
ลําดับที่ ตําแหน่ง สังกัด
1 นาย กิตตินันท์ จ่ันศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม) สป. 1
2 นางสาว จุฑาภรณ์ อ่อนดีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ สป. 2
3 นางสาว กัญชนา ทรัพย์หล่ํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสํานักงานจังหวัดสกลนคร สป. 3
4 นางสาว ณิชากร ปาวะรีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี สป. 4
5 นาย ชลวีร์ ขจรบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสํานักงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ สป. 5
6 นางสาว ปัทมนันท์ โชติกิจเรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) สป. 6
7 นางสาว เนตรนภา ลําดับพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สป. 7
8 นาย คมสันต์ คงอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร สป. 8
9 นาย ณฐชน วงษ์ขํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร สป. 9
10 นาย อานุภาพ จักรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ สป. 10
11 นาย อัครเดช คล้อยบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู สป. 11
12 นางสาว วศินี วิรานันท์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดพิจิตร สป. 12
13 นางสาว ชมพู่ เอ่ียมสอาด นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี สป. 13
14 นางสาว วรากรณ์ ก้านเหลือง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชลบุรี สป. 14
15 นางสาว สุกัญญา โพธิจาทุม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครปฐม สป. 15
16 นางสาว ธัญลักษณ์ บุญมาก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพัทลุง สป. 16
17 นาย ปฐวี ไชยเสน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต สป. 17
18 นาย ปิติพงษ์ บุญช่วง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิจิตร สป. 18
19 นาย อิศรา พันธุ์รัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระนอง สป. 19
20 นาย สมฤทธิ์ ลิ้มวนานนท์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดราชบุรี สป. 20
21 นาง กาญจนา  มะลาหอม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น ปค. 1
22 นางสาว วรุณกาญจน์  โกมาก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี ปค. 2
23 นาง ศรีสุดา  นาชัยเพิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง  กรมการปกครอง ปค. 3
24 นางสาว สินีนุช  กําเหนิดทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง  กรมการปกครอง ปค. 4
25 นางสาว เพชรรัตน์  อริยะวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี ปค. 5
26 นางสาว ปรมทพร  คชกฤษ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ปค. 6
27 นางสาว พัฒนา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปค. 7
28 นางสาว นราภรณ์  สานตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา ปค. 8
29 นางสาว ภัทรา  เรืองเที่ยง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปค. 9
30 นางสาว ศิริรัตน์  วงษ์เนียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี ปค. 10
31 นางสาว ชุมนุมพร  เพ็ชรรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ปค. 11
32 นางสาว ปวีณา  สาธุจรัญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี ปค. 12
33 นางสาว ชนาภา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ปค. 13
34 นางสาว อรสา  บุตรแสนคม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี ปค. 14
35 นางสาว ภัทราภรณ์  โคตมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ ปค. 15
36 นางสาว ทรายขวัญ  เหล็งเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วิทยาลัยการปกครอง  กรมการปกครอง ปค. 16
37 นางสาว มาลาตี  แก้วอู๋ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ ปค. 17
38 นางสาว รุ่งนภา  สะราคํา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอภาชี  จังหวัดพระนครอยุธยา ปค. 18
39 นางสาว หนึ่งฤทัย  เตชะสาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ปค. 19
40 นางสาว สุพัตรา  ปัญญาดง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด ปค. 20
41 นาง ลัดดาวรรณ  ลําแขก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ ปค. 21
42 นางสาว ธนัชพร  อินกองงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปค. 22
43 นาง มลิกา  เรืององอาจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปค. 23
44 นางสาว พยอม  ตุ้นพุดซา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา ปค. 24
45 นางสาว สุรีย์  ชูละออง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปค. 25
46 นางสาว ภัทราภรณ์  ศรีปินตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ปค. 26
47 นาง พนิดา  สมภักดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ ปค. 27
48 นางสาว ชญานุศภัฒค์  ชูสิงแค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ปค. 28
49 นางสาว รัตนาภรณ์  แซ่อุ่ย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี ปค. 29
50 นาย ปริญญารัฐ อยู่คง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ปค. 30
51 นางสาว อําพรรัตน์ ลพเกตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพจ.กําแพงเพชร พช. 1
52 นางสาว กมลพร เดชะพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพจ.สงขลา พช. 2
53 นาง ปราณี ทองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองคลัง พช. 3
54 นางสาว ศิริวรรณ สันทวี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพจ.จันทบุรี พช. 4
55 นางสาว ศิริพร จรไกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพจ.นครสวรรค์ พช. 5

ช่ือ - สกุล
 7 ธ.ค. 60

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 48
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 12 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จํานวน  99  ราย



ลําดับที่ ตําแหน่ง สังกัดช่ือ - สกุล
 7 ธ.ค. 60

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 48
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 12 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จํานวน  99  ราย

56 นาย ชนะพล ศิริวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถาบันการพัฒนาชุมชน พช. 6
57 นางสาว นฤมล ศรีสอาด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพจ.ราชบุรี พช. 7
58 นาย สุวรรณ์ ตะเคียนเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พช. 8
59 นางสาว ทิพวรรณ แดนคําสี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพจ.เลย พช. 9
60 นางสาว น้ําฝน ทิพย์ดาลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพจ.ปทุมธานี พช. 10
61 นางสาว รัตติกาล ซุยใจทัศน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพจ.นครปฐม พช. 11
62 นางสาว ศิริ ลือมงคล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานเลขานุการกรม พช. 12
63 นางสาว ศศิประภา ศิริเลิศชีวกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานเลขานุการกรม พช. 13
64 นางสาว สุธาพร โลหะการก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองแผนงาน พช. 14
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85 นางสาว ฐายิกา  จานสิบสี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน สถ. 5
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