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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน สิงหาคม 2561

                  บุปผาราชินี
 เพราะโลกสร้างดอกไม้ได้งามตา ฟ้าจึงสร้างดอกฟ้ามารับขวัญ

รวมที่สุดแห่งบุปผานานาพันธุ์   ผสมกันเป็นดอกไม้ในนิมิต

บังเกิดสิ่งเหนือบุปผาเหนือมาลี   ตั้งชื่อว่า “ราชินีสิริกิติ์”

ลักษณาผ่องผุดสุดโสภิต   เท่าที่จิตจะฝันให้ดอกไม้เป็น

ร�าเพยกลิ่นหอมไกลไปทั่วหล้า  งามสง่าอย่างที่ใครไม่เคยเห็น

แม้ลมแรงแดดเผาเช้าถึงเย็น   ยังคงเด่นด้วยคุณค่าท้าทายกาล

ผู้ใดพบจักชุ่มชื่นระรื่นใจ   ประสงค์ใดเพียงตั้งจิตอธิษฐาน

ย่อมส�าเร็จประสงค์นั้นมิทันนาน  อีกพ้นผ่านผองภัยได้ดั่งจินต์

อันดอกฟ้าย่อมควรคู่ผู้มีบุญ   ทรงพระคุณยิ่งใหญ่กว่าใครสิ้น

คือพระผู้สรรค์สร้างพลังแผ่นดิน  ท�านุถิ่นธ�ารงไทยให้ถาวร

เป็นต�านานขานบอกเรื่องดอกฟ้า  บุราณมาสยามเล่าแต่เก่าก่อน

ว่าดอกฟ้าจักอยู่คู่นคร    สืบเป็นพรแก่ผองไทยไปนิรันดร์

                                   คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต์ ประพันธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. 2547
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ดอกไม้ในพระนามาภิไธย
และดอกไม้ชื่อพระราชทาน

	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	 ทรงห่วงใย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยิ่ง	 เม่ือพระองค	์																		

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในท ้องถิ่นห ่างไกลทั่วประเทศ																																

เช ่น	 ในป่าดิบเขาทางภาคเหนือและภาคอีสาน	 ตลอดจนป่าพรุทางภาคใต	้																							

ได ้ทรงพบว ่าป ่าถูกท�าลายไปมาก	 สัตว ์ป ่าลดจ�านวนลงอย ่างรวดเร็วและ																																

พันธุไ์ม้หลายชนดิของไทยก�าลงัจะสูญไป	จงึมีพระราชด�าริริเร่ิมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้	

สัตว์ป่า	 และพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้น	 ยังผลให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์สามารถ

ด�ารงอยู ่ได้จนถึงปัจจุบัน	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได	้															

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา	 “พระมารดาแห่งการคุ้มครอง										

ความหลากหลายทางชีวภาพ”	 แด่พระองค์	 อีกทั้งด ้วยพระปรีชาสามารถ																															

พระวิริยอุตสาหะ	 พระมหากรุณาธิคุณและพระสิริโฉมอันงดงาม	 ท�าให้ตลอดระยะ

เวลาหลายสิบป ีที่ผ ่านมา	 องค ์กรต ่าง	 ๆ	 ทั้งในประเทศและต ่างประเทศ																																						

ได ้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยไปเป ็นช่ือดอกไม	้																																			

ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทต่าง	ๆ	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	จ�านวน	4	ชนิด	 ได้แก่	

กุหลาบควีนสิริกิติ์	คัทลียาควีนสิริกิติ์	ดอนญ่าควีนสิริกิติ์	และบัวควีนสิริกิติ์

	 นอกจากน้ียังมีดอกไม้ที่ได้รับพระราชทานชื่อจ�านวน	 7	 ชนิด	 ได้แก่	 ดุสิตา										

มณีเทวา	สร้อยสุวรรณา	ทิพเกสร	สรัสจันทร	นิมมานรดี	และโมกราชินี
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กล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์

	 กล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์	อยู่ในวงศ์	ORCHIDACEAE	

เป็นลูกผสมระหว่าง	Cattleya	Bow	Bells	และ	Cattleya	O’	

brieniana	 var.	 alba	ที่บริษัท	Black	&	Flory	 Ltd.	ประเทศ

อังกฤษ	 เป็นผู้ผสมขึ้น	 และในพุทธศักราช	 2501	 ได้จดทะเบียน							

ชื่อพันธุ์ว่า	 “Exquisite”	 คัทลียาลูกผสมใหม่น้ีมีความสวยงาม						

จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก	 The	 Royal	 Horticulture																		

Society	 ประเทศอังกฤษ	 จึงได้มีการกราบบังคมทูลสมเด็จ											

พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	ขอพระราชทาน

พระราชานุญาต	 เชิญพระนามาภิไธย	 “สิริกิติ์”	 มาเป็นชื่อของ

กล้วยไม้ลูกผสมพันธุ์นี้

กุหลาบควีนสิริกิติ์

	 กุหลาบควีนสิริกิติ์	อยู่ในวงศ์	ROSACEAE	เป็นลูกผสม

ระหว่าง	กุหลาบพันธุ์	Konigin	der	Rosen	และ	Golden	Giant	

เกิดเป็นพันธุ์	 “Peer	Gynt”	ซึ่งมีความสวยงามระดับโลก	 ได้น�า

ออกเผยแพร่ในพุทธศักราช	 2511	 และในพุทธศักราช	 2513											

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกุหลาบท่ีกรุงเบลฟาสต	์

ประเทศไอร์แลนด์เหนือ	 นาย	 Andre	 Hendricx	 ชาวเบลเยี่ยม											

ผู้อ�านวยการเรือนกุหลาบ	 “Grandes	 Roseraies	 Du	 Val	 De	

Loire”	ประเทศฝรั่งเศสจึงได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ																				

พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่9	ขอพระราชทานพระราชานญุาต

เชิญพระนามาภิไธย	 “สิ ริ กิ ต์ิ ” 	 มา เป ็นชื่ อของ กุหลาบ																									

ลูกผสมพันธุ์นี้

ดอนญ่าควีนสิริกิติ์

	 ดอนญ่าควนีสริกิิติ	์อยูใ่นวงศ์	RUBIACEAE	เป็นลกูผสม

ระหว่าง	 Mussaenda	 Luz	 และ	M.philippica	 ‘Aurorae’																

ที่มหาวิทยาลัยฟ ิลิปป ินส ์ผสมขึ้นในพุทธศักราช	 2506																							

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ													

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่ 	 9																																										

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็น

ทางการ	ทางมหาวิทยาลยัจงึได้กราบบงัคมทลูสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่9	ขอพระราชทานพระราชานญุาต	

เชิญพระนามาภิ ไธย	 “สิ ริ กิติ์ ” 	 มาเป ็น ช่ือของดอนญ ่า																								

ลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้

บัวควีนสิริกิติ์

	 บัวควีนสิริกิติ์	(Nymphaea	‘Queen	Sirikit’)	เป็นบัว

ลกูผสมพนัธุใ์หม่	ซึง่ผสมข้ามสกุลย่อยระหว่างบวัฝร่ังพนัธ์ุ	Perry’s	

Fire	Opal	ของสหรัฐอเมริกา	กับบัวผันพันธุ์นางกวักฟ้าของไทย									

มีดอกสีม่วง	 ซึ่งเป็นสีใหม่	 สถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชาการเกษตร	

สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ได้กราบบังคมทูล

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่ 	 9																								

ขอพระราชทานพระราชานุญาต	 เชิญพระนามาภิไธย	 “สิริกิติ์”		

เป็นชือ่ของบวัลกูผสมพนัธุน์ี	้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในวโรกาส

ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา	80	พรรษา
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 ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดี
กรมการปกครอง	 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการ
ด�าเนินงานในการแก้ไขปัญหาสถานะและสัญชาติให้กับ
นายอ�าเภอจ�านวน	 38	 อ�าเภอ	 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายบุคคล
ไร้สัญชาติมากกว่า	1,500	คนขึ้นไป	เพื่อให้การด�าเนินการ
มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
กฎหมายด้วยความรวดเร็ว	 เสมอภาคและเป็นธรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 2	 สิงหาคม	 2561	 ณ	 ห้องประชุม
กรมการปกครอง	1	ชั้น	2	อาคารกรมการปกครอง	

 ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดี
กรมการปกครอง ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัตร่ิวมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เรือ่ง	ระบบฐาน
ข้อมลูของประเทศไทยด้านการด�าเนนิคดแีละการช่วยเหลอื
ผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2561	 และบันทึก
ความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์เพือ่บงัคับคดใีห้เป็นไปตามค�าพพิากษา	ร่วมกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 5	สิงหาคม	2561	
ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	
อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี
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การให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

	 ส�านกับริหารการทะเบยีน	ร่วมกบัส�านกัทะเบยีนท้องถิน่เขตกรงุเทพมหานคร	และศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาค/
สาขาจงัหวัด	ร่วมกบัส�านกัทะเบยีนอ�าเภอและส�านกัทะเบยีนท้องถ่ิน	ออกให้บริการจัดท�าบตัรประจ�าตัวประชาชนให้กบั
ผู้ป่วยติดเตียง	คนชรา	และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้	ผลการปฏิบัติงานห้วงเดือนสิงหาคม	2561	รวมจ�านวน	
1,056	ราย	ยอดรวมปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ด�าเนินการแล้วจ�านวน	6,311	ราย

ส่วนบัตรประจ�ำตัวประชำชน



ประกาศผลการคัดเลือกส านักทะเบียนดีเด่น ประจ าปี 2561 
 ส่วนสง่เสริมการทะเบียนและบตัร 

 
 กรมการปกครอง โดยส านักบรหิารการทะเบียน ได้ด าเนินโครงการคัดเลือกส านักทะเบียนดีเดน่ ประจ าปี 2561 
มีส านักทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 150 แห่ง ใน 73 จังหวัด แยกเป็นส านักทะเบียนอ าเภอ 123 แห่ง และ
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล 27 แห่ง โดยด าเนินการตรวจประเมินส านักทะเบียนดีเด่น รอบแรก ระหว่างวันที่ 4 
มีนาคม - 20 เมษายน 2561 มีส านักทะเบียนผ่านเข้ารอบสุดทา้ยจ านวน 52 แห่ง (รวมส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตของ
กรุงเทพมหานครจ านวน 8 แห่ง ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้คัดเลอืกรอบแรก) และด าเนินการตรวจประเมินส านัก
ทะเบียนดีเดน่ รอบสุดทา้ย ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561 มีส านักทะเบียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศใน 7 ประเภท ตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ผลการคัดเลือกส านักทะเบยีนดีเด่น ประจ าปี 
2561 ลงวันที่     สิงหาคม 2561 ดังนี ้
 
1. ประเภทส านักทะเบียนอ าเภอ จ านวนราษฎร ตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนอ าเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย 
นางเรณู  อินศิร ิ 
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนกังานปกครองช านาญการพิเศษ) 

นายกองโทพยุงศักดิ์ สวุรรณโณ  
นายอ าเภอศรีสัชนาลัย 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนอ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร 

นายสุทธิเมศวร์ บุญแสนกุลธวัช  
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนกังานปกครองช านาญการพิเศษ) 

นายสุวิชาญ ไชยโกมล  
นายอ าเภอพรรณานิคม 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนอ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

นายพงษ์เทพ  จันทร์นอก  
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนกังานปกครองช านาญการพิเศษ) 

นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์  
นายอ าเภอปกัธงชัย 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนอ าเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางวิมลรัตน์ หลอดเข็ม  
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนกังานปกครองช านาญการพิเศษ) 

นางสาวนิติยา พงษ์พานิช 
นายอ าเภอหางดง 

 
2. ประเภทส านักทะเบียนอ าเภอ จ านวนราษฎร ตั้งแต่ 50,001 - 80,000 คน 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนอ าเภอไชยา  

จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
นางสาวกัญญา ทองคง  
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนกังานปกครองช านาญการพิเศษ) 

นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ  
นายอ าเภอไชยา 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนอ าเภอตากใบ  
จังหวัดนราธวิาส 

นางสาววีราภรณ์ ฑิตถากรณ์  
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนกังานปกครองช านาญการ) 

นายประยูร พุทธชาติ  
นายอ าเภอตากใบ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนอ าเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค์ 

นางดาวรุณี วัฒนพงษ์  
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนกังานปกครองช านาญการ) 

นายรัฐพล ธุรพันธ์  
นายอ าเภอชุมแสง 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนอ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้ 

นางสาวปาลิตา อุปพันธ ์ 
พนักงานราชการ 

นายสุพจน ์เมฆประดับ  
นายอ าเภอเขาฉกรรจ์ 

 
3. ประเภทส านักทะเบียนอ าเภอ จ านวนราษฎร ไม่เกิน 50,000 คน 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนอ าเภอนิคมค าสร้อย 

จังหวัดมุกดาหาร 
นางสาวศศิธร อัสสะภัย  
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนกังานปกครองปฏบิตัิการ) 

นายชัยวัฒน์ ชยัเวชพิสิฐ 
นายอ าเภอนิคมค าสร้อย 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนอ าเภอเจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธวิาส 

นางสไบรัตน์ ราฮิมมูลา  
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนกังานปกครองช านาญการ) 

ว่าที่ร้อยตรีสมบัต ิสิงห์คาร
นายอ าเภอเจาะไอร้อง  

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนอ าเภอป่าติว้  
จังหวัดยโสธร 

นางมัณฑนา ชื่นตา  
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนกังานปกครองช านาญการ) 

นายสุพิช สามารถ  
นายอ าเภอปา่ติ้ว 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองปาน  
จังหวัดล าปาง 

นางเกวลิน สุริยะวงศ์  
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนกังานปกครองช านาญการ) 

นายยรรยง กุนาค า  
นายอ าเภอเมืองปาน 
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน สิงหาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกส�านักทะเบียนดีเด่น ประจ�าปี 2561

ส่วนส่งเสริมกำรทะเบียนและบัตร

	 กรมการปกครอง	 โดยส�านักบริหารการทะเบียน	 ได้ด�าเนินโครงการคัดเลือกส�านักทะเบียนดีเด่น	 ประจ�าป	ี
2561	มีส�านักทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	150	แห่ง	ใน	73	จังหวัด	แยกเป็นส�านักทะเบียนอ�าเภอ	123	แห่ง	
และส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล	27	แห่ง	โดยด�าเนินการตรวจประเมินส�านักทะเบียนดีเด่น	รอบแรก	ระหว่างวันที่	
4	มีนาคม	-	20	เมษายน	2561	มีส�านักทะเบียนผ่านเข้ารอบสุดท้ายจ�านวน	52	แห่ง	(รวมส�านักทะเบียนท้องถิ่นเขต
ของกรุงเทพมหานครจ�านวน	 8	 แห่ง	 ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้คัดเลือกรอบแรก)	 และด�าเนินการตรวจประเมินส�านัก
ทะเบียนดีเด่น	รอบสุดท้าย	ระหว่างวันที่	17	มิถุนายน	-	31	กรกฎาคม	2561	มีส�านักทะเบียนได้รับรางวัลชนะเลิศและ
รองชนะเลิศใน	7	ประเภท	ตามประกาศกรมการปกครอง	 เรื่อง	ผลการคัดเลือกส�านักทะเบียนดีเด่น	ประจ�าปี	2561
ลงวันที่	27	สิงหาคม	2561	ดังนี้



 
4. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุร ี
นายเสรี  สีแดง  
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายสุทร บุญสิริชูโต  
ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

นางสาวปัทมา จันดิถวงค์ 
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายบุญณรงค์ กวพีันธ์  
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
จังหวัดชลบุร ี

นางสาวรุ่งทิพย์ ลีละทปี  
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายอนวุัตร์ ศิริสวัสดิ์  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ ์

 
5. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวนราษฎร ตั้งแต่ 30,001 - 70,000 คน 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครระยอง  

จังหวัดระยอง 
นางจุไรวรรณ สมานสินธุ์  
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายสุธน ซ่ือประเสริฐ  
ปลัดเทศบาลนครระยอง 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

นางพรรณปพร คงสัตย์พจน์ 
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายฉลอง ฆารเลิศ  
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครยะลา  
จังหวัดยะลา 

นายไพโรจน ์บุญมา  
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายสมหมาย ลกูอินทร์  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครยะลา 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครล าปาง  
จังหวัดล าปาง 

นายสุชาติ เทพพรมวงศ์  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

นายพีระยศ วิรัตน์เกษ  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 
6. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวนราษฎร ไม่เกิน 30,000 คน 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

จังหวัดขอนแก่น 
นางกรองกาญจน ์ปัญญารัตนวงศ์  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

