รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

1

น.ส.กนกวรรณ ธาระปราบ

นักบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร
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31
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33
34
35
36
37
38
39

น.ส.กฤตติกา หงสหิน
นายกฤษณะ เหล็กศิริ
น.ส.กฤษธนมนต กมลเวช
น.ส.กาญจนา ประเสริฐ
น.ส.คชภรณ พรมวงค
วาที่ รอยตรีคมกริช แกวผล
นายคมสัน สนัส
นายคุณากร จิระวัชร
นายจักรกฤษณ เกตุสุวรรณ
นายจักรวัฒน ชินรัตน
น.ส.จันทนา ฮองตน
น.ส.จันทรา บุญศิริ
นายจํารัส มานะเสน
นายจิรานนท ศิรมิ าลาตัง
นางจุฑารัตน หวยทราย
น.ส.เจนจิรา นาคสมพันธ
นายเจษฎา ชดพรมราช
นายฉัตรชัย ศรีโยธา
นายเฉลิมกรุง มณีศรี
นายเฉลิมชนม ออกสุข
นายเฉลิมพล ขําละมาย
นายชยพล บุญกอง
นายชาญวิทย พรมเพ็ชร
นายเชาวนวัศ นุนศรี
นายณรงค กาวิโล
นายณัฐ สุทธิ
นายณัฐชัย ทับเที่ยง
น.ส.ณัฐฌากร ดวงคุณ
นายณัฐดนัย วรรณวงษ
นายณัฐากร นวลนิ่ม
น.ส.ณัฐิกา เดชครุฑ
นายดาราศักดิ์ หนูขาว
นายทนงศักดิ์ บูรณเจริญ
นายทวีศักดิ์ แกวมะโน
นางทิพยพรัตน แสงพันธ
นางทิพาพร เยาวพันธ
นายธนเดช นอยสุข
นายธนพล เกษตะระ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ
พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาหนาที่ปกครองปฏิบตั ิงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ปกครองปฏิบตั ิงาน

สังกัด/หน่ วย
สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สัญญา ธรรมศักดิ์
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (นครสวรรค)
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
สํานักงานจังหวัดชัยนาท
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดชลบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกระบี่
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบ ป.ป.ช.
สํานักงานจังหวัดเลย
ที่ทําการปกครองอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดหนองคาย
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด กรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมทีด่ นิ
สํานักงานจังหวัดลพบุรี
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดราชบุรี
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด กรมที่ดิน
สํานักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานจังหวัดตราด
สํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย สาขาสตึก สวนแยกคูเมือง
สํานักงานจังหวัดนครพนม
กองเทคโนโลยีทําแผนที่ กรมที่ดนิ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดนิ
สํานักงานจังหวัดสกลนคร
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด กรมที่ดิน
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดนครนายก
สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด กรมที่ดิน
ที่ทําการปกครองอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

นายธนภัทร ปานเพ็ง
น.ส.ธนัชชา ชมภูนิช
นายธนัญชัยวุฒิ บุรีแกว
นายธราภาส เสือสกุล
นายธีรยุทธิ์ มั่งมี
นายนพดล วินาถา
นายนพพร ปนทะยา
น.ส.นฤมล บุญเนื่อง
น.ส.นวลวรรณ ฉวีวรรณ
น.ส.นาตยา ภาวะนา
นางน้ําใจ สายเปย
น.ส.นิดา กุฎเี ขต
นางนิตยา แสงกลาง
นายนิธศิ แพรดํา
นายนิพล วงควิวงค
น.ส.นิภา พรมจําปา
น.ส.นิศารัตน ศรีวิพัฒน
นายบงกช สุขแสงรัตน
นายปกรณ วิลามาศ
นายปฏิวัติ คําลีมัด
นายประยงค ชัยเสน
นายปริญญา ศรียาบ
นายผดุงศักดิ์ พันโพธิ์
นายพงศกร นันทแกว

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบตั ิการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ปกครองปฏิบตั ิงาน
เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางโยธาปฏิบัติงาน

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

นายพงษสิทธิ์ คงราช
นายพรรษิษฐ ปานแดง
นายพลภัทร สุขเถี้ยม
นายพินัย นาคสุวรรณ
นายพิศลย หลังนุย
นายไพศาล ไชยเพชร
นายภัควัฒน ทัดเทียม
น.ส.ภัชษนัญฑ จันตัน
นายภาคภพ สนิทวงศ ณ อยุธยา
นายภาคภูมิ ประกอบผล
นายภาณุวัฒน วรีฤทธิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางโยธาปฏิบัติงาน

75
76
77

นายภูวนาท พรมมา
นายมณฑก เกษมเมือง
น.ส.เมธญา รัตนสําอางค

นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาหนาที่ปกครองปฏิบตั ิงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ

สังกัด/หน่ วย
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดนิ
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมทีด่ นิ
สํานักงานจังหวัดระนอง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาเชียงดาว
กองคลัง กรมที่ดิน
กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่ทําการปกครองอําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครนายก
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด กรมที่ดิน
สํานักงานที่ดินอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดนิ
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดลพบุรี
ศูนยขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดนิ
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
สํานักงานจังหวัดยโสธร
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง.
สํานักงานจังหวัดพิจิตร
สํานักงานจังหวัดชัยนาท
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดนิ
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ทําการปกครองอําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานสงเสริมการปองครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

นายยอดชาย สมรเนตร
น.ส.เย็นจิต วรวงค
น.ส.รัชนี โพธิ์พันธะราช
นายรุงโรจน หมั่นมา
นายวชิรนนท ทามาศ
นางวณิชชา จิตธรรมมา
นายวรวัฒน ใจแสน
นายวัชรกรณ นามมณี
นายวัทธิกร สมบัติโต
นายวิธาน จันทรนาลาว
น.ส.วิภาวดี รอดเกิด
น.ส.วิลาวรรณ ขันขวา
นายวิวัฒน สายเส็ง
นายวีรพจน ธีรชาญวิทย
นายวีระนนท จากผา
นายเวชยันต เสาเวียง
นายศรัณยพัชร ศรีพุทธา
นายศักดิ์เกษม ทองมาก
น.ส.ศิริวรรณ เขื่อนคํา
นายสมชาย สุภาสุข
นายสมศักดิ์ อิทธิภิญโญภาพ
น.ส.สรญา ศรีทองแจง
นายสันติวุฒิ พั่วพันธ
นายสาคร คงแกว
นายสิทธิกร นวนเมือง

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

นายสิทธิชัย ศรีสวาง
นายสิทธิเดช ศรีจันทรฉาย
นายสิริชนม มุงทอง
นายสุดฤทธิ์ พลทอง
นายสุทาทร จันทรหอม
น.ส.สุธาสินี อาทิตยเทีย่ ง
วาที่ร.ต.หญิงสุนิสา สายนาค
นายสุปญญา พินดอน
น.ส.สุพรรษา แกวจรัญ
น.ส.สุพตั รา เฟองธรรมขจร
นายสุเมธ ประเสริฐสม
นายสุรพงษ รักษาทรัพย
นายสุรภัค พูลออย

ตําแหน่ ง
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ปกครองปฏิบตั ิงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ปกครองปฏิบตั ิงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาหนาที่ปกครองปฏิบตั ิงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาหนาที่ปกครองปฏิบตั ิงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่ วย

สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
ที่ทําการปกครองอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
สํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพังงา
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว
กองเทคโนโลยีทําแผนที่ กรมที่ดนิ
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
ที่ทําการปกครองอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานจังหวัดนครพนม
ที่ทําการปกครองอําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว
ที่ทําการปกครองอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง กรมที่ดิน
สํานักงานจังหวัดสิงหบุรี
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด กรมที่ดิน
สํานักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบ ป.ป.ช.
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพราว
สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่ กรมที่ดิน
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระนอง
ศูนยประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ป.ป.ช.
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
สํานักงานที่ดินจังหวัดอางทอง กรมที่ดิน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุงสง
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
สํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดพิจิตร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดชลบุรี
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด กรมที่ดิน
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

นายสุวิศิษฏ แสงเอื้ออังกูร
น.ส.เหมหงส จันทรอักษร
นายอดิศักดิ์ เกลี้ยงรส
นายอดิสรณ ทิพยศริ ิสุข
นายอนุชิต เฉลิมมิตร
นายอมรฤทธิ์ เนินผา
นายอาทิตย โคตัน
นายอานนท แสงเมือง
น.ส.อารีรัตน บุญสวัสดิ์
นายอิทธิฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายอิบรอเฮง อาแซ
นายเอกฉัตร รอดคืน

ตําแหน่ ง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ปกครองปฏิบตั ิงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาหนาที่ปกครองปฏิบตั ิงาน

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานจังหวัดตราด
สํานักงานที่ดินอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดสตูล
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระนอง
ที่ทําการปกครองอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง

