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1 Mr. Keith Fahrney  0571 คณะเกษตรศำสตร ์ 
ม.ขอนแกน่ 

โครงกำรระบบกำรจัดฟำรม์ คณะเกษตรศำสตร ์ม.ขอนแกน่  
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่  40000 

2 ร.ท. กนก วรรณศริ ิ 0114   207/8 หมู1่6  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

3 คณุ กนกพรรณ ศรสีวัสดิ ์ 0254 วทิยำลัยเกษตรกรรม
อดุรธำน ี

วทิยำลัยเกษตรกรรมอดุรธำน ีอ.เมอืง จ.อดุรธำน ี41000 

4 พ.อ.หญงิ กนษิฐ ์ ปัทมจติร 2087 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร เลขที ่92/221หมูบ่ำ้นชัยพฤกษ์ ถ.รังสติ-คลอง 4 ซ.35  
ต.บงึยีโ่ถ อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธำน ี12130 

5 น.ส. กมลทพิย ์ ศศธิร 2224 กวจ. กลุม่ดนิเค็มฯ เลขที ่61/56 ซอยพหลโยธนิ 67 แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรงุเทพฯ 10220 

6 คณุ กมลพร หัสรังค ์ 1804 เกษียณ? ไมม่ใีนLISTสง่
วำรสำร ซ ้ำสมำชกิ1843 

- 

7 คณุ กมลพร หัสรังค ์ 1843 เกษียณ? ไมม่ใีนLISTสง่
วำรสำร ซ ้ำสมำชกิ1804 

ส ำนักงำนพัฒนำแหลง่น ้ำ 5 ชัน้  2 อำคำร 12 ชัน้  ถ.สำมเสน   ดสุติ  กรุงเทพฯ  10300 

8 น.ส. กมลำภำ วัฒนประพัฒน ์ 1975 กวจ. กลุม่หญำ้แฝกฯ 243/14  ถ.เพชรเกษม ปำกคลอง ภำษีเจรญิ กรุงเทพฯ 10160 หรอืกลุม่วจัิยและพัฒนำกำรใชป้ระโยชน์
หญำ้แฝกในกำรจัดกำรดนิ กวจ. กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ  

9 คณุ กรรณกิำร ์ อยู่ทอง  0948 เกษียณ 627  พหลโยธนิ35 แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

10 น.ส. กรรณกิำร ์ หอมยำมเย็น  2000 กสด. กลุม่มำตรฐำนกำรส ำรวจและจ ำแนกดนิ กสด. กรมพัฒนำทีด่นิ  
ถ.พหลโยธนิ กรุงเทพฯ 10900  

11 นำง กรอมุำ นำคนยิม 0573 เกษียณ?  
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

98/45   ถ.วภิำวดรัีงสติ ซ.โชคชัยรว่มมติร สำมเสนนอก  
หว้ยขวำง  กรุงเทพฯ  10310 

12 นำย กระจ่ำง แกว้มณ ี  0053   เลขที2่7/1 หมู1่ ต.ทำ่ขำ้ม อ.พนัสนคิม จ.ชลบรุ ี20140  
เดมิ79/1 หมู2่5  ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ 24130 

13 นำย กฤษณเวช ทรงธนศักดิ ์ 1915 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร คณะ……..สถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้……  

14 นำย กฤษณะ หอมตลบ 2150 สพด.ตำก สถำนพัีฒนำทีด่นิตำก เลขที ่212 หมู ่2 ต.หนองบัวใต ้อ.เมอืง  
จ.ตำก 63000   สพด.ตำก 

15 นำย กฤษณะ  รำมสตูร 2127 กสด. กลุม่ส ำรวจจ ำแนกดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ กรมพัฒนำทีด่นิ เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 
10900 / บำ้น 156 หมู ่9  
ต.บำงเลน อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130 

16 นำย กฤษดำพร มิง่มติร 2027 แจง้เปลีย่นทีอ่ยู2่4 พค.55 812/229 ซอยประชำชืน่24 แขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่ กรุงเทพฯ 10800 

17 คณุ กลบีผกำ สดุด ี 0894   25 หมู3่  ถ.เลีย่งเมอืง ต.หนองไผ ่อ.เมอืง จ.ศรษีะเกษ 33000 
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18 นำย กว ี ไกรระว ี 1646   คณะวศิวกรรมศำสตร ์ม.มหดิล ต.ศำลำยำ อ.พทุธมณฑล  
จ.นครปฐม 73170 

19 นำย กอ่เกยีรต ิ จันทรพ์ึง่สขุ  1337 ผอ.สพข.2 ผอ.สพข.2 เลขที ่184/3 หมู8่ ถ.สขุมุวทิ ต.ทุง่สขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20230 

20 รศ.ดร. กอบเกยีรต ิ ผอ่งพุฒ ิ 2042 คณะวศิวกรรมศำสตร ์ 
ม.มหดิล 

ภำควชิำวศิวกรรมทรัพยำกรน ้ำ คณะวศิวกรรมศำสตร ์ม.เกษตรศำสตร ์50  ถ.พหลโยธนิ เขตจตจัุกร 
กรุงเทพฯ 10900 

21 น.ส. กัญจนรั์ชต ์ ลชติำวงศ ์ 2182   ?     เดมิ52 หมู1่ ใหมเ่ลขที5่6 หมู2่ ถนนรังสติ-นครนำยก ต ำบลล ำผักกดู อ ำเภอธัญบรุ ีจังหวัด
ปทุมธำน ี12110 / สพข.1 

22 นำย กันตพงษ์ ประจบ  1550 สพด.ปรำจนีบรุ?ี 957 หมู9่ ถ.รำมอนิทรำ ซ.ปำรชิำต ิแขวงทำ่แรง้ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10230 /สพด.ปรำจนีบรุ ี391  
ถ.เทศบำลด ำ  ต.หนำ้เมอืง  อ.เมอืง  จ.ปรำจนีบรุ ี 25000 

23 นำย กันศษิฐ ์ มะกรวัฒนะ 0279 ส ำนักงำนปฏริูปทีด่นิ
จังหวัดบรุรัีมย ์ 

ส ำนักงำนปฏริูปทีด่นิจังหวัดบรุรัีมย ์ถ.ธำน ีอ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์31000 

24 นำง กำญจนำ ชืน่พชิยั  0539 ผชช.วำงระบบฯสพข.6 
ทัศนศกึษำSWCST59-61 

ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต6 ถนนเชยีงใหม-่ฝำง อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180 

25 นำย กำนต ์ ไตรโสภณ 2226 สพข.6 เลขที ่211/2 หมู ่6 ต ำบลสเุทพ อ ำเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม ่50200 

26 คณุ กิง่ดำว ชลธำร  1497 ศขซ.ฉะเชงิเทรำ ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำเขำหนิซอ้นฯ หมู2่ ต.เขำหนิซอ้น อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120 เดมิ79 ม. 
19 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ 24130 

27 นำย กจิจำ มั่นมงคล  0443 สพด.หนองคำย?  
วำรสำรตกีลบั 

สพด.หนองคำย ม.11  ต.หำดค ำ  อ.เมอืง  จ.หนองคำย  43000 

28 นำย กติต ิ ไชยนมิติร 2221 สพด.ศรสีะเกษ เลขที ่104 หมู3่ ต ำบลหนองไผ ่อ ำเภอเมอืง จังหวัดศรสีะเกษ 33000 

29 นำง กติตมิำ ศวิอำทติยก์ลุ 2033 รก.ผชช.ระบบพชืฯ รก.ผชช.ดำ้นกำรจัดกำรดนิดว้ยระบบพชื กวจ. กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ 

30 นำย กติตศัิกดิ ์ เผำ่ผำง 2044 สพด.อยุธยำ บำ้นเลขที2่00/0831 หมู5่  ถ.ตวิำนนท ์ต.บำ้นใหม ่อ.เมอืง จ.ปทุมธำน ี12000 /สพด.อยุธยำ92/2 หมู2่ 
ต.หันตรำ อ.พระนครศรอียุธยำ จ.พระนครศรอียุธยำ 13000  

31 นำย กติ ิ มำลัยโรจนศ์ริ ิ 1260 เกษียณ เลขที1่8 ลำดปลำเคำ้35 แขวงจรเขบั้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 /เกษียณ 

32 นำย กญุชร เกยีรตศิริ ิ 0289   3/1 หมู ่6  ซ.สันต ิ ต.ปำกแรด  อ.บำ้นโป่ง  จ.รำชบรุ ี 70110 

33 นำง กลุรัศมิ ์ อนันตพ์งษ์สขุ  1539 ผูต้รวจรำชกำรกษ  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

37/140 หมูบ่ำ้นสขุนทวีลิลำ่ ซ.10 ลำดปลำเคำ้ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน  กรุงเทพฯ 10220 

34 นำง กลุวด ี สทุธำวำส 1623 ผชช.วำงระบบฯสพข.10 สพข.10 จ.รำชบรุ ีเลขที1่96 หมู1่1 ต.หนิกอง อ.เมอืง จ.รำชบรุ ี70000/เดมิ สพด.รำชบรุ ี 
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35 นำย เกรยีงไกร เลขะกลุ  0274 เกษียณ 39/78   ถ.ลำดพรำ้ว23  แขวงลำดยำว เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

36 นำย เกรยีงศักดิ ์ หงษ์โต 0247 เกษียณอดตีอธพ.  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

เลขที2่ หมู2่ ต ำบลบำงเลน อ ำเภอสองพีน่อ้ง จังหวัดสพุรรณบรุ ี72110  

37 นำย เกรยีงศักดิ ์ จันโททัย  0908   196/14   ถ.มติรภำพ ซ.ร่มเย็น ต.ศลิำ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

38 นำย เกรยีงศักดิ ์ รืน่มณี 1534 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร สถำนพัีฒนำทีด่นิสพุรรณบรุ ี74 หมู ่4  ต.ทับตเีหลก็ อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000 

39 นำย เกษม ทองปำน  0331 อดตีรธพ.  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

5/4 ม.ชัยพฤกษ์ ถนนวัชรพล ซอยสขุำภบิำล5 แขวงท่ำแรง้ เขตบำงเขน กรงุเทพฯ 10220 

40 นำย เกษม ทักษิณำกลุ   0876 เกษียณ? วำรสำรตกีลบั 
chkทีอ่ยู่ใหม ่

สถำนพัีฒนำทีด่นินครศรธีรรมรำช ตู ้ปณ.45  ปทฝ.ศำลำมชัีย  อ.เมอืง  จ.นครศรธีรรมรำช  80001 

41 ผศ. เกษม กลุประดษิฐ ์ 1651   971/3  ถ.จันทน ์แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

42 นำง เกษร พรพจิติรทรัพย ์ 2135 กองคลัง  
เหรัญญกิSWCST59-61 

101/47 หมู ่8 ถ.ตวิำนนท ์ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี 

43 น.ส. เกษร จ ำปำ 2210 สพข.7 สพข.7 หรอืบำ้นเลขที3่04/1038 ถนนพหลโยธนิ ซอย49/1 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี ่กรงุเทพฯ 
10210 

44 นำย เกยีรต ิ ไกรโชค 0337 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

45 นำย เกยีรตสิกล โกมลโชต ิ 1527   เลขที ่96 หมู ่11 ต.หัวขวำง อ.โกสมุพสิัย จ.มหำสำรคำม 44140 เดมิตรำด 

46 นำย โกเมน สงคป์ระเสรฐิ  0676   367/1   ถ.มชัีย อ.เมอืง จ.หนองคำย 43000 

47 นำย โกศล ชชูำตพิงษ์ 2132   2132 บำ้นปัญญำคอนคอนซัลแตนท ์105 ถ.คลองล ำเจยีก แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ 10230 /บจก.
ปัญญำ คอนซัลแตนท ์อำคำรเดอะบณัญ ์ชัน้ 3 

48 นำย ไกรสร บัวศร ี 2024 ผอ.สพด.อบุลฯ ผอ.สพด.อบุลรำชธำน ีต ำบลท่ำชำ้ง อ ำเภอสว่ำงวรีะวงศ ์จังหวัดอบุลรำชธำน ี34190 /หรอืเลขที1่00 
หมู4่ ถ.รำมอนิทรำ ซ.19  ท่ำแรง้ บำงเขน กรุงเทพฯ 10220  

49 นำย เขม้แข็ง  ยุตธิรรมด ำรง 2076 รธพ.วชิำกำร นำยก
สมำคมSWCST59-61 

รองอธบิดกีรมพัฒนำทีด่นิ ดำ้นวชิำกำร /เลขที5่6 หมู ่2  ถ.รังสติ-นครนำยก  ต.ล ำผักกดู  อ.ธัญบรุ ี  
จ.ปทุมธำน ี 12110 

50 นำย เขยีน อภชินธวิงศ ์ 0016   33/144 หมู1่0  ถ.ลำดพรำ้ว แขวงลำดพรำ้ว เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

51 นำย ค ำรณ ไทรฟัก  1491 เกษียณ กรรมกำร
SWCST59-61 แกท้ีอ่ยู1่5
ก.ย.59 

เลขที ่1 ซ.ประชำรำษฎร ์5 แยก14/4 ต.ตลำดขวัญ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 เดมิ24/86 หมู ่7    
ถ.ประชำรำษฏร ์ซ.5  ต.ตลำดขวัญ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
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52 Mr. เคริท์ ลอวเ์รนซ ์ 0574   ตู ้ปณ. 832  กรุงเทพฯ 10500 

53 ดร. ฆรกิำ คันธำ 2121 อำจำรย ์NIDA คณะบรหิำรกำรพัฒนำสิง่แวดลอ้ม สถำบันบัณฑติพัฒนบรหิำรศำสตร ์118 หมู3่ ถนนเสรไีทย แขวง
คลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240/เดมิ กนผ.กรมพัฒนำทีด่นิ 

54 น.ส. งำมวไิล สำยแกว้ 2125 สพด.แมฮ่อ่งสอน สถำนพัีฒนำทีด่นิแมฮ่อ่งสอน หมู3่ ถ.แมฮ่อ่งสอน-ปำย ต.ปำงหม ูอ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน 50180 

55 นำย จงรักษ์ ค ำบปุผำ  1507 สพด.จันทบรุ ีchk เวบ สพด.จันทบรุ?ี   เลขที ่10/1 หมู8่ ต.เหมอืง อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20130 เดมิสพด.ชลบรุ?ี 

56 นำย จงรักษ์ ส ำอำงศศ์ร ี 2029 เกษียณ? สพด.พัทลงุ? 
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

สถำนพัีฒนำทีด่นิพัทลงุ หมู ่9  ต.โตนดดว้น อ.ควนขนุน  
จ.พัทลงุ /หรอื สพด.พังงำ? 

57 นำย จตรุงค ์ เพชรสทุธิ ์ 1992 สพข.9 ผอ.กลุม่วำงแผนกำรใชท้ีด่นิ สพข.9 เลขที2่01/1 ถ.รมิแมน่ ้ำ  
ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000/ เดมิ สว่นส ำรวจจ ำแนกดนิที ่2 สสว.  กรมพัฒนำทีด่นิ 

58 นำย จตรุงค ์ ละออพันธส์กลุ 2022 กสด. ผอ.กลุม่ศกึษำและวเิครำะหส์ถำนกำรณท์รัพยำกรดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ กสด.   
กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ 10900 

59 คณุ จรรยำ แกน่แกว้  1333   655/30  หมูบ่ำ้นศรวีนำ ต.พรวง อ.เมอืง จ.สงขลำ 90000 

60 นำง จรรยำ อนิทรังษี  2028   เลขที1่6/191 ถนนแจง้วัฒนะ14 ซอยเกษตร10 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210  

61 นำย จรัญ บญุแนบ   0546 ส ำนักงำนป่ำไมเ้ขต
อบุลรำชธำน ี

ส ำนักงำนป่ำไมเ้ขต อ.เมอืง จ.อบุลรำชธำน ี34000 

62 นำย จรัสศร ี อนันตกลู  0166 เกษียณ  
เสยีชวีติ 

77 หมู ่1  ถ.รมิคลองประปำ ซ.สวุรรณ ี3   บำงซือ่  ดสุติ  กรุงเทพฯ  10300 

63 นำง จรัสศร ี สมุะนังกลุ 2043 สพด.ปทุมธำน ี เลขที ่3 สขุำภบิำล5 ซ.2 แขวงทำ่แรง้ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 เดมิเลขที ่121/2  ถ.วุฒำกำศ 15  
ตลำดพล ูธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 

64 นำง จรวีรรณ กรประวัต ิ 1519 สพข.2 หน.บร. สพข.2 เลขที ่184/3 หมู8่  ต.ทุ่งศขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20230 

65 นำย จรูญ ยกถำวร 1591 เกษียณรธพ.วก.  เลขที ่241/14 หมู1่ ต ำบลเขำรูปชำ้ง อ ำเภอเมอืง จังหวัดสงขลำ 90100 / เดมิ สพข.10  สถำนพัีฒนำ
ทีด่นิสงขลำ  ม. 8   ต.จะโหน่ง  อ.จะนะ  จ.สงขลำ  90130 

66 นำย จรูญ พบิลูย ์ 2123 ผอ.สพด.ระนอง ผอ.สพด.ระนอง ตูป้ณ.21 ต.รำชกรูด อ.เมอืง จ.ระนอง 85000 
บำ้น 73/1 หมู ่4 อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมรำช 

67 นำย จเร สวัสดกิลุ  1510   64/25 หมู2่   ต.เสม็ด อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20000 

68 นำย จักรกฤษณ ์ ศรยีำภัย  1331   53/9 ถ.สงขลำ-จะนะ ต.เขำรูปชำ้ง อ.เมอืง จ.สงขลำ 90000 เดมิ สพด.สตลู 
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69 นำย จักรพันธ ์ เภำสำค ู 2108 สพข.3 กลุม่วำงแผนกำรใชท้ีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต3 เลขที6่4  
หมู7่ ต.จอหอ อ.เมอืง จ.นครรำชสมีำ 30310 เดมิ สสว.พด. หรอื130/90 ซ.พหลโยธนิ 67 อนุสำวรยี ์
บำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

70 คณุ จันทรจ์รัส วรีสำร  1780   1/1126  หมู6่   ต.ก ำแพงแสน อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 

71 คณุ จันทรจริำ สนุทรภัทร ์ 1117   476/1 ถ.พหลโยธนิ ซ.24  แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

72 น.ส. จันทรญ์ำรัตน ์ ไชยสำร 2208 สพด.สกลนคร สพด.สกลนคร หมู3่ บำ้นดงขมุขำ้ว ต.พังขำ้ว อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000 

73 นำย จำรกึ แทนบญุ  0491 เกษียณ 169 หมู1่0 ถ.ชอ่แฮ ต.เหมอืงหมอ้ อ.เมอืง จ.แพร่ 54000  

74 น.ส. จำรุภรณ ์ โตะ๊แสง 2218 กวจ. กลุม่อนุรักษ์ฯ  
ผูช้ว่ยเลขำธกิำร
SWCST59-61 

เลขที1่40/8 หมู3่ ต.ไผล่งิ อ.พระนครศรอียุธนำ จ. พระนครศรอียุธยำ 13000 

75 น.ส. จำรวุรรณ เฮยีงมะณ ี 2097 กวจ. กลุม่อนุรักษ์ฯ กลุม่วจัิยและพัฒนำกำรอนุรักษ์ดนิและน ้ำเพือ่กำรเกษตร กองวจัิยและพัฒนำกำรจัดกำรทีด่นิ  
กรมพัฒนำทีด่นิ ถ.พหลโยธนิ จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

76 นำย จ ำนงค ์ อิน่แกว้ 2053 สพด.เชยีงรำย สพด.เชยีงรำย ถ.พหลโยธนิ ต.นำงแล อ.เมอืง จ.เชยีงรำย 57100 

77 นำย จ ำเนยีร กรุแกว้  0303 เกษียณรธพ. เลขที ่49 บำ้นสวนปำลม์ ซอย2 ต.ปำกชอ่ง อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ 30130 

78 คณุ จ ำรัส แรดกดู  0294 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร รำชบรุ ี 

79 นำย จ ำลอง อนิสำคร 0144   เลขที1่05/6 หมู1่2 ถ.พษิณุโลก วัดโบสถ ์ต.หัวรอ อ.เมอืง  
จ.พษิณุโลก 65000 เดมิ20/28  ถ.มหำจักรพรรด ิอ.เมอืง  
จ.พษิณุโลก 65000 

80 คณุ จริภัทร ฉัตรธรรมธร 0475 เกษียณ 89/50 หมู1่0  ถ.พุทธมณฑลสำย4  ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสำคร 74130 

81 นำย จริะ ทัศนำญชล ี  0070 เสยีชวีติ บรษัิทเชยีงใหมโ่กลเดน้ท ์เอ็กพอรต์ จ ำกัด เลขที1่53 หมู4่  
ต.บำ้นแหวน อ.หำงดง จ.เชยีงใหม ่50230  เดมิ 25/5   
ถ.รำมอนิทรำ  อนุสำวรยี ์ บำงเขน  กรงุเทพฯ  10220 

82 นำย จริะ ทองพันธ ์ 0201 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 176 หมู ่1   ต.เขำ้แกว้  อ.ลำนสกำ  นครศรธีรรมรำช    

83 นำย จริะพล พมิภู 2083 สพด.กำญจนบรุ ี สพด.กำญจนบรุ ี100/31 หมู ่12 ถ.กองกำรสัตว ์ต.ปำกแพรก  
อ.เมอืง จ.กำญจนบรุ ี71000 

84 นำย จริะศักดิ ์ พูนผล 0012 จดหมำยเชญิประชมุใหญ ่
ตกีลับม.ิย.59 

64/134  ถ.มขุสำมศร แขวงบำงระมำด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพฯ 10170 

85 น.ส. จริำพร ตอ่ปัญญำ 2159 สพด.ก ำแพงเพชร สถำนพัีฒนำทีด่นิก ำแพงเพชร 148 หมู ่3 ต.คลองแมล่ำย  
อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 62001 
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86 น.ส. จุฑำรัตน ์ ค ำนงึกจิ 2217 สวด. สว่นวทิยบรกิำร 55/204 ถนนเลยีบคลองสอง ซอยเลยีบคลองสอง23  
แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10150 

87 นำย จุมพล  ยูวะนยิม  0175 เกษียณ 100/145  ถ.ตวิำนนท ์อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 

88 นำย จุไร ทองมำก  0195 เกษียณ 53 หมู1่3  ถ.ลำดพรำ้ว ซ.โชคชัย4 แขวงลำดพรำ้ว เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

89 นำง จุฬำลักษณ ์ แกว้ออ่น  1523 สพด.ฉะเชงิเทรำ สถำนพัีฒนำทีด่นิฉะเชงิเทรำ เลขที7่9 หมู1่9   ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ 
24130 

90 นำง จุฬำลักษณ ์ สทุธริอด  1615 ผชช.ส ำรวจกำรใชท้ีด่นิฯ ผชช.ดำ้นส ำรวจกำรใชท้ีด่นิดว้ยเทคโนโลยรีะยะไกล กนผ.  
กรมพัฒนำทีด่นิ จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

91 นำง เจตณ ี บัวเผยีน 2124 สพข.11 ผอ.สว่นวำงแผนกำรใชท้ีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต11 เลขที ่3 ซอยธรำธบิด7ี ถนนธรำธบิด ี 
ต ำบลทำ่ขำ้ม อ ำเภอพุนพนิ จังหวัดสรุำษฎรธ์ำน ี

92 นำย เจตน ์ ลอ่ใจ  1996   162/61 ถนนตวิำนนท ์อ ำเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000 /สว่นส ำรวจจ ำแนกดนิที ่1 สสว.   
กรมพัฒนำทีด่นิ  ถ.พหลโยธนิ  กรุงเทพฯ  10900 

93 นำย เจรญิ เจรญิจ ำรัสชพี  0173 เกษียณผชช.ดนิเปรีย้ว ที่
ปรกึษำSWCST59-61 

เลขที5่ หมูบ่ำ้นร่วมใจพัฒนำ ถ.โชคชัย 4 ซ.84 แยก 2 แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 

94 นำย เจษฎำ สำระ 2116 สพด.กำญจนบรุ ี สพด.กำญจนบรุ?ี   333/6 ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบรุ ี 

95 นำย ฉลวย ดวงดำว 2113 สพด.สมทุรสำคร? 56 หมู2่ ถ.รังสติ-นครนำยก ต.ล ำผักกดู อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธำน ี12110  เดมิ สพด.สมทุรสำคร 

96 นำย ฉลอง สำโรวำท  0263 เกษียณ 42/29 หมู6่  ถ.วภิำวดรัีงสติ ซ.กำรเคหะบำงบัว แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสีก่รุงเทพฯ 10210 

97 นำย ฉลอง เทพวทัิกษ์กจิ  1485 เกษียณรองปลัดกษ.  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

67/56 หมู ่11   ถ.พหลโยธนิ ซ.พหลโยธนิ32 แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 

98 น.ส. ฉววีรรณ ควันม ี 2118 สพด.เพชรบรุ ี สถำนพัีฒนำทีด่นิเพชรบรุ ี81 หมู9่ ต ำบลบำงเกำ่ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบรุ ี76120 / ศนูยป์ฎบิตักิำร
โครงกำรจัดกำรพัฒนำทีด่นิฯหนองพลับ-กลัดหลวง สพข.10 

99 นำย ฉัตรชัย วงศก์ำฬสนิธุ ์ 1547   เลขที1่43/5 หมู2่ ต.นคิมพัฒนำ อ.นคิมพัฒนำ จ.ระยอง 21180 เดมิสพด.ระยอง 

100 นำย เฉลมิชัย  แสงทองพนิจิ 2008 สพด.สมทุรปรำกำร 33/241  ซ.6/5  ม.ลดำวัลย ์ถ.ศรนีครนิทร ์ต.บำงแกว้ อ.บำงพล ีจ.สมทุรปรำกำร 10540 

101 นำย เฉลมิพล พูนจ ำเนนิ  0064 เกษียณ 87 หมู3่ ต.ปำกชอ่ง อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ 30130 

102 นำย เฉลยีว จรีะจรรยำ 0001 เกษียณ ทีป่รกึษำ
SWCST59-61 

116/8 ซ.35 ถ.พหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900  
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103 นำย เฉลยีว แจง้ไพร   0169 เกษียณ 554 หมู2่  ถ.ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ซ.12  ต.บำงเขน อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

104 นำย เฉลยีว ผำบญุ  1529 เกษียณ?  
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

สถำนพัีฒนำทีด่นินครพนม  ต.หนองญำต ิ อ.เมอืง  จ.นครพนม  48000 

105 นำย ชนะ สำยทอง  1515   120/11 หมู9่  ถ.พัทยำสำย3 ซ.1  เมอืงพัทยำ อ.บำงละมงุ  
จ.ชลบรุ ี20150 

106 นำย ชนนิทร ์ เชือ้นำม  0187   61/11 หมู4่ ม.ศริทิรัพย ์ถ.แจง้วัฒนะ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 

107 นำย ชลติ วงศส์วัสดิ ์ 0027 วำรสำรตกีลบั  
chkทีอ่ยู่ใหม ่

สพด.อบุลรำชธำน ี ตูป้ณ.68 ปท.เมอืงอบุลฯ อ.เมอืง   
จ.อบุลรำชธำน ี 34000 

108 คณุ ชวนชม เกษกำญจนำนุช ิ 0240 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 112/1354 แฟลต 8 ซ.1 กำรเคหะ  ถ.บำงนำ-ตรำด  บำงนำ  พระโขนง  กรุงเทพฯ  10260 

109 นำย ชวนนท ์ เทพำอมรเดช  0884   160/28 หมู1่ หมูบ่ำ้นสันตสิขุ ต.ย่ำนตำขำว อ.ยำ่นตำขำว จ.ตรัง 92140 

110 นำย ชวลติ หนูจนี   1466 เกษียณ chkทีอ่ยูใ่หม ่ ผอ.สถำนพัีฒนำทีด่นิตรำด เลขที ่65 หมู ่8 ต ำบลทุ่งนนทร ีอ ำเภอเขำสมงิ จังหวัดตรำด 23130 

111 นำย ชวลติ นลนิรัตน ์ 2031   เลขที1่96/1  ถ.บรมไตรโลกนำรถ2  ต.ในเมอืง อ.เมอืง  
จ.พษิณุโลก 65000 

112 นำย ชวเลศิ นวลโคกสงู 2002 วำรสำรตกีลบั 
chkทีอ่ยู่ใหม ่

สพด.บรุรัีมย ์(สพข.3) ถนนบรุรัีมย-์พุทไธสง ต.คเูมอืง อ.คเูมอืง จ.บรุรัีมย ์31190  

113 นำย ชวนิ เจมิสวุรรณ  0878 อดตี ผอ.สพข.1 33 หมู1่3 ถ.สขุมุวทิ เทศบำลซ.5 ต.พลับพลำ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000  

114 นำย ชัยชำญ ชโลธร  0376   16/18 หมูบ่ำ้นหอวัง ซ.1  ถ.วภิำวดรัีงสติ แขวงลำดยำว เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

115 นำย ชัยณรงค ์ มณ ี 0278   538/1   ถ.อนรรฆนำค อ.เมอืง จ.กำฬสนิธุ ์46000 

116 นำย ชัยธวัช ไทยำ  0431   155  ถ.เจรญินคร ซ.วจิติรวรสำสน ์เขตปทมวัุน กรุงเทพฯ 10600 

117 นำย ชัยฤกษ์ อทุำประเสรฐิ 0282 ผอ.สพด.นครพนม สพด.นครพนม เลขที2่49 หมู6่ ถ.หนองญำต-ินำแก ต.หนองญำต ิอ.เมอืง จ.นครพนม 48000 

118 ดร. ชัยฤกษ์  สวุรรณรัตน ์ 1968 อำจำรยเ์กษียณ 43/315   หมู3่  ถ.พหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

119 นำย ชัยวัฒน ์ สทิธบิศุย ์ 0239 เกษียณอธพ.  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

3/323  ถ.พหลโยธนิ ซ.พหลโยธนิ21  แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 



ล ำดับ ค ำน ำหนำ้ ชือ่ สกลุ  เลขสมำชกิ สถำนภำพสมำชกิภำพ ทีอ่ยู่จัดสง่วำรสำร สง่จดหมำยเชญิประชมุฯ 
 

 

8 
 

120 นำย ชำครติ อนินะระ 2215 สพข.7 227 หมู1่5 ต ำบลดูใ่ต ้อ ำเภอเมอืง จังหวัดน่ำน 55000 

121 นำย ชำญชยั อึ๊งศรวีงศ ์ 0019   1/51 หมู4่  ถ.วภิำวดรัีงสติ ซ.โกสมุฯ2 แขวงสกีนั เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

122 ดร. ชำญชยั ตยิะมณ ี 0328 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

123 นำย ชำญชยั ธนำวุฒ ิ 1916 คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ
ม.สงขลำนครนิทร ์

คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิม.สงขลำนครนิทร ์อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 90110 

124 นำย ชำตชิำย ประสำระวัน 2162 ผอ.สพด.รอ้ยเอ็ด ผอ.สพด.รอ้ยเอ็ด เลขที9่ หมูท่ี2่1 ถ.ปัทมำนนท ์ต.สระค ูอ.สวุรรณภมู ิจ.รอ้ยเอ็ด 45130  สพข.4   

125 นำย ชำตชิำย พูนพำณชิย ์ 2198 เกษียณผอ.สวพ. 2/150 ซ.พหลโยธนิ 40 เสนำนคิม จตจัุกร กรงุเทพฯ 10900 

126 นำย ชำล ี นำวำนุเครำะห ์ 0137 อำจำรย ์ 
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

2/10 ถ.อูท่องนอก ดสุติ กรุงเทพฯ 10300 / คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยำกรศำสตร ์ศำลำยำ พุทธ
มณฑล  นครปฐม  73170 

127 นำย ชงิชัย จงภักด ี 0747   520/2  ถ.พหลโยธนิ ซ.แอนเนกซ ์แขวงสำยไหม เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

128 นำย ชติสกนธ ์ ชริะนังส ุ 0401   35 หมู ่3   ถ.สวุรรณศร ต.ประจันตคำม อ.ประจันตคำม  
จ.ปรำจนีบรุ ี25130 

129 นำย ชวัีน เสนำณรงค ์ 0011   502/1  ถ.ประชำรำษฏร ์แขวงบำงซือ่ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

130 นำย ชมุพล ภวภตูำนนท ์ณ 
มหำสำรคำม 

0022 เกษียณ เปลีย่นทีอ่ยู2่3
พ.ค.56 

17 ซอย9 ถ.สขุมุวทิ ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20130 

131 นำย ชมุพล วรรธนะสำร  0230 เกษียณ ผูจั้ดกำรสมำคม
SWCST59-61 

19 ซ.รำมค ำแหง46  แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

132 นำย ชมุพล ลลิติธรรม 0797 เกษียณผอ.สสว. 1087-1088 ซ.อสิรภำพ33 ถ.อสิรภำพ แขวงวัดอรุณ เขตบำงกอกใหญ ่กรงุเทพฯ 10600 

133 นำย ชมุพล คงอนิทร ์ 1342 เกษียณผอ.สพข.11  
 

139/9 หมูบ่ำ้น ก.ม.24 พหลโยธนิ 54/1 แยก 7 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220  
อดตีผอ.สพข.11  

134 นำย ชมุพล ตำลชัย 1924 วำรสำรตกีลบั  
 

60  ถ.ชยำงกรู  ซ.ชยำงกรู  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  จ.อบุลรำชธำน ี 34000 

135 นำง ชจูติต ์ สงวนทรัพยำกร  0896 เกษียณ 2/331  ม.อยูเ่จรญิ ซ.พหลโยธนิ40 แขวงเสนำนคิม เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

136 นำย ชชูำต ิ ศลิลำ  1574   99/9 หมู1่ ต.บอ่พลับ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  เดมิ สพด.เพชรบรุ ี
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137 นำย ชทูพิย ์ ชนะเสนยี ์ 0008 จดหมำยเชญิประชมุใหญ ่
ตกีลับม.ิย.59 

675  ถ.สขุำภบิำล 1  คลองจ่ัน  บำงกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

138 นำย เชำวลติ ออ่นพูล 0248 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

139 นำย โชค เชยีวศลิป์  0530 เกษียณ เลขที3่94 หมู1่1 ต.หนองสำหร่ำย อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ 30130  

140 นำย ไชยสทิธิ ์ เอนกสัมพันธ ์ 0231 เกษียณรธพ.วก.  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

12/6 หมู4่  แขวง/เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 

141 นำย ไชยะ พลำลพ 2015   60/72  หมู1่1  ถ.สขุำภบิำล1-วังหนิ ซ.อมรพันธุ ์แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ  10230 

142 นำย ไชโย เหนยีนเฉลย  0837   513/19  ถ.เพชรบรุ ีซ.รำชเทว ีเขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

143 นำย ฐกร เสถยีร กลิน่จ ำปำ 2055 ผอ.สพด.นครสวรรค ์ ผอ.สพด.นครสวรรค ์เลขที8่8 หมู7่ ต.ยำงตำล อ.โกรกพระ  
จ.นครสวรรค ์60170 /เดมิสพด.สโุขทัย 38/2 หมู ่7 ต.วังใหญ ่ 
อ.ศรสี ำโรง จ.สโุขทัย  

144 นำย ฐำนันดร ์ ศรวีสิทุธิ ์ 0232 โรงเรยีนเบญจมรำชทูศิ 
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

โรงเรยีนเบญจมรำชทูศิ  อ.เมอืง  จ.นครศรธีรรมรำช  

145 นำง ฐติชิญำน ์ เปรมกจิ 2177 สพด.ศรสีะเกษ? สพด.ศรสีะเกษ? /11 หมู ่9 ต.ปำกแพรก อ.เมอืง จ.กำญจนบรุ ี71000 /สพด.กำญจนบรุ ีสพข. 10  

146 คณุ ฐติมิน สอนด ี 1609   304/885 หมู3่ พหลโยธนิ48/1 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210  เดมิสพข.1 

147 นำง ณฐมน ผอ่งแผว้ 2148 กนผ.  กลุม่วำงแผนบรหิำร
จัดกำรพืน้ทีชุ่ม่น ้ำ 

กลุม่วำงแผนบรหิำรจัดกำรพืน้ทีชุ่ม่น ้ำ กองนโยบำยและแผนกำรใชท้ีด่นิ กนผ. กรมพัฒนำทีด่นิ 
กรุงเทพฯ  

148 นำย ณรงค ์ ชนิบตุร   1059 เกษียณผอ.สวด. 24/3   ถ.พระรำมที6่ ซ.อำรยีส์ัมพันธ5์ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงุเทพฯ  10400 

149 นำย ณรงค ์ ฉัตรเท  1768 ไมม่ใีน LISTสง่วำรสำร 159/25  ถ.บรรพปรำกำร ต.เวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงรำย 57100 หรอื 139 หมู ่1 เทศบำลต ำบลบำ้นใหม ่
ต ำบลวัดพรกิ อ ำเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 65230 

150 นำย ณรงค ์ ทองค ำกลู 2128 ผอ.สพด.ตำก ผอ.สพด.ตำก 212  หมู ่2  ต.หนองบัวใต ้อ.เมอืง จ.ตำก 63000 

151 นำย ณรงค ์ หลำ้พรหม 2219 สพด.ศรสีะเกษ เลขที ่1287/17 ถนนเทพำ ซอย18 ต ำบลเมอืงเหนอื อ ำเภอเมอืง จังหวัดศรสีะเกษ 33000 

152 นำย ณรงคศั์กดิ ์ สงิหันต ์ 1991 สพด.อดุรธำน ีchkเว็บ59 
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

สพด.อดุรธำน ี320 หมู ่7 ต ำบลโนนสงู อ ำเภอเมอืง จังหวัดอดุรธำน ี41330 /เดมิกรมพัฒนำทีด่นิ 
กรุงเทพฯ  10900 

153 นำย ณัฏฐพันธุ ์ พรรคทองสขุ 0642   679 กำรเคหะชมุชนคลองจ่ัน ถ.สขุำภบิำล1  แขวงคลองจ่ัน  
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ  10240 
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154 น.ส. ณัฐชนัญ เลำวกลุ 2172 ศ.หนองพลับฯ ศนูยป์ฎบิตักิำรโครงกำรจัดพัฒนำทีด่นิ ตำมพระรำชประสงค ์หนองพลบั-กลัดหลวง หมู ่2 ต.หนองพลับ 
อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีันธ ์

155 นำย ณัฐปคัล คมิประโคน  1558  229/43 ซอยประดู ่ถ.เตชะวนชิ แขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่ กรุงเทพฯ 10800 

156 นำย ดนัย แสนจันทอง 2107 กสด. กลุม่ส ำรวจจ ำแนกดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ กสด.กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ  
หรอื 97 หมู ่4 ต.บำ้นเรอืน อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 51120 

157 นำย ดนัย พรอ ำนวยลำภ 2220 สพด.น่ำน เลขที ่56 หมู2่ ต ำบลปงป่ำหวำย อ ำเภอเดน่ชัย จังหวัดแพร่ 54110 

158 คณุ ดรุณ ี ชัยโรจน ์ 1840 เกษียณ? เลขที7่4/129   หมู6่ ถ.ตวิำนนท ์ซ.ตวิำนนท3์8  ต.ทำ่ทรำย อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

159 น.ส. ดวงใจ วัยเจรญิ 2171 ศขซ.ฉะเชงิเทรำ ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำเขำหนิซอ้นฯ หมู ่2 ต.เขำหนิซอ้น อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120   
หรอื319/62 รเีจนทโ์ฮม 8 ซอยพหลโยธนิ67/1 แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ10220 

160 นำย ดอกดนิ กัญญำมำลย ์ 0547 ศลิปินแหง่ชำต ิ 79  ซ.โชคชัยร่วมมติร ถ.วภิำวดรัีงสติ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

161 นำง ดำรำวรรณ วฒุำพทัิกษ์ 2089   เลขที ่159/432 อำคำรคอมมอนเวลธ ์แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700 

162 นำย ด ำรงฤทธิ ์ ศริมิว่ง 2223 สพด.เชยีงใหม ่ เลขที ่55/5 หมู ่1 ถนนเชยีงใหม-่ฝำง ต ำบลดอนแกว้ อ ำเภอแมร่มิ จังหวัดเชยีงใหม ่50180 

163 นำย ด ำร ิ ถำวรมำศ  0412 กรมวชิำกำรเกษตร กองปฐพวีทิยำ กรมวชิำกำรเกษตร เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10220 

164 นำย ดเิรก คงแพ 2153 กนผ. สว่นวำงแผนทรัพยำกรน ้ำเพือ่กำรพัฒนำทีด่นิ กองนโยบำยและแผนกำรใชท้ีด่นิ กนผ. กรมพัฒนำทีด่นิ 
/64/2 หมู ่2 ต.พญำแมน อ.พชัิย จ.อตุรดติถ ์53120 / กนผ. กรมพัฒนำทีด่นิ 

165 นำย ดสุติ สนิธวุำลัย 0193   70/119 หมู7่   ถ.ประชำชืน่ ซ.สำมัคค ีต.ทำ่ทรำย อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

166 นำย เดชำ สัมฤทธิ ์ 0836 เกษียณผอ.สวจ. 49/160 หมูบ่ำ้นไปรษณยี ์ถ.รำมอนิทรำ ซ.สขุำภบิำล2 แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

167 นำย เดชำ  ศภุวันต ์ 1966   73/75  หมู6่ หมูบ่ำ้นพงษ์เพชร ซอย1  ถ.งำมวงศว์ำน  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 

168 นำย ตรรกพงษ์ หำญพทัิกษ์ญำต ิ 1268 เกษียณ  
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

ไมม่ทีีอ่ยู ่

169 นำย ตระกลู นำมโลมำ 2137 ผอ.สพด.อทัุยธำน ี ผอ.สพด.อทัุยธำน ี74 หมู1่ ต.หนองพังคำ่ อ.เมอืง จ.อทัุยธำน ี61000 / เลขที ่136/40 หมูท่ี ่6  
ถนนพหลโยธนิ  ต.หนองกรด อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000 / 

170 น.ส. ถนอมขวัญ ทพิวงศ ์ 2056 กวจ. กลุม่อนุรักษ์ฯ  
นำยทะเบยีนSWCST59-61 

กลุม่วจัิยและพัฒนำกำรอนุรักษ์ดนิและน ้ำเพือ่กำรเกษตร กวจ. กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ 10900 หรอื
บำ้นเลขที ่312/82 ถ.พหลโยธนิ67 แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 
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171 นำย ถวลิ สวุรรณรัตน ์ 1536   9/15 หมู ่3  ถ.ลำดพรำ้ว ซ.โชคชัย4  เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 

172 นำย ถวลิ หน่อค ำ  1994 สพข.10 ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต10 เลขที1่96 หมู1่1 ต.หนิกอง อ.เมอืง จ.รำชบรุ ี70000 

173 นำย ถำวร มชัีย  1831 ผอ.สพข.4 ผอ.สพข.4 เลขที1่90 ถนนแจง้สนทิ ต ำบลจำระแม อ ำเภอเมอืง จังหวัดอบุลรำชธำน ี34000 /  
เดมิ ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำพกิลุทองฯ  ต.กะลวุอเหนอื  อ.เมอืง  จ.นรำธวิำส  96000 

174 นำย ทนง กนะกำศัย   1555 ผอ.สพด.ระยอง  ผอ.สพด.ระยอง 143 หมู1่ ต.นคิมพัฒนำ อ.นคิมพัฒนำ จ.ระยอง  /เดมิผอ.สพด.ตรำด 

175 นำย ทนง ไมเ้ลีย้ง  1599 สพด.สพุรรณบรุ ี สถำนพัีฒนำทีด่นิสพุรรณบรุ ี74 หมู ่4  ต ำบลทับตเีหล็ก อ ำเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบรุ ี72000 

176 นำย ทรงพล เพ็งผล  1543   35 หมู1่ ต.เดมิบำง อ.เดมิบำงนำงบวช จ.สพุรรณบรุ ี72120 / เดมิ 7/56   ถ.ศรโีสธร ซ.9  
ต.หนำ้เมอืง  อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ  24000 

177 นำย ทรงศักดิ ์ วงศภ์มูวัิฒน ์ 1629 อดตีอธบิดกีสส. เลขที2่/609 ถนนโชคชัย4 ซอยฉัตรแกว้ แขวง-เขตลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ 10230 

178 นำย ทรงศักดิ ์ ทรัพยป์ระพฤทร ี 1841   เลขที1่14/504  ม.89 บำงบอนวลิล ์ถ.กำญจนำภเิษก  
เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 10150 

179 นำย ทวชิชัย เพชรไพจติรเจรญิ 2062 เกษียณกอ่นฯ? เลขที2่101/65  ซ.ตลำดอมรพันธุ ์ถ.พหลโยธนิ เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

180 นำย ทว ี ศริวิงศ ์ 1516 วำรสำรตกีลบั  
chkทีอ่ยู่ใหม ่

309/3   สขุมุวทิ 63 ซ.ลลีำนุช  คลองตันเหนอื  วัฒนำ  กรุงเทพฯ  10110 

181 นำย ทว ี คันธมำศ  1522 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร สถำนพัีฒนำทีด่นิสโุขทยั บำ้นสระบัว หมู ่7  ต.วังใหญ ่  
อ.ศรสี ำโรง  จ.สโุขทัย  64120 

182 นำย ทวศัีกดิ ์ เวยีรศลิป์ 0046 เกษียณ 99/12 ถ.พหลโยธนิ กม.57 ต.คคูต อ.ล ำลกูกำ จ.ปทมุธำน ี12130 

183 นำย ทวศัีกดิ ์ กำญจนกนก  0794 เกษียณ  
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

ไมม่ทีีอ่ยู ่

184 นำย ทวแีสง พูลพฒุ 2058 สพข.8 เลขที ่132/3 หมู ่3 ถ.เลีย่งเมอืง ต.หัวรอ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 

185 ว่ำที ่ร.ต. ทศพร มังกร 1572 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร
เสยีชวีติ 

สพด.อำ่งทอง เลขที ่56 หมู ่6 ถนนอำ่งทอง-สงิหบ์รุ ีต ำบลเทวรำช อ ำเภอไชโย จังหวัดอำ่งทอง 
14140 

186 นำย ทศพร ปรุะสวุรรณ ์ 2016 สพด.? 213/5  ถ.มนตรสีรุยิวงศ ์ซ.13  ต.หนำ้เมอืง อ.เมอืง จ.รำชบรุ ี70000 หรอื ผอ.สพด.สระบรุ ี 
เลขที ่36 หมู ่8 ต ำบลพุกร่ำง อ ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบรุ ี18120 

187 นำย ทองค ำ รวมธรรม 2060 สพด.ยโสธร สพด.ยโสธร ถ.อรุณประเสรฐิ ต.หนองค ูอ.เมอืง จ.ยโสธร 35000 
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188 นำย ทองสขุ อพัุนทำ  0004 เกษียณ เลขที1่90 หมู4่ ต.แสนสขุ อ.วำรนิช ำรำบ จ.อบุลรำชธำน ี34190 /สพข.4  ถ.แจง้สนทิ  ต.แจระแม   
อ.เมอืง  จ.อบุลรำชธำน ี 34000 

189 นำย ทองออ่น ศริไิพบลูย ์ 0205   54  ถ.รำษฏรวั์ฒนำ ต.เวยีงเหนอื อ.เมอืง จ.ล ำปำง 52000 

190 นำย เทพฤทธิ ์ ตลุำพทิักษ์ 1338   123/562 หมู1่6  ถ.มติรภำพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

