รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

1
2
3
4
5
6
7
8

น.ส.กชพร วงศอาษา
นางกชพร สุธีระ
น.ส.กนกวรรณ กันธิยาวงศ
น.ส.กรกนก จันทราธนากุล
น.ส.กรรณิการ ปาประโคน
น.ส.กฤษญา ตันนุกลู
นายกองเกียรติ สิงหเสวก
สิบเอกคมสัน เพชรกอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักผังเมืองปฏิบัติการ
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

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

นายจารุวัฒน ศรีภูมิภักดิ์
น.ส.จิตรานุช พัสดุธาร
น.ส.จุฑามาศ กาเลี่ยง
น.ส.จุฑามาศ จงเจริญ
น.ส.เจนจิรา บุญคํา
น.ส.เฉลิมพร ทองคํา
น.ส.ชนพิชญา ชัยรส
น.ส.ชมพูนุท พงศสิทธิศักดิ์
นายชวพงษ ไทโส
นายชัยณรงค วงศตา
นายชานน เซียสกุล
นายชูพงศ์ วงศ์สมบัติ
นายณฤธนน อนุรักษ์
น.ส.ณัฐกานต์ ทรงกําพล
นางณัฐวริ นธร เจนสิริวฒ
ุ ิกลุ
น.ส.ณัณภัทร สัตรบุตร
นายดนัย คงเขียว
น.ส.ดารุณี พิมพลี
น.ส.ถิรวรรณ บุญวงศ
นายทักษดนัย ทุงสงค
น.ส.ทาริกา พูลศักดิ์
น.ส.ธนันทลดา ธนโชติธนินสุข

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วิศวกรรังวัดปฏิบตั ิการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
วิศวกรรังวัดปฏิบตั ิการ
นายช่างสํารวจปฏิบตั งิ าน
พนักงานบริ หารทัวไปปฏิบตั ิงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ
พนักงานบริ หารทัวไปปฏิบตั ิงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

31
32
33
34
35
36
37

นายธเนศ ปญญาดี
น.ส.ธิดารัตน ระวังการ
นายนนทนันท กอมาตย
นายนนทพัทธ จันทรประทีป
นายนพดล พลขันธ
น.ส.นภาพร ปญญากาศ
นายนฤเบธศ กลยณีย

นักผังเมืองปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานจังหวัดสระบุรี
สํานักงานจังหวัดตาก
สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สํานักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
กองเทคโนโลยีทําแผนที่ กรมที่ดนิ
สํานักงานจังหวัดตรัง
สํานักไตสวนการทุจริตภาครัฐ 3 สํานักงาน ป.ป.ช.
กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดพิจิตร
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
กรมที่ดิน
สํานักงานจังหวัดลําพูน
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขารอนพิบูลย
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
ศูนย์ข้อมูลแผนทีรูปแปลงทีดิน กรมทีดิน
สํานักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงาน ป.ป.ช.
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงาน ป.ป.ช.
สํานักงานที่ดินจังหวัดสระแกว สาขาอรัญประเทศ
สํานักงานจังหวัดขอนแกน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงาน ป.ป.ช.
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาศรีสงคราม ชวยราชการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขารัตภูมิ
สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด กรมที่ดิน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

38
39
40
41
42
43
44
45

นายนวพงษ ปทมจินตธํารง
นายนัฐพงค ณ อุบล
นายนัทธพล มากพุม
น.ส.นันทนา ติยะธนากูล
น.ส.นาถยา ฟองทอง
น.ส.นิราภรณ พูลแกว
นายนิรุตต ซอนจันดี
น.ส.บุณรดา กะเดช

นักวิทยาศาสตรปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วิศวกรรังวัดปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักผังเมืองปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

56

นายประยุทธ วิเศษคุณ
น.ส.ปวีณา เณรตากอง
น.ส.ปยะรัตน บุบผา
นายพงศกร ธัญญผล
นายพงศธร ตาวารัตน
นายพงษอิศรา ชัยเลิศ
นายพศิน สุวรรณเดช
น.ส.พัชรา กันตี
นายพัฒพงษ นันทราช
วาที่รอยตรีหญิงพิชญาภา
พัฒนธาดาสกุล
นายพิเชษฐ พรมมา

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

นายพิทยุตม แสงประเสริฐ
น.ส.พิมลพรรณ สุขเกษม
นายพีรพล คําชื่นวงศ
น.ส.ภรอิสรา จิตพิศาล
น.ส.ภาวิณี ไชยวัง
น.ส.ภาวิณี เอมโอช
นายภูมสิ ุข ลิ่มสุวรรณมณี
นายเมธา ศุภนาม
นายรอซีดีน อุมา
นายรัชกาล ภารังกูล
นายรัชพล บุญรับ
นายรัตนะ ชานุศร

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางเครื่องกลปฏิบตั ิงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

69
70
71
72
73

น.ส.รัตนาวดี ปญจบุรี
น.ส.รุงทิวา ปาเปย
นายรุงโรจน นาคทั่ง
น.ส.รุงอรุณ ปามุทา
นายลลนชิต สีจําปา

นักผังเมืองปฏิบัติการ
สถาปนิกปฏิบตั ิการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วิศวกรรังวัดปฏิบตั ิการ

