
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด

1 นายสุรศักดิ์ ตุ้มทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา สป.

2 นางสาวชื่นจิตต์ จอมคีรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา) สป.

3 นายอนุรักษ์ สอนโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดสกลนคร สป.

4 นายเถลิงรัฐ ทาวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดสระแก้ว สป.

5 นางสาวกรมณี ลิขนสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุร)ี สป.

6 นางสาวปนัดดา หลวงเครื่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) สป.

7 นายกิตติพงษ์ ชัยชนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ สป.

8 นางสาวณัฏฐ์สิรา ศรีฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดชุมพร สป.

9 นายเอกอนันต์  สินธุพุฒิพงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ สป.

10 นายฉัตรชัย แก้วประดิษฐ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี สป.

11 นายณัฐดนัย ภิญโญ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวินัยกองการเจ้าหน้าที่ สป.

12 นายสัญชัย ศิริเดช นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดอ่างทอง สป.

13 นางสาวนภมณฑ์  ฝีปากเพราะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท สถ.

14 นายณัฐพล  ปกเกษ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร สถ.

15 นางสาวกันต์กมล  บุญสุข นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท สถ.

16 นายธนชล  สุทธสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สถ.

17 นายนิคม  พงศ์ปรัชญา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถ.

18 นายนรินทร์  พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ สถ.

19 นางสาวเนตรดาว  ลิ้มวงษ์ทอง นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ สถ.

20 นางสาวสุภาวดี  วงศ์มาลามาศ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง สถ.

21 นายนรินทร์  นรากรนิธิกุล นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สถ.

22 นายณัฐวรรษ  โคตรประดา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ สถ.

23 นายเฉลิมวุฒิ  กองแก้ว นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา สถ.

24 นายอนุพงษ์  เอกพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถ.

25 นางสาวรัตนา  วิลา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําปาง สถ.

26 นางสาววิไลลักษณ์  แจ้งโพธิ์ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี สถ.

27 นายเกียรติภูมิ  กาญจนปรีชากร นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร สถ.
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28 นายสุเมฆ  จีรชัยสิริ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ สถ.

29 นางสาวนภาพรรณ  แสงชาตรี นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร สถ.

30 นายศิวะ  แนวโนนทัน นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง สถ.

31 นายศุภวัฒน์  จินะ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก สถ.
32 นางสาวชยาภรณ์  แก้วพิบูลย์ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก สถ.

33 นางสาวรุ้งลาวัลย์ คงมั่น เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปค.

34 นางสาวศิริพร ลาสีเกตุ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปค.

35 นางสาวบุษรินทร์ กิ่งภูเขา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปค.

36 นายอมร ฉิมนอก เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ ปค.

37 นายจิตติกร ตุ่มประโคน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปค.

38 นางสาวณัฏฐาพัชร์ สอาดเอี่ยม เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปค.

39 นางสาวธาริณี เขียวแสงใส เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปค.

40 นางสาวประภารัตน์ พิทักพันธ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปค.

41 นางสาวประนอม อินปิน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเคียนซา จังหวัดสุรษฎร์ธานี ปค.

42 นางสาวณภัทร เดชหามาตย์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปค.

43 นางสาวนิตย์ทิวา พรหมแสนจันทร์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปค.

44 นายเดชณรงค์ วิรันทนา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปค.

45 นายกัมปนาท ประกอบสุข เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปค.

46 นางสาวมัณฑนา กิรัมย์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพุธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปค.

47 นางสาวณพิชญา พิชวงค์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ปค.

48 นายชัชวาลย์ คะโน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปค.

49 นางสาวนุชนาถ นะคะจัด เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปค.

50 นางวราภรณ์ พูลสุข เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร ปค.

51 นางสาวจุรีรัตน์ แย้มไธสง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปค.

52 นายเสกสรรค์ คําเขียว เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ปค.

53 นายวัชรินทร์ แก้วคําศรี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ปค.

54 นางวชิราพร ร่องเสอียบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ปค.

55 นางพัชรนันท์ บัวสอาด เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ปค.

56 นายบุญฤทธิ์ ผิวนวล เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ปค.

57 นางสาวเพ็ญนภา เชื้อลาว เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปค.

