.ฝสว.10



ร.ต.อ. มนญู  วิเชยีรนติย์ ผอ.สสส. 02 141 8416
นายจกัรินทร์ ชาลีพทุธาพงศ์ รอง ผอ.สสส. 02 141 8254

นายวีระศักด์ิ  โหราศาสตร์ ผอ.ฝสส.1 02 141 8207

น.ส.รัชณี  สุรศร ผอ.ฝสส.4 02 141 8195
รกน. ผอ.ฝสส.2

นายวีระศักด์ิ  โหราศาสตร์ ผอ.ฝสส.1 02 141 8207
รกน. ผอ.ฝสส.3

น.ส.รัชณี  สุรศร ผอ.ฝสส.4 02 141 8195

นายคณาธิป  แสงโคตร์ ผอ.ฝสส.5 02 141 8198

นายคณาธิป  แสงโคตร์ ผอ.ฝสส.5 02 141 8198
รกน. ผอ.ฝขว.

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนพิเศษ 4 (ฝสส.4)  โทรสาร 02 143 8650

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนพิเศษ 5 (ฝสส.5)  โทรสาร 02 143 8650

ฝ่ายปฏิบัติการข่าว (ฝขว.)  โทรสาร 02 143 8522

ส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน  (สสส.)

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนพิเศษ 1 (ฝสส.1)  โทรสาร 02 143 8651

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนพิเศษ 2 (ฝสส.2)  โทรสาร 02 143 8652

ฝ่ายสบืสวนสอบสวนพิเศษ 3 (ฝสส.3)  โทรสาร 02 143 8650

ร.ต.อ. มนูญ  วิเชียรนิตย์
ผอ.สสส.

นายจักรินทร์ ชาลีพุทธาพงศ์
รอง ผอ.สสส.  

นายวีระศักดิ์  โหราศาสตร์
ผอ.ฝสส.1

น.ส.รัชณี  สุรศร
ผอ.ฝสส.4 รกน. ผอ.ฝสส.2

นายวีระศักดิ์  โหราศาสตร์
ผอ.ฝสส.1 รกน. ผอ.ฝสส.3

น.ส.รัชณี สุรศร
ผอ.ฝสส.4

นายคณาธิป  แสงโคตร์
ผอ.ฝสส.5

นายคณาธิป  แสงโคตร์
ผอ.ฝสส.5 รกน. ผอ.ฝขว.



นายกติติพงษ ์ บริบรูณ์ ผอ.สลป.1 02 141 8257
นายสมเกยีรติ  ร้ิวเหลือง รอง ผอ.สลป.1 02 141 8258

นางสุธาทพิย์  ชคทานนท์ นติิกร 02 141 8259
รกน. ผอ.ฝลป.

นายไพฑูรย์  พนัธ์ขาว พนง.ลต. 02 141 8274
รกน. ผอ.ฝลต.1

นางภัทรพร  หมอกพร้ิง ผอ.ฝลต.2 02 141 8279

นางธนพร  สินธุชยั พนง.ลต. 02 141 8294
รกน. ผอ.ฝลต.3

ฝ่ายจดัการเลอืกต้ังและการออกเสยีงประชามติ 1 (ฝลต.1)  โทรสาร 02 143 8559

ฝ่ายจดัการเลอืกต้ังและการออกเสยีงประชามติ 2 (ฝลต.2)  โทรสาร 02 143 8560

ฝ่ายจดัการเลอืกต้ังและการออกเสยีงประชามติ 3  (ฝลต.3)  โทรสาร 02 143 8561

ภารกิจงานบริหารงานเลือกต้ัง จัดแบ่งส่วนงานเป็น 3 ส านัก

ส านักบริหารการเลือกต้ังและการออกเสียงประชามติ 1  (สลป.1)

ฝ่ายบริหารการเลอืกต้ังและการออกเสยีงประชามติ  (ฝลป.) โทรสาร 02 143 8558

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์
ผอ.สลป.1

นายสมเกียรติ  ร้ิวเหลือง
รอง ผอ.สลป.1

นายไพฑูรย์  พันธ์ขาว
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ฝลต.1

นางภัทรพร หมอกพริ้ง
ผอ.ฝลต.2

นางธนพร  สินธุชัย
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ฝลต.3

นางสุธาทิพย์  ชคทานนท์
นิติกร รกน. ผอ.ฝลป.