ว่าที่ร้อยเอก วัทธกิร ทรงยศวัฒนา 
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุวัฒนา รู้สมัย 
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายวิรัช บัวคง  
ปลัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองเบตง  
จังหวัดยะลา 

นายนิพล จันทนะ  
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองเบตง 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองชลบุรี   
จังหวัดชลบุร ี

นางสาวเปรมใจ ปิ่นภมร 
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์  
ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี 

 
7. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตทวีวัฒนา  นางสาวรีน่า ปาทาน  

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์  
ผู้อ านวยการเขตทววีัฒนา 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตบางซ่ือ นายบรรเจิด แหลมศรี  
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ 

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ 
ผู้อ านวยการเขตบางซ่ือ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตบางแค นางเยาวเรศ ทองสม  
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ 

นางสุรีย์ วาดเขยีน  
ผู้อ านวยการเขตบางแค 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตยานนาวา นางสาวจารุชา สามารถจิตร 
พนักงานปกครองช านาญงาน 

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์  
ผู้อ านวยการเขตยานนาวา 

 
                         

 

 
4. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุร ี
นายเสรี  สีแดง  
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายสุทร บุญสิริชูโต  
ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

นางสาวปัทมา จันดิถวงค์ 
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายบุญณรงค์ กวพีันธ์  
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
จังหวัดชลบุร ี

นางสาวรุ่งทิพย์ ลีละทปี  
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายอนวุัตร์ ศิริสวัสดิ์  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ ์

 
5. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวนราษฎร ตั้งแต่ 30,001 - 70,000 คน 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครระยอง  

จังหวัดระยอง 
นางจุไรวรรณ สมานสินธุ์  
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายสุธน ซ่ือประเสริฐ  
ปลัดเทศบาลนครระยอง 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

นางพรรณปพร คงสัตย์พจน์ 
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายฉลอง ฆารเลิศ  
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครยะลา  
จังหวัดยะลา 

นายไพโรจน ์บุญมา  
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายสมหมาย ลกูอินทร์  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครยะลา 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครล าปาง  
จังหวัดล าปาง 

นายสุชาติ เทพพรมวงศ์  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

นายพีระยศ วิรัตน์เกษ  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 
6. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวนราษฎร ไม่เกิน 30,000 คน 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

จังหวัดขอนแก่น 
นางกรองกาญจน ์ปัญญารัตนวงศ์  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

ว่าที่ร้อยเอก วัทธกิร ทรงยศวัฒนา 
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุวัฒนา รู้สมัย 
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายวิรัช บัวคง  
ปลัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองเบตง  
จังหวัดยะลา 

นายนิพล จันทนะ  
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองเบตง 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองชลบุรี   
จังหวัดชลบุร ี

นางสาวเปรมใจ ปิ่นภมร 
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์  
ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี 

 
7. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตทวีวัฒนา  นางสาวรีน่า ปาทาน  

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์  
ผู้อ านวยการเขตทววีัฒนา 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตบางซ่ือ นายบรรเจิด แหลมศรี  
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ 

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ 
ผู้อ านวยการเขตบางซ่ือ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตบางแค นางเยาวเรศ ทองสม  
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ 

นางสุรีย์ วาดเขยีน  
ผู้อ านวยการเขตบางแค 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตยานนาวา นางสาวจารุชา สามารถจิตร 
พนักงานปกครองช านาญงาน 

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์  
ผู้อ านวยการเขตยานนาวา 

 
                         

 

 
4. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุร ี
นายเสรี  สีแดง  
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายสุทร บุญสิริชูโต  
ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

นางสาวปัทมา จันดิถวงค์ 
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายบุญณรงค์ กวพีันธ์  
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
จังหวัดชลบุร ี

นางสาวรุ่งทิพย์ ลีละทปี  
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายอนวุัตร์ ศิริสวัสดิ์  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ ์

 
5. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวนราษฎร ตั้งแต่ 30,001 - 70,000 คน 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครระยอง  

จังหวัดระยอง 
นางจุไรวรรณ สมานสินธุ์  
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายสุธน ซ่ือประเสริฐ  
ปลัดเทศบาลนครระยอง 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

นางพรรณปพร คงสัตย์พจน์ 
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายฉลอง ฆารเลิศ  
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครยะลา  
จังหวัดยะลา 

นายไพโรจน ์บุญมา  
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายสมหมาย ลกูอินทร์  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครยะลา 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครล าปาง  
จังหวัดล าปาง 

นายสุชาติ เทพพรมวงศ์  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

นายพีระยศ วิรัตน์เกษ  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 
6. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวนราษฎร ไม่เกิน 30,000 คน 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

จังหวัดขอนแก่น 
นางกรองกาญจน ์ปัญญารัตนวงศ์  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

ว่าที่ร้อยเอก วัทธกิร ทรงยศวัฒนา 
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุวัฒนา รู้สมัย 
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายวิรัช บัวคง  
ปลัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองเบตง  
จังหวัดยะลา 

นายนิพล จันทนะ  
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองเบตง 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองชลบุรี   
จังหวัดชลบุร ี

นางสาวเปรมใจ ปิ่นภมร 
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์  
ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี 

 
7. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตทวีวัฒนา  นางสาวรีน่า ปาทาน  

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์  
ผู้อ านวยการเขตทววีัฒนา 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตบางซ่ือ นายบรรเจิด แหลมศรี  
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ 

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ 
ผู้อ านวยการเขตบางซ่ือ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตบางแค นางเยาวเรศ ทองสม  
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ 

นางสุรีย์ วาดเขยีน  
ผู้อ านวยการเขตบางแค 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตยานนาวา นางสาวจารุชา สามารถจิตร 
พนักงานปกครองช านาญงาน 

