
ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล เลขสมำชิก สังกัด ลำยมือช่ือ

1 นางสาวสุจิตรา   ธ ารงสมบัติ 405 บ านาญ

2 นายสุกิจ เวสสเมฆินทร์ 3453 ส. สมุทรปราการ

3 นายวิชัย   นาคสุวรรณ 3682 บ านาญ

4 นายแหลมฉาน   พลายสีนิล 5407 บ านาญ

5 นายนัฐพงศ์   ภัสสราวุธ 5678 บ านาญ

6 นางสาวพุทธชาติ   ทิพย์ภัทรา 6107 บ านาญ

7 นางหฤทัย   ราชศิริส่งศรี 6262 บ านาญ

8 นายสมจิตร   สุวรรณสม 6620 บ านาญ

9 นายค าจร   เพ็ชรสุทธ์ิ 7283 บ านาญ

10 นางชลัยรัตน์   ทวีโพธิรัตน์ 7286 บ านาญ

11 นางธนวรรณ   ฉัตรนพคุณ 8109 บ านาญ

12 นางสาวศรีรัตน์   แสงเสถียร 8567 บ านาญ

13 นายพีระพัฒน์   เมฆพัฒน์ 8573 บ านาญ

14 นางสุดา   ประดิษฐ์ทรัพย์ 8621 บ านาญ

15 นายชาตินิยม   อุดมเดช 8740 บ านาญ

16 นางดวงรัตน์   พ่ึงพิง 9293 บ านาญ

17 นางกนกนันท์ อรรณพเพ็ชร 9452 สชอ.

18 นายดิเรก   วรรณคาม 9910 บ านาญ

19 นางประนอม   ช้ัวทอง 9968 ช่วยราชการสาขาพระประแดง

20 นายยงยุทธ  จตุภัทรกุล 10052 บ านาญ

21 นางสาวจารุนันท์   ยงภูมิพุทธา 10210 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

22 นางสุมาลี   รุจิราบัตร 10211 บ านาญ

บัญชีรำยช่ือ

ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี 2565

วันอังคำรท่ี  14  กุมภำพันธ์  2566



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล เลขสมำชิก สังกัด ลำยมือช่ือ

23 นางนิทรา   แย้มบุตร 10271 บ านาญ

24 นายวิบูลย์ รัตนโชติช่วง 10731 บ านาญ

25 นางพัชยา   กันตังกุล 11318 บ านาญ

26 นางรัตนวดี  จตุภัทรกุล 11561 กทผ.

27 นางสาวจารุวรรณ   เกตุตระกูล 11697 กองการเจ้าหน้าท่ี

28 นางธิติมา ศิริคง 12080 สจร.

29 นางศรีนวล   ร่วมเจริญรักษ์ 12453 สคทช. (เดิมกองงานเลขาธิการฯ)

30 นางฐิติมา   เข็มกลัด 12466 กองฝึกอบรม

31 นางสาววรวีร์   แจ้งสว่าง 12644 กองคลัง

32 นางสายธาร สิงห์ทา 12679 กองการพิมพ์

33 นางรัชฎา   หลงแก้ว 12815 บ านาญ

34 ว่าท่ีร้อยตรีสานิต   บุญยะวุฒกุล 12929 บ านาญ

35 นายสุวรรณ ย้ิมสมบุญ 13055 บ านาญ

36 นางสุวรรณา   พูลทรัพย์ 13567 สนส.

37 นายกนก   ฮวบเจริญ 13719 บ านาญ

38 สิบตรีสอพินยา   บินหะซัน 13799 บ านาญ

39 นายประมวล   หมวดแทน 13828 กตร.

40 นางสาวอนงค์ พรมเด่ือ 13878 ส. สุพรรณบุรี สาขาสองพ่ีน้อง

41 นายสมบัติ   อินทรีย์ 14110 ลูกจ้างกองฝึกอบรม

42 นางสาวพัชราภรณ์   หอมระร่ืน 14113 ศรท.

43 นางภริตา   มีบุญ 14264 สจร.

44 นายสมดาว   โลหกิจ 14288 บ านาญ

45 นายปวงพล   มหาพล 14667 บ านาญ
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล เลขสมำชิก สังกัด ลำยมือช่ือ

46 นางสาวมาลัย   ฉิมเฉลิม 14699 สจร.

47 นิภารัตน์ ร่ืนภาคเพ็ชร 14850 กองแผนงาน

48 นางสุรีรัตน์   รุ่งเจริญ 14868 สจร.

49 นายศาสนพงษ์   เกษะวงศ์ 14984 บ านาญ

50 นายพลธน   พิชญาวุธ 15097 ส.กทม. สาขาบึงกุ่ม

51 นางเสาวลักษณ์   วสุรักษ์ไพบูลย์ 15163 ส.กทม. สาขาห้วยขวาง

52 นายสมาชัย   ช้ันทองค า 15178 ลูกจ้างกองพัสดุ

53 นางสาววิไลพร   หงษ์หิรัญกุล 15548 ส.สิงห์บุรี

54 นายมนัส   เบ้ืองสูง 15619 บ านาญ

55 นางรุ่งนภา   รุ่งเรืองใจเพชร 15636 สชอ.

56 นางทับทิม   ทิพย์พิลา 15727 สทส

57 นางสาวเยาวลักษณ์   พงษ์ปรีชา 15895 กองการเจ้าหน้าท่ี

58 นางวิภาดา  สรัสสมิต 15937 ส. สมุทรสาคร

59 นางสาวลัดดา   งามสรรพกิจ 15942 สนส.

60 นางสาวสมยา พร้อมมูล 15960 สจร.

61 นางสุจิรา   แซ่ล้ิม 16103 บ านาญ

62 นางสาคร อ่ิมรัตน์ 16226 ส. ชัยนาท

63 นางสาวราตรี   ลูกอินทร์ 16279 กองแผนงาน

64 นางมลฤดี   อุ่นใจ 16296 กองแผนงาน

65 นางสาวจารุณี ทองประดู่ 16316 กองฝึกอบรม

66 นายธงชัย   เนตรวชิรกุล 16450 สอ.ธารโต จ.ยะลา (ช่วย กตร.)

67 นางสาวชมนิศา   วะระทุม 16544 บ านาญ

68 นางกาญจนา   วงศ์วีระชัย 16593 บ านาญ
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล เลขสมำชิก สังกัด ลำยมือช่ือ

69 นายวิทยา   แซ่ต้ัง 16669 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

70 นางสาวปุญชรัสม์ิ   เอ๊ียวชัยพร 16689 กองการเจ้าหน้าท่ี

71 นายไพชยนต์ อ่ิมเพชร 16819 ส. กาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย

72 นางอารีวัลย์ ไชยพร 17001 กองฝึกอบรม

73 นางจรัสศรี   กมลพนัส 17050 สจร.

74 นายบรรจง   จัดงูเหลือม 17293 ส. สุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง

75 นางผกาสิทธ์ิ ทองสม 17313 กตร.

76 นางสาวพรทิพย์   รัตนพันธ์ 17314 กองแผนงาน

77 นางสาวจินตนา   แสงวิมาน 17337 กองการเจ้าหน้าท่ี

78 นางสุชัญญา คุ้มครอง 17349 กองแผนงาน

79 นางสาวเลขา พัสสระ  17453 สจร.

80 นางสาวขนิษฐา วงศ์สวัสด์ิ 17467 ส านักจัดการท่ีดินของรัฐ

81 นายสมหมาย เงินเกิด 17487 ส านักงานเลขานุการกรม

82 นางจริยา    คงอินทร์ 17488 ส านักงานเลขานุการกรม

83 นายเด่นชัย   พิมพาคุณ 17531 กองพัสดุ ช่วยราชการ ฝอ.

84 นางวิลาวัณย์   วิศาลสวัสด์ิ 17595 สนส.

85 นางสาวเกศสุดา   ชมโคกสูง 17631 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

86 นางปาริชาติ สิงหะผลิน 17632 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

87 นายธีรชาติ   กลับเนียม 17659 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

88 นายปิยะพันย์   อบแย้ม 17791 กองฝึกอบรม

89 นางสาวสุรดา   ศรีทาพักษ์ 17796 ช่วยราชการ ศปท.