นางสมหิรา เหล็กพรหม ผอ.สลป.2 02 141 8353
นายวิชาญ อนงค์ รอง ผอ.สลป.2 02 141 8354

น.ส.พมิพสุ์ทธิชา  โชติชนิเกษม พนง.ลต. 02 141 8303
รกน. ผอ.ฝลต.4

น.ส.กริณา โสทพิย์ พนง.ลต. 02 141 8313
รกน. ผอ.ฝลต.5

นางแพรวพรรณ สุวรรณทวี ผอ.ฝลต.6 02 141 8355
ฝ่ายจดัการเลอืกต้ังและการออกเสยีงประชามติ 6 (ฝลต.6)  โทรสาร 02 143 xxxx

ส านักบริหารการเลือกต้ังและการออกเสียงประชามติ 2  (สลป.2)

ฝ่ายจดัการเลอืกต้ังและการออกเสยีงประชามติ 4 (ฝลต.4)  โทรสาร 02 143 8562

ฝ่ายจดัการเลอืกต้ังและการออกเสยีงประชามติ 5 (ฝลต.5)  โทรสาร 02 143 8563

นางสมิหรา  เหล็กพรหม
ผอ.สลป.2

นายวิชาญ  อนงค์
รอง ผอ.สลป.2

น.ส.พิมพ์สุทธิชา  โชติชินเกษม
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ฝลต.4

นางแพรวพรรณ สุวรรณทวี
ผอ.ฝลต.6

น.ส.กิรณา  โสทิพย์
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ฝลต.5



น.ส.อไุร  มโนหรทตั ผอ.สสล. 02 141 8319
นายวรพงศ์  อนนัต์เจริญกจิ รอง ผอ.สสล. 02 141 8320

นายกติิพงค์  เวชมาลีนนท์ พนง.ลต. 02 141 8365
รกน. ผอ.ฝผล.

น.ส.พมินฏิฐา  ผลวิมลธรรม พนง.ลต. 02 141 8957
รกน. ผอ.ฝบล.

น.ส.ทพิวรรณ  เทยีรพสุิทธ์ิ พนง.ลต. 02 141 8373
รกน. ผอ.ฝทล.

นายนพินธ์  อดุมศิริโภคศัย พนง.ลต. 02 141 8346
รกน. ผอ.ฝขล.

ส านักสนับสนุนการเลือกต้ังและการออกเสียงประชามติ  (สสล.)

ฝ่ายแผนงานและบุคลากรการเลอืกต้ัง (ฝผล.)  โทรสาร 02 143 8565-66

ฝ่ายบริหารทรัพยากรการเลอืกต้ัง (ฝบล.)  โทรสาร 02 143 8565-66

ฝ่ายพัฒนาระบบและเทคโนโลยกีารเลอืกต้ัง (ฝทล.)   โทรสาร 02 143 8565-66

ฝ่ายข้อมลูและประเมนิผลการเลอืกต้ัง (ฝขล.)   โทรสาร 02 143 8565-66

น.ส.อุไร  มโนหรทัต
ผอ.สสล.

นายกิติพงค์  เวชมาลีนนท์
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ฝผล.

น.ส.พิมนิฏฐา ผลวิมลธรรม
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ฝบล.

น.ส.ทิพวรรณ เทียรพิสุทธิ์
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ฝทล.

นายนิพนธ์  อุดมศิริโภคศัย
พนักงานการเลือก

รกน. ผอ.ฝขล.

นายวรพงศ์  อนันต์เจริญกิจ
รอง ผอ.สสล.



นายสมพล  พรผล ผอ. สกพ. 02 141 8451 
นายอภิวัฒน ์เริงทรัพย์ รอง ผอ. สกพ. 02 141 8452

โทรสาร  02 143 8581

นายนทิศัน ์ ประทกัษใ์จ ผอ.ฝกพ. 02 141 8456

น.ส.ณัฐฏ์อริญ  แกว้ญาณะสิทธิ รอง ผอ.กกต.จว.สพ. 02 141 8467
รกน. ผอ.ฝตง.

นายโชคดี  ด้วงแปน้ พนง.ลต. 02 141 9872
รกน. ผอ.ฝมป.

นายอมร  รัชตังกรู ผอ. ฝขพ. 02 141 8485

ภารกิจงานพรรคการเมอืง จัดแบ่งส่วนงานเป็น 2 ส านัก

ส านักกิจการพรรคการเมอืง  (สกพ.)

ฝ่ายกิจการพรรคการเมอืง (ฝกพ.)   โทรสาร 02 143 8582

ฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพยส์นิ (ฝตง.)โทรสาร 02 143 8583

ฝ่ายมาตรการทางปกครอง (ฝมป.) โทรสาร 02 143 8582

ฝ่ายระบบฐานข้อมลูพรรคการเมอืง (ฝขพ.) โทรสาร 02 143 8585

นายสมพล  พรผล
ผอ. สกพ.

นายอภิวัฒน์  เริงทรัพย์
รอง ผอ.สกพ.

นายนิทัศน์  ประทักษ์ใจ
ผอ. ฝกพ.

น.ส.ณัฐฏ์อริญ  แก้วญาณสิทธิ
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.สพ.

รกน. ผอ.ฝตง.

นายโชคดี  ด้วงแป้น
พนง.ลต.

รกน. ผอ.ฝมป.

นายอมร  รัชตังกูร
ผอ. ฝขพ.



น.ส.เกษสุดา ภูสะพาน ผอ.สสน. 02 141 8425
นายกติติพล พยัคฆเดชาพนั รอง ผอ.สสน. 02 141 8426

โทรสาร 02 143 8576

ว่าง ผอ.สง.กพม. 02 141 8432

นายวิชชา  แสนใจกล้า ผอ.ฝพพ. 02 141 8478

ว่าง ผอ.ฝตส. 02 141 8441

ว่าง ผอ.ฝตป. 02 141 8447

ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  (สสน.)

ส านักงานกองทนุเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืง (สง.กพม.) โทรสาร 02 143 8577

ฝ่ายพัฒนาพรรคการเมอืง (ฝพพ.) โทรสาร 02 143 8584

ฝ่ายตรวจสอบการใช้จา่ยเงินและสนับสนุนพรรคการเมอืง (ฝตส.)  โทรสาร 02 143 8578

ฝ่ายติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานของพรรคการเมอืง (ฝตพ.)  โทรสาร 02 143 8579

น.ส.เกษสุดา ภูสะพาน
ผอ.สสน.

นายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน
รอง ผอ.สสน.

ว่าง
ผอ.สง.กพม.

นายวิชชา  แสนใจกล้า
ผอ.ฝพพ.

ว่าง
ผอ.ฝตส.

ว่าง
ผอ.ฝตพ.



นายดัมพ ์ สุริโย ผอ.สพค. 02 141 8554
นายธนกฤต  นาคจารุพงษ์ รอง ผอ.สพค. 02 141 8535

โทรสาร 02 143 8594

นายชาญพล  สุขดี พนง.ลต. 02 141 8540
รกน. ผอ.ฝพค.1.

นายชชูาติ  ครุฑใจกล้า ผอ.ฝพค.2 02 141 8550

นายชยัวัฒน ์ธรรมปาโร พนง.ลต. 02 141 8529
รกน. ผอ.ศสร.1

น.ส.วันทนา  ทพิรส พนง.ลต. 038 287 835-6
รกน. ผอ.ศสร.2

นายสัญญา  กรุงแก้ว ผอ.ศสร.3 075 399 177

นายกติติพงศ์  ดรุมาศ ผอ.ศสร.4 074 333 153

ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกต้ัง  (สพค.)

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 1 (ฝพค.1) โทรสาร 02 143 8595

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 2 (ฝพค.2) โทรสาร 02 143 8596

ศูนยส์ง่เสริมการศึกษาและการมสีว่นร่วมของพลเมอืงที่ 1 (ศสร.1) โทรสาร 02 143 8591

ศูนยส์ง่เสริมการศึกษาและการมสีว่นร่วมของพลเมอืงที่ 2 (ศสร.2) โทรศัพท ์038 287 835-6  โทรสาร 038 287 835

ศูนยส์ง่เสริมการศึกษาและการมสีว่นร่วมของพลเมอืงที่ 3 (ศสร.3)  โทรศัพท ์/โทรสาร 075 399 177

ศูนยส์ง่เสริมการศึกษาและการมสีว่นร่วมของพลเมอืงที่ 4 (ศสร.4)  โทรศัพท ์074 333 153   โทรสาร 074 333 154

ภารกิจงานการมสี่วนร่วม จัดแบ่งส่วนงานเป็น 2 ส านัก

นายดัมพ์  สุริโย
ผอ. สพค.

นายธนกฤต  นาคจารุพงษ์
รอง ผอ.สพค.

นายชาญพล  สุขดี
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ฝพค.1

นายชูชาติ ครุฑใจกล้า
ผอ.ฝพค.2

นายชัยวัฒน์  ธรรมปาโร
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ศสร.1

น.ส.วันทนา  ทิพรส
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ศสร.2

นายสัญญา  กรุงแก้ว
ผอ.ศสร.3

นายกิตติพงศ์  ดรุมาศ
ผอ.ศสร.4

น.ส.อรัญญา ณ ล าพูน นายกิตติกร บูรณกูล
ผอ.ศสร.6

น.ส.ผจงลักษณ์ โสตศิริ 
ผอ.ศสร.7

นายสมชาย  พรมหา
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ศสร.8



น.ส.อรัญญา  ณ ล าพนู ผอ.ศสร.5 053 112 026

นายกติติกร บรูณกลู ผอ.ศสร.6 055 334 235-8

น.ส.ผจงลักษณ์ โสตศิริ ผอ.ศสร.7 044 604 000

นายสมชาย พรมหา พนง.ลต. 043 234 926
รกน. ผอ.ศสร.8

ศูนยส์ง่เสริมการศึกษาและการมสีว่นร่วมของพลเมอืงที่ 5 (ศสร.5) โทรศัพท ์053 112 026  โทรสาร 053 112 027

ศูนยส์ง่เสริมการศึกษาและการมสีว่นร่วมของพลเมอืงที่ 6 (ศสร.6) โทรศัพท ์055 334 235-8  โทรสาร 055 334 239

ศูนยส์ง่เสริมการศึกษาและการมสีว่นร่วมของพลเมอืงที่ 7  (ศสร.7)  โทรศัพท ์044 604 000 โทรสาร 044 604 000 ต่อ 1503

ศูนยส์ง่เสริมการศึกษาและการมสีว่นร่วมของพลเมอืงที่ 8  (ศสร.8)  โทรศัพท ์043 234 926 โทรสาร 043 234 926

ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกต้ัง  (สพค.)  ต่อ



นายชชัวาล สุขหล้า ผอ.สสพ. 02 141 8500
น.ส.สุธิดา  โชคพระสมบติั รอง ผอ.สสพ. 02 141 8501

โทรสาร 02 143 8589

นายนราธิป  จุ้ยจติต์ พนง.ลต. รกน. ผอ.ฝนท. 02 141 9492

นางธนกฤตา บวัประเสริฐ นกัจดัการงานทั่วไป 02 141 8531
รกน. ผอ.ฝสศ.