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่ วย
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรสั
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดสระแกว
สํานักงานจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดปตตานี สาขาปะนาเระ
สํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาพัฒนานิคม
สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ
สํานักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานจังหวัดนครสวรรค
ศูนยขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานกงานทีด่ ินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขารอนพิบูลย
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สาขาบางคลา
สํานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานจังหวัดสิงหบรุ ี
กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่ทําการปกครองอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาศีขรภูมิ
สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดปตตานี สาขาสายบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมทีด่ นิ
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ (ชวยราชการสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแกว
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรอยเอ็ด
สํานักงานที่ดินจังหวัดสระแกว สาขาอรัญประเทศ
สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองเทคโนโลยีทําแผนที่ กรมที่ดนิ

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

74
75
76
77
78
79
80
81

น.ส.ละออ เทือกดอกไม
น.ส.วนิดา ศรีเฉลิม
น.ส.วรพรรณ รูปดี
น.ส.วรรณนิศา อามาตย
น.ส.วรัญญา พิชิตกุลปญญา
น.ส.วราพร ขจรเกียรติทวี
นายวิฑูร โยทะคง
นายวิทวัส สายเพิ่ม

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

82
83

นายวุฒิพงษ นาเอก
นายศุภนิตย ติงยะ

นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

84
85
86
87
88

น.ส.ศุภมาส ขําอนันต
น.ส.สงศิริ อินสุข
นายสมนึก นอยใส
น.ส.สมพร ทองลวด
นายสัญฐิติ ลานอก

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

89
90

นายสาโรช อภิวัชรกุล
นายสิทธินนท อบเชย

นักผังเมืองปฏิบัติการ
นายชางรังวัดปฏิบัติงาน

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

น.ส.สิรินณัฐ อินทรเอี่ยม
น.ส.สือนานิง สามะ
น.ส.สุกฤตา แกวพะเนา
น.ส.สุขจรัส มิขันหมาก
น.ส.สุธารัตน วงษบุญ
น.ส.สุนติ ย ฟูกลาง
น.ส.สุภภัชชญา ทองคําผุย
น.ส.สุภวรรณ วงษ์ สาํ ราญ
นายสุภทั ร ดอกไม้
นายสุรศักดิ ธนัชชาพิศทุ ธิ
น.ส.โสรายา สาเรป
น.ส.หนึงฤทัย ใจหงอก
น.ส.หอมจันทร์ ทองผา
น.ส.อภิชา ธนัตถ์สริ ิ
นายอภิเดช ดีพา
นายอภิวฒ
ั น์ พลลุน
นายอภิสทิ ธิ แก้ วศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักผังเมืองปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตรปฏิบตั ิการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบตั ิการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบตั ิการ
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก
สํานักงานจังหวัดสงขลา
สํานักงานจังหวัดนครพนม
สํานักงานจังหวัดเลย
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานจังหวัดนครปฐม
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ (ชวยราชการสํานักงานทีด่ ินจังหวัดสระแกว)
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขื่องใน
สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ ชวยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดเลย
สาขาภูกระดึง
สํานักงานที่ดินจังหวัดอํานาจเจริญ สาขาหัวตะพาน
สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดเลย
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ชวยราชการสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานจังหวัดปตตานี
กลุม งานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนครนายก
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
กองคลัง กระทรวงมหาดไทย
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สํานักจัดการทีดินของรัฐ กรมทีดิน
กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สํานักงานจังหวัดเชียงราย
สํานักงานจังหวัดนครนายก
กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สํานักงานทีดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้ าย
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมทีดิน
ศูนย์เดินสํารวจนครราชสีมา กรมทีดิน

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

นายอมร วัฒน์จิรานนท์
นายอมรเวช อุปถัมภากุล
น.ส.อรทัย อัตถาชน
น.ส.อลิสา หอมเฮ้ า
น.ส.อัชราภรณ์ กอนแก้ ว
นายอัศวิน ไตรพิพฒ
ั น์
นายอาทิตย์ สุยะจิตร
น.ส.อารญา ภูเ่ งินงามทศพร
นายอิทธิพทั ธ์ สกุลพันธ์ไชย
น.ส.อุบลรัตน์ ปานเพชร
นายเอกภาพ อังกาบ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน
นักวิชาการทีดินปฏิบตั ิการ
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน
นักวิชาการทีดินปฏิบตั ิการ
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ
นายช่างรังวัดปฏิบตั งิ าน

119
120

นายเอกวุฒิ มาเรื อน
นายเอกสิทธิ เซียงคํา

วิศวกรรังวัดปฏิบตั ิการ
วิศวกรรังวัดปฏิบตั ิการ

สังกัด/หน่ วย
กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
สํานักจัดการทีดินของรัฐ กรมทีดิน
สํานักงานทีดินจังหวัดศรี สะเกษ สาขาอุทมุ พรพิสยั
สํานักงานทีดินสาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว
สํานักงานทีดินจังหวัดสุโขทัย
สํานักงานทีดินจังหวัดสุราษฎร์ ธานี สาขาไชยา
กองเทคโนโลยีทําแผนที กรมทีดิน
สํานักงานจังหวัดชุมพร
สํานักงานมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
ช่วยราชการสํานักงานทีดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้ าย
อาคารรังวัดและทําแผนที กรมทีดิน
ศูนย์ข้อมูลแผนทีรูปแปลงทีดิน กรมทีดิน