90 นางสาวจันทร์เพ็ญ   ขุนพิลึก 17858 ส.ระยอง

91 นางอาภรณี เงินเกิด 17891 ส านักงานเลขานุการกรม
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล เลขสมำชิก สังกัด ลำยมือช่ือ

92 นางสาววรรณกร   ปัญติ 17957 ส.อุทัยธานี

93 นางสาววันเพ็ญ   ชาญเพราะ 18152 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

94 นางสาวธนัญช์สินี   ส่งวิรุฬห์ 18283 บ านาญ

95 นายอนุสรณ์   ค าฟู 18269 กทผ.

96 นางสาวภัทราวรรณ   ยศปัญญา 18358 ศปท.

97 นางศิริเพชร   ยอดอุดม 18406 บ านาญ

98 นายทชภณ   เย็นบ ารุง 18412 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

99 นางศิริรัตน์   ไชยมนตรี 18485 บ านาญ

100 นางสาวกชกร   สมเสียบ 18531 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

101 นางสาววรนุช   พงษ์ดี 18677 ศูนย์ข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน

102 นางสาวสุพัตรา   สุชีวะ 18692 ส านักจัดการท่ีดินของรัฐ

103 นางสาวประภัสสร   พลวี 18699 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

104 นางสาวนันทิมา   มีมานาน 18839 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

105 นายธานินทร์   นาเมืองรักษ์ 18866 กองพัสดุช่วยราชการ กทผ.

106 นางสาวสุนิตย์ เชิญทอง 18887 กองแผนงาน

107 นางสาวนภาพร สายะบุตร 19016 สจร.

108 นายณัฐพล   วิริยวัฒนะ 19034 ศรท.

109 นางสาวมาลินี   อยู่แดนเมือง 19187 สนส.

110 นางสาวปาริชาต   สุวรรณเป่ียม 19315 กองฝึกอบรม

111 นายเอกภัทร   พานิชย่ิง 19395 ส านักงานเลขานุการกรม

112 นางสาวนิตยา   แสงเพชร 19540 สจร.

113 นางสาวกมลนัทธ์   ศิริพัฒนานันทกูร 19592 กองการเจ้าหน้าท่ี

114 นางสาวศิริพร   แจ่มศักด์ิ 19672 สทส.
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล เลขสมำชิก สังกัด ลำยมือช่ือ

115 นางสาวพรรณทิพย์   ร่วมวงศ์ 19679 สนส.

116 นายจิระพัฒน์   ศรีคนองเกียรติ 19893 บ านาญ

117 นางสาวสุภัทราวดี   พลีบัตร 19945 สจร.

118 นายทรงศักด์ิ วัฒนศรี 19990 บ านาญ

119 นายทรงศักด์ิ วัฒนศรี 19997 บ านาญ

120 นางสาวมณทิพย์   จีนใหม่ 20055 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

121 นางสาวเพ็ญแข เข็มปัญญา 20084 สสธ.

122 นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สายตา 20097 สทส.

123 นายสุเทพ   เหล็กนาค 20156 บ านาญ

124 นางสาวจุติพร   ภาคย์ประเสริฐ 20177 กองแผนงาน

125 นางสาวพรทิพย์   สินธพเรืองชัย 20213 ลูกจ้างกองฝึกอบรม

126 นายศิรพงศ์   สุขมหา 20235 สนส.

127 นางเรไร   มังคละชาติกุล 20251 กองการเจ้าหน้าท่ี

128 นางสมศรี   ศรีลาภา 20410 ส. สระบุรี

129 นายอลงกรณ์   อริยากร 20513 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

130 นางสาวนภัสสร  นพฤทธ์ิ ค าทอน 20565 บ านาญ

131 นายศักด์ิสิทธ์ิ อุ่นจิตสมปอง 20702 กองการเจ้าหน้าท่ี

132 นางสาวกัญชลี   นาคะเกศ 20776 สจร.