ฝ่ายสง่เสริมการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมอืง (ฝสศ.)  โทรสาร 02 143 8592

ส านักส่งเสริมความเป็นพลเมอืง  (สสพ.)

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและนวตักรรมสารสนเทศเพ่ือสร้างพลเมอืง (ฝนท.)  โทรสาร 02 143 8590

นางธนกฤตา  บัวประเสริฐ
นักจัดการงานท่ัวไป

รกน. ผอ.ฝสศ.

นายนราธิป จุ้ยจิตต์
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ฝนท.

นายชัชวาล  สุขหล้า
ผอ.สสพ.

น.ส.สุธิดา  โชคพระสมบัติ
รอง ผอ.สสพ.



พ.ต.ท.หญงิ เกณิกา  สนองนารถ ผอ.สวช. 02 141 8911

นายวีรพล  พุ่มสงวน รอง ผอ.สวช. 02 141 8913

รกน. ผอ.ฝกกต.4

น.ส.ฐิตินันท์  วัชรกุน นักจัดการงานทั่วไป 02 141 9081

รกน. ผอ.ฝวพ.

นายวีรศักด์ิ  เกษมมัสสุ นักจัดการงานทั่วไป 02 141 9088

รกน. ผอ.ฝสพ.

นางปนัดดา  จันทร์โชติญาณ ผอ.ศปต. 02 141 8988

ส านักวิจัยและวิชาการ  (สวช.)

ฝ่ายวจิยัและพัฒนา (ฝวพ.)  โทรสาร 02 143 8524-5

ฝ่ายสารนิเทศและเผยแพร่ (ฝสพ.)  โทรสาร 02 143 8524-5

ศูนยศึ์กษาประชาธปิไตย (ศปต.)  โทรสาร 02 143 8511

สถาบันพัฒนาการเมอืงและการเลือกต้ัง ประกอบด้วย 2 ส านัก

พ.ต.ท.หญิง เกณิกา  สนองนารถ
ผอ.สวช.

นายวีรพล  พุ่มสงวน
รอง ผอ.สวช. รกน. ผอ.ฝกกต.4

นางปนัดดา  จันทร์โชติญาณ
ผอ.ศปต.

น.ส.ฐิตินันท์ วัชรกุน
นักจัดการงานทั่วไป

รกน. ผอ.ฝวพ.

นายวีรศักดิ์  เกษมมัสสุ
นักจัดการงานทั่วไป

รกน. ผอ.ฝสพ.



น.ส.ณิชานาฎ  บรรจงจติร ผอ.สพบ. 02 141 2607
นางจารุวรรณ  เลิศไกร รอง ผอ.สพบ. 02 141 8680

โทรสาร 02 143 8620

น.ส.จติรลดา  ตันเรือง นกัทรัพยากรบคุคล 02 141 8685
รกน. ผอ.ฝพม.

น.ส.สิรียากร  ภัทร์ธนะวัตน์ ผอ.ฝพล. 02 141 8689
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรการเลอืกต้ัง (ฝพล.)  โทรสาร 02 143 8622

ส านักพัฒนาบุคลากร  (สพบ.)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรทางการเมอืง (ฝพม.)  โทรสาร 02 143 8620

น.ส.ณิชานาฎ บรรจงจิตร
ผอ.สพบ.

นางจารุวรรณ เลิศไกร
รอง ผอ.สพบ.

น.ส.จิตรลดา  ตันเรือง
นักทรัพยากรบุคคล

รกน. ผอ.ฝพม.

น.ส.สิรียากร  ภัทร์ธนะวัตน์
ผอ.ฝพล.



