
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด

1 นายกษิต เสน่ห์ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดลพบุรี สป.

2 นางสาวชนินาถ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดสิงห์บุรี สป.

3 นางสาวณัฐกานต์ วงศ์สถิตพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.

4 นางสาวแคทราย จันทรากา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดสิงห์บุรี สป.

5 นางสาวณัฏฐ์นรี สัจจานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดนครพนม สป.

6 ว่าที่ ร.ต. สิทธิธรรม กุลอารยะสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดสิงห์บุรี สป.

7 นายธนกฤษณ์ ตันเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี สป.

8 นางสาวขนิษฐา จันทร์ธิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี สป.

9 นายนพดล แก้วพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดตราด สป.

10 นายจิรภัทร พัดวิลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดตราด สป.

11 นางสาวเสาวลักษณ์ ตุแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดหนองคาย สป.

12 นายนุพล ศรีสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดหนองคาย สป.

13 นายธนธรณ์ หมื่นรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดสกลนคร สป.

14 นางสาววัฒนา อินอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดหนองคาย สป.

15 นายศรัญยู งามตะคุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดนครพนม สป.

16 นายธีระศักดิ์ เกื้อวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดสกลนคร สป.

17 นายธนกร วงค์วิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร) สป.

18 นางสุนิยากร พลอาจทัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร) สป.

19 นางสาวมยุรา จารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู สป.
20 นายธนิก วิไลลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู สป.

21 นางสาวณัฏฐา ไชยภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู สป.

22 นางจินตนา ม่วงน้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดปัตตานี สป.

23 นายจิตติวัฒน์ งอกคํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู สป.

24 นายศุภโชค มีสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ สป.

25 นายสิทธิพงษ์ รัตน์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ สป.

26 นางสาวปิยะวรรณ กลางเหลือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ สป.

27 นางสาวมาริสา หนูนุ้ย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดชุมพร สป.
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28 นางสาวประกายแก้ว ใจเดียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี สป.

29 นางสาวกนกกร จีนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงราย สป.

30 นายธนากร ชื่นวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร สป.

31 นายสุทธิชาติ เจริญศรีปราการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดพิจิตร สป.

32 นายธํารงศักดิ์ สุนทรภัค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดปทุมธานี สป.

33 นางสาวนลินี รุกขวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สป.

34 นางสาวกมลพร สุขาทิพยพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดชัยนาท สป.

35 นายกฤตภาส ปัญจวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดระนอง สป.

36 นายพัฒระ บรรณาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดราชบุรี สป.

37 นายสิตมา เพ็ชรประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดลพบุรี สป.

38 นายณุพัฒน์ ศรีชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี สป.

39 นายกิจสุวัฒน์ นวลสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดสระแก้ว สป.

40 นายวัชรศักดิ์ กิตติรุจิโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดสระแก้ว สป.

41 นายอภิพล คชสังข์สีห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดพิจิตร สป.

42 นางสาวณัฐกวี เทพนารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรีอยุธยา) สป.

43 นายเกียรติพงษ์ ทองเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดชลบุรี สป.

44 นายกิตติพงษ์ ตั้งธนะวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดสระบุรี สป.

45 นายรุจิภาส รุ่งดํารงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุร)ี สป.

46 นายวรรธนะ ผิวพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดยะลา สป.

47 นายจอมพล ภัยลี้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สป.

48 นายไปรวิทย์  ปาริน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. ตราด สถ.

49 นางสาวภัทร์ธีนันท์  ศิริวรรณ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. ฉะเชิงเทรา สถ.

50 นายนพดล  เนาว์ชมภู นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. เชียงราย สถ.

51 นายทศพร  พรหมโสภา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. ศรีสะเกษ สถ.

52 นายนิรุธ  ชัยธงรัตน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. สระแก้ว สถ.

53 นายอนุรักษ์  อําภาผิว นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. พิจิตร สถ.

54 นายวิชากร  จําปาดวง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. พระนครศรีอยุธยา สถ.