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์  
ผู้อ านวยการเขตยานนาวา 

 
                         

 

 
4. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุร ี
นายเสรี  สีแดง  
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายสุทร บุญสิริชูโต  
ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

นางสาวปัทมา จันดิถวงค์ 
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายบุญณรงค์ กวพีันธ์  
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
จังหวัดชลบุร ี

นางสาวรุ่งทิพย์ ลีละทปี  
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายอนวุัตร์ ศิริสวัสดิ์  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ ์

 
5. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวนราษฎร ตั้งแต่ 30,001 - 70,000 คน 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครระยอง  

จังหวัดระยอง 
นางจุไรวรรณ สมานสินธุ์  
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายสุธน ซ่ือประเสริฐ  
ปลัดเทศบาลนครระยอง 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

นางพรรณปพร คงสัตย์พจน์ 
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายฉลอง ฆารเลิศ  
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครยะลา  
จังหวัดยะลา 

นายไพโรจน ์บุญมา  
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายสมหมาย ลกูอินทร์  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครยะลา 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลนครล าปาง  
จังหวัดล าปาง 

นายสุชาติ เทพพรมวงศ์  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

นายพีระยศ วิรัตน์เกษ  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 
6. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวนราษฎร ไม่เกิน 30,000 คน 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

จังหวัดขอนแก่น 
นางกรองกาญจน ์ปัญญารัตนวงศ์  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

ว่าที่ร้อยเอก วัทธกิร ทรงยศวัฒนา 
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุวัฒนา รู้สมัย 
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 

นายวิรัช บัวคง  
ปลัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองเบตง  
จังหวัดยะลา 

นายนิพล จันทนะ  
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองเบตง 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลเมืองชลบุรี   
จังหวัดชลบุร ี

นางสาวเปรมใจ ปิ่นภมร 
เจ้าพนักงานทะเบยีนช านาญงาน 

นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์  
ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี 

 
7. ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร 

ประเภทรางวัล ส านักทะเบียน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน นายทะเบยีน 
ชนะเลิศ ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตทวีวัฒนา  นางสาวรีน่า ปาทาน  

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์  
ผู้อ านวยการเขตทววีัฒนา 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตบางซ่ือ นายบรรเจิด แหลมศรี  
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ 

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ 
ผู้อ านวยการเขตบางซ่ือ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตบางแค นางเยาวเรศ ทองสม  
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ 

นางสุรีย์ วาดเขยีน  
ผู้อ านวยการเขตบางแค 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ส านักทะเบียนทอ้งถิ่นเขตยานนาวา นางสาวจารุชา สามารถจิตร 
พนักงานปกครองช านาญงาน 

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์  
ผู้อ านวยการเขตยานนาวา 
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นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์

นายอ�าเภอแม่ระมาด

 อ�าเภอแม่ระมาด	 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ

จังหวัดตาก	 มีแนวชายแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมา

ระยะทาง	 95	 กิโลเมตร	 โดยมีแม่น�้าเมยกั้นพรมแดน

ทั้งหมด	 สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้

แบ่งการปกครองท้องที่เป็น	 6	 ต�าบล	 57	 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8	แห่ง	มีประชากรจ�านวน	

57,654	คน	ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์

 นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์	นายทะเบียนอ�าเภอแม่ระมาด	กล่าวว่า	“การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนยึดถือแนวทาง	 “มาประทับจิต	 กลับไปประทับใจ”

หมายถงึ	เม่ือประชาชนมารบับรกิารทีอ่�าเภอจะได้รบัความสะดวกสบาย	มเีจ้าหน้าทีต้่อนรบัอย่างเป็นกนัเอง	ในแต่ละวันประชาชน

มารับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนเฉลี่ยต่อวัน	50	คน	เปิดให้บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยง	ส�าหรับการให้บริการ

ตามโครงการก�าหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ	ในพื้นที่อ�าเภอแม่ระมาดมีบุคคลที่ไร้สัญชาติเป็นจ�านวนมาก	ส่วนหนึ่งเกิดจาก

การตกส�ารวจทางทะเบยีนราษฎรด้วยสาเหตตุ่างๆ	ซึง่อ�าเภอกไ็ดใ้ห้ความส�าคญัในการเร่งรดัการแก้ไขปญัหาดังกลา่วตามแนวทาง

ของกรมการปกครองอย่างต่อเนื่อง”

	 นายสุทัศน์	 อติวรรณาพัฒน์	 นายอ�าเภอแม่ระมาด	 ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับสัญชาติไทยและจัดท�า

บัตรประจ�าตัวประชาชน	จ�านวน	132	ราย	เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2561

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก

“มาประทับจิต กลับไปประทับใจ”
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นายเกรียงศักดิ์ บุญตาปวน

ปลัดอ�าเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร

ผลการด�าเนินงานให้สถานะบุคคลและสัญชาติของส�านักทะเบียนอ�าเภอแม่ระมาด

1.	การให้สัญชาติไทยตามมาตรา	7	ทวิ	ดังนี้	

	 1.1	อายุไม่เกิน	18	ปี	บริบูรณ์	ได้รับอนุมัติโดยนายอ�าเภอจ�านวน	35	ราย	

	 1.2	อายุเกิน	18	ปี	บริบูรณ์	ได้รับอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจ�านวน	10	ราย	

2. การตรวจสอบข้อมูลของเด็กนักเรียนท่ีมีเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยอักษร	 (G,P)	 ข้อมูล