ร.ต.อ. ชนนิทร์ นอ้ยเล็ก ผอ.สกม. 02 141 8711
นายพนิจิ จนัทร์ฉาย รอง ผอ.สกม. 02 141 8712

น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ ผอ.ฝตร. 02 141 8713

นายนวัต บญุศรี ผอ.ฝกม.1 02 141 8718

นางบณุยวีร์ สอนสุภาพ ผอ.ฝกม.2 02 141 8725

นายผดุงวิทย์ ผดุงสรรพ์ นติิกร 02 141 8749
รกน. ผอ.ฝคด.1

นายพชิติพงษ ์ศันสยะวิชยั นติิกร 02 141 8750
รกน. ผอ.ฝคด.2

นายสุรพงษ ์ศรีไกรวิน นติิกร 02 141 8720
รกน. ผอ.ฝคด.3

ฝ่ายคดี 1 (ฝคด.1)  โทรสาร 02 143 8631

ฝ่ายฝ่ายคดี 2 (ฝคด.2)  โทรสาร 02 143 8631

ฝ่ายฝ่ายคดี 3 (ฝคด.3)  โทรสาร 02 143 8631

ส่วนงานอ่ืนๆ จ านวน 7 ส านัก

ส านักกฎหมายและคดี  (สกม.)

ฝ่ายตรวจร่างและพัฒนากฎหมาย (ฝตร.)   โทรสาร 02 143 8626

ฝ่ายกฎหมาย 1 (ฝกม.1)   โทรสาร 02 143 8627

ฝ่ายกฎหมาย 2 (ฝกม.2)  โทรสาร 02 141 8626

ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก
ผอ.สกม.

นายพินิจ จันทร์ฉาย
รอง ผอ.สกม.

น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ
ผอ.ฝตร

นายนวัต บุญศรี
ผอ.ฝกม.1

นางบุณยวีร์ สอนสุภาพ
ผอ.ฝกม.2

นายพิชิตพงษ์  ศันสยะวิชัย
นิติกร รกน. ผอ.ฝคด.2

นายสุรพงษ์ ศรีไกรวิน
นิติกร รกน. ผอ.ฝคด.3

นายผดุงวิทย์  ผดุงสรรพ์
นิติกร รกน. ผอ.ฝคด.1



ร.อ. หญงิ วนดิา  พรหมมณี ผอ.สปช. 02-141-8756
น.ส.พรรณนภา  หอ้งดุลย์ รอง ผอ.สปช. 02-141-8765

โทรสาร 02 143 8633

ว่าง ผอ.ฝมต. 02 141 8757

นายณภัทร์สพล ชยัภัคพรคุณ ผอ.ผปช. 02 141 8769

ส านักการประชุม  (สปช.)

ฝ่ายมติและติดตามผล (ฝมต.)  โทรสาร 02 143 8633

ฝ่ายการประชุม (ฝปช.)  โทรสาร 02 143 8633

ร.อ. หญิง วนิดา พรหมมณี
ผอ.สปช.

น.ส.พรรณนภา  ห้องดุลย์
รอง ผอ.สปช.

นายณภัทร์สพล ชัยภัคพรคุณ
ผอ.ฝปช.

-ว่าง-
ผอ.ฝมต.



นายกติติวีร์ มตุตาหารัช ผอ.สปส. 02 141 7908
น.ส.อาภรณ์  ศุภเดโชชยั รอง ผอ.สปส. 02 141 7909

โทรสาร 02 143 8503

นางสุธีรา  หงัสพฤกษ์ พนง.ลต. 02 141 2621
รกน. ผอ.ฝปส.

นางปรานอม  หล้าเตจา ผอ.ฝวข. 02 141 7920

นายสิทธิชยั  ญาณสมบติั ผอ.ฝสท. 02 141 7926

ส านักประชาสัมพันธ์  (สปส.)