55 นางสาวสายฝน  พลพิมพ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. พิจิตร สถ.

56 นายศุภชัย  หมีนสัน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. ประจวบคีรีขันธ์ สถ.

57 นายราชัน  แก้วจรูญ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. พิจิตร สถ.

58 นางสาวสุพินชา  ค้าแกว่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. พิจิตร สถ.

59 นายสุรศักดิ์  ศรีเทพ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. เพชรบุรี สถ.

60 นายปฐวี  บุตรพรม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. ตราด สถ.
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61 นางสาวสุจิตรา  สิงห์หันต์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. นครสวรรค์ สถ.

62 นายพิชิต  ขวัญชัยนนท์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ. พิจิตร สถ.

63 นางสาวฟ้าฤดี ทรงลักษณ์ นิติกรปฏิบัติการ ส่วนวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ปค.

64 นางสาวขนิษฐา ถาวรวรกุล นิติกรปฏิบัติการ ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สํานักการสอบสวนและนิติการ ปค.

65 นางสาววนิดา อุ่นทวง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ปค.

66 นางสาวเพ็ญศรี ช่วยขุน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปค.

67 นายฐานันดร์ พรหมบุญแก้ว เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปค.

68 นางสาวสิริลักษณ์ กรดแก้ว เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ปค.

69 นายคมสันต์ แต้มสีคาม เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ปค.

70 นางสาวชมพุนุท ไชยวงษา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปค.

71 นางสาวจารุณี มธุรพจน์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปค.

72 นางสาวยุพา ชัยมั่น เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอหนองหิน จังหวัดเลย ปค.

73 นางสาวชญาภา โกสินทรานนท์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ปค.

74 นางสาวสุณัฎฐา บารมีวุฒิ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปค.

75 นางสาวจันทร์เพ็ญ เพชรกรด เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปค.

76 นางสาวกรกนก แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปค.

77 นายมานิต เกษมสินธุ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปค.

78 นายประมุข ภิรมย์ทอง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ปค.

79 นางทิพวรรณ ศรีทองกุล เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ปค.

80 นางสาวผกามาส ไพจิตจินดา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ปค.

81 นายจีระศักดิ์ ไชยวรณ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ปค.

82 นางวรรณศิริ คําวงค์ทิน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ปค.

83 นายประทีป ดวงคํา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปค.

84 นายโยธิน หอมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปค.

85 นายสุรชัย เกือกรัมย์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ปค.

86 นางรัตติกาล นิวัติยะกุล เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปค.

87 นางนุชจิรา พัฒน์ช่วย เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปค.

88 นางสาวปราณี เครือหอคํา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปค.

89 นางสาวรจติราพร คําทู เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ปค.

90 นายศักดิ์ชัย ชื่นสมบัติ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอปง จังหวัดพะเยา ปค.

91 นายเกรียงศักดิ์ แสงอนันตการ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ปค.

92 นางสาวปัทมา รอดศรี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปค.

93 นางสาวยุพาพร จันทร เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ปค.
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94 นายฐิติวุฒิ ดีธรรมมา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปค.

95 นายจักรพงษ์ พุทธสอน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปค.

96 นางสาวเปมิกา คงกระพันธ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ปค.

97 นางสาวจริยา จําปี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปค.

98 นางสาวกิ่งกาญจน์ ตั้งสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปค.

99 นางสาวอมราภรณ์ นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปค.

100 นายพรพจน์ สมพงษ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปค.

101 นายสุทธิพงษ์ มาตจรุง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ ยผ.

102 นายวัชรินทร์ เกิดกุญชร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ ยผ.

103 นายธนิวัฒน์ พุ่มพวง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ยผ.

104 นายอนุชา ธ.น.กลม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักผังประเทศและผังภาค ยผ.

105 นางสาวพัทธนันท์   พรหมบังเกิด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน งานตรวจสอบใบสําคัญและวางฎีกา 2  บใบสําคัญฯ  กองคลัง ทด.

106 นางสาวเกษรินทร์  ทับกรุง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี  สาขาทองผาภูมิ ทด.