191 นำย เทอดศักดิ ์ ศภุสำรัมภ ์ 0086 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร สพข.5  เลขที ่119 หมู ่14 ถนนมติรภำพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง  
จ.ขอนแกน่ 

192 นำย ธงชัย บญุเรอืง 2049 สพด.เชยีงรำย สพด.เชยีงรำย ถ.พหลโยธนิ ต.นำงแล อ.เมอืง จ.เชยีงรำย 57100 

193 นำย ธงรบ โตจนิดำ 2046   เลขที ่55/727  ถ.ทำงหลวง345 ซ.28 ต.บำงควัูด อ.เมอืง  
จ.ปทุมธำน ี12000 

194 พ.ต. ธนพล ภักดภีมู ิ 1781   เลขที2่9  ถ.พหลโยธนิ ซ.3 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

195 นำย ธนัชกฤต ศภุฤกษ์ กลิน่หวล 2106 กสด. กลุม่ส ำรวจจ ำแนกดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ  
กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ/เลขที ่132/136 ซ.พหลโยธนิ67 อนุสำวรยี ์บำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

196 น.ส. ธนัชชำ กิ๊บลังกำ 2151 สพด.ตำก สถำนพัีฒนำทีด่นิตำก เลขที ่212 หมู ่2 ต.หนองบัวใต ้อ.เมอืง  
จ.ตำก 63000   สพด.ตำก 

197 นำย ธนำ สมบัตทิัฬห 2180 สพข.7 ผอ.สว่นวเิครำะหด์นิ สพข.7 เลขที ่95 เชงิพระธำตเุขำนอ้ย หมู1่1 ถนนพญำวัด-เขำนอ้ย ต ำบลดูใ่ต ้
อ ำเภอเมอืง จังหวัดน่ำน/เลขที ่15/8 พระเนตร ถนนสมุนเทวรำช (มะโน) ต ำบลในเวยีง อ ำเภอเมอืง 
จังหวัดน่ำน 55000  

198 ดร. ธนำกร อว้นออ่น  1662 อำจำรยม์หดิล 
เสยีชวีติ /ไมม่ใีนLIST  
 

คณะวศิวกรรมศำสตร ์ม.มหดิล  ต.ศำลำยำ  อ.พุทธมณฑล   
จ.นครปฐม  73170 

199 นำย ธนู สรเสนยี ์ 0750 upd.ทีอ่ยู่ใหมพ่.ค.58 26 ถนนรำเมศวร ์ต.คหูำสวรรค ์อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000  
เดมิ219/67  หมู6่  ถ.เดน่หำ้-ดงมะดะ ต.รอบเวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงรำย 57000 

200 นำย ธรรมชำต ิ โชคชัย   1583   82/41 หมู8่  ต.ทำ่ศำลำ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000 

201 นำย ธรรมนูญ บญุทอง 0267 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

202 นำย ธรรมนูญ อัครพนิท ์ 1923 วำรสำรตกีลบั ม.ิย.59 เลขที2่03/2  ถ.วำรรีำชเดช ต.ดูทุ่่ง อ.เมอืง จ.ยโสธร 35000 

203 นำย ธรรมรัตน ์ พำกเพยีร 1973  170/2  หมู2่  ถ.เพชรเกษม ต. น ้ำจดื อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 85100 

204 นำย ธวัช ลมิป์ศรพีรำน  0656   200/312 ม.เมอืงทองนเิวศน2์  ถ.พัฒนำกำร ซ.หนิวง แขวงประเวศน ์เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
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205 นำย ธวัชชัย ณ นคร      0944 ปป.ทีอ่ยู่พ.ค.49 39/127  หมูบ่ำ้นโอษธศิ1 หมู7่  ซ.โชคชัย4  ถ.ลำดพรำ้ว แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 
10230 

206 นำย ธวัชชัย นอ้ยหมอ 2075 สพด.เชยีงรำย สพด.เชยีงรำย ถ.พหลโยธนิ ต.นำงแล อ.เมอืง จ.เชยีงรำย 57100 

207 นำย ธวัชชัย กฤตรัชตนันต ์ 2084 ผอ.สพด.สมทุรสำคร ผอ.สพด.สมทุรสำคร เลขที8่3 หมู1่ ต ำบลบำงโทรัด อ ำเภอเมอืง จังหวัดสมทุรสำคร 74000  
เดมิ สพด.กำญจนบรุ ี

208 นำย ธ ำรงค ์ ประกอบบญุ 0092 เกษียณรองปลัดกษ.  
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ถ.รำชด ำเนนินอก  กรุงเทพฯ  

209 นำย ธรีะ บญุศริ ิ 1328 เกษียณผอ.สพข.9?  
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

สพข.9  201/1 หมู ่1  ถ.รมิแมน่ ้ำ  ต.นครสวรรคต์ก  อ.เมอืง   
จ.นครสวรรค ์ 60000 

210 นำย ธรีะยุทธ จติตจ์ ำนงค ์ 1998 ตรวจสอบทีอ่ยู่ใหม?่ ผชช.เกษียณ/กองนโยบำยและแผนกำรใชท้ีด่นิ กรมพัฒนำทีด่นิ กรงุเทพฯ 10900 

211 นำย นคร เหลอืงประเสรฐิ  0007 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร โครงกำรเกษตรทีส่งู มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์ จุตจักร  กรุงเทพฯ  10900 

212 นำย นคร ถำวรวงศ ์ 1578 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

213 นำง นงครำญ มณวีรรณ  0538 ผชช.ดนิเปรีย้ว  
บรกิำรวชิำกำรSWCST59-
61 

56/368   ถ.พหลโยธนิ59 แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220  

214 นำง นงปวณี ์ บตุรำมรำ  1500 เกษียณ 256 ม.ลำดพรำ้ววลิลำ่ ถ.ลำดพรำ้ว ซ.ลำดพรำ้ว47  แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ  
10310 

215 คณุ นงพงำ สขุวนชิ 1805 กรมสง่เสรมิคณุภำพ
สิง่แวดลอ้ม 

กองแผนงำนและวชิำกำร กรมสง่เสรมิคณุภำพสิง่แวดลอ้ม เลขที4่9 พระรำม6 ซ.30  ถ.พระรำม6   
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

216 นำย นภดล ชัยกจิ 2007 เกษียณ 85 หมู5่ ซ.10  ต.สันพระเนตร อ.สนัทรำย จ.เชยีงใหม ่50210 หรอื สพด.เชยีงรำยถนนพหลโยธนิ 
ต ำบลนำงแล อ ำเภอเมอืง จังหวัดเชยีงรำย  

217 นำย นรำ สขุไชย  2011 ผอ.สพด.ตรัง ผอ.สพด.ตรัง 98/1 หมูท่ี ่1 บำ้นทุ่งไทรงำม ต ำบลบำ้นควน อ ำเภอเมอืง จังหวัดตรัง 92000   
เดมิ ศ.พกิลุทอง  

218 คณุ นฤมล พนิเนยีม  1777   เลขที5่5/132 ซ.4 หมู9่ เมอืงทองธำน ีถ.แจง้วัฒนะ ต.บำงพดู  
อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี 11120 

219 ดร. นวรัตน ์ ไกรพำนนท ์ 0895 ส ำนักนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 
10400 

220 คณุ นวลนอ้ย กรุยรุง่โรจน ์ 0488 วทิยำเขตเกษตรกรรม
พษิณุโลก 

วทิยำเขตเกษตรกรรมพษิณุโลก อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 

221 คณุ นวลศริ ิ มังกรดนิ  0934   205/10  หมู6่  ถ.งำมวงศว์ำน แขวงทุง่สองหอ้ง เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 
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222 นำง นันทพันธ ์ แสงทอง 2067 สพด.รอ้ยเอด็ สพด.รอ้ยเอด็ เลขที9่ บำ้นกู ่หมู2่1 ถนนปัทมำนนท ์ต ำบลสระค ูอ ำเภอสวุรรณภมู ิจังหวัดรอ้ยเอ็ด 
45130  หรอื 30 หมู ่18 ต.รอบเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 

223 คณุ นันทพิำ นัตยำจำร  1266 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

224 คณุ นำร ี สทุธปรดีำ 0434   1/3 หมู6่  ต.บำงพูน อ.เมอืง จ.ปทุมธำน ี12000 

225 นำย นคิม ตัณฑวริุฬห ์ 1676 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร สถำนพัีฒนำทีด่นิชมุพร 318 หมู ่6 ถนนหลงัสวน-พะโตะ๊ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชมุพร  
สพด.นครศรธีรรมรำช เลขที ่176 หมู ่3 ต.นำสำร อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมรำช 

226 นำง นติยำ เอนกสัมพันธ ์ 1666   12/6 หมู4่  แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 

227 นำง นติยำพร ตันมณ ี 2039 เกษียณ เลขที ่60/110  ถ.รำมอนิทรำ ซ.นวลจันทร ์บงึกุม่ กรุงเทพฯ 10230 

228 นำย นติ ิ ออกชอ่ 1926   เลขที3่ หมู6่ ถนนแจง้วัฒนะ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

229 นำย นทัิศน ์ หรรษำพันธุ ์ 1505   320/14 หมู6่   ถ.ชำกยำยจนี1  ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20230 

230 นำย นธิ ิ โสภำเวทย ์ 1559   52 หมู2่ ต.โพธงิำม อ.ประจันตคำม จ.ปรำจนีบรุ ี25130  เดมิสพด.ปรำจนีบรุ ี

231 นำย นนินำท พัฒนวงศส์นุทร 2155 สพข.2 กลุม่วำงแผนกำรใชท้ีด่นิ สพข.2 เลขที ่184/3 หมู ่8 ถนนสขุุมุวทิ ต ำบลทุง่สขุลำ อ ำเภอศรรีำชำ 
จังหวัดชลบรุ ี20230 /บำ้นเลขที8่/115 ซอยลำดพรำ้ว 27 แขวงจันทรเกษม เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 
10900 /  

232 ศ.ดร. นพินธ ์ ตัง้ธรรม 0793 อำจำรยเ์กษียณ มก. 
วนศำสตร ์

110/231 หมู7่  ถ.พหลโยธนิ แขวงคลองถนน เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

233 นำย นพิล เข็มขำว 2111 ผอ.สพด.นครศรธีรรมรำช ผอ.สพด.นครศรธีรรมรำช 176 ม.3 ต.นำสำร อ.พระพรหม  
จ.นครศรธีรรมรำช หรอืบำ้นเลขที9่4/4 หมู4่ ต.ไชยมนตร ีอ.เมอืง จ.นครศรธีรรมรำช 80000  
เดมิผอ.สพด.ชมุพร 

234 นำย นพัินธ ์ ชอ่ผกำ  0473 เกษียณ  195/71 ม.ปรชีำรำม1 ถนนรำษฎรพั์ฒนำ แขวง/เขตสะพำนสงู กรุงเทพฯ 10240 เดมิ 234 สขุมุวทิ63 
ยำสบู 1 แขวงคลองตนั เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

235 นำย นยิม วชัิยดษิฐ ์ 0260 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 249 หมู ่6   ต.หนองญำต ิ อ.เมอืง  จ.นครพนม  

236 ดร. นยิม บญุพคิ ำ 0765   2102/39 หมูบ่ำ้นเดชำ ถ.รำมค ำแหง เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

237 นำย นยิม ไวยรัชพำนชิ  0843   414  ต.แมป่ำก อ.แมส่อด จ.ตำก 63110 

238 นำย นยิม แดงสวัสดิ ์ 2112 เกษียณ2555 20/3 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 เดมิ สถำนพัีฒนำทีด่นินครรำชสมีำ ต.จอหอ อ.เมอืง  
จ.นครรำชสมีำ 30310 
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239 นำง นยิมพร ภำรัตนวงศ ์ 1980 วำรสำรตกีลบั ม.ิย.59  659/8  หมู6่ โฮมกำรเ์ด็นทว์ลิลำ่ ซ.18  ต.จอหอ อ.เมอืง  
จ.นครรำชสมีำ 30310 

240 น.ส. นริชำ ขมุดนิพทัิกษ์ 2193 สพข.5? 
วำรสำรตกีลบั 

สพข.5 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000  
หรอื 119/3 หมู ่14 สพข.5 

241 นำย นรัิตน ์ พลำยเสน  1044 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร
เสยีชวีติ  
 

สพด.ตรัง  ต.บำ้นควน  อ.เมอืง  จ.ตรัง  92000 

242 นำย นรัินดร ทังสฤด ี 1528 สพด.จันทบรุ ี? 
chk เวบ 

363 ม.9 ต.วังกระแจะ อ.เมอืง จ. ตรำด 

243 นำย นริำศ ตัง้ธรรมนยิม 2109 ผอ.สพด.ปทุมธำน ี ผอ.สพด.ปทุมธำน ีหรอืบำ้นเลขที1่44/55 หมู1่2 ต.เจดยีห์ัก  
อ.เมอืง จ.รำชบรุ ี70000 เดมิ สพด.สมทุรสงครำม 

244 นำง นสิำ มแีสง 2068 กวจ.  
สำรำณยีกรSWCST59-61 

กลุม่วจัิยและพัฒนำกำรปรับปรุงบ ำรุงดนิ กวจ. ชัน้ 7 กรมพัฒนำ-ทีด่นิ /422 หมูบ่ำ้นธงชัย ถ.รังสติ-
นครนำยก ต.ประชำธปัิตย ์ 
อ.ธัญบรุ ีจ.ปทุมธำน ี12130 

245 น.ส. นสิดุำ ทองค ำพันธุ ์ 2045 สพด.นครปฐม สพด.นครปฐม/บำ้นเลขที2่013/15  ถ.พหลโยธนิ ซ.อมรพันธุ ์ลำดยำว จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

246 นำย นุกลู หงษ์หรัิญ  1324   304/831 กำรเคหะชมุชนบำงบวั ซ.พหลโยธนิ 49/1  แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 

247 นำย นุกลู แสงทอง 2066 ผอ.สพด.ศรสีะเกษ 30 หมู1่8 หมูบ่ำ้นมำรนิทรใ์หม ่ต.รอบเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 

248 นำง นุจร ี มมีำก  1549 สพด.ระยอง สพด.ระยอง 143 หมู1่ ต ำบลนคิมพัฒนำ อ ำเภอนคิมพัฒนำ จังหวัดระยอง 21180  

249 นำย บรรจงศักดิ ์ สวุรรณวเิศษ  1600 สพด.สพุรรณ? 
วำรสำรตกีลบั 

สถำนพัีฒนำทีด่นิสพุรรณบรุ ี74 หมู ่4  ต ำบลทับตเีหล็ก  อ ำเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบรุ ี72001 

250 ร.ต. บรรณเลศิ รัชตกลู 0910   8/2 หมู ่3  ซ.พัสว ีสขุมุวทิ105 แขวงบำงนำ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 

251 นำย บรรล ุ พุฒกิร 2090   เลขที1่30 ถ.กรุงเทพ-นนทบรุ ีซ.สมถวลิ บำงซือ่ กรุงเทพฯ 10800 

252 นำย บรรหำร แกว้เกษม  0204   10/105 หมู2่  ถ.กำรเคหะฯ ซ.14  ต.เสม็ด อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20130 

253 นำย บัญชำ ทำสคุนธ ์ 0826   65/1 หมู1่  ถ.ตวิำนนท ์ซ.เรวด ีต.ตลำดขวัญ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

254 นำย บัณฑติ ตันศริ ิ 1978 เกษียณอธพ.  
ทีป่รกึษำSWCST59-61  

121 ถ.โชคชัย4 ซ.54 แยก 2 เขตลำดพรำ้ว แขวงลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 เดมิ 33/660   
ถ.ลำดพรำ้ว ซ.โชคชัย 4 เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 

255 นำย บันเทำว ์ เกตจัตวำ  1503   257 หมู5่ ถ.สวำ่งฟ้ำ ต.นำเกลอื อ.บำงละมงุ จ.ชลบรุ ี20150 
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256 นำย บันเทงิ ปิยะพันธ ์ 0795 เกษียณ 549/1-2 ซ.เสนำนคิม1 ถ.พหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900  

257 นำย บันลอื ลดหว่ัน 1512 สพด.ชลบรุ ี 122/82 หมู ่4  ต.พลตูำหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบรุ ี20180  
หรอื สพด.ชลบรุ ี10/1 หมู4่ ต.เหมอืง อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20130 

258 นำย บ ำรุงศักดิ ์ นจิพัฒน ์ 1631 ลำออกจำกรำชกำร 37 หมู1่ ต.ท่ำชำ้ง อ.เมอืง จ.นครนำยก 26000  เดมิสพด.นครนำยก 

259 นำย บญุชว่ย ชว่ยระดม 2209 ผอ.ศนูยฯ์เขำชะงุม้ รำชบรุ ี ผูอ้ ำนวยกำรศนูยศ์กึษำฯเขำชะงุม้ ม.2 ต.เขำชะงุม้ อ.โพธำรำม จ. รำชบรุ ี70120 

260 นำย บญุชบุ บญุทว ี 1484   92/2   ถ.เทดิไทย ซ.รมิคลองดำ่น แขวงบำงคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

261 นำย บญุชบุ ประไพพำนชิ  1603   เลขที ่698  ถนนพหลโยธนิ ซอยพหลโยธนิ32 แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

262 นำย บญุณรงค ์ ธำนรัีตน ์ 0773 เกษียณผอ.สพข.9  
บรกิำรวชิำกำรSWCST59-
61  

99/66 ธนำสริ ิหมู6่ ต.บำงรักใหญ ่อ.บำงบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110 

263 นำย บญุทอง ตันตสิริะ  0176 เกษียณผอ.วเิครำะห ์ ส ำนักวทิยำศำสตรเ์พือ่กำรพัฒนำทีด่นิ กรมพัฒนำทีด่นิ  จตจัุกร กรุงเทพฯ  10900 

264 นำย บญุเทยีม เจรญิยิง่  0281 วำรสำรตกีลบั  
 

 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบรุ ีซ.เสนำสฤษดิเ์ดช  บำงเขน  กรุงเทพฯ  11000 

265 นำย บญุธรรม จำบถนอม  1520 สพด.ฉะเชงิเทรำ 7/56 ศรโีสธร ซ.9  ต.หนำ้เมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรำ 24000 หรอืสถำนพัีฒนำทีด่นิฉะเชงิเทรำ  
เลขที7่9 หมู1่9 ถนนบำงนำตรำด กม.48 ต ำบลบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรำ  

266 นำย บญุมำ รัตนพรนภำพันธ ์ 1525 เกษียณ? เลขที1่2 หมู5่  ถ.ตรำด-แหลมงอบ ต.หนองเสม็ด อ.เมอืง  
จ.ตรำด 23000 

267 นำย บญุม ี วัฒนเรอืงรอง  0913 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

268 นำย บญุยงค ์ ภผูำเรอืง  0479 เกษียณ 2/45   ถ.งำมวงศว์ำน ชนิเขต ซ.1/2  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ  10210 

269 นำย บญุยรักษ์ สบืศริ ิ 0005 เกษียณอธพ. เลขที ่45/28 ซอยวภิำวด5ี2 ถ.วภิำวด ีแขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900  
เดมิ 45/28 หมู ่3  ถ.งำมวงศว์ำน ลำดยำว  จตจัุกร  กรุงเทพฯ  10900 

270 นำย บญุลอ้ม หะนลิณ ี 1597   227 หมู1่5  ถ.หนองไผ-่โกทำ ต.สลิำ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

271 นำย บญุสง่ ชืน่ตำ  1341 ผอ.สพด.มกุดำหำร ผอ.สพด.มกุดำหำร เลขที ่270 ต.ค ำป่ำหลำย อ.เมอืง จ.มกุดำหำร 49000 

272 นำย บญุสม ภมรจันทร ์ 0167 เกษียณ  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

14/2 หมู ่10  ถ.ลำดพรำ้ว-โชคชัย4 ซ.บญุญวทิย ์แขวงวังทองหลำง เขตบำงกะปิ กรงุเทพฯ 10240 
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273 น.ส. เบญจพร ชำครำนนท ์ 1595 รธพ.บรหิำร  
อปุนำยกSWCST59-61 

รองอธบิดกีรมพัฒนำทีด่นิ 2003/61 ถ.พหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

274 นำย ปฐมพงษ์ ขันธเลศิ 2165 สพด.ตำก สถำนพัีฒนำทีด่นิตำก เลขที2่12 หมู ่2 ต.หนองบวัใต ้อ.เมอืง จ.ตำก 63000    

275 นำย ประกอบ เจรญิเวช  1580 สพด.? 45/110 หมู1่ หมูบ่ำ้นพรพสิำร 3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำน ี12120  เดมิ สพด.นครพนม 

276 นำย ประกอบ ค ำเอีย่ม 2160 สพด.ก ำแพงเพชร สถำนพัีฒนำทีด่นิก ำแพงเพชร 148 หมู ่3 ต.คลองแมล่ำย อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 62002 

277 นำย ประคัลภ ์ กรุดเจรญิ  0038 เกษียณ?  
เดมิ สวด. 

43 ออ่นนุช 33 สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250  เดมิ96/15 ม.8 ต.ไชสอ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ เดมิส ำนัก
วทิยำศำสตรเ์พือ่กำรพัฒนำทีด่นิ กรมพัฒนำทีด่นิ 

278 นำย ประดษิฐ ์ แกว้ออ่น  0074 เกษียณ? สพข.5? 
วำรสำรตกีลบั  

สพข.5 เลขที ่119 หมู ่14 ถ.มติรภำพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่  40000 

279 นำย ประถม อัตตนำถ  0534 เกษียณ 3/31 หมูบ่ำ้นเศรษฐสริปิระชำชืน่ ถ.ประชำชืน่ ต.ท่ำทรำย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี11000 เดมิ64/11 
ซอยดวงมณ ี ถ.สรุศกัดิ-์สงวน   ต.ศรรีำชำ  อ.ศรรีำชำ  จ.ชลบรุ ี 20110 

280 นำย ประทปี วรีะพัฒนนรัินดร ์ 0947 ประธำนมลูนธิพิลังนเิวศและ
ชมุชน 

611/40 ซ.วัดจันทรใ์น แขวงบำงโคล ่เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรอืกลุม่งำนวจัิยปฐพี
กำยภำพ กองปฐพวีทิยำ กรมวชิำกำรเกษตร ?   