ฝ่ายประชาสมัพันธ ์(ฝปส.)     โทรสาร 02 143 8503

ฝ่ายวเิคราะหแ์ละผลติข่าว (ฝวข.)   โทรสาร  02 143 8503

ฝ่ายโสตทศันูปกรณ ์(ฝสท.)     โทรสาร 02 143 8503

นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช
ผอ.สปส.

น.ส.อาภรณ์ ศุภเดโชชัย
รอง ผอ.สปส.

นางสุธีรา  หังสพฤกษ์
พนักงานการเลือกตั้ง

รกน. ผอ.ฝปส.

นางปรานอม  หล้าเตจา
ผอ.ฝวข.

นายสิทธิชัย  ญาณสมบัติ
ผอ.ฝสท.



นายสมเกยีรติ  คงดี ผอ.สกกต. 02 141 8777
นายวันชยั  โชควิเศษชยัสิทธ์ิ รอง ผอ.สกกต. 02 142 3379

นายวันชยั  โชควิเศษชยัสิทธ์ิ รอง ผอ.สกกต. 02 142 3379
รกน. ผอ.ฝปธ.กกต.

นายอ าพนัธ์  ใจสะอาด นติิกร รกน. ผอ.ฝกกต.1 02 141 9491

นายอ านาจ  ผุสดี รอง ผอ.สนง.กกต.จว. 02 141 8891
รกน. ผอ.ฝกกต.2

นายวัชรา  ไอยราคม นักจัดการงานทั่วไป รกน. ผอ.ฝกกต.3 02-141-8820

นายวีรพล  พุ่มสงวน รอง ผอ.สวช. รกน. ผอ.ฝกกต.4 02 141 8826

นายประเคียง  เพยีรดี พนกังานสืบสวนและไต่สวน 02 141 8813
รกน. ผอ.ฝกกต.5

นายภัทรพล  อดุมศักด์ิสะนะเขต นกัทรัพยากรบคุคล 02 142 5479
รกน. ผอ.ฝกกต.6

ฝ่ายกิจการกรรมการการเลอืกต้ัง 5  โทรสาร 02 143 8643

ฝ่ายกิจการกรรมการการเลอืกต้ัง 6  โทรสาร 02 143 7700

ส านักกิจการคณะกรรมการการเลือกต้ัง  (สกกต.)

ฝ่ายกิจการประธานกรรมการการเลอืกต้ัง โทรสาร 02 143 7758

ฝ่ายกิจการกรรมการการเลอืกต้ัง 1  โทรสาร 02 143 8641

ฝ่ายกิจการกรรมการการเลอืกต้ัง 2  โทรสาร 02 143 8645

ฝ่ายกิจการกรรมการการเลอืกต้ัง 3  โทรสาร 02 143 8645

ฝ่ายกิจการกรรมการการเลอืกต้ัง 4  โทรสาร 02 143 8647

นายสมเกียรติ คงดี
ผอ.สกกต

นายวันชัย  โชควิเศษชัยสิทธิ์
รอง ผอ.สกกต.

นายวันชัย  โชควิเศษชัยสิทธิ์
รอง ผอ.สกกต.

รกน. ผอ.ฝปธ.กกต.

นายอ าพันธ์ ใจสะอาด
นิติกร รกน. ผอ.ฝกกต.1

นายอ านาจ  ผุสดี
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.

รกน. ผอ.ฝกกต.2

นายวัชรา  ไอยราคม
นักจัดการงานท่ัวไป 
รกน. ผอ.ฝกกต.3  

นายวีรพล พุ่มสงวน
รอง ผอ.สวช. รกน. 

ผอ.ฝกกต.4

นายประเคียง  เพียรดี
พนักงานสืบสวนและไต่สวน 

รกน. ผอ.ฝกกต.5

นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต
นักทรัพยากรบุคคล
รกน. ผอ.ฝกกต.6



นางอษุณี ฉนัทวรคุณ ผอ.สวค. 02 141 8208
ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ ฤกษเ์รืองฤทธ์ิ รอง ผอ.สวค. 02 141 8209

พ.ต.อภิชาต ปาณฑะผลิน นติิกร 02 141 8225
รกน. ผอ.ฝวค.1

ว่าที่ ร.อ.สุรพล หงษจ์อ้ย ผอ.ฝวค.2 02 141 8230

นายวัชรชยั ปานดิษฐ นติิกร 02 141 8242
รกน. ผอ.ฝวค.3

ส านักวินิจฉัยและคดี  (สวค.)

ฝ่ายจดัท าค าวนิิจฉัยและด าเนินคดีในศาล 1 โทรสาร 02 143 8551

ฝ่ายจดัท าค าวนิิจฉัยและด าเนินคดีในศาล  2 โทรสาร 02 143 8552

ฝ่ายจดัท าค าวนิิจฉัยและด าเนินคดีในศาล 3  โทรสาร 02 143 8553

นางอุษณี  ฉันทวรคุณ 
ผอ.สวค.

ว่าที่ ร.ต. ณรงค์  ฤกษ์เรืองฤทธิ์ 
รอง ผอ.สวค.

พ.ต. อภิชาต ปาณฑะผลิน
นิติกร รกน. ผอ.ฝวค.1

ว่าที่ ร.อ.สุรพล หงษ์จ้อย
ผอ.ฝวค.2

นายวัชรชัย  ปานดิษฐ
นิติกร รกน. ผอ.ฝวค.3



นายเดชา  วงษม์าก ผู้แทน ผตก. 02 141 8404
ดร.สายใจ  หมั่นฝึกพนัธ์ ผตก. 02 141 8388
นายพฒันะพงษ ์ กลัลประวิทย์ ผตก. 02 141 8415
พ.ท. สดุดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผตก. 02 141 8417
พ.ต. ปยิชาติ  รุจริะชณุห์ ผตก. 02 141 8386
นายสมยศ  อกัษร ผตก. 02 141 8413
นายอภิรัตน ์ จนัทนฤกษ์ ผตก. 02 141 8407
นายวีระ  ย่ีแพร ผตก. 02 141 8409
นายสิริพงษ ์ พงษพ์านชิ ผตก. 02 141 8414
พ.ต.ต. เดชพล  กอสนาน ผตก. 02 141 9866

นายจรัญ  วิรัสสะ ผอ.สง.ตก 02 141 8403

ส านักผู้ตรวจการ  (สตก.)

ส านักงานผู้รวจการ (สง.ตก.)  โทรสาร 02 143 8572 , 02 143 7942

พ.ต.ต. เดชพล กอสนาน
ผตก.

นายสมยศ อักษร
ผตก.

พ.ท. สดุดี  ภวภูตานนท์ 
ณ มหาสารคาม

ผตก.

นายวีระ  ยี่แพร
ผตก.

นายสิริพงษ์  พงษ์พานิช
ผตก.

นายเดชา  วงษ์มาก
ผู้แทน ผตก.

ดร.สายใจ  หม่ันฝึกพันธ์
ผตก.

นายพัฒนะพงษ์  กัลลประวิทย์ 
ผตก.

นายอภิรัตน์  จันทนฤกษ์
ผตก.

พ.ต. ปิยชาติ  รุจิระชุณห์
ผตก.

นายจรัญ วิรัสสะ
ผอ.สง.ตก.



นายบรรเทงิ  วัชรเสรีกลุ ผตส. 02 141 8698
โทรสาร 02 143 8623 - 4

นางศุภากร โลหะชพี ผอ.สง.ตส. 02 141 8699

ส านักผู้ตรวจสอบภายใน  (สตส.)

ส านักงานผู้ตรวจสอบภายใน (สง.ตส.)  โทรสาร 02 143 8623 - 4

นายบรรเทิง วัชรเสรีกุล
ผตส.

นายสนิางศุภากร โลหะชีพ
ผอ.สง.ตส.พงษ์  

พงษ์พานิช


