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น.ส.กฤชพร คุณรักษา
นายกสิวัฒน อินตะชัย
นายกัมปนาท เพชรสังกฤษ
น.ส.กัลยวรรธน คงสมจิตต
นายกิตติพงษ ยศรุงเรือง
นายกิตติศักดิ์ โตะดุสน
นายเกียรติพงษ ใจลังกา
นายโกวิทย ชุมชวย
น.ส.ขนิษฐา กลอมจาด
น.ส.จันทนา ภาชนะพูล
น.ส.จันทิภา คงศรี
นายจิระศักดิ์ ริโยธา
น.ส.ชนาพร เหลาไชย
นายชัยฉมา คนชุม
นายโชคอนันต แดงเอียด
นายไชยา บุบผาชาติ
น.ส.ญาตาวี ลือทองจักร
นางณัฐพร กลัดแปน
น.ส.ณิชาภัทร พุม่ เข็ม
น.ส.ณิลนิ มาภิวงค์
นายดนัยวัฒน์ ธนู
น.ส.ดวงหทัย แก้ วใส
น.ส.ดาวิกา ศรี วิชยั
น.ส.ติณณ์พิมญชุ์ โชตวัฒนโภคิน
น.ส.เตือนใจ มุขดาพันธ
น.ส.ทัศนีย สาแกว
น.ส.ทิวาภรณ จิตรภิรมย
นายธงชัย บุปผาชาติ
น.ส.ธนพร มโนลา
นายธนาคม สมมาตร
น.ส.ธนิตา เอี่ยมงาม
นายธนิศร สุปญ
 ญารักษ
นายธเนศ ปาลาศ
น.ส.ธมลวรรณ ทรัพยฤทธา
น.ส.ธันยชนก ปงเมือง
น.ส.ธันยธิชา เกิดผล
นายธีรชัย ชัยภูมิ
นายนคร พุทธรัตน
นางนงเยาว ภักดิ์ใจ

ตําแหน่ ง
นักวิทยาศาสตรปฏิบตั ิการ
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะห์ผงั เมืองปฏิบตั ิการ
เจ้ าพนักงานทีดินปฏิบตั ิงาน
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบตั ิการ
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
นิติกรปฏิบตั ิการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่ วย
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาทาตะโก
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตราด
สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาชุมแสง
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดยะลา
สํานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ สาขาน้ําปาด
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานที่ดินอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแกงครอ
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะป
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีสาขาแกงคอย
สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาน้ํายืน
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาทาตะโก
กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมทีดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชลบุรี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่ จังหวัดสุรินทร
สํานักงานที่ดินอําเภอโคกเจริญ ชวยราชการ สํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
สํานักงานที่ดินอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศอ.บต.
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง
สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาทายาง
ชวยราชการ สํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ สาขากุฉินารายณ
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาหนองจอก
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร สาขาศีขรภูมิ

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
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ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

น.ส.นงลักษณ ทองใส
น.ส.นรินทรธรา ใจสม
น.ส.นิภาภรณ พอใจ
น.ส.นุชศรา ชาฎา
นายบัณฑิต ลอยชื่น
นายบุญชัย ศรีไพร
น.ส.เบญจพร ลิม้ ติ้ว
นายปกรณ มูลสมบัติ
นายปฏิพากย สวางศรี
น.ส.ปฐิญตา แกวกับทอง
นายประเสริฐ แซจู
นายปรัชญา แกวแดง
น.ส.ปรียวัลย คงเจริญ
นางปวรวรรณ นนทภา

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตรปฏิบตั ิการ
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

น.ส.ปาริตา นามวงษ
น.ส.ปาวีณา มาสืบ
น.ส.ปยนุช ดอนไชย
น.ส.ปุณยนุช สมสกุล
นายพงศกร สวนแสน
น.ส.พรธิภา นันทิกิตติราษฎร
น.ส.พรธิภา แสงนาค
น.ส.พรพิมล กองเนตร
นายพระคุณ อินมะตูม
น.ส.พลับพลึง สุขแจม
น.ส.พวงผกา หลวงลัด
นายพุฒิเมธ เพชรผอง
น.ส.แพรวา บุญสม
น.ส.ภัทรปณัช นะวาระ
นายภาณุพงศ สละเจริญ
นายภูชิสส สิทธิมงคล
นายภูมินทร อารินทร
นายมนูญชัย จันทรา
น.ส.มลาพร แสนอุบล
น.ส.มะลิวัลย ดวงมา
น.ส.มาริน เทพบุดดา
น.ส.มาลี ทองสุข
น.ส.ยุพิน บุญหวาน
นายโยธิน จูงพงศ
น.ส.รัตนา หมอมเป