281 นำย ประทปี ขนุทองจันทร ์ 1521   เลขที ่13 หมู ่1 ต.หนองปรอื อ.หนองปรอื จ.กำญจนบรุ ี71220 เดมิ สพด.ฉะเชงิเทรำ 

282 นำย ประทปี กลิน่หอม 1579 เกษียณ?  
เดมิ สพด.ปทมุธำน ี

118/2 หมู ่6 พหลโยธนิ56 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220  เดมิ สพด.ปทุมธำน ี

283 นำง ประทุมพร ฟ่ันเพ็ง 1970 เกษียณ 86/179  หมู ่4  ถ.รำมอนิทรำ ซ.13  แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220  
เดมิส ำนักส ำรวจและวจัิยทรัพยำกรดนิ กรมพัฒนำทีด่นิ 

284 นำย ประทูล ท่ำคอ้ 0115   25 หมู ่4  ต.ทำ่คอ้ อ.เมอืง จ.นครพนม 48000 

285 นำย ประเทอืง จนิตสกุลุ  0678 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

286 นำง ประนอม ขำวสทุธิ ์ 2082 เกษียณ 59 หมู ่8 ถ.รังสติ-นครนำยก (เลยีบคลอง71) ต.บงึบอน อ.หนองเสอื จ.ปทมุธำน ี12170 

287 นำย ประพันธ ์ วัฒนนติ ิ 0918   864/11  ถ.ประชำชืน่ แขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่ กรุงเทพฯ 10800 

288 นำย ประพันธ ์ เป้ำมั่น  1639   2022/17 ซ.พหลโยธนิ 34/1 แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900  เดมิสพด.สพุรรณบรุ ี

289 นำง ประพนิ ขันธเลศิ 2147 สพด.ตำก สถำนพัีฒนำทีด่นิตำก เลขที ่212 หมู ่2 ต.หนองบัวใต ้อ.เมอืง จ.ตำก 63000   สพด.ตำก 
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290 น.ส. ประภำ ธำรเนตร 2139 กวจ. กลุม่ดนิเปรีย้วฯ 5/357 ถนน นำคนวิำส แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ10230  
หรอืกลุม่วจัิยและพัฒนำดนิเปรีย้ว กวจ. กรมพัฒนำทีด่นิ 

291 น.ส. ประภำศร ี แกว้ค ำ 2199 สพด.ฉะเชงิเทรำ สพด.ฉะเชงิเทรำ 79 หมู1่9 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ 24130 

292 นำย ประยงค ์ พึง่พันธ ์ 0079 สพด.ศรสีะเกษ?  
เกษียณ? 
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

สพด.ศรสีะเกษ  ต.หนองไผ ่ อ.เมอืง  จ.ศรษีะเกษ  33000 

293 นำย ประยุทธ วไิลวรรณ  1267 เกษียณ? สพข.9? บำ้นชมุทองโฮมเพลส เลขที ่60/51 ต.นครสวรรคอ์อก อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000  
เดมิกลุม่วชิำกำรเพือ่กำรพัฒนำทีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต9  

294 นำย ประยูร ศรวัีลลภ  0531 เกษียณ 11 ซอย71 ถนนโชคชัย4 แขวง/เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230  

295 นำย ประศำสน ์ สทุธำรักษ์ 1976 ผอ.สพข.9 ผอ.สพข.9 เลขที2่01/1 ถ.รมิแมน่ ้ำ ต ำบลนครสวรรคต์ก อ ำเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค ์60000   
หรอื 494 หมู ่4 ต.กลำงเวยีง อ.เวยีงสำ จ.น่ำน 55110 

296 นำย ประสพ วรีะกรพำนชิ 0946   74/9 ซ.ประชำสโมสร ถ.ประชำสโมสร อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

297 นำย ประสทิธิ ์ ผลวไิล 1785 บรษัิทปัญญำคอนซัลแตนท ์ บรษัิทปัญญำคอนซัลแตนท ์จ ำกัด เลขที2่2  ถ.ลำดพรำ้ว ซ.35 แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 
10900 

298 นำย ประสทิธิ ์ สงนุย้ 2103 กวจ. ศนูยฯ์ปำกชอ่ง ศนูยว์จัิยกำรอนุรักษ์ดนิและน ้ำ อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ สังกัด กวจ.  
หรอื เลขที ่84/1 หมู ่1 ต.บำงโทรัด อ.เมอืง จ.สมทุรสำคร 74000 

299 นำย ประเสรฐิ บญุพทัิกษ์กจิ  0937 วทิยำลัยเกษตรกรรม
นครพนม 

วทิยำลัยเกษตรกรรมนครพนม ต.ขำมเฒำ่ อ.เมอืง จ.นครพนม 48000 

300 นำย ประเสรฐิ เทพนรประไพ 2061 ผอ.สพข.10 ผอ.สพข.10 เลขที ่196 หมู ่11 ต ำบลหนิกอง อ ำเภอเมอืง จังหวัดรำชบรุ ี70000  

301 นำย ประหยัด โสระฐ ี 0032 เสยีชวีติ 69 หมู ่3 ถ.เลีย่งเมอืง  ต.นอกเมอืง  อ.เมอืง  จ.สรุนิทร ์ 32000 

302 นำย ประหยัด จงจรงิวงศ ์ 0920   160/28-29  ถ.แสงชโูต ต.บำ้นเหนอื อ.เมอืง จ.กำญจนบรุ ี71000 

303 นำย ปรัชญำ ธัญญำด ี 0002 เกษียณ 307/5 ซ.วัดหงส ์ถ.บำงกอกใหญ ่เขตบำงกอกใหญ ่กรุงเทพฯ 10600 

304 นำย ปรำณีต วเิศษศร ี 0197 เกษียณรธพ. เลขที5่2/60 หมู ่13 แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 

305 นำย ปรำโมทย ์ อนิทอง  0478   36/93 หมู ่8 ซ.วัดก ำแหง ถ.พบิลูสงครำม ต.บำงเขน อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

306 นำย ปรำโมทย ์ วจิติรจรูญโรจน ์ 1508 สพด.ชลบรุ ี สถำนพัีฒนำทีด่นิชลบรุ ี10/1 หมู ่4 ต.เหมอืง อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20130 
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307 นำย ปรำโมทย ์ แยม้คลี ่ 1832 ผชช.เสือ่มโทรมฯ  
กวจ. 

ผชช.ดำ้นกำรจัดกำรควำมเสือ่มโทรมของทีด่นิ กองวจัิยและพัฒนำกำรจัดกำรทีด่นิ (กวจ.) กรมพัฒนำ
ทีด่นิ กรงุเทพฯ 10900 

308 นำย ปรำโมทย ์ ยำใจ 2059 รธพ.ปฏบัิตกิำร  
อปุนำยกSWCST59-61 

รธพ.ปฏบัิตกิำร กรมพัฒนำทีด่นิ หรอื เลขที ่153 หมู ่4  ต.กองควำย อ.เมอืง จ.นำ่น 55000  

309 นำย ปรญิญำนนท ์ ทองค ำ 2179   72/11 ม. 7 ต.ทำ่เสำ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ ์53000 

310 นำย ปรชีำ จ ำรูญ  0186   2  ถ.แสงชโูต ซ.วสิทุธฯิ ต.บำ้นใต ้อ.เมอืง จ.กำญจนบรุ ี71000 

311 นำย ปรชีำ วทัญญ ู 0511 เกษียณ 382 ซ.จรัลสนทิวงศ ์13 ถ.จรัลสนทิวงศ ์แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ ่กรุงเทพฯ 10600 

312 นำย ปรชีำ โหนแหยม  1551 ผอ.สพด.จันทบรุ ี เลขที ่43 หมู ่8 ต.นำยำยอำม อ.นำยำยอำม จ.จันบรุ ี22160 

313 นำย ปรดีำ จติรักด ี 1340 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

314 นำย ปรดีำ ศรสีวุรรณ  1833 เกษียณ? สพข.12? เลขที ่224 ถ.จำ้ยเจรญิ ต.คหูำสวรรค ์อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 เดมิส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต12 

315 นำย ปรดี ี ดรัีกษำ 2040 เกษียณผอ.สพด.ขอนแกน่? เลขที ่904  ถ.เจนจบทศิ หมู ่1 ต.ในเมอืง อ.บำ้นไผ ่จ.ขอนแกน่ 40110 เดมิ ผอ.สพด.ขอนแกน่ 

316 นำย ปรยีวัชย ์ สฉุำยำ 2186 สพด.เชยีงรำย ? 150 หมู ่14 ต.ป่ำตงึ อ.แมจั่น จ.เชยีงรำย 57110 
สพด.เชยีงรำย111 หมู ่3 ถ.พหลโยธนิ ต.นำงแล อ.เมอืง จ.เชยีงรำย  

317 นำง ปวณีำ เกษทัน 2074 สพด.เชยีงรำย สพด.เชยีงรำย ถ.พหลโยธนิ ต.นำงแล อ.เมอืง จ.เชยีงรำย 57100 

318 น.ส. ปวณีำ เปรมเจรญิ 2144 สสผ.  กลุม่จัดกำรและบรกิำรแผนทีแ่ละขอ้มลูทำงแผนที ่ส ำนักเทคโนโลยกีำรส ำรวจและท ำแผนที ่กรมพัฒนำ
ทีด่นิ 

319 นำย ปัญญำ เอีย่มออ่น  1499 เกษียณ  
ตรวจสอบทีอ่ยู่ใหม ่ 

ผอ.ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำเขำหนิซอ้น อันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิเลขที ่7 หมู ่2 ต ำบลเขำหนิซอ้น 
อ ำเภอพนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120 

320 นำย ปัญญำ ใจสมทุร 2225 สพด.กระบี ่ เลขที ่16/59 หมู ่11 ซอยวรำรมย ์2 ต ำบลกระบีน่อ้ย อ ำเภอเมอืง จังหวัดกระบี ่81000 

321 น.ส. ปำนสิรำ ทองทว้ม 2213 กวจ.  
ปฏคิมSWCST59-61 

กลุม่วจัิยและพัฒนำกำรจัดกำรดนิเสือ่มโทรม กองวจัิยและพัฒนำกำรจัดกำรทีด่นิ กรมพัฒนำทีด่นิ  

322 ผศ. ผกำทพิย ์ จนิตกำนนท ์ 0877 อำจำรยเ์กษียณ มก.  
ตรวจสอบทีอ่ยู่ใหม ่

ภำควชิำปฐพวีทิยำ คณะเกษตร ม.เกษตรศำสตร ์วทิยำเขตก ำแพงแสน อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 
73140 

323 จ.ส.อ. ผดงุ ใจประสำท  1965   12/9  หมู9่ ถ.พระรำม2  ซ.วัดสสีกุ บำงมด จอมทอง กรงุเทพฯ 10150 
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324 นำย เผด็จ สจัีนทร ์ 0504   26/1 ม.6 ม.ธนำกร 1  ถ.เทดิพระเกยีรต ิอ.บำงกรวย จ.นนทบรุ ี11300 

325 นำย เผดยีง ทองขนุด ำ  0043   39/1 หมู ่1  ต.โตนดดว้น อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ 93110 

326 นำย พงศปิ์ยะ ปิยสริำนนท ์  0286 เกษียณ  
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

46  ถ.ระนอง 2  นครชัยศร ี ดสุติ  กรุงเทพฯ  10300 

327 นำง พจนยี ์ มอญเจรญิ  0300 เกษียณ 86/57 หมู ่4  ถ.รำมอนิทรำ ซ.เอีย่มพำนชิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ  10220 

328 นำย พยนต ์ กลิน่ทอง  1329 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

329 นำย พยันต ์ มหำวัจน ์ 0030   149/25 ม.รำชพฤกษำธำน ีถ.ประชำชืน่ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10210 

330 นำย พรชัย ชัยค ำพำ  1674 เกษียณ? 
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

164 หมู ่3 (สพส.) ถ.โชตนำ  ต.ดอนแกว้  อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่ 50180 

331 คณุ พรทพิย ์ งำมสกลุ  1844   เลขที6่/1 หมู2่  ถ.เทพกษัตร ีต.เกำะแกว้ อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83200 

332 นำย พรพรหมณ ์ หงสล์ดำรมภ ์ 0107   100/2  ถ.พหลโยธนิ ซ.อำรสีัมพันธ2์  แขวงสำมเสน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

333 น.ส. พรรณพศิ บว่งนำวำ 2173 ผอ.กผง. 69/58 หมู ่10 ถนนนวมนิทร ์ซอยนวมนิทร ์153 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพฯ 10230 ทีท่ ำงำน 
กองแผนงำน กรมพัฒนำทีด่นิ 

334 คณุ พรอ้มจติร ์ ตระกลูดษิฐ ์ 0441 เกษียณ 324  ถ.สำมเสน ซ.องครักษ์ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

335 นำย พลกฤษณ ์ กำรรักษำ 2203 สพด.สรุนิทร ์ สถำนพัีฒนำทีด่นิสรุนิทร ์ตู ้ปณ. 19 ต.คอโค อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์52000 

336 นำย พลพัฒน ์ เสำวภำนันท ์ 1269   285/7 ถ.งำมวงศว์ำน ซ.วัดบวัขวัญ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11120 

337 นำง พวงเล็ก โมรำกลุ  1842   70/620 ถ.ประชำชืน่ ต.ท่ำทรำย อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

338 น.ส. พันธุท์พิย ์ ปำนกลำง 2034   เลขที9่0 หมู ่3 ถ.เพชรเกษม ต.รำชกรดู อ.เมอืง จ.ระนอง 85000 

339 นำย พัลลภ หงษ์เจรญิไทย 2156 กสด. กลุม่ส ำรวจจ ำแนกดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ กรมพัฒนำทีด่นิ/ เลขที4่3/100 ถนนประชำ
ชืน่ ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11200 

340 นำง พชิชำนันท ์ รักษำทรัพย ์ 2013 สพด.นครรำชสมีำ เลขที1่ ถ.พมิพำรำม ซ.3  ต.ปำกชอ่ง อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ 30130 หรอืสถำนพัีฒนำทีด่นิ
นครรำชสมีำ  
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341 นำย พชัิย วชัิยดษิฐ ์ 0518 เกษียณ 70/133 ถ.ประชำชืน่ ต.ท่ำทรำย อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

342 นำย พชิติ รำชแบน 2035 กสด. เลขที ่9/270 หมู ่8  ถ.พหลโยธนิ ซ.พหลโยธนิ 48  อนุสำวรยี ์บำงเขน กรุงเทพฯ 10220 หรอืกลุม่
มำตรฐำนกำรส ำรวจจ ำแนกดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ 10900 

343 ดร. พทิยำกร ลิม่ทอง  1542 เกษียณผชช.อนุรักษ์ฯ 
นำยกสมำคมดนิและปุ๋ ย
แห่งประเทศไทย59-61 

72/32  ซ.ลำดพรำ้ว 15 เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

344 นำย พทิักษ์ อนิทะพันธ ์ 2037 เกษียณ เลขที ่209/30 หมู ่4 ต.หนองหอย อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50000  
เดมิ 375 หมู ่ 5  ถ.โชตนำ ต.ดอนแกว้  อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่ 50180 

345 นำย พนิติ ดำรำฉำย  1504   152/32 หมู ่11  ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20230 

346 นำย พบิลูย ์ กังแฮ  0846 อำจำรย ์มก. เสยีชวีติ ภำควชิำปฐพวีทิยำ คณะเกษตร ม.เกษตรศำสตร ์ ลำดยำว  จตจัุกร  กรุงเทพฯ  10900 

347 นำย พพัิฒน ์ ไทยกลำ้ 0003 เกษียณ เสยีชวีติ ไมม่ทีีอ่ยู่บำ้น /เดมิ ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำรจัดกำรทีด่นิ กรมพัฒนำทีด่นิ กรงุเทพฯ  10900 

348 นำย พพัิฒน ์ สวัุชรังกรู 2110  เกษียณ? สพข.10? 1044 ถ.สทุธสิำรวนิจิฉัย แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 / สพข.10 จ.รำชบรุ ี

349 นำย พภิพ สทิธฤิทธิ ์ 2036   เลขที ่424/15  ถ.รำเมศวร ์ต.คหูำสวรรค ์อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 

350 นำย พศิษิฐ ์ ชีเ้ชญิ  0018 เกษียณผอ.สพข.9 25/481 หมู ่6 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120  

351 นำย พศิษิฐ ์ อิม่เอบิ   0165   26/3  ถ.มะขำมเรยีง อ.เมอืง จ.พระนครศรอียุธยำ 13000 

352 นำย พศิษิฐ ์ พลอยพรำว   1573  62/15 หมู ่8 หมูบ่ำ้นพรธสิำร 6 ต.บงึบอน อ.หนองเสอื จ.ปทมุธำน ี12170  
เดมิ 56/9 หมู2่  ถ.รังสติ-นครนำยก ต.ล ำผักกดู อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธำน ี12110 

353 นำย พษิณุ อัตถวโิรจน ์  0103 เกษียณผอ.สพข.9 483 ซ.ลำดพรำ้ว126 ถ.ลำดพรำ้ว แขวงพลับพลงึ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310  

354 นำย พษิณุ ทรัพยส์ทุธ ิ 2101 ผอ.สพด.นครนำยก ผอ.สพด.นครนำยก 12 หมู ่3 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนำยก 26120  เดมิ สพด.อยุธยำ  

355 นำย พสิฐิ ศกุรยีพงศ ์ 1648   เลขที ่69/876  หมู ่8  ถนนตวิำนนท ์27  ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000 

356 นำย พสิษิฐ ์ สทิธวิงศ ์ 0404 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 79/53  ถ.มติรภำพ  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

357 นำย พสิษิฐ ์ สนิธวุนชิ  1502 เกษียณผชช.วำงระบบฯ
สพข.2 

184/3 หมู ่8  ถ.สขุมุวทิ ต.ทุง่สขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20230 เดมิ ผชช.สพข.2 
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358 นำย พสิทุธิ ์ วจิำรสรณ ์  0237 เกษียณ  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

91/13  ถ.รำมอนิทรำ แขวงคลองกุม่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

359 นำย พสิทุธิ ์ ศำลำกจิ 2114 เกษียณผอ.สพข.5 385/84 หมู ่8 ซ.2-12 ต.สันทรำยนอ้ย อ.สันทรำย จ.เชยีงใหม ่50210 

360 นำย พุทธสรณ ์ สวนสมบรูณ ์ 1964 เกษียณ? 102 หมู ่6 ถ.รำมอนิทรำ ซ.วัชรพล แขวงทำ่แรง้ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 หรอื กลุม่ส ำรวจและ
ผลติแผนทีแ่ละภำพถำ่ยที ่1 สผภ.1 ส ำนักเทคโนโลยกีำรส ำรวจและท ำแผนที ่กรมพัฒนำทีด่นิ 
กรุงเทพฯ 

361 นำย พูนสขุ จติรเวช  0799   62/15  ซ.อมรพันธน์เิวศน4์  ถ.วภิำวดรัีงสติ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

362 นำย เพทำย สวุรรณวโิก 2115 สพด.สมทุรสำคร? บำ้นเลขที ่64 หมู ่2 ต.ลุม่สุม่ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบรุ ี71150  
หรอื สพด.สมทุรสำคร เลขที ่83 หมู ่1 ต.บำงโทรัด อ.เมอืง จ.สมทุรสำคร 74000 

363 นำย ไพฑรูย ์ พลสนะ  0830 ศนูยศ์กึษำคน้ควำ้และ
พัฒนำกำรเกษตรภำค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ศนูยศ์กึษำคน้ควำ้และพัฒนำกำรเกษตรภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื มอดนิแดง ขอนแกน่ 40000 

364 นำย ไพฑรูย ์ พุทธำศร ี 2014 เกษียณ 304/827 หมู3่  ถ.พหลโยธนิ ซ.พหลโยธนิ49/1  แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 

365 นำย ไพฑรูย ์ วบิลูยภ์ำนุเวช 2093   เลขที ่1000/61 ถ.อดุมสขุ 27 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

366 นำย ไพบลูย ์ โลชั่ยยะกลู  0302   74 หมู ่1 ถ.วภิำวดรัีงสติ ซ.ปโชตกิำร แขวงลำดยำว เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

367 นำย ไพบลูย ์ ประโมจนยี ์ 0505 อำจำรยเ์กษียณม.ทักษิณ 
เดมิสงักัดกรมพัฒนำทีด่นิ  

คณะวทิยำศำสตร ์สำขำเทคโนโลยแีละพัฒนำชมุชน ม.ทักษิณ วทิยำเขตพัทลงุ ต.บำ้นพรำ้ว  
อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ 93110 /คณะวศิวกรรมศำสตร ์ม.สงขลำนครนิทร ์  อ.หำดใหญ ่ จ.สงขลำ 90112 

368 นำย ไพบลูย ์ มหำรักษิต 2063 เกษียณ 37/139 ลำดปลำเคำ้ 62 แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

369 นำย ไพรัช พงษ์วเิชยีร 2195 รก.ผชช.ดนิเค็ม กวจ. 
บรกิำรวชิำกำรSWCST59-
61 

เลขที ่109/24 หมู ่3 ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียุธยำ  
จ.พระนครศรอียุธยำ 13000 

370 น.ส. ภรภัทร นพมำลัย 2169 กวจ. กลุม่หญำ้แฝกฯ 
ผูช้ว่ยเลขำธกิำรWCST59-
61 

กลุม่วจัิยและพัฒนำกำรใชป้ระโยชนห์ญำ้แฝกในกำรจัดกำรดนิ กวจ. กรมพัฒนำทีด่นิ  
หรอื เลขที ่12/214 ซอยพหลโยธนิ 48 แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

371 น.ส. ภัคจริำ หนูมโน 2183 สพด.รอ้ยเอด็ สถำนพัีฒนำทีด่นิรอ้ยเอ็ด เลขที ่9 หมู ่21 ถ.ปัทมำนนท ์ต ำบลสระค ูอ ำเภอสวุรรณภมู ิจังหวัดรอ้ยเอด็ 
45130  

372 คณุ ภัทรำ จนิดำนนท ์ 0466   315 ถนนตำกสนิ ซอยสวัสดิ ์แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 

373 นำย ภำณุมำส อ ำพำศ 2191 สสผ. ผอ.กลุม่ส ำรวจและ
ผลติแผนทีแ่ละภำพถำ่ยที ่
3 

10/216 ถ.รำมอนิทรำ ซ.รำมอนิทรำ18  แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 หรอืกลุม่ส ำรวจ
และผลติแผนทีแ่ละภำพถำ่ยที ่3 สสผ. กรมพัฒนำทีด่นิ  

374 คณุ ภำวณิ ี จนิดำลัทธ 1896   เลขที6่2/92 หมู5่  แขวงจระเขบั้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 
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375 นำย ภญิโญ เทยีมรัตน ์ 0942 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

376 นำย ภญิโญ สวุรรณชนะ 1667 ผอ.สพข.5  
ไมม่ใีนLIST สง่วำรสำร 

ผอ.สพข.5 กรมพัฒนำทีด่นิ ถ.มติรภำพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่  เดมิสถำนพัีฒนำทีด่นิสตลู 

377 นำย ภมูชัิย นรัิชมงคล 2026   เลขที1่0/20 ถ.เพชรเกษม60  ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีันธ ์77110 

378 นำย ภษิูต ววัิฒนว์งศว์นำ  1987 เกษียณ 71 ถ.ลำดปลำเคำ้ ซ.18 แขวงจรเขบั้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230   
เดมิ สว่นมำตรฐำนฯ  สสว. กรมพัฒนำทีด่นิ  ถ.พหลโยธนิ  กรุงเทพฯ  10900 

379 นำย มงคล จันทรเ์พ็ญ  0257   100/560 ม.นักกฬีำ ถ.แหลมทอง แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

380 นำย มงคล นติยบรูณ ์ 1670 ผอ.สพด.นรำธวิำส  
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

ผอ.สพด.นรำธวิำส ม.7 ต ำบลไพรวัน อ ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธวิำส 96110  เดมิสพด.กระบี ่สพด.
ยะลำ  

381 นำย มงคล พำนชิกลุ 1709 เสยีชวีติ เลขที1่91 ถนนสทุธสิำร ซอยสมบรูณพั์ฒนำ กรงุเทพฯ 10400 

382 นำย มงคล เพงิใหญ ่ 2003  สพด.อทัุยธำน ี 18 รังสติ-ปทุมธำน ี15 ซ.5 ม.รัตนโกสนิทร ์200 ต.ประชำธปัิตย ์อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธำน ี12130 หรอืสพด.
อทัุยธำน ี74 หมู ่1 ถ.อทัุย-ทัพทัน ต.หนองพังคำ่ อ.เมอืง จ.อทุัยธำน ี61000 

383 นำย มนัส ภปูำกน ้ำ  0454   5/1282 หมู ่4  ถ.สำมัคค ีต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 

384 นำย มนู ศรขีจร  0524 เกษียณ 8/1 ซ.วัดไตรรัตนำรำม ถ.รำมอนิทรำ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

385 นำย มโน พงษ์สำมำรถ  0810 เกษียณผอ.สพข.3 เลขที ่12 หมู ่7 ถ.พหลโยธนิ57 แยก 4 แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 เดมิผอ.สพข.3 

386 น.ส. มยุร ี อบสขุ 2212 สพด.อ ำนำจเจรญิ สพข.4 เลขที ่91 ม.10 ต.เหลำ่บก อ.มว่งสำมสบิ จ.อบุลรำชธำน ี34140 หรอื สพด.อ ำนำจเจรญิ เลขที ่8 ม.4  
ต.บุง่ อ. เมอืง จ. อ ำนำจเจรญิ 37000 

387 นำย มหทิร ภตูโิส 2057 สพด.กำฬสนิธุ?์  
วำรสำรตกีลบั 

สพด.กำฬสนิธุ ์เลขที ่108 บำ้นโคกศรทีุ่ง หมูท่ี ่7 ถ.ถนีำนนท ์ต ำบลอุม่เมำ่ อ ำเภอยำงตลำด จังหวัด
กำฬสนิธุ ์เดมิสว่นส ำรวจจ ำแนกดนิที ่3  สสว. กรมพัฒนำทีด่นิ 

388 นำง มัทธนำ ชัยมหำวัน  1971 รก.ผชช.วำงระบบฯสพข.1 90/600  หมูบ่ำ้นมัณฑนำ หมู ่5  ถ.พระยำสเุรนทร ์แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510 
เดมิ ผอ.สพด.ปทุมธำน ี 

389 นำง มัทน ี โอมะคปุต ์ 0152 เกษียณ 1/169 ถ.วภิำวดรัีงสติ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10900 

390 นำย มำนพ ตัณฑะเตมยี ์ 0686 เกษียณ เสยีชวีติ 180/21 หมู ่2 ถ.งำมวงศว์ำน ซ.วัดบวัขวัญ ต.บำงกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

391 นำย มำนพ เผอืกสวุรรณ  0796 เกษียณ 124/80 หมู ่4 ถ.ตวิำนนท ์ซ.เรวด2ี6 ต.ตลำดขวัญ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
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392 นำย มำนพ พลอยระยำ้ 1963   79/102 หมู ่3 ถ.บำงกรวย-ไทรนอ้ย ซอย5 ต.ไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี11150 

393 นำย มำนติ ไทยประกอบ  1537 ผอ.สพด.อยุธยำ ผูอ้ ำนวยกำรสถำนพัีฒนำทีด่นิพระนครศรอียุธยำ เลขที ่92/2 หมู2่ ต ำบลหันตรำ อ ำเภอ
พระนครศรอียุธยำ จังหวัดพระนครศรอียุธยำ 13000 

394 นำย มำนติย ์ พุ่มร่มไทร 2048 ผอ.สพด.รำชบรุ ี ผูอ้ ำนวยกำรสถำนพัีฒนำทีด่นิรำชบรุ ีต ำบลหนิกอง อ ำเภอเมอืง จังหวัดรำชบรุ ี70000 

395 นำย มิง่  โชตรัิตน ์ 2071 อำสำสมัครเกษตรอนิทรยี ์ 56/1 หมู1่3 ถ.นวมนิทร ์ซ.นวมนิทร7์0  แยก7-2  แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 

396 นำย มติรประชำ ภวูงศเ์รอืง 0198 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

397 นำง มนีำ นำควลัิย 1708 เกษียณ?  
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

สถำนพัีฒนำทีด่นิระนอง ถ.เพชรเกษม บำ้นทุง่ละออง ต.รำชกรูด อ.เมอืง  จ.ระนอง  85000 

398 นำย เมธ ี ธรรมประทปี  1769   60 หมู ่11 ถ.คลองชลประทำน ต.พังขวำ้ง อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000 

399 นำย ยงยุทธ ศรสีรสทิธิ ์ 1546  เกษียณ? สพด.ระยอง? เลขที ่65/2 หมู ่4 ต.หนองละลอก อ.บำ้นคำ่ย จ.ระยอง 21120 เดมิ สพด.ระยอง 

400 คณุ ยุกต ิ สำรกิะภตู ิ 1776   70/141 ประชำนเิวศน ์2 หมู ่7  ถ.ประชำชืน่ ซ.13  ต.ทำ่ทรำย อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี 11000 

401 นำย ยุทธไชย เพชรสวุรรณ 1556  3/5 หมู ่9 ถ.บำ้นวัดหลวง ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 27120  เดมิสพด.สระแกว้ 

402 นำย ยุทธสงค ์ นำมสำย  1533 สพข.4 สพข.4 เลขที ่190 ถ.แจง้สนทิ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อบุลรำชธำน ี34000 

403 น.ส. ยุพำพร นำควสิัย 1602 สพด.ชมุพร? 
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

สพด.ชมุพร / สถำนพัีฒนำทีด่นิพษิณุโลก เลขที ่156 หมู ่2  ต ำบลชัยนำม อ ำเภอวังทอง จังหวัด
พษิณุโลก 65130 

404 นำง ยุวด ี เชือ้เมอืงพำน 2050 เกษตรกรดเีดน่ เลขที9่2 หมู7่  ต.นำงแล อ.เมอืง จ.เชยีงรำย 57100 

405 น.ส. รตกิร ณ ล ำปำง 2157 กวจ. กลุม่ดนิเปรีย้วฯ กลุม่วจัิยและพัฒนำกำรจัดกำรดนิเปรีย้ว กวจ.กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ หรอืบำ้นเลขที ่99/40 ถนน
ลำดพรำ้ว ซอยลำดพรำ้ว 18 เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900  
 

406 คณุ รมณีย ์ ทองดำรำ  1664   1221 ซ.จรัลสนทิวงศ ์75 แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700 

407 น.ส. รวยิำ ทองย่น 2141 กสด. กลุม่มำตรฐำนกำรส ำรวจจ ำแนกดนิ กองส ำรวจและวจัิยทรัพยำกร-ดนิ กรมพัฒนำทีด่นิ หรอืบำ้นเลขที ่
55/1 หมู ่2 ถนนบัวขำว ต.บำ้นกระแชง อ.เมอืง จ.ปทมุธำน ี12000 

408 น.ส. รสมำลนิ ณ ระนอง 1114 เกษียณกอ่นอำยุฯ 216 หมู ่9 ต.ส ำโรงเหนอื อ.เมอืง จ.สมทุรปรำกำร 10270 
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409 นำง ระเบยีบ ละไมเสถยีร 2088 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร เลขที ่4/265 ถ.เสรไีทย คลองกุม่ บงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 

410 นำย รังสรรค ์ อิม่เอบิ 0145 เกษียณผชช.ดนิเค็ม 301/61 หมู ่6 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 เดมิส ำนักผูเ้ชีย่วชำญ กรมพัฒนำทีด่นิ 

411 นำย รังสติ วัฒนะ  0476   328 ซ.อมรพันธ ์4 ถ.วภิำวดรัีงสติ แขวงลำดยำว เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

412 คณุ รัชน ี เสนวีงศ ์ ณ อยุธยำ  0892   53/806 หมู ่5 ม.กฤษฎำนคร ถ.แจง้วัฒนะ ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี 11120 

413 รศ. รัชนวีรรณ เวชพฤต ิ 0823 ภำควชิำภมูศิำสตร ์ 
คณะสงัคมศำสตร ์ 
ม.เกษตรศำสตร ์

ภำควชิำภมูศิำสตร ์คณะสงัคมศำสตร ์ม.เกษตรศำสตร ์ ลำดยำว  จตจัุกร  กรงุเทพฯ 10900 

414 นำย รัตนชำต ิ ชว่ยบดุดำ 2167 สวด. ผอ.กลุม่วจัิยกำยภำพดนิ ส ำนักวทิยำศำสตรเ์พือ่กำรพัฒนำทีด่นิ กรมพัฒนำทีด่นิ จตจัุกร กรุงเทพฯ 
10900 

415 จ.ส.อ. รำชวัลย ์ กันภัย 1961 สสผ. 126/865 หมู ่5  ถ.ตวิำนนท ์ซอย 18/1  ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 

416 นำย รำชัย ชลสนิธส์งครำมชัย   0226 วำรสำรตกีลบั  
ตรวจสอบทีอ่ยู่ใหม ่

132/95 หมู ่10  ถ.ลำดพรำ้ว โชคชัย4   วังทองหลำง  บำงกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

417 นำย รุ่ง บญุหำเกดิ 1977   105 หมู1่0 ถ.สระบรุ-ีหลม่สัก ต.สะเคยีง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 67000 

418 นำย รุ่งโรจน ์ พึง่พันธุ ์  0082 เกษียณ 119/3  ถ.มติรภำพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

419 นำย รุจ เกษตรสวุรรณ 2163 กนผ. กลุม่ป้องกันภยัธรรมชำตแิละควำมเสีย่งทำงกำรเกษตร กองนโยบำยและแผนกำรใชท้ีด่นิ กนผ. 
กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ/เลขที ่71 ซอยอสิรภำพ แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ ่กทม. 10600  

420 คณุ รุจำภำ ธงปลืม้จติร  1608   เลขที ่33/118 ซอยพหลโยธนิ 49/2 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 / 
เดมิ 487/22  ถ.จรัลสนทิวงศ ์ซ.31   บำงขนุศร ี บำงกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ  10700 

421 นำย เรวัต ิ จริะสถำวร  1731 เกษียณ  99/316 มช(บำ้นพมิกุต)์ ต.สนัทรำยนอ้ย  อ.สันทรำย จ.เชยีงใหม ่50210 

422 นำย เรอืงโรจน ์ กันตน์กิลุ  1733   เลขที ่799 หมู ่14 ต.ศลิำ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

423 นำย โรจนอ์ัจฉรยิะ ดำ่นสวัสดิ ์ 0570 คณะวศิวกรรมศำสตร ์ 
ม.สงขลำนครนิทร ์

คณะวศิวกรรมศำสตร ์ม.สงขลำนครนิทร ์อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 90112 

424 นำย ฤทธข์จร นรัิตศัยกลุ  0101   สพข.9  201/1 หมู ่1  ถ.รมิแมน่ ้ำ ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000 

425 นำย ฤทธริงค ์ วงศพุ์ฒ 1694   41/6 วัดโพธวิรำรำม ต.หมำกแขง้ อ.เมอืง จ.อดุรธำน ี41000 
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426 คณุ ละออง ทณิบตุร  1710 โรงเรยีนธรีธำดำเทคโนโลย ี โรงเรยีนธรีธำดำเทคโนโลย ีเลขที9่9 หมู ่6  ต.หมมูัน กิง่อ.เชยีงขวัญ จ.รอ้ยเอ็ด  45170 

427 นำง ละเอยีด สนิธเุสน  1541 เกษียณผชช.เคมดีนิฯ 9/548 หมู ่4  ถ.รำมอนิทรำ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 /อดตีผูเ้ชีย่วชำญดำ้น
วเิครำะหว์จัิยดนิทำงเคม ี

428 นำง ล ำดวน กฤตวงศว์มิำน 2012 โครงกำรมลูนธิชัิยพัฒนำ
แมฟ้่ำหลวง 

868 หมู2่ ต.หนองพลับ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีันธ ์77110 หรอื โครงกำรมลูนธิชัิยพัฒนำแมฟ้่ำหลวง 
ถนนหัวหนิ-วลัย ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์77110 

429 นำย ลอืชัย หุ่นศริ ิ 1506   184/3 หมู ่8  ถ.สขุมุวทิ ต.ทุง่สขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20230 

430 นำย เล็ก มอญเจรญิ  0010 เกษียณ ทีป่รกึษำ
SWCST59-61 

86/57 หมู ่4  ถ.รำมอนิทรำ ซ.เอีย่มพำนชิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ  10220 

431 คณุ เล็ก สวุรรณธำดำ  0568   99/38 หมู ่1 ถ.สเุทพ ต.สเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50000 

432 นำย เลศิชัย พูลพร   0903   234 หมู ่1 ต.นคิมพัฒนำ กิง่อ.นคิมพัฒนำ จ.ระยอง 21180 

433 นำย วงศไ์พบลูย ์ สังวรรำชทรัพย ์ 0153   62/87 หมู ่6 ต.ล ำลกูกำ อ.ล ำลกูกำ จ.ปทมุธำน ี12150 

434 ดร. วณ ี สัมพันธำรักษ์  1711 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร - 

435 นำง วด ี กลุจติตชินก 2131   139  ถ.วันดโีฆษิตกลุพร ซ.เมอืงทอง1 หมูบ่ำ้นเมอืงทอง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมรำช 80000  

436 นำง วรรณกรณ ์ อนิทรสถติย ์ 0259   460/47 หมู ่8 บำ้นฉัตรแกว้ ต.สมอแข อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000/เดมิศนูยว์จัิยขำ้วพษิณุโลกอ.วัง
ทองจ.พษิณุโลก65130 

437 น.ส. วรรณพร พลแสง 2181 สพด.นครสวรรค ์? 201/1 หมู ่10 ถนนรมิแมน่ ้ำ ต ำบลนครสวรรคต์ก อ ำเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค ์60000  

438 นำง วรรณรัตน ์ โททอง  0455 เกษียณ 4/67 ม.สหกรณ์คลองกุม่ ถ.เสรไีทย แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 

439 นำง วรรณลดำ สนัุนทพงษ์ศักดิ ์ 0423 เกษียณ 63/87 หมูบ่ำ้นอมรพันธุ ์9 รุ่น 1 ซ.เสนำนคิม1 ถ.พหลโยธนิ เขตลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ 10230  

440 นำย วรรณะ ทรัพยม์ ี 1972 เกษียณ 91/4 หมู ่5 ถ.นครศร-ีสรุำษฎร ์ต.เสำเภำ อ.สชิล จ.นครศรธีรรมรำช 80340 

441 ดร. วรรณำ จันทรค์ง 0435   1/4 หมู ่6 ต.บำงพูน อ.เมอืง จ.ปทุมธำน ี12000 

442 คณุ วรรณ ี มติรธรรมพทัิกษ์  1672   เลขที2่11/50 หมู ่8  ต.ทุง่สขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20230 
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443 คณุ วรรโณ ขอประเสรฐิ 0753 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

444 น.ส. วรรยำ  สธุรรมชัย 2197 กวจ. ผูช้ว่ยปฏคิม
SWCST59-61 

กลุม่วจัิยและพัฒนำกำรปรับปรุงบ ำรุงดนิ กองวจัิยและพัฒนำกำรจัดกำรทีด่นิ กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ 

445 นำย วรวชิญ ์ รุ่งรัตนกสนิ   1455 จดหมำยเชญิประชมุใหญ่
ตกีลับก.ย.59 

คณะวทิยำศำสตร ์ม.มหำสำรคำม อ.เมอืง จ.มหำสำรคำม 44000 

446 น.ส. วรำรัตน ์ ลวีรำงกลุ 2207 สพด.ชลบรุ ี เลขที ่60 ถนนแสงชโูต 23 ต.ทำ่เรอื อ.ทำ่มะกำ จ.กำญจนบรุ ี71130 หรอื สพด.ชลบรุ ีเลขที ่10/1 ม.4 
ต.เหมอืง อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20130 

447 น.ส. วลัญดรรชน ์ เอีย่มวรกำร 1538 สพข.2 ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต 2 เลขที ่184/3 หมู ่8 ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20230 หรอืบำ้นเลขที ่
15/253 หมูบ่ำ้นรังสยิำ หมู ่9  สขุมุวทิ 103  แขวงประเวศ เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250 

448 นำง วลัยรัตน ์ วรรณปิยะรัตน ์ 2020 เกษียณผชช.ดำ้นกำร
ส ำรวจกำรใชท้ีด่นิดว้ย
เทคโนโลยรีะยะไกล 

เลขที ่1040 ซ.ผกำกรอง รำมอนิทรำ 67 แขวงทำ่แรง้ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10230 

449 นำย วัฒนกลุ เสง็นำ 1834   เลขที ่395  บำ้นโนนสงูน ้ำด ำ หมู ่2  ต.โนนสงู อ.เมอืง จ.อดุรธำน ี41000 

450 นำย วัฒนำ วสิำรัตน ์ 0168 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

451 นำย วัฒนำ เตชะเพิม่ผล  1439   303/26  ถ.แสงชโูต ต.บำ้นเหนอื อ.เมอืง จ.กำญจนบรุ ี70100 

452 นำย วันชัย จันทรฉ์ำย 1981 เกษียณ เลขที6่3  ถ.ลำดพรำ้ว ซอย102  แขวง/เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310  

453 นำย วันชัย สนิประเสรฐิ 2085 สพด.กำญจนบรุ ี สพด.กำญจนบรุ ี100/31 หมู ่12 ถ.กองกำรสัตว ์ต.ปำกแพรก อ.เมอืง จ.กำญจนบรุ ี71000 

454 นำย วันด ี กฤษประเสรฐิ  0245 สพด.ประจวบ? สพด.ประจวบครีขีันธ ์นคิมสรำ้งตนเองประจวบฯ หมู8่  ถ.เพชรเกษม อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์77000 

455 คณุ วันเพ็ญ โลหกลุ  0605   125/4  ถ.ศรเีมอืง อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ 82110 

456 นำย วันเลศิ วรรณปิยะรัตน ์ 0155 เกษียณ 1040 ซ.ผกำกรอง รำมอนิทรำ 67 แขวงทำ่แรง้ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10230  
 

457 คณุ วัลลยี ์ อำศัย  1852 วทิยำลัยเกษตรฯสโุขทัย วทิยำลัยเกษตรและเทคโนโลยสีโุขทัย ต.ยำ่นยำว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย  64100 

458 นำง วำสนำ  พ่วงแพ 2142 สพด.นครสวรรค ์ สถำนพัีฒนำทีด่นินครสวรรค ์ต.ยำงตำล  อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

459 นำย วจิติร จงวัฒนำ  0276 ส ำนักงำนปฏริูปทีด่นิ
จังหวัดเพชรบรูณ ์

ส ำนักงำนปฏริูปทีด่นิจังหวัดเพชรบรูณ ์อ.เมอืง เพชรบรูณ ์67000 
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460 นำย วจิติร ตัง้มั่น 1637 แกไ้ขทีอ่ยู2่7ส.ค.59 462 ต.ทำ่ใหม ่อ.ทำ่ใหม ่จ.จันทบรุ ี20220  
เดมิ 325/3 หมู ่3 แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

461 นำย วชัิย วัชรเสวะกลุ  1334 เกษียณ?สพข.6?  เลขที ่111/4 หมู ่1 ถ.โชตนำ ต.ดอนแกว้ อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180  
เดมิสพข.6  

462 นำย วชัิย ทองขำว  1585 รก.ผอ.สพด.สระบรุ ี รก.ผอ.สพด.สระบรุ ีเลขที ่36 หมู ่8 ต ำบลพุกรำ่ง อ ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบรุ ี18120 

463 นำย วเิชยีร เหมทำนนท ์ 1830   เลขที ่116 บำ้นสวนวเิชยีร หมู ่2 ต.อนิปัน อ.พระแสง จ.สรุำษฏรธ์ำน ี84160 

464 นำย วญิญ ู เจ็กชืน่ 2190 สพด.เพชรบรูณ ์ สพด.เพชรบรูณ ์เลขที ่45 หมู ่11 ถ.สระบรุ-ีหลม่สัก ต.สะเคยีง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ ์67000 

465 นำย วทิยำ ศรทีำนันท ์ 0919 ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำร
เกษตรเขต 4 อบุลฯ 

52/39 ซ.จุฬำเกษม 11 ถ.งำมวงศว์ำน18 อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 /ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำรเกษตร
เขต 4  ตูป้ณ.79 อ.เมอืง  จ.อบุลรำชธำน ี 34000 

466 นำย วนัิย ชมบตุร 2064 กวจ. ศนูยป์ำกชอ่งฯ 204/64 ถ.พหลโยธนิ ซ.พหลโยธนิ 45 ลำดยำว จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 หรอื ศนูยว์จัิยกำรอนุรักษ์ดนิ
และน ้ำ กวจ. ชัน้ 7 กรมพัฒนำทีด่นิ กรงุเทพฯ 

467 นำย วนิชิย ์ ยวงสรอ้ย  1652 สพด.? 
เดมิ สพด.กำฬสนิธุ ์

81 หมู ่15 บำ้นหนองจกิ ต.แกง่เลงิจำน อ.เมอืง จ.มหำสำรคำม 44000 เดมิสถำนพัีฒนำทีด่นิกำฬสนิธุ ์ 
ต.อุม่เมำ่ อ.ยำงตลำด  จ.กำฬสนิธุ ์ 46120 

468 นำย วบิลูย ์ ผำณติวงศ ์ 1509   33  ถ.ประดพัิทธ ์ซ.ประชำนมิติร แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

469 นำย วรัิต เรอืงเลศิบญุ  1630 เกษียณ เลขที ่365 ถนนจรัลสนทิวงศ ์ซอย31 แขวงบำงขนุศร ีเขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 

470 นำย วรัิตน ์ ตันภบิำล   0252 เกษียณ 23/8   ถ.งำมวงศว์ำน ซ.ทำ่นผูห้ญงิพหลฯ แขวงลำดยำว เขตบำงเขน กรุงเทพฯ  10220 

471 นำย วริุธ คงเมอืง  1336 ผอ.สพด.ชลบรุ ี ผอ.สพด.ชลบรุ ี10/1 หมู4่ ต.เหมอืง อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20130 เดมิ ผอ.สพด.นครนำยก  

472 ดร. วโิรจน ์ อิม่พทิักษ์  0880   454 ซ. รสพ.นเิวศน ์ถ.พหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

473 นำย วโิรจน ์ สธนเสำวภำคย ์ 0887 เกษียณ 52/48 The vertical Aree อำรยี ์ซ.1 พญำไท กรุงเทพฯ 10400  เดมิสพข.12 

474 นำย วโิรจน ์ เผำ่วัฒนำ  1501 เกษียณ  9/44 หมู ่1 ถ.จักกะพำก ซ.คนเฮง ต.สรุศักดิ ์อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20110 

475 นำย วโิรจน ์ จันทรโชต ิ 1552 เกษียณ?  
เดมิ สพด.ปรำจนีบรุ ี

เลขที ่416 หมู ่10 ต.บพุรำหมณ ์อ.นำด ีจ.ปรำจนีบรุ ี25220 เดมิสพด.ปรำจนีบรุ ี

476 นำย วโิรจน ์ หรัิญยูปกรณ ์ 1774 บรษัิทเอกชน เลขที ่59/160-162  แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 
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477 นำย วโิรจน ์ บรรเจดิฤทธิ ์ 2019 สพด.แมฮ่อ่งสอน? 154/27 หมู ่7 ถ.เชยีงใหม-่ฝำง ต.ดอนแกว้ อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180 

478 นำย วสิจุน ์ จนิดำ  0290 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 1261  ถ.เจรญิรัถ ซ.สำรภ ี3  คลองสำน  กรุงเทพฯ  10600 

479 นำย วสิทุธิ ์ ตันเรอืงชำต ิ 1984   100/71 ซอย2 หมูบ่ำ้นนักกฬีำ แขวง/เขตสะพำนสงู กรุงเทพฯ 10250 

480 นำย วนัีส เจรญิรุง่รัตน ์ 2006 เกษียณ 129/907 หมู ่3  ม.เพอรเ์ฟ็คเพลส ถ.รัตนำธเิบศร ์ซ.42  ต.บำงรักนอ้ย อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

481 นำย วรีชัย กำญจนำลัย 2120 ผอ.สสผ. ผอ.ส ำนักเทคโนโลยกีำรส ำรวจและท ำแผนที ่สสผ. กรมพัฒนำทีด่นิ กรงุเทพฯ 10900 

482 นำย วรีะ ธำระเขต  0146 เกษียณ เสยีชวีติส.ค.55 10/40 หมู ่13  ถ.ลำดพรำ้ว ซ.โชคชัย 4 ลำดพรำ้ว บำงกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

483 นำย วรีะ สงิหทัต 0206 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

484 ดร. วรีะชยั สวัุณณำคำร 0898   30  ถ.สขุมุวทิ71 ซ.ชลุพีร(ปรดีพีนมยงค2์1)  แขวงพระโขนงเหนอื เขตวัฒนำ  กรุงเทพฯ 10110 

485 นำย วรีะชยั ฤทธศิร ี 2104 สพด.เพชรบรุ ี 43/3 หมู ่9 ต.บำงเกำ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบรุ ี76120 