58 นางสาวจิตรอนงค์ คํามีรัตน์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ปค.

59 นายวีระพันธ์ ไชยเดช เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปค.

60 นายวุฒิชัย ภาแกดํา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม ปค.
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61 นายศุภมงคล ทาสี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปค.

62 นางสาวจิราภรณ์ ศรีไสย เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปค.

63 นางสาวปรีดา ชูถึง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ปค.

64 นายนิรุชร์ ทิศมี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปค.

65 นายชนะชน มูลลา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปค.

66 นายสุวัฒนา จารุวงศ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปค.

67 นางสาวนิรภัฎ ใหญ่ปราม เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปค.

68 นายตะวัน ทองสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ปค.

69 นางสาวมณีวรรณ มูลเทพพิชัย เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปค.

70 นายรักชาติ บุรี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ปค.

71 นางสาวอรอุมา บัวดี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปค.

72 นายพรชัย พิริยะสันติ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปค.

73 นางสาวภัทราวดี ประดิษฐปรีชา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปค.

74 นายวิชัย ปรางค์จันทร์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ปค.

75 นายชูพงศ์ สามารถ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปค.

76 นางสาวทิพย์ไพวรรณ์   สุนันตา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ปค.

77 นางสาวสุพัตรา เกษมพร เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปค.

78 นางดวงกมล เหิรเมฆ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ปค.

79 นางสาวดารารัศ เวชเตง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปค.

80 นางศิวาพร มานะกิจ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอลานระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ปค.

81 นางสาวขวัญฤทัย หนูชื่นมะเริง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ปค.

82 นางสาวพัชราภรณ์ ผู่พานิช เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปค.

83 นายฑเณต แก้วสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ปค.

84 นางนิตยตา สร้างคํา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร ปค.

85 นางสุภาภรณ์ ดวงจิตร เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ปค.

86 นางสาวอัญชลี จั่นเงิน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปค.

87 นางสาวเจริญรัตน์ ตุ้มทอง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปค.

88 นายสิริกร โชติมนต์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ปค.

89 นางสาวปัณฑารีย์ จิตสีดา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปค.

90 นางสาวรุจิรา สุทธาเนตร เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปค.

91 นางสุวพิชชาญาณ์ ช่วงกลาง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ปค.

92 นางสาวลั่นทม ทินราช เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปค.

93 นางวนิดา ภักดีสมัย เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปค.
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94 นางสาวศศิตา กระต่ายทอง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปค.

95 นายจิรศักดิ์ แสนพันธ์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ปค.

96 นางสาวละมุล แล่ล้อม เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร ปค.

97 นางสาวนงลักษณ์ เอียดทอง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ปค.

98 นายนิติธร วงษาสันต์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ยผ.

99 นายกิติศักดิ์ ศรีคราม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักผังประเทศและผังภาค ยผ.
100 นายธีรวัฒน์  ปิยะวงษ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ทด.

101 นางสาวสุภัทร์  ทองรัตน์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ทด.

102 นายเอกวัตร  ม่วงทอง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ทด.

103 นายวิธวิทย์  มะนี นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง ทด.

104 นายพงศ์นรินทร์  นัยเนตรสุวรรณ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ทด.

105 นายศักดิ์สกล  ไชยวงศ์คต นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ทด.

106 นายประวิทย์  ปัตตะศรี นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ทด.

107 นางสาวณิชาภา  โพธิรัตน์ นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ ทด.
108 นายจิระศักดิ์  แก้วสะเทือน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาขลุง ทด.

109 นายวันชัย  ไชยตัน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคําใต้ ทด.

110 นายอร่าม  พุงธิราช นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง ทด.

111 นางสาวพัชราภรณ์  อินเอี่ยม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ําปาด ทด.

112 นายต้องตา  นาเมืองจันทร์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขื่องใน ทด.

113 นายสุรินทร์  สินธุยี่ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาท่าตะโก ทด.

114 นายกิตติพงษ์  กงเงิน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ทด.

115 นายณัฐพงษ์  หงษ์แสน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดตราด ทด.

116 นายจักรพงษ์  ขันมณี นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาแม่พริก ทด.

117 นางสาวสาวิตรี  ศิริสาร นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ทด.

118 นางสาวเบญจพร  เพิ่มบุญมา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนปรับปรุงระวางแผนที่ กองเทคโนโลยีทําแผนที่ ทด.

119 นายผทัยเทพ  ขันตี นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคํา ทด.

120 นายขวัญชัย  เถื่อนแก้ว นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน ทด.

121 นายพิชัย  แก้วประชุม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทด.

122 นายสุวัสส  กาญจนะไพโรจน์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ทด.

123 นายพันธ์ศิริ พันธวาที นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน ทด.

124 นายสุภาพ  สุทธิมาศ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส ทด.

125 นายศตวรรษ  มุกดาหาร วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม  กทผ. ทด.

126 นายธรายศ  ปิยเธียรสวัสดิ์ วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ส่วนรังวัดและมาตรฐานการวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่  กทผ. ทด.
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127 นางสาวพาฝัน  ปิงยศ วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม  กทผ. ทด.

128 นายสกานต์  พลทิพย์ วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร  กองเทคโนโลยีทําแผนที่ ทด.

129 นายพงษ์พิษณุ  นาคคํา วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ กลุ่มงานระบบภูมิสารสนเทศ  ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ทด.

130 นายณัฐชัย  ใจรักษา วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยีทําแผนที่  กองเทคโนโลยีทําแผนที่ ทด.

131 นายดุลยเทพ  กะมณี วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ กลุ่มงานอํานวยการ  ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ทด.

132 นายวรพงศ์  สิริโรจนวงศ์ นักวิชาการแผนที่ฯปฏิบัติการ ส่วนวางโครงแผนที่ด้วยรูปถ่ายทางอากาศ  กทผ. ทด.

133 นางสาวกตัญชลี  ทวีพรวัฒนกุล นักวิชาการแผนที่ฯปฏิบัติการ ส่วนสร้างระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ  กทผ. ทด.

134 นางสาวอรอุษา  อาสนะ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน สจ.กระบี่ ทด.

135 นายโฆษิต เอลเวซิโอ  กสิกรรม นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 2 ฝ่ายทะเบียน สจ.ลําปาง ทด.

136 นายไกร  ปราสาททอง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 2  ฝ่ายทะเบียน  สจ.พระนครศรีอยุธยา ทด.

137 นายวุฒิชัย  จันทรจุติ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 2 ฝ่ายทะเบียน สจ.ระยอง ทด.

138 นางสาวเสาวลักษณ์  ทับทิมไสย นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน  สจ.มหาสารคาม  สาขานาเชือก ทด.

139 นายกิตติกรณ์  เกื้อรุ่ง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.กระบี่ สาขาอ่าวลึก ทด.

140 นายกิตตินันท์  ชัยภูมิ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน สจ.ระยอง ทด.

141 นายสุกิจ  อินอิ่ม นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.ขอนแก่น สาขาบ้านฝาง ทด.

142 นางสาวชลผกา  สันติสุข นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 2  ฝ่ายทะเบียน  สจ.ราชบุรี ทด.

143 นายนิติกุล  คําตา นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน สจ.ยโสธร ทด.

144 นายอิทธิมนต์  นนทมาตย์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน  สจ.เชียงราย  สาขาเชียงแสน ทด.

145 นางสาวขวัญฤทัย  ไชยสวัสดิ์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.ภูเก็ต สาขาถลาง ทด.

146 นายธรรมรัตน์  ปพนพัชร์นาวิน นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.ขอนแก่น สาขาภูเวียง ทด.

147 นายระพีพงศ์  มีแสง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 1 ฝ่ายทะเบียน สจ.ประจวบคีรีขันธ์ ทด.

148 นายณัฐภูมิ  ตระกูล นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 1  ฝ่ายทะเบียน  สจ.เชียงราย  สาขาแม่จัน ทด.

149 นางสาวพุทธิตา  เดชบุญ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน สจ.กาญจบุรี ทด.

150 นายรัชชพงษ์  ศิริฤกษ์อุดมพร นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน สจ.แพร่ ทด.

151 นางสาวธนวรรณ  มุ่นพลาย นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน  สจ.ชุมพร ทด.

152 นายพีรพัชร  จันทร์แก้ว นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน สจ.พังงา ทด.

153 นางสาวนิศากร  โสสิงห์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 1 ฝ่ายทะเบียน สจ.แพร่ ทด.