133 นางสาววริศดา มณีโชติ 20795 กองแผนงาน

134 นายศิริชัย ขนอม 20902 ส านักจัดการท่ีดินของรัฐ

135 นายภาณุวัฒน์   อัศวเสนีย์ 20904 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

136 นางอรพินท์   อัศวเสนีย์ 20955 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

137 นางสาวสุพัตรา   เอ็นดูราษฎร์ 21012 ส านักจัดการท่ีดินของรัฐ
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138 นางสาวสุกัญญา   พุทธสอน 21036 กองการพิมพ์

139 นายธเนศ   งามประเสริฐ 21169 กองการเจ้าหน้าท่ี

140 นางสาวปรมัตถพร พูลศรี 21250 ศูนย์ข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน

141 นางสาวญาณีมาศ ประเสริฐโสภา 21256 กองแผนงาน

142 นางสาวพนารัตน์   บัวเข็ม 21259 สนส. ช่วยราชการ กตร.

143 นายสุริยะ สังข์สาคร 21287 ส.กทม ส.ลาดพร้าว

144 นางสาวเจนจิรา   ฟูช่ืน 21311 กองแผนงาน

145 นางศุภิดา   สัตตบุศย์ 21331 สมส.

146 นางสาวเพ็ญศรี   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 21374 สมศ.

147 นายภัทรพล ยอดใส 21385 สมส.

148 นายยศพนธ์   ปลอดทอง 21386 สจร.

149 นางสาวกาญจนา วิเชียรวรรณกูล 21470 กองคลัง

150 นางสาวปรียา   สุริรมย์ 21626 ส านักงานเลขานุการกรม

151 นายอนันต์ลาภ   เลิศผลบุญ 21658 ส านักงานเลขานุการกรม

152 นางสาวจารุนันท์   อภัย 21763 ศูนย์ด ารงธรรม

153 นางสาววีรนุช ปานย้ิม 21901 กลุ่มตรวจสอบภายใน

154 นางสาวสนทนา สุขใจ 21989 ศาลแพ่งตล่ิงชัน

155 นางสาวอภิรดี ช านาญเหนาะ 22055 กองแผนงาน

156 นางสาวสุวรรณี อภิบาลศรี 22328 กองแผนงาน

157 นางปวีณ สว่างอารมย์ 22402 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

158 นางปารดา   พรหมประสิทธ์ิ 22574 กองฝึกอบรม

159 นายจักรพรรด์ิ   ชนะณรงค์ 22581 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

160 นายสุเทพ   น้อยนารถ 22607 สชอ.

161 นางแสงเดือน ศรียงยศ 22761 กองพัสดุ
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162 นางสาวชัชวรรณ์ จัตุรัส 22820 ส านักจัดการท่ีดินของรัฐ

163 นางสาวกนิษฐนันท์   พงษ์วิจิตร 22920 กองแผนงาน

164 นายปิยณัฐ ซ่ึงบางยาง 23033 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

165 นางสาวอรพิน   เป้าทอง 23068 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

166 นางสาวกฤติยาภรณ์    สายดวงต๊ิบ 23098 กองการเจ้าหน้าท่ี

167 นางจุฑามาศ คล้ายหิรัญ 23128 สสธ.

168 นางสาวณิชาภา   ภูวรีต้นสกุล 23475 กลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าท่ี

169 นางสาวเมทิกา   หาญสวัสด์ิ 23520 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

170 นายสุชาติ กันเท้ียม 23550 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

171 นางสาวกนกวรรณ กมัณฑา 23648 ส านักจัดการท่ีดินของรัฐ

172 นายชัยสิทธ์ิ   ทิมจิต 23804 ศูนย์ข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน

173 นางสาวสุพัตรา   แสงทอง 23916 ส านักจัดการท่ีดินของรัฐ

174 นางสาวนิศารัตน์   ทวีทรัพย์ 23953 กตร.

175 นายศตวรรษ มุกดาหาร 24043 กทผ.

