รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น.ส.กมลวรรณ เกตุแกว
นายกรณกวินท ธนากุลกันตินันท
น.ส.กฤตพร ธรรมรักษ
จ.ท.กฤษฎา โปธาตุ
นายกฤษฎา สาระวรรณ
นายกานต บุญมารัตน
นายกิตติศัพท พิมพทอง
นายกีรติ สงเอียด
น.ส.เกศกานต ศรีสวัสดิ์
นายจักรกฤษณ นามฤทธิ์

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักผังเมืองปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

11
12
13
14

นายจักรินทร แพทยพิทักษ
น.ส.จามจุรี สมใจ
น.ส.จิรพรรณ โรมา
น.ส.จิราพร เฉลยผิว

วิศวกรรังวัดปฏิบตั ิการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิทยาศาสตรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

น.ส.จีรภา นอมสูงเนิน
นายจุฬาชัย วรรณศิริ
นายเจษฎา สุริพล
น.ส.ชณัธฐา ชูมั่น
นายชนาวิวัฒน ชนาวิวัฒนธน
น.ส.ชนิสรา จันทรฉาย
นางชมภู เถื่อนโต
น.ส.ชรินรัตน ลีกระจาง
น.ส.ณฐิยา ครุวรรณ
นายณรงคศักดิ์ โคตรสุวรรณ
นายณัฐกานต มาศเมฆ
น.ส.ณัฐชนก มานัส
นายดาราพงษ การุณวงศ
น.ส.ทักษกร ราชาไกร
น.ส.ธนิฎฐา เอี่ยมใจดี
นางธิดารัตน กําจัดภัย
น.ส.นภัสร ศรีพิมาย
นายนรินทร มูลติด๊
นายนเรศ อิ้วเจริญ

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
ชางรังวัดปฏิบัติงาน

34
35
36
37

น.ส.นันทนภัส นามคํา
น.ส.นันทณภัสส ดวงมณี
น.ส.น้ําผึ้ง มั่นประสงค
นายนิสิต ราศรี

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่ วย
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด
สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ
หนวยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
กลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานที่ดินจังหวัดปตตานี
สํานักมาตรฐานออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดมหาสารคามสาขาโกสุมพิสยั
กองเทคโนโลยีทําแผนที่ กรมที่ดิน
ที่ทําการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด ชวยราชการ สํานักงานที่ดิน
จังวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักงานที่ดินจังหวัดแมฮองสอน สาขาปาย
กลุมงานตรวจสอบภายในระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดสกลนคร
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระบุรี
ที่ทําการปกครองจังหวัดเลย
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
ศูนยเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดนาน สาขานานอย
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด ชวยราชการ
สํานักงานทีด่ ิน จ.นครพนม สาขาทาอุเทน สวนแยกบานแพง
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ที่ทําการปกครองอําเภออุทุมพรพิสัย
สํานักงานจังหวัดสิงหบรุ ี
กรมที่ดิน

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ
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ชือ-สกุล
น.ส.นุชจรีย ทองรัตน

ตําแหน่ ง
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่ วย

สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาพรรณานิคม
นายบัณฑิต กาญจนวัฒกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานจังหวัดชลบุรี
นางปยะวรรณ รุงเรือง
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัตกิ าร
กรมที่ดิน
นางเปมิกา ธรรมสอน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นายพงษอํามาตย อามาตยทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดหนองคาย
น.ส.พรทิพย ไพฑูรย
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
กรมที่ดิน
น.ส.พรพิมล ดาษผักแวน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทามวง
ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
นายพิษณุวัฒน นราพันธ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ศูนยเดินสํารวจออกโฉนด
ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
นายพิสิฐ หอมเชย
นักวิทยาศาสตรปฏิบตั ิการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
น.ส.ภัทรกันย บํารุงหงษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
สํานักงานจังหวัดระยอง
นายมงคล เย็นขัน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังหวัด ชวยราชการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
น.ส.มนัสนันท อินตะจักร
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ที่ทําการปกครองอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
นายยุทธพงษ นิลประพันธุ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดแมฮองสอน
นางยุวดี กะมณี
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
น.ส.เยาวพร อุดมพฤกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ที่ทําการปกครองอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
น.ส.ระเบียบ สันติธรรมเมธี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดหนองคาย
น.ส.รัชนี จินดาศรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
น.ส.รัฐพร ปรัชญาวรานนท
นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบตั ิการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองพระนครศรีอยุธยา
น.ส.รัตนพร จันทรเจริญ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดขอนแกน
น.ส.รัสรินทร จันทรพิมลนิธี
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
น.ส.ลินดา วงคพิมพ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางวรากุล หงษบินโบก
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ
นางวราลักษณ โชติชื่น
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
น.ส.วศินี กมลวารินทร
นิติกรปฏิบตั ิการ
กองการเจาหนาที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายวัชรกร ถาวรวิสิทธิ์
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมทีด่ นิ
น.ส.วันทนีย สองแกว
นักวิชาการตรวจสอบภายในจังหวัดสระแกว สํานักงานจังหวัดสระแกว
น.ส.วาริศา เสยกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ที่ทําการปกครองอําเภอฆองชัย
นายวิทวัส บุตรโพธิ์
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
นายวิวัฒนา พลคํา
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
สังกัดสํานักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา ชวยราชการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
นายวีรวัฒน ปงพยอม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดอางทอง
นายศรัญู ทองภู
สถาปนิกปฏิบตั ิการ
สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
น.ส.ศิริเพ็ญ พั้วคุณมี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ที่ทําการปกครองอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
นายศุภณัฐ ทองโพธิ์
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
น.ส.สกลธวรรณ ทิพกวีย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
หนวยตรวจสอบภายในจังหวัด จังหวัดตาก
นายสถาพร ชนะชนม
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

น.ส.สมใจ เอื้อจิตอารี
นายสมชัย นวลดี
นายสมพร พะละดี
น.ส.สมัย เชื้อไชย
นายสรัญู วุฒินิธิกร
นายสัญญลักษณ วงคอินตา
นายสิทธิโชค แกวปฐม
น.ส.สิริกานต ทรัพยมี
น.ส.สุกญ
ั ญา มโนรื่น
นายสุณัฐพนธ ตรีทศ

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัตกิ าร
นายชางรังวัดปฎิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

83
84
85
86
87
88
89

น.ส.สุนทรี พลยศ
น.ส.สุพตั รา หงอกชัย
น.ส.สุภัททา ทองใส
นายสุรยิ ัน ยศหลา
น.ส.สุวิชาดา ออนนาง
นางหทัยทิพย บุญสง
นายอติชาต ธนูสนธิ์

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
วิศวกรรังวัดปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

นายอนุพงษ สุริยาวงษ
นายอนุรักษ โอชารส
น.ส.อัจฉรา โอชาอัมพวัน
นายอัฏฐากร สมศิลป
น.ส.อาทิตยา เลื่อนฤทธิ์
น.ส.อาภรณ หนูแกว
น.ส.อาภา เพ็งเลิก
น.ส.อาริศา คุณทะนัง
น.ส.อาริสา คลองแคลว
น.ส.อุไรวรรณ ปองนาน
นายฮาริส โพธิ์ดาํ

วิศวกรรังวัดปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
วิศวกรรังวัดปฏิบตั ิการ

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงราย
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดระยอง สํานักงานจังหวัดระยอง
ศูนยขอมูลรูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน
สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
กลุม งานยุทธศาสตรฯ สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
ที่ทําการปกครองอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยตรวจสอบภายในจังหวัดยะลา
กองเทคโนโลยีทําแผนที่ กรมที่ดิน
สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่ทําการปกครองจังหวัดสุโขทัย
สํานักมาตรฐานและการรังวัด ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ
กลุมงานบริหารจัดการขอมูล ศรท. กรมที่ดิน
สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับชาง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปตตานี
สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ที่ทําการปกครองอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด ชวย ส.ยานตาขาว จังหวัดตรัง
กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
กองเทคโนโลยีทําแผนที่ กรมที่ดิน