ณ	วันที่	1	กรกฎาคม	2561	มีจ�านวน	795	ราย

คำ�ขวัญอำ�เภอแม่ระม�ด
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ส่วนบัตรประจ�ำตัวประชำชน
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1.	บุคคลผู้น่าเชื่อถือ	ข้อใดถูกต้อง
	 ก.	บุคคลใดๆ	ซึ่งมีที่อยู่แน่นอน
	 ข.	เป็นผู้ที่มีอาชีพมั่นคง
	 ค.	รู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี
	 ง.	ต้องเกี่ยวข้องเป็นญาติกัน
	 จ.	ถูกข้อ	ก.	ข.	และ	ค.
2.	การขอมีบัตร	ข้อใดถูกต้อง
	 ก.	ขอมีบัตรเป็นครั้งแรก
	 ข.	เป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.14)	
	 			กรณีตกส�ารวจหรือแจ้งเกิดเกินก�าหนด
	 ค.	บัตรเดิมสูญหายหรือถูกท�าลาย
	 ง.	ถูกข้อ	ก.	และ	ข.
	 จ.	ถูกข้อ	ก.	ข.	และ	ค.
3.	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค�าขอ	 บ.ป.1	 และ
หลักฐานประกอบค�าขอ	 แล้วพิจารณาเห็นว่าผู้ขอมีบัตร
มีคุณสมบัติครบถ้วน	หลักฐานเชื่อถือได้	ให้มีค�าสั่งอย่างใด	
	 ก.	อนุมัติ
	 ข.	อนุญาต
	 ค.	ด�าเนินการได้
	 ง.	ถูกข้อ	ก.	และ	ข.
	 จ.	ถูกข้อ	ก.	ข.	และ	ค.
4.	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ�านาจเปรียบเทียบปรับกรณี
โทษปรับสถานเดียวตามค�าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่	
1497/2561	ลงวันที่	22	สิงหาคม	2561	คือใคร
	 ก.	ปลัดเทศบาล
	 ข.	ปลัดอ�าเภอ
	 ค.	ต�ารวจยศร้อยต�ารวจตรีขึ้นไป
	 ง.	เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
	 จ.	ถูกข้อ	ก.	และ	ข.
5.	 ข้อใดไม่ใช่รายการในบัตรตามกฎกระทรวงฉบับท่ี	 23	
(พ.ศ.	 2554)	 ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัว
ประชาชน	พ.ศ.	2526
	 ก.	หมู่โลหิต
	 ข.	ศาสนา
	 ค.	ลายมือชื่อเจ้าพนักงานออกบัตร
	 ง.	ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
	 จ.	วันเดือนปีเกิด

6.	ข้อใดถูกต้อง
	 ก. บัตรใช้ได้นับแต่วันออกบัตร	และมีอายุ	8	ปี	นับแต่
     วันเกิดของผู้ถือบัตร
	 ข.	ท�าบตัรใหม่กรณบีตัรหมดอาย	ุต้องเสยีค่าธรรมเนยีม
     ตามกฎหมาย
	 ค.	ผู้เปลี่ยนที่อยู่ต้องขอมีบัตรใหม่ภายใน	60	วัน
	 ง.	 ผู ้ที่เปล่ียนชื่อตัว	 ชื่อสกุล	 หรือชื่อตัวและช่ือสกุล
     ต้องขอเปลี่ยนบัตร	ไม่เสียค่าธรรมเนียม
	 จ.	ผู้ที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น	ต้องขอมีบัตร
	 	 ภายใน	90	วัน
7.	สถานที่จัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	คือข้อใด
	 ก.	ส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง
	 ข.	ส�านกัทะเบยีนสาขา	ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
	 			ราษฎร
	 ค.	สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีก�าหนด
	 ง.	ศาลาว่าการเมืองพัทยา
	 จ.	ถูกทุกข้อ
8.	 ผู ้ถือบัตรผู ้ใดเสียสัญชาติไทยต้องส่งมอบบัตรนั้น
ให้แก่พนกังานเจ้าหน้าทีท้่องทีใ่ด	ภายในกีว่นันบัแต่วนัเสีย
สัญชาติไทย
	 ก.	ท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน	ภายใน	45	วัน
	 ข.	ท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน	ภายใน	60	วัน
	 ค. ท้องท่ีที่เปิดให้บริการงานบัตรประจ�าตัวประชาชน
	 				ภายใน	30	วัน
	 ง.	 ท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน	ภายใน	30	วัน
	 จ. ท้องที่ที่เปิดให้บริการงานบัตรประจ�าตัวประชาชน
     ภายใน	60	วัน

ลับสมอง...
กับค�ำถำมงำนทะเบียนและสัญชำติ
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 ร้อยต�ารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง	 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์

กรมการปกครอง	(ส่วนกลาง)	ประจ�าปี	2561	เมือ่วนัศกุร์ที	่3	สงิหาคม	2561	ณ	วทิยาลยัการปกครอง	อ�าเภอธญับรุ	ีจงัหวดัปทุมธาน	ี

     ส�านักบริหารการทะเบียน	ในนามตึกกรมการปกครอง	
4	 (สีม่วง)	 ได้จัดทีมนักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วมกิจกรรม	
ในปีนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาชักคะเย่อ	 (ผสม)	
การประกวดผูน้�าเชยีร์	และการประกวด	Lip	Sync	Battle

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจ�าปี 2561



เฉลยค�าตอบคอลัมน์ลับสมองกับค�าถามงานทะเบียนและสัญชาติ	(หน้าที่	12)	/ข้อ	1	จ.	/ข้อ	2	ง.	/ข้อ	3	ข.	/ข้อ	4	ก.	/ข้อ	5	ก.	/ข้อ	6	ก.	/ข้อ	7	จ.	/ข้อ	8	ง.
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

	 ถาม	 การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการอ�าเภอต่างๆ	 ท่ีคนไทยน�าไปขอให้รับรอง
เอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการด�าเนินการกับหน่วยงานในต่างประเทศ	มีรูปแบบไม่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน	
เช่น	 บางฉบับไม่มีตราครุฑบนหัวกระดาษ	 ไม่มีเลขที่หนังสือ	 ไม่มีตราประทับประจ�าต�าแหน่ง	 ท�าให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน	ขอทราบแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

 ตอบ	 กรณีดังกล่าว	กรมการปกครองได้มีหนังสือสั่งการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ	 โดยมีประเด็นส�าคัญจะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ดังนี้
	 	 1.	การออกหนงัสอืรบัรองเกีย่วกบับคุคล	เป็นการรับรองเพ่ือแก้ไขปัญหาความทกุข์ร้อนของประชาชน	
และจะด�าเนินการในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบก�าหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองในเรื่องนั้นๆ
ไว้เป็นการเฉพาะ	 เช่น	 การรับรองความเป็นโสด	 การรับรองสถานที่เกิด	 เป็นต้น	 ฉะนั้นการปฏิบัติในเร่ืองนี้จึงเป็นการ
ด�าเนินการตามมาตรา	87	แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	พ.ศ.	2457	ซึ่งเป็นอ�านาจหน้าที่ของนายอ�าเภอ	
และผู้อ�านวยการเขต	แล้วแต่กรณี
  2.	การยืน่ค�าร้องเพือ่ขอหนงัสอืรบัรองเกีย่วกบับคุคลให้ยืน่ค�าร้อง	ณ	ทีว่่าการอ�าเภอ	หรือส�านกังานเขต
แห่งที่ผู้ร้องมีภูมิล�าเนาอยู่ตามทะเบียนบ้าน
  3.	ผูท้ีด่�าเนนิการสอบสวนผูร้้อง	และพยานหลกัฐานต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะรบัรอง	ควรเป็นปลดัอ�าเภอ
หรือเจ้าพนักงานปกครอง
	 	 4.	แบบหนังสือรับรองเกี่ยวกับบุคคลให้ใช้แบบหนังสือรับรองตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ	พ.ศ.	2526	และเมื่อผู้มีอ�านาจลงนามในหนังสือรับรองแล้วจะต้องประทับตราประจ�าต�าแหน่งและออก
เลขที่หนังสือดังกล่าวด้วย
	 	 การออกหนงัสอืรบัรองสถานทีเ่กดิในส่วนของเทศบาลนัน้	ยงัไม่มบีทบญัญตัติามกฎหมายใดก�าหนดให้
เทศบาลออกหนังสือรับรองบุคคล	เทศบาลจึงไม่อาจออกหนังสือรับรองบุคคลได้แม้บุคคลจะอยู่ในเขตเทศบาลก็ตาม
	 	 การออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดเป็นการออกหนังสือรับรองบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนท่ีมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้านแต่ไม่มีหลกัฐานสติูบตัร	(ท.ร.1	ท.ร.2	ท.ร.3)	หรือหนงัสอืรับรองการเกดิ	(ท.ร.1/1)
ดังนั้น	 เพื่อให้หนังสือรับรองมีความสมบูรณ์	มีสาระส�าคัญครบถ้วน	อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้เอกสาร	จึงควรระบุชื่อตัว	
ชื่อสกุล	วันเดือนปีเกิด	สัญชาติ	ชื่อตัวและชื่อสกุลบิดา	ชื่อตัวและชื่อสกุลมารดา	ภูมิล�าเนาที่อยู่ปัจจุบัน	และภูมิล�าเนาที่
เป็นสถานทีเ่กดิของผูร้้องไว้ในหนงัสอืรบัรองสถานทีเ่กดิด้วย	รายละเอยีดตามหนงัสือกรมการปกครอง	ที	่มท	0310.1/ว
1414	ลงวันที่	10	มิถุนายน	2545
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน สิงหาคม 2561

	 ถาม	 การจดทะเบยีนรับรองบตุรของส�านกัทะเบียนบางแห่ง	กรณเีด็กเป็นผูเ้ยาว์ไร้เดียงสาโดยไม่มคี�าพิพากษา

ของศาลมาแสดงแทนการให้ความยินยอมของเด็ก	 แต่พิมพ์ลายนิ้วมือของเด็กลงในทะเบียน	หรือให้มารดาเด็กแสดง

ความยินยอมโดยลงลายมือชื่อมารดาเด็กแทนการให้ความยินยอมของเด็ก	กรณีดังกล่าวสามารถด�าเนินการได้หรือไม่

 ตอบ	 กรณีดังกล่าว	 กรมการปกครองได้มีหนังสือ	 ที่	 มท	 0309.3/ว	 6741	 ลงวันที่	 6	 มิถุนายน	 2557

เรื่อง	แนวทางการปฏิบัติการจดทะเบียนรับรองบุตร	โดยพิจารณาเห็นว่า	

	 	 1.	งานทะเบียนครอบครวั	เรือ่งการจดทะเบยีนรับรองบตุร	เป็นการจดทะเบยีนทีเ่กีย่วกบัความสัมพนัธ์

ของบุคคลในครอบครัว	ที่กฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิและก�าหนดหน้าที่ของบุคคล	การปฏิบัติงานด้านการ

จดทะเบยีนรบัรองบุตร	จงึมคีวามส�าคญัและต้องถอืปฏบิตัติามแนวทางทีก่ฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องก�าหนดไว้โดย

เคร่งครัด

	 	 2.	 เจตนารมณ์ของมาตรา	 1548	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ที่บัญญัติให้นายทะเบียน

