รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

1
2
3
4
5
6
7

น.ส.กนกภรณ ไชยแสง
น.ส.กนกวรรณ ขันหลวง
น.ส.กนกอร ภูวดลไพโรจน
น.ส.กรกฎ นิตยโชติ
นายกฤตพงษ ใจแขวง
นายกฤศ แอกทอง
นายกฤษฎา กลิ่นกุหลาบ

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบตั ิการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

8

นายกัมปนาท ดวงนิม่

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

นายกาหรีม ยาบา
นายกิตติ์ธนัตถ วงศรัตนปญญา
นายกีรติ บุญเจริญศักดิ์
นายเกรียงไกร ขามสี่
น.ส.ขวัญฤทัย พิพัฒนผล
น.ส.เขมญา เมาะสาแม
นายคําแผน เชียงทอง
น.ส.จริยาภรณ สมปู
นายจักรพันธ เตชะฤทธิ์
นายจักรพันธ นันทปรีชากุล
นางจันทณีย ดอเลาะ
นางจันทรจิราพร ยารังษี
นายจําเริญ มูลเรือน
น.ส.จิตรติมา หรุดคง
น.ส.จุฑาภรณ สุวรรณประทีป
น.ส.เจนจิรา อยูพะเนียด
น.ส.ฉัตรชญาภรณ ราชฟู
นายฉัตรชัย ธนาริยกุล
นายชโลธร ชานาม
นายชาญณรงค จันกิติ
น.ส.ชินิกา นันทวงศ
น.ส.ซูไฮลา อาแว
น.ส.ณัฏฐวรรกัญญ ศิริปณวงษ
นายณัฐกิตติ์ พูลเอี่ยม
จาอากาศโทณัฐวุฒิ คําโสม

นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นิติกรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิทยาศาสตรปฏิบตั ิการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

34
35
36
37

น.ส.ณัฐศิลา โทษาธรรม
น.ส.ณัฐดิ า พรหมพินจิ
น.ส.ดวงดาว ทวานนท
น.ส.ตวงรัตน จุมปาแฝด

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบตั ิการ

สังกัด/หน่ วย
สํานักมาตรฐานแลสงเสริมการรังวัดสวนสงเสริมการรังวัด กรมที่ดิน
กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชุมพร
สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดนครสวรรค สาขาตาคลี
ชวยราชการ สํานักงานที่ดินจังหวัดจังหวัดหนองคาย สาขาทาบอ
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด
ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแมฮองสอน
สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั
สํานักงานที่ดินจังหวัดอางทอง
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาตากใบ
สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาทาบอ
กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขารือเสาะ
สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขางาว
สํานักงานที่ดินจังหวัดนาน
สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาหวยยอด
สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง
สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั
สํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสยั
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานที่ดินจังหวัดปตตานี สาขาปะนาเระ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานที่ดินจังหวัดระนอง
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล
ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
สํานักงานจังหวัดสระแกว
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

38
39
40
41
42
43
44
45

นายธนวัต ชยานุคุณลิขิต
นายธนากร สิงหเทพ
นายธนาคม ทิพยสภาพกุล
น.ส.ธนาภรณ ฤทธิ์จีน
นายธนาภูมิ คงศรี
นายธนายุทธ โพธิ์นอก
นายธนิต นระทัด
น.ส.ธพวรภรณ ออนตะวงศ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

46
47
48
49
50

น.ส.ธัญลักษณ หิรัญ
นายธันวา ไชยกุล
น.ส.นภสร นิลวัฒน
น.ส.นภาลัย สาระชาติ
น.ส.นริศรา ศรีสรุ าษฎร

นิติกรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

นางนวรัตน พงษเพ็ชร
น.ส.นันทนภัส ทีหอคํา
น.ส.นัยนา กลาณรงค
นายนุกูล บุญทวี
น.ส.ปณิศา พราหมณโชติ
นายปวีณ ควรแยม
น.ส.ปวีณา พรประเสริฐ
น.ส.ปยธิดา ปูชนียพงศกร
นางปยนุช จิระแพทย
นายปยะฉัตร พงษลา
น.ส.พรนรินทร ประเสริฐดี

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักผังเมืองปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

62

น.ส.พรรณวรท พรหมจินดา

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

น.ส.พัชธธีรดา วิเชียรทอง
น.ส.พิชญทัลญ คณาสาร
น.ส.พิชยา แคลวภัย
น.ส.พิมพณดา ตันแกว
นางพิมพอัปสร มีหลง
นายพีรวัส สุขทอง
น.ส.เพชรรัตน บุญเรือง
น.ส.เพ็ญนภา วรรณวงศ
น.ส.แพรวพรรณ จันทรศัพท
นายภราดร เสรีสมบูรณ