107 นางสาวนัยนา  เจริญยศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่  ทด.

108 นางสาวพัทธยา  กับรัมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ทด.

109 นางสาวกาญจนา  ชาญณรงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ทด.

110 นางสาวณัฏฐิยา  เจาะจง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ทด.

111 นางสาวชัญญานุช  พิณพงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทด.

112 นางสาวสุนิสา  ศรชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี  สาขาสวนผึ้ง ทด.

113 นางสาวธนิษฐา  แสงสง่า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก  สาขานครไทย ทด.

114 นางสาวปริญาภรณ์  เพียรสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดอํานาจเจริญ ทด.

115 นางนงคราญ   ยอดปทุม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์  สาขาชุมพลบุรี ทด.

116 นางสาววราพร   จอมดวง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  สาขาชุมแสง ทด.

117 นางสาวดนยา  ดําสงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง  สาขาห้วยยอด ทด.

118 นางสาวเบญจรี  ถาวรสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ทด.

119 นางสาวสายฟ้า  ชอบเลื่อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สาขาปาย ทด.

120 นางณัฐณิชา  เกตุแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาเชียรใหญ่ ทด.

121 นางสาววรรณิศา  ไกยะฝ่าย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาสัตหีบ ทด.

122 นางสาวดาวเรือง  กันเวียน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สาขาน้ําปาด ทด.

123 นางผุสดี  พัฒน์เชียร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขาปากเกร็ด ทด.

124 นายชัยมงคล คงปิ่น นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชําราบ ทด.

125 นายสายันต์  ตะเนาว์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ทด.

126 นางสาวปุญณิศา  ภูษาทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาประเวศ ทด.
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127 นางณภัทร  ปลาดปาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางกอกน้อย ทด.

128 นางสาวภาวิณี  งอยแพง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง  สาขาแกลง ทด.

129 นายอภิชัย  เรืองคม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทด.

130 นางสาวรัตนาพร  ประยุทธรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาหนองจอก ทด.

131 นางสาวอินธิรา  ริมคํา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทด.

132 นายอดิศร  ประดิษฐ์พงศ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว ทด.

133 นางสาวสุพัตรา  แสงทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป  ฝ่ายอํานวยการ  สํานักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

134 นายเฉลิมพล  เยี่ยนทรง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาไชยา ทด.

135 นางสาวสุภาพรรณ ยอดเขื่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ทด.

136 นางสาววรลักษณ์  วัดแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาทุ่งสง ทด.

137 นางรติยา  นิโรธ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร  สาขาปะทิว ทด.

138 นางสาวปวีณา  ดีพูน เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี  สาขากบินทร์บุรี ทด.

139 นางสาวสุพรรณี  เพียคําเมือง เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี  สาขากบินทร์บุรี ทด.

140 นางสาววิสา  ชะทินทร เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  กองแผนงาน ทด.

141 นางสาววารุณี  แพงศรี เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ทด.

142 นางสาวมนัสวี  มานาง เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทด.

143 นางสาวกุลฉัตร  เจริญรูป เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินอําเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ ทด.

144 นางสาวอุษา  สิทธิ์ศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินอําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทด.

145 นางสาวสุภาลักษณ์  พิลาออน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป  ฝ่ายอํานวยการ  สํานักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

146 นางสาวนิตา   บุญประคอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่ ทด.

147 นางสาวสกุณาวัล  กิจวิชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาเวียงสระ ทด.

148 นางทัศนีย์  ไพรนรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาฉวาง ทด.

149 นางสาวพรพิมล  พลธีระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาหัวไทร ทด.

150 นางสาวอุทัยทิพย์  คงเจริญ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ทด.

151 นางสาวพรรณทิพา  ชีพอุดม เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินอําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี ทด.

152 นางสาวตีรณา  จําปาทอง เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.นครสวรรค์  สาขาตาคลี ทด.

153 นางสาววารุณี  เตชะนา เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.ลําปาง  สาขางาว ทด.

154 นางอมรรัตน์  โพธิ์กระสัง เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.สมุทรปราการ สาขาพระประแดง ทด.

155 นายนนทะชัย  เสียวสุข เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.สกลนคร  สาขาสว่างแดนดิน ทด.

156 นางสาววนิดา  ศิลชาติ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินอําเภอพนา  จังหวัดอํานาจเจริญ ทด.

157 นางจุรีพร  นฤมิตร เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.สุพรรณบุรี  สาขาอู่ทอง ทด.

158 นางสาวจันทร์จิรา  บุญมี เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.หนองคาย สาขาท่าบ่อ ทด.

159 นางสาวสุธาทิพย์  หนูจีนจิตต์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน งานรับจ่ายเงินงบประมาณ  ฝ่ายการเงิน  กองคลัง ทด.
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160 นางสาวสุนิษา  ทองหล่อ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.ศรีสะเกษ  สาขาอุทุมพรพิสัย ทด.

161 นางสาวกาญจนา  เจริญราช เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.จันทบุรี  สาขามะขาม ทด.

162 นางสาวกัลยา  ศิลปนันท์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.แม่ฮ่องสอน สาขาปาย ทด.

163 นางสาวพรพรรณ จันทะพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.หนองคาย  สาขาโพนพิสัย ทด.

164 นางสาวชาลิสา  เถาว์เบา เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินอําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ทด.

165 นางปนัดดา  นาคประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินอําเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย ทด.

166 นางสาวกวีพัฑฒ์  ศิลป์วิจารณ์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน งานบัญชีและรายงาน  ฝ่ายบัญชี  กองคลัง ทด.

167 นางสาวระวิวรรณ  เกตุระหงษ์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  กองแผนงาน ทด.

168 นางรัตนาภรณ์  มุขวัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.ยโสธร สาขากุดชุม ทด.

169 นางเสาวณีย์  จุ๋มพระสิงห์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.พะเยา สาขาปง ทด.

170 นางสาวสงบ  โสภา เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.นครราชสีมา  สาขาสีคิ้ว ทด.

171 นางสาวหนึ่งฤทัย  โสดามรรค เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.นครนายก  สาขาองครักษ์ ทด.

172 นางสาวเพ็ญศรี  ฉิมพลี เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ ทด.

173 นางสาววรันณ์พร  นิลจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.สุรินทร์  สาขาชุมพลบุรี ทด.

174 นางคัทลิยา  วงค์ฝั้น เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.น่าน  สาขาท่าวังผา ทด.

175 นางณัฏฐณิชา  เทียมกลาง เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.นครราชสีมา  สาขาขามสะแกแสง ทด.

176 นางชลิดา  สายน้ําน่าน เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.น่าน สาขาเชียงกลาง ทด.

177 นางสาวสาวิตรี  มีชัย เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.นครพนม  สาขาเรณูนคร ทด.

178 นางสาวผกาวลี  แท่งหอม เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน งานตรวจสอบใบสําคัญและวางฎีกา 2  ฝ่ายตรวจสอบใบสําคัญฯ  กองคลัง ทด.

179 นางสาวสุธาสินี  พิลึกเรือง เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ  สจ.สุพรรณบุรี  สาขาอู่ทอง ทด.

180 สิบเอกอนุรักษ์  ขําชัยภูมิ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมการรังวัด  สมส. ทด.

181 นายนิธิ  พังคะ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สจ.นครนายก ทด.

182 นายชินวัฒน์  ตรีธารทิพย์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สจ.ศรีสะเกษ ส.ปรางค์กู่ ทด.

183 นายสุรพันธ์  เผ่าเต็ม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมการรังวัด  สมส. ทด.

184 นายผดุงศักดิ์  ขอผดุง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ทด.

185 นายกิตติพงษ์  เทศน์ไธสง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ทด.

186 นายภาณุวัฒน์  คฤหานนท์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดน่าน ทด.

187 นางสาวดุษฎี  แก้วมณี นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร ทด.

188 นายญาณเกียรติ  ชูมาก นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี ทด.

189 นายธีรภัทร  แซ่ฉั่ว นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ ทด.

190 นายเฉลิมพล  วงษ์มา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง ทด.