จะรบัจดทะเบยีนรับเดก็เป็นบุตรได้	กต่็อเมือ่เดก็และมารดาเดก็อยูใ่นฐานะให้ความยนิยอมและได้มาให้ความยนิยอมด้วย

ตนเอง	ถ้าเดก็หรอืมารดาเดก็คนใดคนหนึง่ไม่อาจให้ความยนิยอมได้ไม่ว่าเหตุใด	จะต้องให้ศาลเป็นผูพิ้จารณากล่ันกรอง

เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เด็กเสมอทุกกรณี

	 	 3.	การจดทะเบียนรบัรองบุตรของส�านกัทะเบยีนอ�าเภอบางแห่งเจ้าหน้าท่ีได้พิมพ์ลายนิว้มอืเด็กซึง่เป็น

ผูเ้ยาว์ไร้เดยีงสาลงในทะเบียนรบัรองบตุร	(คร.11)	แทนการให้ความยนิยอมของเดก็	นอกจากจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของมาตรา	1548	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ซ่ึงเมือ่ได้ตรวจสอบข้อมลูแล้วมข้ีอสังเกตบางประการว่า	บคุคล

ทีม่าย่ืนค�าขอจดทะเบยีนรับเดก็เป็นบตุร	จะเป็นข้าราชการหรือพนกังานของรัฐทีป่ฏิบัติงานในพืน้ที	่และการทีเ่ด็กเป็นบุตร

โดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาจะได้รับการดูแลด้านสวัสดิการภาครัฐ	 เช่น	 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรและการเบิกเงิน

สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล	เป็นต้น	กรณดีงักล่าวอาจเป็นช่องทางการกระท�าการทจุรติทางทะเบยีนครอบครวั	และหาก

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุคคลผู้มายื่นค�าขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร	 มิใช่บิดาผู้ให้ก�าเนิดแล้วอาจจะเกิดการล่วงละเมิด

สิทธิของเด็กได้

	 	 4.	กรณจีดทะเบียนรบัรองบุตรจะต้องได้รับความยนิยอมจากเดก็	ซึง่เดก็ทีใ่ห้ความยนิยอมได้ต้องไม่เป็น

ผู้เยาว์ไร้เดียงสา	 นั้น	 ค�าว่า	 “ผู้เยาว์ไร้เดียงสา”	 หมายถึง	 เด็กซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่รู้ผิดชอบตามปกติสามัญ

ซึง่นายทะเบียนจะต้องพจิารณาถงึความสามารถของเด็กในการสือ่ความหมายให้เข้าใจตรงกนัระหว่าง	นายทะเบยีนกบัเดก็

และเด็กนั้นควรรู้ผิดชอบตามปกติสามัญ	 หากเป็นกรณีดังกล่าวเด็กก็สามารถให้ความยินยอมได้ข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริง

ของเด็กแต่ละราย	โดยไม่ต้องค�านึงว่าเด็กจะมีอายุเท่าใด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย์	บุญญะโสภัต,	ช�านาญวิทย์	เตรัตน์,	นิวัฒน์	รุ่งสาคร,	ศักดิ์ชัย	แตงฮ่อ,	วิเชียร	ชิดชนกนารถ	บรรณาธิการอ�านวยการ วีนัส	สีสุข

ท์ี่ปรึกษา	สัญชัย	เตชนิมิตวัช,	บรรจบ	จันทรัตน์,	วีระชาติ	ดาริชาติ,	รัฐยา	อาจหาญ	เผยพร,	สุชาติ	ธานีรัตน์,	อ�านาจ	โพธิ์สอาด,	นวน	โทบุตร	บรรณาธิการประจ�าฉบับ	ประเชิญ	สมองดี

กองบรรณาธิการ	ประเชิญ	สมองดี,	ณรงค์ฤทธิ์	มาทอง,	สุชาติ	บุญสิทธิ์,	ณัฐพร	พรหมมาสกุล	ฝ่ายจัดท�า	สมส่ง	ขวานทอง,	ศุภเชษฐ	แสนยางนอก	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	ณรงค์	ยี่รงค์,	สิตานัน	บุณโยดม

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง



โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”

 ศูนยอำนวยการใหญโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ตามแนวพระราชดำริ ขยายระยะเวลาการเปดรับสมัคร

ประชาชนจิตอาสา ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง

สนามเสือปา ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และ

เปดรับสมัครประชาชนจิตอาสา ณ ศูนยอำนวยการภาคสนาม

ในพื้นที่จังหวัดนาน ปตตานี และจังหวัดตราด ในหวง

เดือนสิงหาคม 2561 

กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนชุดระบบคอมพิวเตอรและเจาหนาที่ลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสา

และจัดพิมพบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” 

สถิติการลงทะเบียนสมัครจิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ณ ศูนยอำนวยการภาคสนาม หวงเดือนสิงหาคม 2561

หวงเวลา สถานที่รับสมัคร จำนวนผูลงทะเบียน

30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 หอประชุมศูนยราชการจังหวัดนาน 19,513

6 - 9 สิงหาคม 2561 กองพลทหารราบที่ 15 คายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปตตานี 33,545

28 - 30 สิงหาคม 2561 อาคารองคการบริหารสวนจังหวัดตราด 16,334

วารสาร สาระทะเบียน-บัตร “The One” เปนวารสารรายเดือนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

จัดพิมพเดือนละ 6,000 ฉบับ โดยแจกจายใหผูบริหาร หนวยงานภายในกรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัด

และที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ ติดตอฝายจัดทำ : 59 หมู 11 ถนนลำลูกกา คลอง 9 ตำบลบึงทองหลาง

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 0-2791-7652-4 Call Center : 1548 http://bora.dopa.go.th

E-mail : theone_9@windowslive.com
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