176 นายสรไกร   บ าเพ็ญบุญ 24099 สจร

177 นางสาวชุติมา ไกรฤกษ์โอฬาร 24216 ส านักจัดการท่ีดินของรัฐ

178 นางจิรพร   เจริญศิริชัยกุล 24265 สจร.

179 นายจุฑาวัชร  บุญทอง  24584 สจร.

180 นางปิยะวรรณ์   รุ่งเรือง 24628 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

181 นายอนุพงษ์   สุริยาวงษ์ 24759 ศูนย์ข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน

182 นายเอกสิทธ์ิ เซียงค า 24818 ศูนย์ข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน

183 นางสาวฐิภาภรณ์   อินทร์ประสิทธ์ิ 25047 กองฝึกอบรม

184 นายณรัณธร   หาญวีรกุล 25168 ส. สมุทรปราการ สาขาบางพลี

8



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล เลขสมำชิก สังกัด ลำยมือช่ือ

185 นางสาวพัชรีย์ นิจจันทร์พันศรี 25355 ส านักจัดการท่ีดินของรัฐ

186 นางสาวธภสนันท์   วิชิตกูล 25356 ส านักจัดการท่ีดินของรัฐ

187 นางสาวน้องนุช   แซ่ต๊ัน 25449 กองคลัง

188 นางสาววราภรณ์   ช่ืนตา 25478 กองคลัง กรมท่ีดิน

189 นายพัทธ์   ทันนิเทศ 25500 กองการเจ้าหน้าท่ี

190 นางสาวนาตอนงค์   เชิดชูสดใส 25507 กองแผนงาน

191 นางสาวลมสงบ   หอมเศรษฐี 25558 กองตรวจราชการกรมท่ีดิน

192 นริศรา หรุ่นสูงเนิน 25695 ส านักจัดการท่ีดินของรัฐ

193 นางสาวนริศรา   หรุ่นสูงเนิน 25696 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

194 นายวรุฒ   ทับแสง 25697 ศูนย์ข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน

195 นายอธิวัชร สังข์จันทราพร 25729 ศรท.

196 นางสาวพิรญาณ์   รัตโนดม 25845 กลุ่มตรวจสอบภายใน

197 นายพิพัฒน์   วงษ์ฤทธ์ิ 25945 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

198 นายจารุวัฒน์   นวลเอียด 25996 สจร.

199 นางสาวณัฏฐธิดา   แสงสุระธรรม 26009 กองแผนงาน

200 นายสุรัตน์   ก าแพงแก้ว 26028 กองเทคโนโลยีท าแผนท่ี

201 นางสาววิลาสินี   กีรติวิมลรัตน์ 26076 สชอ.

202 นางสาวธนาภรณ์   อินข าเครือ 26080 กองการเจ้าหน้าท่ี

203 นางสาวศศิกานต์   รังสีวงกตทิพย์ 26103 กองแผนงาน

204 นางสาวรักชนก   เช้ือชา 26163 กองฝึกอบรม กรมท่ีดิน

205 นางสาวสุภาลักษณ์   ภารกุล 26204 กองแผนงาน

206 นายอนุสรณ์ สุขสถิตย์ 26241 ส. ชัยนาท สาขาหันคา

207 นายธนายุทธ   ป่ินรัตน์ 26288 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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208 นางสาวกุลธิดา   กุลเกษ 26289 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

209 นางสาวปาริชาติ คงแก้ว 26310 สจร.

210 นางสาวภัทราภรณ์   ไม่คร้ามศึก 26384 กองฝึกอบรม

211 นางสาวอลิสา   วัลลานนท์ 26390 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมท่ีดิน

212 นายทวีศักด์ิ   วงษ์แก้ว 26393 กลุ่มตรวจสอบภายใน

213 นางสาวสุทารัตน์   โกจานันท์ 26394 กลุ่มตรวจสอบภายใน

214 นางสาวอรพรรณ   มุ่งหมาย 26395 กลุ่มตรวจสอบภายใน

215 นางสาวนฤมล รักษาพล 26444 ศูนย์ข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน

216 นางสาวกัญญ์กุลณัช   ง่วนทอง 26453 ศูนย์ข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน
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