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบตั ิการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

สังกัด/หน่ วย
กองวิเคราะหวิจัยและทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี
สํานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ สาขาน้ําปาด
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สาขาคําชะอี
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กรุงเทพมหานคร
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด กรมที่ดิน
สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาบอพลอย
สํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย สาขาสตึก
สํานักมาตรฐานและการรังวัด ชวยราชการสํานักงานที่ดนิ จังหวัดตรัง
สาขาหวยยอด
สํานักงานที่ดินจังหวัดอํานาจเจริญ สาขาหัวตะพาน
สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักงานทีดินจังหวัดแมฮองสอน
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานที่ดินปราจีนบุรี สาขากบินทรบุรี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดตรัง สาขาหวยยอด
สํานักงานทีด่ ินจังหวัดสุรินทร สาขาศีขรภูมิ
สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ
สํานักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วปา
สํานักงานที่ดินจังหวัดลําพูน สวนแยกบานธิ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนาน
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําปาง
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาลาดยาว
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
(พระนครศรีอยุธยา)

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

นางภัคภร โพธิส์ า
น.ส.ภัทรษมนต ผดุงกิจอนันต
นายภาณุพงศ ถาปนตา
น.ส.ภาวิณี หาญกลา
น.ส.ภาสินี มาตไทย
นายภูมิ ปฏิสันถาวร
น.ส.มงกุฏรัตน เขื่อนสุวงค
นายมานิตย รัตนการุณจิต
น.ส.ยุรฉัตร สิงหขา
น.ส.รุงราวรรณ จิตรชื่น
นางลดาวัลย คุมหินลาด
น.ส.วนิดา ประสาทศรี
นายวรฉัตร พลชํานาญ

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
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87
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91
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94
95
96
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99
100
101
102
103
104
105

นายวรุตม ยังถาวร
นายวศิน ขอนยาง
นายวัฒนา สัพโส
น.ส.วันเพ็ญ อาเทศ
นายวิชชา ชูเมือง
นายวินัย แกวบุญชู
นายวิริยะ คําโปธิ
น.ส.วีรนุช อินทสิทธิ์
นายวีระพล บินฮายีเอซา
นายศรัณย เพชรพันธ
น.ส.ศิริพร ทวมโพธิ์แกว
นายเศรษฐวุฒิ เพ็งพุม
นายสมใจ คํามณีจันทร
นายสิทธิชัย ประเสสัง
น.ส.สุกญ
ั ญา เอมโคกสูง
นายสุพัฒนพงศ บุญยก
น.ส.สุภัทรวดี แสงงาม
นายสุรกิจ นุตราวงศ
น.ส.สุวิชาดา คันทัพไทย
นายเสกสรรค โพธิ์จาทุม

นิติกรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบตั ิการ
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฎิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

106
107
108
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น.ส.เสาวนีย จันทสอน
นายอนิวรรตน มีจันทร
นายอนุชาติ ตะระรัมย
นายอนุรักษ แอบคํา

นักผังเมืองปฏิบัติการ
นายชางสํารวจปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขากงไกรลาศ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล
ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดพังงา
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุงสง
สํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตาก
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน
สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
สํานักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแมสอด
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาชุมพลบุรี
สํานักงานที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสําโรง ชวยสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสกลนคร สาขาพรรณานิคม)
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
สํานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงปาดี
สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย
สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานจังหวัดระยอง
สํานักงานทีด่ ินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยนาท
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
สํานักงานจังหวัดชุมพร
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดแมฮองสอน
สํานักงานที่ดินจันทบุรี ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
สาขาพรรณานิคม
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
สํานักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
OSM อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
นครพนม

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ
110
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118
119
120

ชือ-สกุล
น.ส.อนุสรา สุขชวย
นายอนุสิทธิ์ ภิรมราช
นายอรรถพล ถีราวุฒิ
นายอรรถพล แสงแกว
นายอลงกรณ นุกูลรักษ
นายอาณัติ นันทะเนตร
นายอาบัส สะนิ
นายอิศรุต โภชาคม
นายอิสมาแอล ปาโฮะ
นายเอกชัย บุตรขุน
นายฮาซัน สะอูน

ตําแหน่ ง
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏบัติงาน
นายชางรังวัดปฎิบัติงาน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาบานนาสาร
สํานักงานที่ดิน สาขาโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สํานักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
สํานักงานจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดปตตานี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส

