รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

1
2

นายกฤษณชัย กฤษอัมร
นายกีรติ ผลสมบัติ

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

3

น.ส.ขวัญฤทัย ศิลารักษ

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

น.ส.ขวัญสุดา พรรณา
นายคมสัน วองไว
นายคุณากร ทรงเย็น
นายจตุพล บุญเสนา
นายจักรพันธ แวววีรคุปต
นายจักรายุทธ คงดี
นายจาตุรนต วันเพ็ญ
นายจิรวัฒน สรรเพชร
น.ส.จิระภา วงษสวัสดิ์
น.ส.จิราวรรณ สิงหดารา
นายชัชจ ชัชวาลานนท

นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบตั ิการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

15
16
17

น.ส.ชัชญาภัค เปงดอย
นายชีวภัทร สวิงสุวรรณ
นายเชษฐา อาษาราช

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

18
19

น.ส.ฐาดา บุญสง
สํานักวิศวกรรมการผังเมือง

นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัตกิ าร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

20

นายณัฐชยา มีสา

นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน

21

น.ส.ณัฐรุจา ชนะเดช

นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน

22
23
24
25
26

นายณัฐวัฒน์ จงจิตสถิตมัน
นายณัฐวัตร มโหฬาร
นายณัฐวุฒิ ถนอมนิม
นางนิศาชล ลําแกว
นายเดชา พัดกระจาง

นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน
วิศวกรโยธาปฏิบตั กิ าร
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

27

น.ส.ติชิลา แข็งแรง

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

28
29
30

นายเตชินท เทพสมบัติ
นายถิรพัฒน เมฆเขียว
น.ส.ทิพยวรรณ อรรคนิตย

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทรบุรี
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ ชวยราชการสํานักงานที่ดินจันทบุรี สาขา
ทาใหม
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย
กลุมงานศูนยดาํ รงธรรม สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่ จังหวัดสระบุรี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาบรรพตพิสยั
กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดราชบุรี
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดอางทอง
ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม
กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดแพร
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย
สํานักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
กลุม่ งานบริ หารยุทธศาสตร์ กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ฝังอันดามัน
(ภูเก็ต) กลุม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคใต้ (ส่วนหน้ า)
สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ช่วยราชการสํานักงานทีดิน
จังหวัดปราจีนบุรี
สํานักมาตรฐานและส่งเสริ มการรังวัด ช่วยราชการสํานักงาน
ทีดินจังหวัดตาก
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมทีดิน
สํานักงานทีดินจังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี สาขาทายาง
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเลย สาขาภูกระดึง
สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
สํานักงานที่ดินจังหวัดแมฮองสอน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

31
32
33
34
35

นายธนชัย สมบูรณ
นายธนพัฒน มั่นศิลป
น.ส.ธนัชพร นาคปทุมสวัสดิ์
นายธนากร ปญญาฤดีพร
นายธรรมนันท บอเกิด

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

36
37
38
39

นายธิษณะ เรืองศุข
นายธีระวัฒน สีมาฤทธิ์
นายนพพนธ ศรีเนตร
นายนพรุจ มีสุข

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

40
41
42
43

น.ส.นริศวรรณ สุจันดา
น.ส.นาตยา หารทะเล
น.ส.นาถติกาญจน บุญยอด
นายนิกร สมหารวงศ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

44
45
46
47
48

น.ส.นุจรินทร พิมพจันทร
นายบดีศร นิจธรรมสกุล
นายบวรลักษณ ดุสอน
นายบัญชา อภิวงค
นายปฏิเวธ เกตุพงษพันธุ

นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

49
50
51
52
53

นายประจวบ พิกลุ ทอง
นายประชา สุธรรมปวง
น.ส.ปาณิสรา นิมมา
นายปติพงศ ทิพยเกษร
น.ส.ปยดา กสิพันธ

นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

54

นายปยะณัฐ นอยศรี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

55
56

นายพงศพล ภูพุฒ
นายพงศพิชัย ชุมสุวรรณ

นิติกรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

57
58

นายพริษฐ องอาจ
นายพันธุธิช สีเทา

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

59
60
61
62

นายพิพัฒน มาชานันท
น.ส.พิมพพนิต วันเพ็ญ
นายพีระศักดิ์ มั่นคง
นายเพชรบดินทร ชุมภูศรี

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่ วย
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดสระแกว
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดนครนายก
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานที่ดินนครสวรรค สาขาทาตะโก
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดพิจิตร
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดปทุมธานี
สํานักงานที่ดินจังหวัดปตตานี ส.สายบุรี
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดพะเยา
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร
กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดขอนแกน
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพือ่ การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน
จังหวัดภูเก็ต
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่ จังหวัดแพร
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสกลนคร
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงาน
จังหวัดระยอง
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพือ่ การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
สํานักมาตรฐานการออกหนังสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสุราษฎรธานี สาขาพุนพิน
สํานักงานที่ดินจังหวัดสระแกว
กลุม งานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

63
64
65
66
67
68

น.ส.เพ็ญพิศุทธิ์ แกวถม
นายไพบูลย สุวรรณรัตน
นายไพโรจน บริพันธ
น.ส.มานิกา สันทัด
นายยุวรัตน ทีคะกุล
นายวธัญู เรืองแกว

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

69
70
71
72
73

น.ส.วนิดา ลอยใหม
นายวรพิทักษ ศรีนวล
น.ส.วรรณณิชา สุขนิรันดร
นายวรากร สิงหกุล
นายวันอาสา เกษธีระกุล

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

74

นายวิชญพล พีระพันธุ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

75

นายวีรพัฒน เวียงจันทร

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

76
77
78
79
80

นายวีรวุฒิ ศรีชาย
นายวุฒิไกร โคตรพรม
นายศฤงคาร เสนหา
น.ส.ศิรลิ ักษณ คันธะวงค
น.ส.ศิริวรรณ ชมเชยโฉม

นิติกรปฏิบตั ิการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

81

นายศุภวิชญ วงษอุรา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

82
83
84
85
86
87
88

น.ส.ศุภักษร ประกอบยอง
นายสมเจตน พรานนก
น.ส.สมใจ แสนโคตร
วาที่ ร.ต.สายันต ยิ้มขลิบ
นายสิทธิโชค ธูปกลาง
น.ส.สิริพร โคตรพันธ
นายสุกิตติ์ บุญมา

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายชางเทคนิคปฏิบตั ิงาน
นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

89

นายสุทธิพงษ มุลมอม

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

90
91
92

นายสุรวัฒน สอนดา
น.ส.เสริมศิริ พุทธิมาปญญรัตน
นายอดิศักดิ์ พิมพิลา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

93
94

นายอธิป ยอดนิล
นายอภิชัย คําลําปาง

นายชางโยธาปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ

สังกัด/หน่ วย
ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาทายเหมือง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระนอง
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทรบุรี
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสงขลา
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานจังหวัดยะลา สาขายะหา
กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดตาก สาขาแมสอด
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพือ่ การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดลพบุรี
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
(ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาดานซาย
กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดบุรีรมั ย
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดลพบุรี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพะเยา
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด ชวยราชการสํานักงานทีด่ ิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพือ่ การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดระยอง
ที่ทําการปกครองอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาบอพลอย
ที่ทําการปกครองอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ ชวยสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
สาขาเทิง
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
อุดรธานี
กลุมงานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดสกลนคร
กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนราธิวาส
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี
กองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

95

นายอภิวัฒน พิมพอุบล

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

96
97
98
99
100

นายอัครเดช ปาระเคน
นายอัมเรศน สิงหทวีศักดิ์
นายอานนท์ เรื องน้ อย
นายอิสระ วัฒนศิริ
นายเอกรัตน์ สุนทรภักดี

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นิติกรปฏิบตั ิการ
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน

สังกัด/หน่ วย
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด ชวยราชการสํานักงานที่ดนิ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาปราณบุรี
สํานักงานทีด่ ินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
สํานักงานทีดินจังหวัดนครนายก
สํานักงานทีดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง

