
ล าดับที่ ต าแหน่ง สังกัด
1 นาย อนุวฒัน์ ชารีวงศ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัมุกดาหาร สป. 1
2 นาย ไกรวชิญ์ สุตาวงค์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัส านักงานจงัหวดับึงกาฬ สป. 2
3 นาย สิทธชิัย เพ็ชรพูล นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัพิจติร สป. 3
4 นางสาว เพ็ญนภา วรรณวงศ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัส านักงานจงัหวดัระยอง สป. 4
5 นาย นูร์มัน หะยีมะสาและ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักบริหารกลางส านักงานศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ สป. 5
6 นาย วสพล กิตติโชควฒันา นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา) กลุ่มยทุธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน (ส่วนหน้า) สป. 6
7 นาย สัตยา วรรณวงศ์กา นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัอุทัยธานี สป. 7
8 นาย จารุวทิย์ คงนคร นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดันนทบุรี สป. 8
9 นางสาว กัญญาพัชร ศรีอินทร์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัสิงห์บุรี สป. 9

10 นาย ภูวดล เมืองกลาง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัปราจนีบุรี สป. 10
11 นางสาว ชลธดิา เจะมะ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัภูเก็ต สป. 11
12 นางสาว ณัฐชา ตันติพจน์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนยด์ ารงธรรมจังหวัดส านักงานจังหวัดนนทบุรี สป. 12
13 นาย สุรชัย สุนุรัตน์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนยด์ ารงธรรมจังหวัดส านักงานจังหวัดสระแกว้ สป. 13
14 นาย ธนพงษ์ ศักด์ิเสรีพงศ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออก 1 (ชลบรีุ) กลุ่มยุทธศาสตร์การพฒันาภาคตะวนัออก สป. 14
15 นาย อาทิตย์ แหล่งสนาม นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยทุธศาสตร์และขอ้มูลเพือ่การพัฒนาจังหวัดส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ สป. 15
16 นางสาว ศรัญญา มารุตสุพรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยทุธศาสตร์และขอ้มูลเพือ่การพัฒนาจังหวัดส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สป. 16
17 นาย นิจปฏิภาณ มาตขาว นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป. 17
18 นางสาว สุรัสขนา หล้าทุม นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป. 18
19 นาย ฉัตรชัย จติรมุ่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัส านักงานจงัหวดัสมุทรสงคราม สป. 19
20 นางสาว สมฤทัย เกตุเทศ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนยด์ ารงธรรมจังหวัดส านักงานจังหวัดชัยนาท สป. 20
21 นาย ณัฐวฒิุ กิจโสภี นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจังหวดัส านักงานจังหวดัพระนครศรีอยุธยา สป. 21
22 ว่าที ่ร.ต. คมกริบ รัตนภิบาล นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจังหวดัส านักงานจังหวดัพระนครศรีอยุธยา สป. 22
23 นางสาว รชณิมุข ไชยทอง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัตราด สป. 23
24 นาย พรประทาน ทาท านุก นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัส านักงานจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สป. 24
25 นาย ยุทธพงษ์ มีศรี นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดักาฬสินธุ์ สป. 25
26 นาย อธปิไตย กวา้งขวาง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัส านักงานจงัหวดัสระแก้ว สป. 26
27 นางสาว วรรณิษา ชื่อมี นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัส านักงานจงัหวดัปราจนีบุรี สป. 27
28 นางสาว นฤมล รูปหุ่น นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัสมุทรสาคร สป. 28
29 นาย ประมวล ขันทอง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา สป. 29
30 นางสาว ปรัธยาน์ ด าศรี นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัสิงห์บุรี สป. 30
31 นาย ณัฏฐกร วธัโท นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัส านักงานจงัหวดัสิงห์บุรี สป. 31
32 นางสาว จรัิฏฐิกา ภานุกรกุล นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัส านักงานจงัหวดัตราด สป. 32
33 นางสาว ชนิดา พงศ์สิริพิพัฒน์ นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในจงัหวดัลพบุรี สป. 33
34 นางสาว ปาวณีา วรรณศิริ นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในจงัหวดัราชบุรี สป. 34
35 นางสาว วรรณวสิา เฮิงมล นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในจงัหวดัร้อยเอ็ด สป. 35
36 นางสาว ปณิชา เพ็ญศรี นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในจงัหวดัระนอง สป. 36
37 นางสาว นภาลัย ฟองจนัทร์ นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในจงัหวดัหนองบัวล าภู สป. 37
38 นางสาว จฑุามาศ  จดูชุม นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ท าการปกครองอ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ปค. 1
39 นางสาว พัตรสุชา  ลอองอ่อง นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ท าการปกครองจงัหวดันครนายก จงัหวดันครนายก ปค. 2
40 นางสาว ซูไฮลา  บือซา นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส ปค. 3
41 นาง วรัญญา ค าปาน เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.สุโขทัย สาขาศรีส าโรง ทด. 1
42 นาง ดวงดาว ศรีบุญเรือง นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.หนองบัวล าภู ทด. 2
43 นางสาว เกื้อกูล มันสลาย นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.สุรินทร์  สาขาชุมพลบุรี ทด. 3
44 นาย วตุม์ ยังถาวร นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.ปราจนีบุรี  สาขากบินทร์บุรี ทด. 4
45 นางสาว ภาวณีิ นาคสมบูรณ์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.สระแก้ว ทด. 5
46 นางสาว ขวญัชนก ทองปาน นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.สุโขทัย ทด. 6
47 นางสาว นภาคณา พลรักษ์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.ตราด ทด. 7
48 นาย เกณฑสิทฐ์ิ  วฒันวถิี นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.สกลนคร  สาขาวานรนิวาส  ทด. 8
49 นางสาว วภิา อิ่มประพันธต์รี นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.อุดรธานี  สาขาหนองหาน  ทด. 9
50 นางสาว จตุพร ใส่ใจดี นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.ขอนแก่น  สาขาแวงน้อย   ทด. 10
51 นาย ทวรัีกษ์ พันธรัุตน์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สอ.นาดี จงัหวดัปราจนีบุรี ทด. 11