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบตั ิการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน
นักวิทยาศาสตรปฏิบตั ิการ
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาตาคลี
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว
สํานักงานที่ดินจังหวัดชับนาท สาขาหันคา
สํานักอํานวยการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาบานตาขุน
สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล
สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบานโปง
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ศอ.บต.
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค
สํานักงาน ป.ป.ช.
สถาบันปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สัญญา ธรรมศักดิ์ ป.ป.ช.
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบานคาย
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาตาคลี
สํานักสารสนเทศและประชาสัมพันธ ศอ.บต.
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากชอง
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบานหมี่
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดพังงา
สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักตรวจราชการ ป.ป.ช.
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขากงไกรลาศ
สํานักงานที่ดินอําเภอบอเกลือ
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพราว
สํานักงานที่ดินจังหวัดนาน สาขาปว
สํานักงานที่ดินจังหวัดสระแกว จังหวัดสระแกว
สํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาบอพลอย
สํานักงานที่ดินจังหวัดระนอง
สํานักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

น.ส.รุงนภา บัวคลี่
น.ส.ลดาวัลย อรุณราษฎร
น.ส.ลัดดาพร โทเล
น.ส.ลัดดาวัลย กุลสิงห
นายวรพงศ ดีคําวงค
นางวรรณเพ็ญ ฮอยปด
นายวัฒนชัย สายสุข
นายวันชัย แกวมรกฎ
นายวาทิตย ปริธสิ าร
น.ส.วารุณี ชนะภัย
นายวิธิวัต ชุรินทร
น.ส.วิภัทรวรรณ เกตุวัน
น.ส.วิภา กินณรินทร
น.ส.วิมลพรรณ มงคล
นายวิศรุต ชาววิวัฒน
นายวีรพล ทะภา
นายศรัณยพงษ มากบุญ
นายศิริชัย ทุงสง
น.ส.ศิรินทิพย ลาภมูล
น.ส.ศิริพรรณ จินาเดช
นายสมเกียรติ ดีมนั
น.ส.สิริพร ยอดดําเนิน
น.ส.สุกญ
ั ญา สิงโหพล
น.ส.สุจารี ย์ พลรักดี
น.ส.สุจิราภรณ์ สายน้ อย
น.ส.สุดารัตน์ ดูดดืม
น.ส.สุดารัตน์ รักเกิด
น.ส.สุธารัตน์ แลพวง
น.ส.สุภา กาญจนวงศ์
น.ส.เสาวคนธ์ บุตรดีศกั ดิ
น.ส.โสภิดา เรื อนใจ
นางโสภิตา ประทุมชาติ
นายอนุพงษ์ ขุนทอง
ว่าทีร้ อยตรี อนุพนั ธ์ บุตรโยจันโท
นายอนุรักษ์ วรรณชุ่ม
นางอภิญญา วรวงษ์

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
เจาพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้ าพนักงานทีดินปฏิบตั ิงาน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
นักส่งเสริ มการปกครองท้ องถินปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
นักส่งเสริ มการปกครองท้ องถินปฏิบตั ิการ
เจ้ าพนักงานทีดินปฏิบตั ิงาน
เจ้ าพนักงานทีดินปฏิบตั ิงาน
เจ้ าพนักงานทีดินปฏิบตั ิงาน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานเลขานุการกรม กรมที่ดนิ
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
สํานักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
ศูนยขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน
สํานักงานที่ดินอําเภอแมจริม จังหวัดนาน
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค สาขาทาตะโก
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
สํานักงาน ป.ป.ช.
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นนครนายก
สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่ จังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานที่ดินอําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดนครสวรรค
สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหลมสัก
สํานักงานทีดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะพานหิน
สํานักงานทีดินสาขาหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานทีดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา
สํานักงานทีดินจังหวัดพังงา สาขาตะกัวป่ า
สํานักงานทีดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม
สํานักงานทีดินจังหวัดสุโขทัย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครศรี ธรรมราช สาขาท่าศาลา
สํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้ องถินจังหวัดราชบุรี
ศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สํานักงานทีดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช
สํานักงานทีดินจังหวัดสุโขทัย สาขากงไกรลาศ
สํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้ องถินจังหวัดสระบุรี
สํานักงานทีดินอําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
สํานักงานทีดินจังหวัดราชบุรี
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี
สํานักงานทีดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายชื อผู้เข้ าอบรมการเป็ นข้ าราชการทีดี รุ่นที
ลําดับ
115
116
117
118
119
120

ชือ-สกุล
น.ส.อมรรัตน์ อารักษ์ สนอง
น.ส.อรสิริพิมพ์ ศรี คําลือ
น.ส.อรอุมา สีมว่ ง
น.ส.อัจฉรา ชูชืน
นายอิสมะแอ ยูโซ๊ ะ
นายเอกชัย พูลอําไพ

ตําแหน่ ง
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
นักส่งเสริ มการปกครองท้ องถินปฏิบตั ิการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ

สังกัด/หน่ วย
สํานักงานทีดินจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
สํานักงานทีดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่
สํานักงานทีดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
สํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้ องถินจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้ องถินจังหวัดตราด

