รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

น.ส.กรรณิกา จันทะมัน
น.ส.กรรณิกา สางใส
นายกฤษกรรณ คํารศ
น.ส.กัญญณณัฏฐ เปย มอยู
นายกุลพัทธ ชูสังข
น.ส.กุสมุ า ทองจํารัส
นายขันติยากร หนองขา
นายคณิตนนท อินทสิทธิ์
นายจตุพล มีตา
นายจักราวุธ ศรีวภิ ักดิ์
น.ส.จันทรจริ า จอมแปง
น.ส.จีรณา กอเกียรติ
นายเจษฎา สามารถ
นายฐนศักดิ์ หลิมแดง
น.ส.ณัฐปภัสร ดวนสันเทียะ
น.ส.ดุษฎี อยูอําไพ
นายตรีดี สุวรรณชาตรี
นายทรงพล แกวตา
นายทศวรรษ ปญญาแกว
น.ส.ทัศนีย คําสม
น.ส.ทิพยสุดา ขุนทิพย
นายธนพล โพธากาญ
นายธนวรรษ สิงหกุล
น.ส.ธนิดา นอยโนนทอง
นายธีระ ขําวิเศษ
นายนภพล มาลัย
น.ส.นภาพร ยิ้มรักญาติ
น.ส.นวรัตน เพชรพวงพิพัฒน

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สถาปนิกปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักผังเมืองปฏิบัติการ
สถาปนิกปฏิบตั ิการ

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

น.ส.นันทพร โยชนชัยสาร
น.ส.นันทรัตน เนียมปาน
น.ส.นันทอรอันน เนียมรัตน
น.ส.นาถยา บุญตา
นายนิรุต หัตถะผะสุ
น.ส.นุชจรี กุลเทียนประดิษฐ
น.ส.เบญจวรรณ มาทา
นายปกรณ พุทธพรหม
นายปฏิภาณ เริ่มคิดการ
นายประทีป แกวเจริญ
นายปริภัทร ปูวัง

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิทยาศาสตรปฏิบตั ิการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง
สํานักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอาวลึก
สํานักงานที่ดินจังหวัดนาน สาขาเชียงกลาง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดราชบุรี
สํานักงานจังหวัดนครพนม
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่ จังหวัดนครนายก
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (นครสวรรค)
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพิจิตร
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
สํานักงานจังหวัดสกลนคร
สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
สํานักงานจังหวัดหนองคาย
กองคลัง กรมที่ดิน
สํานักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองทอม สวนแยกเกาะลันตา
สํานักงานจังหวัดสระแกว
กรมที่ดิน
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานที่ดินฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
สํานักงานจังหวัดสกลนคร
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ชวยราชการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
สํานักงานที่ดินจังหวัดระนอง
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาทาอุเทน สวนแยกบานแพง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานจังหวัดหนองคาย

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

40
41
42
43
44
45

นางปรียาภรณ ทักคุม
น.ส.ปารมาภรณ โพธิเ์ อี่ยม
น.ส.ปารวี เทพประสิทธิ์
น.ส.ปยดา อินเทพ
น.ส.ปยนุช รายาจิตร
น.ส.พชรมน พรมชา

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

น.ส.พนิดา บัวโท
น.ส.พรพิมล กุลวงศ
น.ส.พรเพ็ญ อยูรอง
น.ส.พรวลัญช ตองทรัพยอนันต
น.ส.พิไลพร ครุฑเผือก
น.ส.เพ็ชชรัช สมเกลี้ยง
น.ส.ภัทราวดี สีหะวงค
จาอากาศเอกภาณุพงศ ไชยวุฒิ
นายภูวดล พรหมวิชัย
น.ส.มณีผล ราชกระโทก
น.ส.มนัสนันท จันทรเพ็ง
น.ส.มาลัยพร วงศใหญ
น.ส.ยาลีตา แสมา
นายรัฐพล บุตรโพธิ์
นายรัฐพล ทิพยสุวรรณ
นางรุงนภา สุรินทร
น.ส.รุงนภา ยิม้ ยวน
น.ส.ละไมมาด โสภาเวทย
จาสิบเอกละออง เปรมปรี
น.ส.วนิษฐา ฦาปญญา
น.ส.วรวรรณ กิติศุภวงศ
นายวรัญู ชูคดี

นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สถาปนิกปฏิบตั ิการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักผังเมือง
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นักผังเมืองปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

68
69
70
71
72

นายวัชรพล จงใจภักดิ์
น.ส.วัชราภรณ หนูเจริญ
นายวันชัย โคตคํา
น.ส.วารินทร รสหวาน
นายวิทวัส ทองนาค

นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

73
74
75
76

น.ส.วิยดารัตน ภูทับทิม
น.ส.วิไลวรรณ เหลืองทองอราม
นายวีรศักดิ์ ขําเกิด
นายศราวุฒิ จําหงษ

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
สํานักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาบาเจาะ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตราด
สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขายานตาขาว
สํานักงานที่ดินจังหวัดจันบุรี สวนแยกแหลมสิงห
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
สํานักงานที่ดินจังหวัดนาน
สํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงหบุรี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดสตูล
สํานักงานจังหวัดตราด
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานที่ดินอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม
สํานักงานจังหวัดหนองคาย
สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
ที่วาการอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
สวนสงเสริมมาตรฐานการรังวัด ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัด
อุตรดิตถ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุงสง
สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทรบุรี
สํานักงานที่ดินสาขาบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางคกู ชวยราชการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ
สํานักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาทายเหมือง
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอางทอง
สํานักงานจังหวัดหนองคาย

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

น.ส.ศิรมิ าศ ผาหยาด
นายศิวภูมิ พรายสี
นายศุภกร ชางเผือก
นายศุภชัย พรหมจักร
น.ส.สายสุณีย มนตรี
น.ส.สาลินี ประสานทรัพย
นายสิโย โสภณ
น.ส.สุธริ า พัดชา
น.ส.สุภัค พลงามเลิศ
น.ส.สุภาพร คํามะลิ
น.ส.สูงสุด คุมภัย
นายเสกสรร คงงาม
นายเสริมศักดิ์ คูคํา
นายอนุรักษ นาคตาขุน
นางอภิญญา ดวงเงิน
นายอภิเดช พงษพันธ
นายอภิวัฒน ถือความสัตย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
สถาปนิกปฏิบตั ิการ
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

94
95
96
97
98
99
100

น.ส.อรวรรณ ขวัญสมคิด
นายอัครพล ไชยนา
นายอัครวิชญ สังขประคอง
น.ส.อัจจิมา กองบิน
น.ส.อัจฉรา ออภูมิ
น.ส.อําภา โคตรสมบัติ
น.ส.อิศราภรณ วงลคร

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักผังเมืองปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธ
สํานักงานจังหวัดตราด
สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (นครสวรรค)
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วปา
สํานักที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาเขายอย
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอวัฒนานคร
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว
สํานักงานที่ดินจังหวัดรอยเอ็ด สาขาเกษตรวิสยั
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ
สวนสงเสริมมาตรฐานการรังวัด ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัด
อุตรดิตถ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงปาดี
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดขอนแกน สาขาหนองเรือ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
สํานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี
สํานักงานที่ดินปทุมธานี สาขาลําลูกกา