154 นายสุวัฒน์ชัย  นุทธบัตร นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน  สจ.อํานาจเจริญ ทด.

155 นายชาญชัย  อังกูรวิวัฒน์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน  สจ.อุดรธานี ทด.

156 นางสาวกัญวัฒน์  เดชะเทศ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 1 ฝ่ายทะเบียน สจ.กาญจนบุรี ทด.

157 นายคชาวุธ  บุญกําพร้า นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ทด.

158 นางสาววริศรา  เจริญทรง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน  สจ.สระบุรี  สาขาหนองแค ทด.

159 นายกรานต์เลิศ  เอี่ยมสําอางค์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน  สจ.จันทบุรี  สาขาท่าใหม่ ทด.
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160 นายธนกร  สุกหอม นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.สุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง ทด.

161 นายวิษุวัต  เหมะธุลิน นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน  สจ.สกลนคร  สาขาวาริชภูมิ ทด.

162 นายอุดร  ไลยรัตน์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.สระบุรี สาขาพระพุทธบาท ทด.

163 นายภาสกร  ศรีอาหมัด นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.สงขลา สาขาเทพา ทด.

164 นายกฤติน  สุทธิชัยตระกูล นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 2  ฝ่ายทะเบียน  สจ.อ่างทอง ทด.

165 นายวัชรพงษ์  คําอุ่น นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน สจ.บึงกาฬ ทด.

166 นางสาวนุสรา  ฤทธิ์เดช นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 2 ฝ่ายทะเบียน สจ.เพชรบุรี ทด.

167 นายเพชรกมล  ศิริกุล นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.บึงกาฬ สาขาเซกา ทด.

168 นายศักดา  น้อมกรานต์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน  สจ.ยโสธร ทด.

169 นางสาวโสรยา  ชลสงคราม นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน  สจ.พังงา  สาขาท้ายเหมือง ทด.

170 นายเฉลิมชัย  ก้อนทองคํา นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน  สจ.สุโขทัย ทด.

171 นายณรงค์  กมลสุวรรณ์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 2  ฝ่ายทะเบียน  สจ.สกลนคร ทด.

172 นางสาวจารีนุช  สุทธินวกุล นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 1  ฝ่ายทะเบียน  สจ.ศรีสะเกษ ทด.

173 นางสาวปาณิสรา  เรืองมณี นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.สุราษฎ์ธานี สาขาพระแสง ทด.

174 นางสาวปิยาภรณ์  พรสวัสดิ์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 2 ฝ่ายทะเบียน สจ.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ ทด.

175 นางสาวศรัญญา  เจ๊ะหมัด นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.ราชบุรี สาขาโพธาราม ทด.

176 ส.ต.ต.ภูมิปรัชญา  ปัญญาเปรียว นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน  สจ.ปราจีนบุรี ทด.

177 นางสาวจิดาภา  คีรีมาศทอง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 2 ฝ่ายทะเบียน สจ.สุโขทัย ทด.

178 นางสาวเจนจิรา  เจริญดี นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน  สจ.ลําปาง  สาขาแม่ทะ ทด.

179 นางสาวศศิวิมล  ปินใจ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน  สจ.ลําปาง  สาขาวังเหนือ ทด.

180 นายเขมินท์  บุญฉุน นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.พิจิตร สาขาโพทะเล ทด.

181 นางสาวนันท์ณิภัค  ไชยะวงศ์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.ขอนแก่น สาขามัญจาคีรี ทด.

182 นายกรรัช  สุริเย นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ นก. 2  ฝ่ายทะเบียน  สจ.นครราชสีมา  สาขาปากช่อง ทด.

183 นายสรัช  ควรสนธิ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน  สจ.สุพรรณบุรี  สาขาสามชุก ทด.

184 นายธนพัทธ์  บุญญานุพงศ์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.สุราษฎ์ธานี สาขาเกาะสมุย ทด.

185 นายศรายุทธ  ธิอัมพร นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.นครพนม สาขาธาตุพนม ทด.

186 นางสาวศรัณย์พร  สุวรรณ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน  สจ.น่าน  สาขาท่าวังผา ทด.

187 นายนราธร  วันใจ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน  สจ.ลําปาง  สาขาแม่พริก ทด.

188 นางสาวกชกร  เกปัน นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน สจ.กาญจนบุรี สาขาท่ามะกา ทด.