486 นำย วรีะพงษ์ พกิลุประยงค ์ 2133   69/86 หมู9่ ถ.งำมวงศว์ำน ซ.งำมวงศว์ำน 23 ต.บำงกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 / ส ำนักงำน
วศิวกรรมเพือ่กำรพัฒนำทีด่นิ สวพ. กรมพัฒนำทีด่นิ 

487 นำย วรีะพจน ์ เรอืงม ี 2154 ผอ.สพด.ปัตตำน ี 163 หมู ่2 ต.นำงขำด อ.สวนขนุน จ.พัทลงุ 93110 หรอื สพด.ปัตตำน ีหมู ่7 ต ำบลบอ่ทอง อ ำเภอ
หนองจกิ จังหวัดปัตตำน ี

488 นำย วรีะศกัดิ ์ ฉวงีำม  1575   53/100 หมู ่1 ถนนรังสติ-นครนำยก ต ำบลรังสติ อ ำเภอธัญบรุ ีจังหวัดปทุมธำน ี12110 

489 นำย วรีะศกัดิ ์ วำกะมะ 2126 ผอ.สพด.ระยอง สพด.ระยอง 143 หมู ่1 ต.นคิมพัฒนำ อ.นคิมพัฒนำ จ.ระยอง หรอื บำ้นเลขที ่66/6 หมู ่5 ถ.แจง้วัฒนะ 
ซ.สำกลแลนด ์5 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 

490 นำย วฒุไิกร บตุรพลวง  1935 ผอ.สพด.เชยีงรำย ผอ.สพด.เชยีงรำย ถ.พหลโยธนิ ต.นำงแล อ.เมอืง จ.เชยีงรำย 57100 หรอื48/1 หมู ่4 ต.ขีเ้หลก็  
อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180 เดมิ สพด.แมฮ่อ่งสอน 

491 นำย วฒุชิำต ิ สริชิว่ยช ู 0474 เกษียณผชช.  
บรกิำรวชิำกำรSWCST59-
61 

35 หมูบ่ำ้นซือ่ตรง แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220 

492 ดร. เวท ไทยนุกลู  0575   67 หมู ่1  ต.น ้ำนอ้ย อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 90110 

493 นำย ศรจติร ศรณีรงค ์ 1783 ผอ.สพข.1 ผอ.สพข.1 เลขที ่56 หมู2่ ต.ล ำผักกดู อ.ธัญบรุ ีจ.ปทุมธำน ี12120 เดมิผอ.ส ำนักส ำรวจดนิและวจัิย
ทรัพยำกรดนิ  
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494 นำย ศรยุทธ สทุนต ์  0160 วำรสำรตกีลบัม.ิย.59 chk
ทีอ่ยูใ่หม ่

134/1 ถ.รณชัยชำญยุทธ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 

495 นำย ศรวทิย ์ วรรธนะสำร 2069 สวพ. กลุม่พัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนที ่2 ฝ่ำยสถำปัตยกรรมและภมูสิถำปัตย-กรรม ส ำนักวศิวกรรมเพือ่กำรพัฒนำทีด่นิ 
กรมพัฒฯ หรอื 19 (15เดมิ) ถ.รำมค ำแหง ซ.รำมค ำแหง 46 หัวหมำก บำงกะปิ กรงุเทพฯ 10240 

496 น.ส. ศรัญญำ หน่อแกว้ 2041 กสด. ลำศกึษำ
ตำ่งประเทศ 

เลขที ่43 หมู2่  ต.กลำงเวยีง อ.เวยีงสำ จ.น่ำน 55110  
หรอื กลุม่มำตรฐำนกำรส ำรวจจ ำแนกดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ 
10900 

497 นำย ศรธีวัช เอีย่มเจรญิ  0780   1128-1129 หมู ่8   ถ.สขุมุวทิ ต.ส ำโรงเหนอื อ.เมอืง  
จ.สมทุรปรำกำร 10270 

498 มรว. ศรลัีกษณ ์ เกษมสันต ์ 0506 เกษียณ 36 ถ.พระรำม 1 ซ.เกษมสันต ์แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

499 นำย ศรสีมศักดิ ์ ญำณวำร ี 0135 เกษียณ? สพด.นครนำยก? 93 หมู ่3 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนำยก 26120 / สพด.นครนำยก กรมพัฒนำทีด่นิ  ต.องครักษ์ 
อ.องครักษ์ จ.นครนำยก  12110 

500 นำย ศักดำ ศรขีำว  1524 เกษียณ? สพด.ตรำด? เลขที ่143 หมู ่1 ต.นคิมพัฒนำ อ.นคิมพัฒนำ จ.ระยอง 21180 เดมิ สพด.ตรำด 

501 นำย ศักดิณ์รงค ์ อตุสำหกลุ  0883   74/31 ซ.2 หมูบ่ำ้นรตริมย ์ถ.บำงกรวยจงถนอม ต.บำงเขน อ.บำงกรวย จ.นนทบรุ ี11130  

502 คณุ ศันสนยี ์ ชแูวว  1645   152 หมู ่7 ถ.รำมอนิทรำ ซ.สขุำภบิำล 5 แขวงท่ำแรง้ เขตบำงเขน กรงุเทพฯ 10220 

503 นำย ศริชัิย กติยำรักษ์  0688   103/7 หมู6่  ถ.สขุำภบิำล1 แขวงคลองกุม่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

504 คณุ ศริพิร สขุเอีย่ม 0311   1455  กิง่อ.ทับคลอ้ จ.พจิติร 66150 

505 คณุ ศริพิร โชตชัิชวำลยก์ลุ  0973 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร สวนฝำดดนิ 53-53/1 หมู ่6 ต.พญำเย็น  อ.ปำกชอ่ง  จ.นครรำชสมีำ  30320 

506 นำง ศริวิรรณ ยอดไกร 1668 ผอ.สพด.สงขลำ ผอ.สพด.สงขลำ เลขที ่80 ถ.เอเชยี(จะนะ-หำดใหญ)่ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130  

507 นำย ศภุโชค ศวิะเกือ้ 2102   165 หมู ่4 ถ.สขุมุวทิ ซ.สขุมุวทิ117 (ภำณุวงศ5์) ต.เทพำรักษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปรำกำร 10270 

508 นำย สถำพร ใจอำรยี ์ 2143 ผอ.กสด. ผอ.กองส ำรวจและวจัิยทรัพยำกรดนิ กสด. กรมพัฒนำทีด่นิ ถ.พหลโยธนิ  กรงุเทพฯ  10900  เดมิ 
ผชช.วำงระบบฯ สพข.1  

509 นำย สถำพร โคธรีำนุรักษ์ 2174 วำรสำรตกีลบั chkทีอ่ยู่
ใหม ่

67,69 ถนนสมเด็จพระเจำ้ตำกสนิ ซอยสมเด็จพระเจำ้ตำกสนิ19 แขวงส ำเหร่ เขตธนบรุ ีกทม. 10600  

510 นำย สถริะ อดุมศร ี 1986 ผชช.ดำ้นส ำรวจจ ำแนกดนิ ผชช.ดำ้นส ำรวจจ ำแนกดนิ กองส ำรวจและวจัิยทรัพยำกรดนิ กรมพัฒนำทีด่นิ  ถ.พหลโยธนิ  กรุงเทพฯ  
10900 
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511 นำย สนอง ค ำสองส ี 2189 ผอ.สพด.เพชรบรูณ ์ ผอ.สพด.เพชรบรูณ ์45/7 หมู ่11 ถ.สระบรุ-ีหลม่สัก ต.สะเคยีง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ ์67000 

512 นำย สน่ัน ผึง่ผำย 1335 เกษียณ? สพข.6? เลขที ่39 หมู ่8 ต.นำยำยอำม อ.นำยำยอำม จ.จันทบรุ ี22160  
เดมิ สพข.6 

513 นำย สน่ัน แกว้พรม 1936 เกษียณ?สพด.นครรำชสมีำ? 

ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 
สถำนพัีฒนำทีด่นิจังหวัดนครรำชสมีำ ต.ปำกชอ่ง อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสมีำ  30130 

514 นำย สน่ัน   เผอืกไร ่ 2018 เกษียณผอ.สพด.ล ำพนู เลขที ่84/1 หมู ่6 ถ.โชตนำ ซ.8  ต.สนัโป่ง อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180 เกษียณผอ.สพด.ล ำพนู  

515 นำย สนำน รมิวำนชิ  0170 เกษียณอธพ.  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

36/24 ซ.วัดก ำแพง ถ.พบิลูสงครำม ต.บำงเขน อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

516 นำย สมควร ณ ล ำปำง 2192 ผอ.สพข.8 ผอ.สพข.8 เลขที ่182 ถ.หัวขว่งแกว้ ต.เวยีง อ.เมอืง จ.พะเยำ 56000  

517 คณุ สมจติ ค ำโน  1526   211/1 หมู ่8 ซ.เทศบำล 8  ต.ทุ่งสขุลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20230 

518 ศ.ดร. สมเจตน ์ จันทวัฒน ์ 0280 อำจำรยเ์กษียณ มก.  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

2 ถ.พระรำม 6 พบิลูยวั์ฒนำ ซอย 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

519 นำย สมชัย แมน้สมทุร  1584 เกษียณ?สพด.นครปฐม? 130/264 หมู ่2 หมูบ่ำ้นสัมมำกร ถ.ล ำผกักดู ต.ล ำผักกดู อ.ธัญบรุ ีจ.ปทุมธำน ี12110   
เดมิสพด.นครปฐม 

520 นำย สมชำย ล ำไย  0493 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

521 นำย สมชำย นลิอนันต ์ 2065 หมอดนิดเีดน่ ปี2548 101 หมู ่1 ต.ชำ้งขวำ อ.กำญจนดษิฐ ์จ.สรุำษฎรธ์ำน ี84160 

522 นำย สมโชค ส ำรำญ 2051 เกษตรกรดเีดน่ เลขที ่224/1 หมู ่6 ต.พร่อน อ.ตำกใบ จ.นรำธวิำส 96110 

523 นำย สมถวลิ ปลัดกอง 0273   76/1 หมู ่6 บำ้นคอ้ใหญ ่ต.ตลำด อ.เมอืง จ.มหำสำรคำม 44000 

524 นำง สมนกึ แสงสงิแกว้ 0009 เกษียณ 9 หมู ่1  ถ.วงศส์ว่ำง แขวงบำงซอ่น เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

525 นำย สมนกึ ศรทีองฉมิ  0428 เกษียณ 49/86 หมูบ่ำ้นไปรษณยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

526 นำย สมนกึ บัวจันทร ์ 0907   734 ถ.ลำดหญำ้ แขวงคลองสำน เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600 

527 นำย สมบัต ิ ชืน่ชกูลิน่   1917   เลขที8่0/211  ถ.ประชำอทุศิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
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528 นำย สมประสงค ์ บญุยนติย ์ 0391   20 ซ.ร่วมมติร ถ.พระรำม แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

529 นำย สมปอง นลิพันธ ์ 2001 ผชช.วนิจิฉัยฯ ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นวนิจิฉัยและประเมนิก ำลังผลติของดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ กรมพัฒนำ
ทีด่นิ เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

530 นำย สมเผำ่ ยงเขนยสนิ 0047 เกษียณ? สพด.ระนอง? 
วำรสำรตกีลบั 

3 หมู ่1 บำ้นหว้ยบำง ต.นำทอ่ม อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 หรอื สพด.ระนอง? 

531 นำย สมพงษ์ ปองเกษม 0375 เกษียณอธพ.  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

1216/42 หมู ่3 ถนนสขุำภบิำล 1 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

532 นำย สมพงษ์ ถรีวงศ ์ 0411 เกษียณอธพ.  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

5 ซ.ประเสรฐิมนูกจิ ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงจรเขบั้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 
เดมิ 3/33  ซ.ลำดปลำเคำ้ 39  จรเขบ้วั  ลำดพรำ้ว  กรุงเทพฯ  10230 

533 นำย สมพงษ์ ทันโหศกัดิ ์ 1514 เกษียณ? สพด.ชลบรุ?ี  สถำนพัีฒนำทีด่นิชลบรุ ี10/1 หมู ่4 ต.เหมอืง อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี 20130 

534 นำย สมพงษ์ พรหมฉ ่ำ 2052 ศพท.นรำธวิำส ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำพกิลุทองฯ เลขที ่95 หมู ่6 ต.กะลวุอเหนอื อ.เมอืงจ.นรำธวิำส 96000 

535 นำย สมพงษ์ สันทนำคณติ 2175   3 ถนนรำมอนิทรำ กม.8 ซ.คูบ้อน 25 แยก 2 แขวงรำมอนิทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230 

536 นำย สมพร เรอืงโรจน ์ 1554 สพด.ปรำจนีบรุ ี
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

สพด.ปรำจนีบรุ ีศนูยร์ำชกำรจังหวัดปรำจนีบรุ ีต ำบลไมเ้ค็ด อ ำเภอเมอืง จังหวัดปรำจนีบรุ ี25233 

537 ดร. สมพร คนยงค ์ 1778 อำจำรย ์ม.เทคโนโลย ี
รำชมงคลธัญบรุ ี

คณะเทคโนโลยกีำรเกษตร ม.เทคโนโลยรีำชมงคลธัญบรุ ีต.คลองหก อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธำน ี12110 หรอื 
100/511 หมูบ่ำ้นชยัพฤกษ์ ถ.บำงไผ-่เพรำงำย ซ.33 ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบวัทอง จ.นทบรุ ี11110 

538 คณุ สมพร รัตนะ  1800   เลขที ่16/234  ถ.รัชดำภเิษก ซ.รัชดำภเิษก 36 แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

539 นำย สมพร ผำตนิำวนิ  1990 เกษียณสสว. 
ตรวจสอบทีอ่ยู่ใหม ่

- 

540 น.อ. สมพร พรำหมณันทน ์ 2092   เลขที ่63/61 ซ.พหลโยธนิ 57 แยก4 แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

541 นำย สมโภชน ์ วรัิตนส์กลุ  1518   67 หมู ่1 ต.จันทนมิติ อ.เมอืง จ.จันทบรุี 22000 

542 นำย สมยศ วัฒนคณุ  1330 สพด.แมฮ่อ่งสอน? เลขที1่46 หมู ่4 ต.เหมอืงงำ่ อ.เมอืง จ.ล ำพูน 51000   หรอื สพด.แมฮ่อ่งสอน 

543 นำย สมศักดิ ์ อนุสรรำชกจิ 0112   26 ถ.พหลโยธนิ เขตเทศบำล ต.แมต่ ำ๋ อ.เมอืง จ.พะเยำ 56000 

544 นำย สมศักดิ ์ สพันธพุงศ ์ 0134   30 ซ.โชคชัย 4 ซ.84 แยก 2-2 แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230  
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545 นำย สมศักดิ ์ สขุจันทร ์ 1988 ผอ.กนผ. ผอ.กองนโยบำยและแผนกำรใชท้ีด่นิ กนผ. กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพ หรอื 300/31 หมู ่7 ถ.มะลวัิลย ์9 
ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่  40000 

546 นำย สมศักดิ ์ ชัยนำ 2023   เลขที ่40 หมู ่7 ถ.ชัยภมู-ิบำ้นเขวำ้ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชัยภมู ิ36000 

547 นำย สมศักดิ ์ ปิตธิรีภำพ  2025 กนผ. กลุม่นโยบำยและวำงแผนกำรใชท้ีด่นิ กองนโยบำยและแผนกำรใชท้ีด่นิ กนผ. กรมพัฒนำทีด่นิ ถ.
พหลโยธนิ จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

548 นำย สมศักดิ ์ สัจจำพันธ ์ 2086 สพด.กำญจนบรุ ี สพด.กำญจนบรุ ี100/31 หมู ่12 ถ.กองกำรสัตว ์ต.ปำกแพรก อ.เมอืง จ.กำญจนบรุ ี71000 

549 นำย สมศักดิ ์ อิม่ส ำรำญ  1582 ผอ.สพด.อำ่งทอง สพด.อำ่งทอง เลขที5่6 หมู6่ ถ.อำ่งทอง-สงิหบ์รุ ีต.เทวรำช อ.ไชโย จ.อำ่งทอง 14140 หรอื 142/648 
หมู ่2  ถ.พหลโยธนิ ต.กกโก  อ.เมอืง  จ.ลพบรุ ี 15000 

550 นำย สมศัณธ ์ รุ่งเพ็ชรวงศ ์ 2099 สปก.  
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

เลขที ่62/7 หมู ่2 ถ.งำมวงศว์ำน ซ.วัดบวัขวัญ ต.บำงเขน อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี11000  
หรอื ส.ป.ก. 166 ถ.ประดพัิทธ ์สำมเสนใน พญำไท กรุงเทพฯ  

551 นำย สมโสตถิ ์ ด ำเนนิงำม  1625 ผอ.กวจ.  
เลขำธกิำรSWCST59-61 

ผูอ้ ำนวยกำรกองวจัิยและพัฒนำกำรจัดกำรทีด่นิ กรมพัฒนำทีด่นิ เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

552 นำย สมหมำย รุ่งสว่ำง 1042 เกษียณ เลขที4่3/18 หมู ่8 ต.นำยำยอำม อ.นำยำยอำม จ.จันทบรุ ี20130 เดมิสพข.10 เลขที1่96 ม.11 ถ.
รำชบรุ-ีจอมบงึ ต.หนิกอง อ.เมอืง จ.รำชบรุ ี70000 

553 นำย สมัย กองแกว้  0324 สพด.ชัยภมู ิ สพด.ชัยภมู ิถ.ชัยภมู-ิสคีิว้ ต.รอบเมอืง อ.เมอืง จ.ชัยภมู ิ36000 

554 นำย สมำน รวยสงูเนนิ  0419 กรมอทุยำนแหง่ชำตฯิ ส ำนักอนุรักษ์และจัดกำรตน้น ้ำ กรมอทุยำนแหง่ชำตสิตัวป่์ำและพันธุพ์ชื ถ.พหลโยธนิ เขตจตจัุกร 
กรุงเทพฯ 10900 

555 นำง สมติำ มงุสงูเนนิ 2136   212 หมู ่2 ถนนตำก-แมส่อด ต.หนองบัวใต ้อ.เมอืง จ.ตำก 63000 สพด.ตำก 

556 น.ส. สมหิรำ มงคล 2188 สพด.ชลบรุ ี 61/76 หมู ่1 ต.พลตูำหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบรุ ี20180 ทีท่ ำงำน สพด.ชลบรุ ี10/1 หมู ่4 ต.เหมอืง อ.
เมอืง จ.ชลบรุ ี

557 น.ส. สยำม ไชยทพิย ์ 2072 สพข.3 ผอ.กลุม่วำงแผนกำรใชท้ีด่นิ สพข.3  เลขที ่64 หมู ่7 ถ.สรุนำรำยณ ์ต.จอหอ อ.เมอืง จ.นครรำชสมีำ 
30310 

558 ศ.ดร. สรสทิธิ ์ วัชโรทยำน  0400 อำจำรยเ์กษียณ 
ม.เกษตรศำสตร ์

ภำควชิำปฐพวีทิยำ ม.เกษตรศำสตร ์เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

559 คณุ สวัสดิ ์ ดลุยพัชร ์ 1803 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

560 นำย สวัสด ี บญุช ี 0500 เกษียณผอ.สพข.6 เลขที ่164/45 หมู ่3 ถ.เชยีงใหม-่ฝำง ต.ดอนแกว้ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50180 

561 นำย สวำ่ง คณุมำศ   1586 เกษียณ? สพด.ลพบรุ?ี 146/2 หมู ่1 ต.ทำ่ดนิด ำ อ.ชัยบำดำล จ.ลพบรุ ี15130  
เดมิ สพด.ลพบรุ ี
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562 นำย สหัส นลิพันธ ์ 0421 เสยีชวีติ รองอธบิด ีกรมปศสุัตว ์  

563 นำย สัญชัย แซเ่จยีง 2145 กสด. กลุม่พัฒนำเทคนคิกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยดีำ้นทรัพยำกรดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ สสว. 
กรมพัฒนำทีด่นิ 

564 คณุ สัณฐติำ กำญจนพันธุ ์ 0886 ภำควชิำภมูศิำสตร ์คณะ
สังคมศำสตร ์ม.เชยีงใหม ่

ภำควชิำภมูศิำสตร ์คณะสงัคมศำสตร ์ม.เชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่50002 

565 นำย สันต ์ อิม่สมทุร  0477 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

566 ดร. สันธวัิฒน ์ พทิักษ์พล  1784   276 ซ.พหลโยธนิ 40 ถ.พหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

567 นำย สัมพันธ ์ เสงีย่มใจ  1498 สพด.ฉะเชงิเทรำ สพด.ฉะเชงิเทรำ 79 หมู1่9 ถ.บำงนำตรำด กม.48 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ  เดมิ127 ม.4 
ถ.พัทยำ-นำเกลอื  ต.นำเกลอื  อ.บำงละมงุ  จ.ชลบรุ ี 20150 

568 นำย สัมฤทธิ ์ สวุรรณพงศ ์ 1596   เลขที ่44/1  ถนนรำมค ำแหง ต ำบลหัวเดอืด อ ำเภอเมอืง จังหวัดตำก 63000 

569 นำย สำคร เหมอืนตำ 2129  สพด.? สพด.ยโสธร อ.เมอืง จ.ยโสธร 

570 นำย สำธร คงพริุณ   0023 เกษียณ เสยีชวีติ 1504/12  ถ.นครไชยศร ีซ.โภคศริ ิแขวงนครไชยศร ีเขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

571 นำย สำมภพ จันทรมณ ี 0006 เสยีชวีติ  
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

52 หมู ่13  ซ.โชคชัย 4  ถ.ลำดพรำ้ว  ลำดพรำ้ว  กรุงเทพฯ  10240 

572 นำย สำมำรถ สรอ้ยทอง 2138 ผอ.สพด.ภเูกต็ บำ้นเลขที ่402/10 ม. 2 ต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลำ  90100 ทีท่ ำงำน สพด.ภเูก็ต  (วำรสำรสง่ทีบ่ำ้น) 

573 นำย สำมำรถ เสถยีรทพิย ์ 2205 ผอ.สพข.3 ผอ.สพข.3 เลขที6่4 หมู7่ ต.จอหอ อ.เมอืง จ.นครรำชสมีำ 30310  หรอื เลขที7่0-71 ม.27 ต.ทำ่ตมู  
อ.ทำ่ตมู จ.สรุนิทร ์

574 น.ส. สำยพณิ มณพัีนธ ์ 2091   เลขที ่111/265-6  หนึง่คอนโด ถ.รัตนำธเิบศร ์อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

575 นำย สำยยุทธ สดุด ี   1326 เกษียณ? สพด.ศรสีะเกษ? เลขที2่5 หมู3่ ต.หนองไผ ่อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 33000  สพด.ศรสีะเกษ 423 หมู ่3 ถนนเลีย่งเมอืง 
ต ำบลหนองไผ ่อ ำเภอเมอืง จังหวัดศรสีะเกษ  33000 

576 นำง สำยหยุด เพ็ชรสขุ  2009 ผอ.ศพท.นรำธวิำส 95/27 หมู ่6 ต.กะลวุอเหนอื อ.เมอืง จ.นรำธวิำส 96000 หรอื ผอ.ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำพกิลุทอง  
อันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิ95 หมู ่6 ต.กะลวุอเหนอื อ.เมอืง จ.นรำธวิำส 96000 

577 นำย ส ำเนำ เพชรฉว ี 1607   เลขที ่1523  ซอย 51 ถนนศรบีรูพำ แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

578 คณุ ส ำเนยีง ดวงตะวงษ์  0251   136 หมู ่3 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองแมล่ำย อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 62000 
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579 นำย ส ำรำญ สมบัตพิำนชิ  0262 เกษียณ  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

67/141 อมรพันธ9์  ซ.เสนำนคิม1 เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 

580 นำง ส ำรำญ แสนศลิำ 2146 สพด.ตำก สถำนพัีฒนำทีด่นิตำก เลขที ่212 หมู ่2 ต.หนองบัวใต ้อ.เมอืง จ.ตำก 63000  

581 นำย สงิโต ประไพพำนชิ  1604 วำรสำรตกีลบั? เลขที ่698  ถนนพหลโยธนิ ซอยพหลโยธนิ 32 แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

582 น.ส. สติำรนิทร ์ ทองปสุสะวัลย ์ 2095 กนผ. กลุม่นโยบำยและวำงแผนกำรใชท้ีด่นิ กองนโยบำยและแผนกำรใชท้ีด่นิ กรมพัฒนำทีด่นิ กรงุเทพฯ 10900 
หรอืบำ้น 1/834 เมอืงทองธำน ีอำคำร C6 ชัน้13/35 ต.บำงพดู อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 

583 นำย สทิธชัิย อึง้ภำกรณ ์  0815   124/349 หมู ่4 ถ.เรวด ีซ.40  ต.ตลำดขวัญ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

584 นำย สทิธชัิย กววีำฑติ 1922   322/35  อำคำรสรุวงษวัฒนำคำร ชัน้17 ถ.สรุวงศ ์แขวงสีพ่ระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

585 นำย สทิธลิำภ วสวัุต 0417 เกษียณอธพ.  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

7 ถ.ประดพัิทธ ์ซ.ประชำนมิติร แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 หรอื 895/10 หมู7่ ถนน
เทพำรักษ์ ต.ส ำโรงเหนอื อ.เมอืง จ.สมทุรปรำกำร 10270 

586 นำย สนิชัย ไชยโคตร 2196   104 หมู3่ ถ.แมฮ่อ่งสอน-ปำย ต.ปำงหม ูอ.เมอืง จ.แมฮ่อ่งสอน 58000/สพด.แมฮ่อ่งสอน 

587 นำย สนิธุ ์ สโรบล  0203  230/1 หมู1่  ต.แมส่ำ อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180 

588 คณุ สนินีำฎ ดอกจันทร ์ 0207   หลังสถำนรีถไฟกะโดนคอ้ ต.ชำ่งปี อ.ศรขีรภมู ิจ.สรุนิทร ์32110 

589 นำย สมิำ โมรำกลุ  0246 เกษียณอธพ.  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

70/620  ถ.ประชำชืน่ ต.ท่ำทรำย อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

590 นำย สริพิรชัย ด ำรงภมู ิ 0104 เกษียณ เลขที1่09 หมู9่ ต.บำ้นโตก อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ ์67000/เดมิสพด.เลย 

591 น.ส. สริวัีลย ์ รำษฎรอำศัย 2201 สพด.ปทุมธำน ี สถำนพัีฒนำทีด่นิปทมุธำน ีเลขที5่6 หมู2่ ต ำบลล ำผักกดู อ ำเภอธัญบรุ ีจังหวัดปทุมธำน ี12110 

592 น.ส. สกุัญญำ องคววิธิสวุร  1429 สพด.นครสวรรค ์ สพด.นครสวรรค ์88 หมู7่ ต.ยำงตำล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์60170 เดมิสพข.2  

593 นำย สขุมุ สทิธเิกษร  0310   43/1 หมู ่5 ถ.รัตนำธเิบศร ์ซ.พัฒนำกำร ต.บำงกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

594 นำย สจุนิต ์ พนำปวฒุกิลุ 0779   178  ถ.วงศส์ว่ำง ซ.มหำศำล แขวงบำงซือ่ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10800 

595 นำย สจุนิต ์ นลิประดับแกว้ 2047 ผอ.สพด.สรุำษฎรฯ์ 21/2 หมู ่2 ถ.ธรำธบิด ีซ.โรงส ีต.เทศบำลเมอืง อ.พนุพนิ จ.สรุำษฎรธ์ำน ี84130 หรอื ผอ.สพด.สุ
รำษฎรธ์ำน ีเลขที1่2 หมู ่8 ต.ทำ่อแุท อ.กำญจนดษิฐ ์จ.สรุำษฎรธ์ำน ี84160  
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596 น.ส. สชุญำ ศรสีพัุฒนะกลุ 2158 สพด.ก ำแพงเพชร สถำนพัีฒนำทีด่นิก ำแพงเพชร 148 หมู ่3 ต.คลองแมล่ำย อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 62000 

597 นำย สชุำต ิ นำควทิยำ  1995   21/2 หมู ่2 ถ.ธรำธบิด ีซ.โรงส ีต.เทศบำลเมอืง อ.พนุพนิ จ.สรุำษฎรธ์ำน ี84130  

598 นำย สชุำต ิ เหรยีญทอง 2017 ผอ.สพด.สโุขทัย ผอ.สพด.สโุขทัย 38/2 หมู7่ ต.วังใหญ ่อ.ศรสี ำโรง จ.สโุขทัย   หรอืบำ้นเลขที ่68/50 หมู ่5 ซ.ทำ่อฐิ 
ต.ทำ่อฐิ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 เดมิผอ.สพด.นครสวรรค ์

599 นำย สดุใจ จงเรอืงศร ี 1513 เกษียณ? สพด.? 
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

สถำนพัีฒนำทีด่นิชลบรุ ี10/1 หมู ่4 ต.เหมอืง อ.เมอืง  จ.ชลบรุ ี หรอื สพด.ระยอง นคิมสรำ้งตนเอง
ระยอง ต.มำบขำ่ อ.บำ้นคำ่ย จ.ระยอง 21180 

600 นำย สดุชำย ก ำเนดิมณี 0954 เกษียณ? 
ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 

ทีอ่ยู่ไมถ่กูตอ้ง 924  ซ.จรัลสนทิวงศ ์ วัดทำ่พระ  บำงกอกใหญ ่ กรุงเทพฯ  10600 

601 น.ส. สดุำ สวัสดิธ์นำคณู  1647 เกษียณผชช.ดนิเค็ม 114/423 แลนดแ์อนดเ์ฮำ้สพ์ำรค์ นครรำชสมีำ 30000  อดตีผูเ้ชีย่วชำญดนิเค็ม 

602 นำย สทัุศน ์ เจมิปล่ัง  0270 เกษียณ? 45 หมู ่3 ต.นำงแล อ.เมอืง จ.เชยีงรำย 57100  
เดมิสพด.พะเยำ  

603 นำย สเุทพ ชตุรัิตนพันธุ ์ 0770 เกษียณกนผ. เลขที ่107/333 หมู ่1 ถ.ลำดพรำ้ว 91  วังทองหลำง  บำงกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 เดมิกลุม่วเิครำะห์
สภำพกำรใชท้ีด่นิที ่2 กองนโยบำยและแผนกำรใชท้ีด่นิ กรมพัฒนำทีด่นิ 

604 นำย สเุทพ เสอือยู ่ 1535 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 74/4 หมู ่4 ถ.เสำธง-ท่ำดนิเหนยีว  ต.ทับตเีหลก็ อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี 72000 

605 นำย สธุัม ปลัดสงครำม  0410 เกษียณผอ.สวจ. 4/468 หมู ่4 ถ.สขุำภบิำล 2  แขวงคลองกุม่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

606 นำย สนุทร รัชฎำวงษ์  0402 ผชช.วำงระบบฯสพข.8 6 ถ.พระรว่ง ซ.1 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.แพร่ 54000 

607 นำย สนุทร หัสภำดล 0416   91/176  ถ.ตวิำนนท ์ต.ตลำดขวัญ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

608 น.ส. สนัุนทำ กิง่ไพบลูย ์ 2030   เลขที ่39/399 ถ.เลีย่งเมอืง ซ.ชัยพฤกษ์ ต.เมอืงเกำ่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

609 คณุ สนุยี ์ บญุช ู 1332 เกษียณ? สพข.12? 
วำรสำรตกีลบั  

279 หมู ่9 ถ.สงขลำ-นำทว ีต.เกำะแตว้ อ.เมอืง จ.สงขลำ 90000 / ฝ่ำยบรหิำรท่ัวไป สพข.12  402 ถ.
สงขลำ-เกำะยอ ต.เขำพะวง อ.เมอืง จ.สงขลำ 90100 

610 นำง สนุยีรั์ตน ์ โลหะโชต ิ 2211 สพข.7 เลขที3่2/2 ถนนผำกอง ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ. น่ำน 55000  สพข.7 เลขที ่95 ต.ดูใ่ต ้อ.เมอืง จ.น่ำน 

611 นำง สปุรำณ ี อิม่พทิักษ์ 1969   454  ถ.พหลโยธนิ ซ.พหลโยธนิ 24 เขตจุตจักร กรุงเทพฯ 10900 

612 นำย สพุจน ์ ชัยวมิล  0253   108/32  ถ.พหลโยธนิ ซ.เสนำนคิม1  เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 
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613 นำย สพุจน ์ ปรุะสวุรรณ ์ 1325 เกษียณ ไมม่ใีนLISTสง่
วำรสำร 

สพข. 8 อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 

614 คณุ สพุร ผดงุไชย  0936   559/1 เคหะชมุชนคลองจ่ัน ซ.28  ถ.สขุำภบิำล 1 แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

615 นำง สพัุตรำ บตุรพลวง  1673 เกษียณผชช.ทีส่งู 
ตรวจสอบทีอ่ยู่ใหม ่

เกษียณ/ผชช./ผอ.ศนูยป์ฏบัิตกิำรพัฒนำทีด่นิโครงกำรหลวง (ศพล.) สพข.6 เลขที ่164 หมู ่3 ต.ดอน
แกว้ อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180 

616 คณุ สเุพชร จริขจรกลุ  1779   เลขที ่99 หมู ่18  ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำน ี12121 

617 น.ส. สภุำ ออมจติร 2117 สพด.ประจวบฯ สพด.ประจวบครีขีันธ ์10 หมู ่13 ต.บอ่นอก อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีันธ ์77210  เดมิ สพด.เพชรบรุ ี

618 นำย สภุำพ เทยีมทอง  1983 สพด.หนองคำย 152 หมู ่20 บำ้นหนองปลำไหล ต ำบลจุมพล อ ำเภอโพนพสิัย จังหวัดหนองคำย 43210 / สถำนพัีฒนำ
ทีด่นิหนองคำย  ต.หำดค ำ อ.เมอืง จ.หนองคำย  43120 

619 น.ส. สภุำวด ี บญุธรรม 2070 ศพล.เชยีงใหม ่ ศนูยป์ฏบิตักิำรพัฒนำทีด่นิโครงกำรหลวง เลขที ่164 หมู ่3 ถ.เชยีงใหม-่ฝำง ต.ดอนแกว้ อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่
/บำ้นเลขที1่64/2 ถ.โชตนำ ต.ดอนแกว้ อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180 เดมิสพข.6  

620 ดร. สมุติรำ ภูว่โรดม 0569 คณะทคโนโลยกีำรเกษตร  
มจล.   

126/2 ซอยพหลโยธนิ40 แขวงลำดยำว เขตจตจุักร กรงุเทพฯ 10900 หรอื คณะเทคโนโลยกีำรเกษตร 
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั  ลำดกระบงั  กรงุเทพฯ  15200 

621 ดร. สมุติรำ วัฒนำ 1997 กสด.  
หนำ้หอ้ง รธพ.บร. 

ผอ.กลุม่มำตรฐำนกำรส ำรวจจ ำแนกดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ กสด. กรมพัฒนำทีด่นิ   
ถ.พหลโยธนิ กรุงเทพฯ  10900  

622 นำย สเุมธ วัฒนธรรม 2038   เลขที ่34/5 หมู ่12 ต.คบูำงหลวง อ.ลำดหลมุแกว้ จ.ปทุมธำน ี12140 

623 คณุ สรุจติ โชสวิสกลุ 0225   2 หมูบ่ำ้นชนิเขต1  งำมวงศว์ำน เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 

624 นำย สรุชัย สวุรรณชำต ิ 2005 สพข.1 ผูอ้ ำนวยกำรกลุม่วชิำกำรเพือ่กำรพัฒนำทีด่นิ สพข.1 หรอืบำ้นเลขที1่14/393 หมู ่1  ม.แกว้ขวัญ 2 ถ.
รังสติ-นครนำยก ต.ล ำผักกดู อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธำน ี12110 

625 นำย สรุเชษฐ ์ นำรำภัทร ์ 2200 สวด. 2/26 ถนนประชำอทุศิ ซอยประชำอทุศิ 37 บำงมด ทุ่งคร ุกรุงเทพฯ 10140 หรอื ส ำนักวทิยำศำสตร ์
เพือ่กำรพัฒนำทีด่นิ กรมพัฒนำทีด่นิ 

626 นำย สรุเดช เตยีวตระกลู  1799 อธพ.ทำ่นปัจจุบัน  
ทีป่รกึษำSWCST59-61 

อธบิดกีรมพัฒนำทีด่นิ 2003/61 ถ.พหลโยธนิ เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900  

627 นำย สรุนันท ์ ปรยิงค ์  1581   17 หมู ่2 ถ.บำงปะอนิ-อยุธยำ ต.บำ้นโพ อ.บำงปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยำ 13160 

628 นำย สรุพจน ์ กำญจนสงิห ์  1417 ส ำนักงำนพัฒนำตน้น ้ำ
หว้ยแกว้  

144/20 หมู ่2 ต.ทำ่วังตำล อ.สำรภ ีจ.เชยีงใหม ่ 50140 หรอืส ำนักงำนพัฒนำตน้น ้ำหว้ยแกว้ ต.สเุทพ  
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่ 50200 

629 นำย สรุพล เจรญิพงศ ์ 0386 เกษียณ  24/176 ถ.ลำดพรำ้ว ซ.ลำดพรำ้ว เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 
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630 นำย สรุพล สำยยุทธ ์ 1938 สพด.รอ้ยเอด็ 153 หมู ่3 ถ.ปัทมำนนท ์ต.สระค ูอ.สวุรรณภมู ิจ.รอ้ยเอ็ด 45130 

631 นำย สรัุต ิ คณูผล  0567   218  หมู5่   ซ.ธนำคำรกรุงเทพฯ ถ.สขุมุวทิ103  แขวงหนองบอน เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 

632 นำย สรุยิำ ละมำ้ย  1632 ลำออกจำกรำชกำร 28/1 หมู3่ ต.ดอนขอ อ.เมอืง จ.นครนำยก 26000  เดมิสพด.นครนำยก 

633 น.ส. สลุำวัลย ์ สทุธวิรวงศ ์ 1999 กสด. กลุม่วนิจิฉัยคณุภำพและก ำลังผลติของดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ กสด.  กรมพัฒนำทีด่นิ 
ถ.พหลโยธนิ เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900  

634 พลตร ี สวุรัตน ์ ขำวส ำล ี 0825 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

635 นำย สวุทิย ์ จันทรส์ขุ  1339 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

636 นำย สวุมิล ์ โพธิแ์ดง   0136 เกษียณ เลขที ่12/7 หมู ่3 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนำยก 23120/สพด.นครนำยก 

637 นำย เสถยีร ธรรมยนื 2222 สพด.พะเยำ สพข.7 เลขที ่67 หมู ่8 ต ำบลบำ้นใหม ่อ ำเภอเมอืง จังหวัดพะเยำ 56000 

638 นำย เสน่ห ์ กอ้นทอง 2185   3484 หมู ่7 ซอยวัดดำ่น ต ำบลส ำโรงเหนอื อ ำเภอเมอืง จังหวัดสมทุรปรำกำร 10270 / กองชำ่ง กรม
พัฒนำทีด่นิ 

639 นำง เสรมิสขุ กำฬภักด ี 2194 ส ำนักเทคโนโลยกีำร
ส ำรวจและท ำแผนที ่ 
สผภ.3 

22/120 อำคำรเมอืงทองT7 ถ.ป๊อปปลูำ่ ต.บำ้นใหม ่อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120  หรอื ส ำนัก
เทคโนโลยกีำรส ำรวจและท ำแผนที ่ สผภ.3 กรมพัฒนำทีด่นิ  

640 นำย เสร ี จำตรุงคกลุ   0017   26-26 ถ.ลำดปลำเคำ้ 24  ซ.ศนูยอ์นำมัย 56 แขวงจรเขบั้ว เขตลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ10230 

641 นำย เสร ี ศขุกจิ  0945 กรมวชิำกำรเกษตร กลุม่งำนวจัิยปฐพกีำยภำพ กองปฐพวีทิยำ กรมวชิำกำรเกษตร  ถ.พหลโยธนิ  เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 
10900 

642 นำย เสร ี ถนอมสขุ  1496 ผอ.สพด.  เสยีชวีติ2558 74/98   ถ.สขุประยรู  ต.หนำ้เมอืง  อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรำ  24000  
หรอื สพด.สระแกว้ 8 หมู ่8 ต.สระแกว้ อ.เมอืง จ.สระแกว้ 27000 

643 น.ส. เสยีงแจ๋ว พริยิพฤนต ์ 1979 เกษียณผชช.อนิทรยีวัตถ ุ 243 ซ.ธรณนิ ถ.มไหสวรรย ์แขวงดำวคะนอง เขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ 10600/ส ำนักผูเ้ชีย่วชำญ กรมพัฒนำ
ทีด่นิ / สถำบันวจัิยและพัฒนำเทคโนโลยชีวีภำพทำงดนิ กรมพัฒนำทีด่นิ  กรงุเทพฯ 10900 

644 นำย โสภณ จันทรเ์จรญิสขุ  0049   48 หมู1่3  ถ.โชคชัย4  เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 

645 นำย โสภณ พวงเพชร 0748 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 1/51  ถ.สนำมบนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก   

646 คณุ โสภนำ ก ำธร   1614   77/111 หมู1่  ซ.เขำแตงออ่น ถ.สขุมุวทิ ต.สรุศักดิ ์อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20110 
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647 นำย โสรัตน ์ โตม ิ  0111   83 หมู ่8  ต.งิว้งำม อ. เมอืง จ.อตุรดติถ ์53000 

648 นำย องอำจ นักฟ้อน 2202 สพด.สพุรรณบรุ ี 268/3 หมู4่ ถนนสขุำภบิำล 2 ซอยวังหนิ ต.สรรพยำ อ.สรรพยำ จังหวัดชัยนำท 17150 /สถำนพัีฒนำ
ทีด่นิสพุรรณบรุ ี74 หมู ่4 ต.ทับตเีหล็ก อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี

649 นำย อดลุ โชตมิน  0481   4/554 หมูบ่ำ้นสหกรณ ์แขวงคลองกุม่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

650 นำย อดลุเดช สทุธสิงิห ์ 0283   176/19  ถ.บรุรัีมย-์คเูมอืง อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์31000 

651 นำย อธวัิฒน ์ สทิธภิญิญำพัฒน ์ 1480 ผอ.สพด.พังงำ ผอ.สพด.พังงำ 86 หมู ่7 ต ำบลนำเตย อ ำเภอทำ้ยเหมอืง จังหวัดพังงำ /เดมิสพด.อ ำนำจเจรญิ /52 หมู ่
9  ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอ็ด 45210 

652 นำย อนันต ์ ฤทธริงค ์ 1601   23 หมู1่1 ต.ส ำเภำลม่ อ.พระนครศรอียุธยำ จ.พระนครศรอียุธยำ 13000  เดมิสพด.สพุรรณบรุ ี

653 นำย อนุกลู สจุนัิย 0499 เกษียณ 158/1   ถ.มไหสวรรย ์แขวงบคุคโล เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600 

654 นำย อนุชำต ิ พวงส ำล ี 1650   เลขที1่35/568  ถนนพระพุทธมณฑลสำย4   ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

655 นำย อนุชติ พรแดง 2161 ผอ.สพด.เพชรบรุ ี สพด.เพชรบรุ ี81 หมู ่9 ต.บำงเกำ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบรุ ี/ เดมิ 154/64 หมู ่12 ต.เจดยีห์กั อ.เมอืง จ.
รำชบรุ ี70000 / ศนูยป์ฎบิตักิำรโครงกำรจัดกำรพัฒนำทีด่นิฯหนองพลับ-กลัดหลวง สพข.10 

656 นำย อนุรักษ์ บัวคลีค่ลำย 2010 ศพท. ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำพกิลุทอง อันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิ95 หมู6่ ต.กะลวุอเหนอื อ.เมอืง จ.นรำธวิำส 
96000 

657 นำย อนุวัชร โพธนิำม  0901 ผอ.ศขซ.ฉะเชงิเทรำ ผอ.ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำเขำหนิซอ้นฯ หมู2่ ต.เขำหนิซอ้น อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120 / 
สพด.ขอนแกน่ 119/3 ถนนมติรภำพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน 

658 นำย อนุสรณ ์ จันทนโรจน ์ 1982 เกษียณรธพ.วก. ทีอ่ยู่
upd. 

43/846 ถ.พหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220/รองอธบิดกีรมพัฒนำทีด่นิดำ้น
บรหิำรกรมพัฒนำทีด่นิ  

659 นำง อโนชำ เทพสภุรณก์ลุ  1985 กวจ. ผูช้ว่ยสำรำณียกร
SWCST59-61 

กลุม่วจัิยและพัฒนำกำรใชป้ระโยชนห์ญำ้แฝกในกำรจัดกำรดนิ กองวจัิยและพัฒนำกำรจัดกำรทีด่นิ กรม
พัฒนำทีด่นิ ถ.พหลโยธนิ เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ  10900 

660 นำย อภชัิย ธรีธร  1675 คณะผลติกรรมกำรเกษตร 
มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้

คณะผลติกรรมกำรเกษตร มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้อ.สันทรำย จ.เชยีงใหม ่50290 

661 นำย อภชิำต กฤตธนเวท  1557 สพด.ฉะเชงิเทรำ สถำนพัีฒนำทีด่นิฉะเชงิเทรำ 79 หมู1่9 ถ.บำงนำตรำด กม.48 ต.บำงปะกอง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ 
24130 

662 นำย อภชิำต จงสกลุ  1712 อดตีอธพ.คนที1่6 หมูบ่ำ้นลัดดำรมย ์เลขที1่14/2 หมู3่ ต ำบลไทรมำ้ อ ำเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000 /อธพ.พด./ 
เลขำธกิำรส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร  จตจัุกร กรุงเทพฯ 

663 น.ส. อภญิญำ แสงสวุรรณ 2204 สพข.10 ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต 10 เลขที ่196 หมู ่11 ต.หนิกอง อ.เมอืง จ.รำชบรุ ี70000 
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664 นำง อภริด ี อิม่เอบิ  0772 เกษียณ 626/1 ซ.เสนำนคิม1   ถ.พหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร? กรุงเทพฯ 10220 

665 ดร. อภสิทิธิ ์ เอีย่มหน่อ  1475   1/73 ซ.25  ถ.วภิำวดรัีงสติ เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 

666 นำย อมร อนิทรำเวช 2214 สพข.4 เลขที ่64/1ถนนสำมัคค ีซอยสำมัคค3ี6 ต.ทำ่ทรำย อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  
หรอื สพข.4 ถ.แจง้สนทิ ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อบุลรำชธำน ี

667 น.ส. อรพรรณ ศรสีมเขยีว 2149 กนผ. สว่นวเิครำะหส์ภำพกำรใชท้ีด่นิที ่1 กองนโยบำยและแผนกำรใชท้ีด่นิ กนผ. กรมพัฒนำทีด่นิ จตจัุกร 
กรุงเทพฯ / เลขที ่16-16/1 อำคำรบญุประคอง ถนนพหลโยธนิ ซ.พหลโยธนิ 35 แขวงลำดยำว เขต
จตจัุกร กทม.10900/  

668 นำย อรรคพล วะสโิน 2164 สพด.ตำก สถำนพัีฒนำทีด่นิตำก เลขที ่212 หมู ่2 ต.หนองบัวใต ้อ.เมอืง จ.ตำก 63000   สพด.ตำก 

669 นำย อรรณพ พุทธโส  1993 กสด กลุม่ศกึษำและวเิครำะหส์ถำนกำรณ์ทรัพยำกรดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ กรมพัฒนำทีด่นิ 
ถ.พหลโยธนิ เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

670 นำย อรรถ สมรำ่ง  0185 เกษียณอดตีอธพ. ที่
ปรกึษำSWCST59-61 

211/46  ถ.พัฒนำกำร แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

671 นำย อรรถพันธุ ์ ศรศีภุโอฬำร 2140 กสด. Chkชือ่สังกัด สว่นส ำรวจจ ำแนกดนิที1่ กองส ำรวจและวจัิยทรัพยำกรดนิ กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ หรอืบำ้นเลขที ่1 
ซอยจันทร ์51 แยก 12 แขวงวัดพระยำไกร เขตบำงคอแหลม กทม. 10120 /สง่เอกสำร สว่นส ำรวจและ
จ ำแนกดนิ สสว. 

672 นำย อรรถวฒุ ิ จนีกลุ  1770 วำรสำรตกีลบั chkทีอ่ยู่
ใหม ่

105 หมู ่5 แขวงคลองถนน เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220 /สถำนพัีฒนำทีด่นิยโสธร ถนนอรุณประเสรฐิ 
กม.12 ต ำบลหนองค ูอ ำเภอเมอืง จังหวัดยโสธร 35000 

673 นำย อรรถวฒุ ิ บัวบตุร 2032   เลขที1่3 หมู ่4  ถ.แมส่อด-อุม้ผำง ต.พระธำตผุำแดง อ.แมส่อด จ.ตำก 63110 

674 นำย อรรถวฒุ ิ กรุงแสนเมอืง 2176 สพด.รอ้ยเอด็ สพด.รอ้ยเอด็ เลขที ่9 หมู ่21 ถ.ปัทมำนนท ์ต.สระค ูอ.สวุรรณภมู ิจ.รอ้ยเอ็ด 45130 /เลขที ่22 หมู ่6 
อ.กนัทรวชัิย จ.มหำสำรคำม 44150 

675 น.ส. อรวรรณ จนิะใจหำญ 2184 สพด.ล ำปำง? สพด.ล ำปำง ต.เวยีงตำล อ.หำ้งฉัตร จ.ล ำปำง 52190 /72 หมู ่6 ต.หำ้งฉัตร อ.หำ้งฉัตร จ.ล ำปำง 
57190 หรอืสพด.เชยีงรำย 

676 นำง อรอมุำ   สรรพสทิธโิยธนิ 2187 กผง. ไมม่ใีนLISTสง่
วำรสำร 

ผอ.กลุม่โครงกำรพเิศษ กองแผนงำน กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ 10900 

677 คณุ อรุณ สำครวำส ี 0619 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 213 ถ.อสิรภำพ ซ.สังขก์ระจำย บำงกอกใหญ ่บำงกอกใหญ ่ กรุงเทพฯ  10700 

678 นำย อรุณ หัถภมูเิกษตร 1511  สพด.ชลบรุ?ี เลขที1่0/5 หมู3่ ต.สรุศักดิ ์อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20110  เดมิสพด.ชลบรุ?ี 

679 ดร. อรุณศริ ิ ก ำลัง 1773 อำจำรย ์มก. ภำควชิำปฐพวีทิยำ คณะเกษตร ม.เกษตรศำสตร ์อ.ก ำแพงแสน นครปฐม 73140 

680 คณุ อรุณ ี เจรญิศักดิศ์ริ ิ 0258   211/104 ชัยรุ่งเรอืง3  ถ.ตวิำนนท ์อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
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681 ร.ต. อวยชัย วรีวรรณ  0388 เกษียณ แกไ้ขทีอ่ยู2่4
พ.ค.55 

46  ถ.สขุมุวทิ61  เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10110 

682 นำย อัครเดช บญุผอ่งศร ี 1767 เกษียณ 203/25 หมู4่ ต ำบลธำน ีอ ำเภอเมอืง จังหวัดสโุขทัย 64000 / ศนูยป์ฎบิตักิำรโครงกำรหลวงภำคเหนอื 
164 หมู ่3 ถ.โชตนำ  ต.ดอนแกว้  อ.แมร่มิ  จ.เชยีงใหม ่ 50180 

683 ว่ำที ่ร.ต. อัครศติ นโรปกำรณ ์ 1962 สสผ. 52 ถ.โชคชัย4  ซอย54 แยก2  แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ10230 เดมิ33/635  หมู ่10   
ถ.โชคชัย4  ซอย54  แขวง/เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 หรอืกลุม่ส ำรวจและผลติแผนทีแ่ละ
ภำพถำ่ยแผนที ่3 ส ำนักเทคโนโลยกีำรส ำรวจและท ำแผนที ่กรมพัฒนำทีด่นิ กรุงเทพฯ 

684 นำง อังสนำ ธนังกลู 2134   111/391 หมู6่ ถ.นำวงประชำพัฒนำ ซ.นำวงประชำพัฒนำ19 แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
10210 / บ.ปตท.จ ำกัด (มหำชน) 555 ถ.วภิำวด ีรังสติ เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

685 น.ส. อัจฉร ี สงิโต 2152 กนผ. กลุม่ป้องกันภยัธรรมชำตแิละควำมเสีย่งทำงกำรเกษตร กองนโยบำยและแผนกำรใชท้ีด่นิ กนผ.  
กรมพัฒนำทีด่นิ ถ.พหลโยธนิ  จตจัุกร  กรุงเทพฯ  10900 

686 นำย อัญเชญิ เพ็ญมณ ี 0172 เกษียณ 111/26  ถ.พหลโยธนิ35 ซ.สังขท์อง แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900 

687 นำย อัธยะ พนิจงสกลุดษิฐ  2021 กสด. ผอ.กลุม่พัฒนำเทคนคิกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยดีำ้นทรัพยำกรดนิ กองส ำรวจดนิและวจัิยทรัพยำกรดนิ 
กรมพัฒนำทีด่นิ จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

688 นำย อัมพร พวงพวำ   1357 ผอ.สพด.ประจวบฯ ผอ.สพด.ประจวบครีขีันธ ์10 หมู1่3 ถ.เพชรเกษม  
ต.บอ่นอก อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีันธ ์77210 

689 นำย อำทติย ์ ศขุเกษม  1766 รก.ผชช.วำงระบบฯสพข.9 เลขที4่0 ซ.ลำดพรำ้ว138 ถนนลำดพรำ้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบำงกะปี กรุงเทพฯ  10240  
หรอื สพด.นครสวรรค ์สพข.9 

690 นำย อำนันต ์ ปินตำค ำ  1553 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร สพด.ปรำจนีบรุ ีศนูยร์ำชกำรจังหวัดปรำจนีบรุ ีต ำบลไมเ้ค็ด อ ำเภอเมอืง จังหวัดปรำจนีบรุ ี25232 

691 นำย อำนันท ์ ผลวัฒนะ  1793 เกษียณ กรมวชิำกำร
เกษตร 

เลขที1่4 สวนสยำม1 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230 / สถำบันวจัิยขำ้ว ถ.พหลโยธนิ 
ลำดยำว จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

692 คณุ อำภรณ ์ พรหมประสทิธิ ์ 0812   245/2 หมู9่ ซ.มติรสงเครำะห ์ถ.งำมวงศว์ำน ต.บำงกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

693 นำย อ ำนวย ชมุสมทุร 0482   112/30 หมู6่  ซ.ชนิเขต ถ.งำมวงศว์ำน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ  10210 

694 นำย อ ำนวย คุย่ชชูพี  1598   10/22  ถ.สมัครสรรพกำร ต.แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตำก 63110 

695 นำย อทิธพิล กลิน่ศรสีขุ 0480 เกษียณ 4/480 ม.คลองกุม่เคหะสถำน4  เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

696 นำย อศิรำ อนุรักษ์พงศธร 2054   เลขที5่/133 ชวนชืน่แครำย ถ.เลีย่งเมอืงนนทบรุ ีซ.โรงน ้ำแข็ง ต.บำงกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

697 น.ส. อสิรยิำ มสีงิห ์ 2170 กวจ. กลุม่หญำ้แฝกฯ กลุม่วจัิยและพัฒนำกำรใชป้ระโยชนห์ญำ้แฝกในกำรจัดกำรดนิ กวจ. กรมพัฒนำทีด่นิ หรอื 312/20 ถนน
พหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กทม. 10220 
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698 นำง อสิรยิำภรณ ์ ด ำรงรักษ์  1957   143/65  หมู1่2  ถ.ผังเมอืง4  ซอย6  ต.สะเตงนอก อ.เมอืง จ.ยะลำ 95000 

699 นำย อกุฤษฎ ์ ศริปิโชต ิ 2168 สพข.10 กลุม่วำงแผนกำร
ใชท้ีด่นิ 

กลุม่วำงแผนกำรใชท้ีด่นิ สพข. 10 เลขที ่196 หมู ่11 ต ำบลหนิกอง อ ำเมอืง จังหวัดรำชบรุ ี70000/
เลขที ่155 หมู ่4 ต.ท่ำมะขำม อ.เมอืง จ.กำญจนบรุ ี71000 / 

700 นำย อดุม พูลเกษ 0150   19  ถ.สขุมุวทิ101 ซ.ปณุณวถิ5ี  แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

701 นำย อดุม พูลสวัสดิ ์ 0236 เกษียณ 50/785  ม.สถำพร ต.บงึยีโ่ถ อ.ธัญญบรุ ีจ.ปทุมธำน ี12130  
หรอื 9/37 หมู ่3 ต.สรุศักดิ ์อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี20110 

702 นำย อดุม เกยีรตคิรี ี 2178 เกษียณ 39/136 ถนนรำมอนิทรำ ซอยรำมอนิทรำ14 แขวงทำ่แรง้ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10230  
อดตี ผอ.กลุม่วจัิยและพัฒนำหมอดนิอำสำและบรหิำรจัดกำรเครอืขำ่ย สวจ. พด. 

703 นำย อดุล พรอ้มจรรยำกลุ  1989   580/458 ซ.โพธิป้ั์นแยก12  ถ.อโศก-ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 / ส ำรวจจ ำแนกดนิที ่2 
สสว.  กรมพัฒนำทีด่นิ  ถ.พหลโยธนิ  กรุงเทพฯ  10900 

704 นำย อดุสมำร ปำนผดงุ 1866 ศพล. เชยีงใหม ่ ศพล. ศนูยป์ฏบิตักิำรพัฒนำทีด่นิโครงกำรหลวงเลขที ่57/17  ถ.รำษฎรอทุศิ ซ.8  ต.วัดเกต อ.เมอืง จ.
เชยีงใหม ่50000 

705 นำย อทัุย สอนหลกัทรัพย ์  0754   005 หมู2่3  ถ.สขุมุวทิ ซ.12 รำษฎรบ ำรุง ต.เนนิพระ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 

706 นำย อทุศิ จันทรม์นตร ี 0897   382/1 หมู6่  ต.หนองครก อ.เมอืง จ.ศรษีะเกษ 33000 

707 นำย อทุศิ เตจ๊ะใจ 1974 ผชช.วำงระบบฯสพข.7 197/63  หมู8่  ถ.วงแหวนรอบกลำง ต. สนัผเีสือ้ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300 

708 นำย อปุถัมภ ์ โพธสิวุรรณ  0265 เกษียณรธพ. วำรสำรตี
กลับม.ิย.59 

9/9  ถ.สนำมบนิน ้ำ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

709 นำย เอนก ดพีรมกลุ 2166 ผอ.สพด.น่ำน ผอ.สพด.น่ำน 52 หมู ่10 ต.อำ่ยนำไลย อ.เวยีงสำ จ.น่ำน 55110/เดมิผอ.สพด.อตุรดติถ ์

710 ศ. โอภำวด ี เข็มทอง 0572 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร 25/26 หมูบ่ำ้นสหกรณเ์คหสถำน 3 ถ.เลีย่งเมอืงแจง้วัฒนะ ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 
เดมิ25/266   ถ.แจง้วัฒนะ  ต.บำงตลำด  อ.ปำกเกร็ด  จ.นนทบรุ ี 11120 

711 หน่วยงำน ฝ่ำยวชิำกำร ศนูย์
ศกึษำกำรพัฒนำ 
เขำหนิซอ้นฯ 

  2206   ฝ่ำยวชิำกำร ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำเขำหนิซอ้นฯ เลขที7่ ม.2 อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120 

712 หน่วยงำน ศนูยล์ดตน้ทุนกำร
ผลติมันส ำปะหลัง  

  1453 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

713 หน่วยงำน สถำนพัีฒนำทีด่นิ
พจิติร 

  2078   สถำนพัีฒนำทีด่นิพจิติร เลขที ่19 หมู ่2 ต.โรงชำ้ง อ.เมอืงพจิติร จ.พจิติร 66000 

714 หน่วยงำน ส ำนักสง่เสรมิ
กำรเกษตรภำคกลำง   

  1087   ส ำนักสง่เสรมิกำรเกษตรภำคกลำง อ.เมอืง จ.ชัยนำท 17000 
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715 หน่วยงำน หน่วยป้องกนัและ
ก ำจัดศัตรูพชืที ่5 

  1053 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร - 

716 สถำบัน
ศกึษำ 

คณะ
เทคโนโลยกีำรเกษตร 
สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้เจำ้คณุ
ทหำรลำดกระบัง 

  1764   คณะเทคโนโลยกีำรเกษตร (หอ้งสมดุ) สถำบันเทคโนโลย ีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบัง 
กรุงเทพฯ 15200 

717 สถำบัน
ศกึษำ 

บรรณำรักษ์ฝ่ำย
วำรสำร ส ำนัก
หอสมดุกลำง 
มหำวทิยำลัยทักษิณ 

  1940   บรรณำรักษ์ฝ่ำยวำรสำร ส ำนักหอสมดุกลำง มหำวทิยำลัยทักษิณ 140 หมู4่ ถนนกำญจวำนชิ ต ำบลเขำ
รูปชำ้ง อ ำเภอเมอืงสงขลำ จังหวัดสงขลำ 90000  

718 สถำบัน
ศกึษำ 

ผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนักงำนโครงกำร
บัณฑติศกึษำ  

  1854   ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนโครงกำรบัณฑติศกึษำ ส ำนักงำนโครงกำรบัณฑติศกึษำ เลขที ่3   ถ.แจง้วัฒนะ 
เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

719 สถำบัน
ศกึษำ 

ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ ศนูย์
บรรณสำรและ
สือ่กำรศกึษำ ม.
เทคโนโลยสีรุนำร ี

  2096   คณุขวัญแกว้ เทพวชิติ ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ ศนูยบ์รรณสำรและสือ่กำรศกึษำ ม.เทคโนโลยี
สรุนำร ี111 ถ.มหำวทิยำลัย ต.สรุนำร ีอ.เมอืง จ.นครรำชสมีำ 30000 

720 สถำบัน
ศกึษำ 

ฝ่ำยหอสมดุจอหน์
เอฟเคนเนดี ้(งำน
วำรสำร) ส ำนักวทิย
บรกิำร ม.สงขลำ
นครนิทร ์วทิยำเขต
ปัตตำน ี

  2098   งำนวำรสำร ฝ่ำยหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ส ำนักวทิยบรกิำร ม.สงขลำนครนิทร ์วทิยำเขตปัตตำน ี
อ.เมอืง จ.ปัตตำน ี94000 

721 สถำบัน
ศกึษำ 

ภำควชิำดนิและปุ๋ ย 
คณะผลติกรรมกำร
เกษตร มหำวทิยำลัย
แมโ่จ ้ 

  1942   ภำควชิำดนิและปุ๋ ย คณะผลติกรรมกำรเกษตร มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้63 หมู4่ ถนนเชยีงใหม-่พรำ้ว ต ำบล
หนองหำร อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชยีงใหม ่50290 

722 สถำบัน
ศกึษำ 

ภำควชิำทรัพยำกร
ทีด่นิและสิง่แวดลอ้ม 
คณะเกษตรศำสตร ์ม.
ขอนแกน่ 

  1851   ภำควชิำทรัพยำกรทีด่นิและสิง่แวดลอ้ม คณะเกษตรศำสตร ์ม.ขอนแกน่  อ.เมอืง  จ.ขอนแกน่ 40002 

723 สถำบัน
ศกึษำ 

ภำควชิำธรณีศำสตร ์
ม.สงขลำนครนิทร ์

  1476   คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิม.สงขลำนครนิทร ์อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 90110 

724 สถำบัน
ศกึษำ 

ภำควชิำภมูศิำสตร ์
มหำวทิยำลัยรำชภัฏ
เชยีงใหม ่ 

  1782   ภำควชิำภมูศิำสตร ์มหำวทิยำลัยรำชภัฏเชยีงใหม ่202 ถนนชำ้งเผอืก ต ำบลชำ้งเผอืก อ ำเภอเมอืง 
จังหวัดเชยีงใหม ่50300 

725 สถำบัน
ศกึษำ 

ศนูยว์ทิยบรกิำร 
มหำวทิยำลัยรำชภัฏ
เลย  

  1856   ศนูยว์ทิยบรกิำร มหำวทิยำลัยรำชภัฏเลย เลขที2่34 ถนนเลย-เชยีงคำน อ.เมอืง จ.เลย 42000 

726 สถำบัน
ศกึษำ 

ศนูยว์ทิยบรกิำรมรภ.
อดุรธำน ี

  2094   ศนูยว์ทิยบรกิำร มหำวทิยำลัยรำชภัฏอดุรธำน ีอ.เมอืง จ.อดุรธำน ี41000 

727 สถำบัน
ศกึษำ 

สถำบันเทคโนโลยี
รำชมงคล วทิยำเขต
นครศรธีรรมรำช  

  1715   สถำบันเทคโนโลยรีำชมงคล วทิยำเขตนครศรธีรรมรำช ถนนทุ่งสง-นครศรธีรรมรำช ต ำบลถ ้ำใหญ ่
อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครรศรธีรรมรำช 80110 

728 สถำบัน
ศกึษำ 

สถำบันวจัิยวลัยรุกข
เวช ม.มหำสำรคำม  

  1858   สถำบันวจัิยวลัยรุกขเวช ม.มหำสำรคำม อำคำรวจัิยและปฏบัิตกิำร ชัน้2 ต.ขำมเรยีง อ.กนัทรวชัิย จ.
มหำสำรคำม 44150 /เดมิ ถ.สำรคำม-ขอนแกน่ ต.ตลำด อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 44001 

729 สถำบัน
ศกึษำ 

ส ำนักทรัพยำกรกำร
เรยีนรูค้ณุหญงิหลง 
อรรถกระวสีนุทร 

  2079 ซ ้ำสมำชกิ2130 ส ำนักทรัพยำกรกำรเรยีนรูค้ณุหญงิหลง อรรถกระวสีนุทร ม.สงขลำนครนิทร ์วทิยำเขตหำดใหญ ่ตูป้ณ. 
13 ต.คอหงส ์อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 90112 

730 สถำบัน
ศกึษำ 

ส ำนักทรัพยำกรกำร
เรยีนรูค้ณุหญงิหลง 
อรรถกระวสีนุทร 

  2130 ซ ้ำสมำชกิ2079 ส ำนักทรัพยำกรกำรเรยีนรูค้ณุหญงิหลง อรรถกระวสีนุทร มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร ์วทิยำเขต
หำดใหญ ่ตู ้ปณ 13 ต.คอหงส ์อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 90112 

731 สถำบัน
ศกึษำ 

ส ำนักวทิยบรกิำร 
มรภ.มหำสำรคำม 

  2077   ส ำนักวทิยบรกิำร มรภ.มหำสำรคำม เลขที ่80 ถ.นครสวรรค ์ต.ตลำด อ.เมอืง จ.มหำสำรคำม 44000 
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732 สถำบัน
ศกึษำ 

ส ำนักวทิยบรกิำร 
มหำวทิยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค ์

  1918   ส ำนักวทิยบรกิำร มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์398 ถ.สวรรคว์ถิ ีต ำบลนครสวรรคต์ก อ ำเภอเมอืง 
จังหวัดนครสวรรค ์60000 

733 สถำบัน
ศกึษำ 

ส ำนักวทิยบรกิำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ มรภ.
ก ำแพงเพชร 

  2100   ส ำนักวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ ม.รำชภัฎก ำแพงเพชร ต.นครชมุ อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 
62000 

734 สถำบัน
ศกึษำ 

ส ำนักวทิยบรกิำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ มรภ.
ก ำแพงเพชร 

  2119   หัวหนำ้งำนวำรสำร ฝ่ำยบรกิำรสำรสนเทศ ส ำนักวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ม.รำชภัฎก ำแพงเพชร ต.นครชมุ อ.เมอืง จ.ก ำแพงเพชร 62000 

735 สถำบัน
ศกึษำ 

ส ำนักวทิยบรกิำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ มรภ.
นครปฐม 

  2122   คณุสมรัก เปลง่เจรญิศริชิยั ส ำนักวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครปฐม  
ถ.มำลัยแมน อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 

736 สถำบัน
ศกึษำ 

ส ำนักวทิยบรกิำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ มรภ.
สงขลำ 

  2080   ส ำนักวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มรภ.สงขลำ อ.เมอืง จ.สงขลำ 90000 

737 สถำบัน
ศกึษำ 

ส ำนักวทิยบรกิำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
มหำวทิยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร 

  2216   ส ำนักวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ เลขที ่680 หมู ่11 ถนนนติโย ต.ธำตเุชงิชมุ อ.เมอืง  
จ.สกลนคร 47000 

738 สถำบัน
ศกึษำ 

หอสมดุ ม.รำชภัฏ
ภเูก็ต 

  2081   หัวหนำ้งำนสิง่พมิพต์อ่เนือ่งและขอ้มลูทอ้งถิน่ หอสมดุ มรภ.ภเูก็ต อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000 

739 สถำบัน
ศกึษำ 

หอสมดุกลำง ส ำนัก
วทิยบรกิำร มรภ.สุ
รำษฎรธ์ำน ี

  2073   หอสมดุกลำง ส ำนักวทิยบรกิำร มรภ.สรุำษฎรธ์ำน ีเลขที2่72 หมู9่ ถ.สรุำษฎร-์นำสำร ต.ขนุทะเล  
อ.เมอืง จ.สรุำษฎรธ์ำน ี84100 

740 สถำบัน
ศกึษำ 

หอสมดุวทิยำลัย
ล ำปำง  

  0841 ไมม่ใีนLISTสง่วำรสำร ไมม่ทีีอ่ยู ่

741 บรษัิท บรษัิทไทยเซน็ทรัล
เคม ีจ ำกัด (มหำชน)  

  1892   บรษัิทไทยเซน็ทรัลเคม ีจ ำกัด (มหำชน)  เลขที1่81-184  อำคำรกรุงศรกีรุงวัฒนำ ถ.รำชวงศ ์กรงุเทพฯ 
10100 

742 บรษัิท บรษัิทเพอสเพคเทค 
จ ำกัด 

  2105   บรษัิทเพอสเพคเทค จ ำกัด 50/98 หมู ่5 ถ.ตวิำนนท ์ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 

743 บรษัิท บรษัิทอนันตส์ง่เสรมิ
เกษตรกรรม จ ำกัด 

  1548   12/1 หมู ่9  เขตหลกัสอง กรงุเทพฯ 10110 

744 บรษัิท บรษัิทอตุสำหกรรม
น ้ำตำลอสีำน 

  1716   บรษัิทอตุสำหกรรมน ้ำตำลอสีำน เลขที ่5/55  ถ.ระนอง แขวงคลองเคย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 
10110 

745 บรษัิท หจก. ชัยชนะเกษตร     1067   90 หมู ่5  ถ.สระบรุ-ีหลม่สัก ต.นคิมล ำนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล จ.ลพบรุ ี15130 

746 บรษัิท หจก.ไนน ์พับบลชิชิง่    2004   หจก.ไนน ์พับบลชิชิง่ 91/1171  หมู ่11  ถ.รำมอนิทรำ ซ.รำมอนิทรำ 44  แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ 
กรุงเทพฯ 10230 

 