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตรการเป็นขา้ราชการที่ดี รุ่นที่ 52
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที ่18 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จ านวน  120  ราย
 (18 มิถุนายน 2561)



ล าดับที่ ต าแหน่ง สังกัดชื่อ - สกุล

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตรการเป็นขา้ราชการที่ดี รุ่นที่ 52
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที ่18 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จ านวน  120  ราย
 (18 มิถุนายน 2561)

52 นาย เพิ่มศักด์ิ หวานเย็น นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.ศรีสะเกษ  สาขาราษีไศล ทด. 12
53 นาย วฒิุชัย กังแฮ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.บุรีรัมย์  สาขานางรอง  ทด. 13
54 นาย วฒิุชัย วรัิตน์เกษม นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.ชัยนาท  สาขาสรรคบุรี ทด. 14
55 นางสาว ปรมาภรณ์ วงษ์นิลจนัทร์ นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.ลพบุรี ทด. 15
56 นาย พนมนนท์ ก้องกิตต์ไพศาล นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สอ.ละแม จงัหวดัชุมพร ทด. 16
57 นาย พลากร ดอนอ่อนเบ้า นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.ลพบุรี  สาขาโคกส าโรง ทด. 17
58 นาย อนุชา นาอุดม นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.ปราจนีบุรี ทด. 18
59 นาย ปรเมศร ชื่นบุตร นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.ชุมพร ทด. 19
60 นาย อานันท์ ภักดีคุณาธร นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.นครนายก ทด. 20
61 นาย อภิรักษ์ บุตชา นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.สุพรรณบุรี  สาขาศรีประจนัต์ ทด. 21
62 นาย ภัทรพงศ์ ชัยชมภู นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.อุทัยธานี  สาขาหนองฉาง ทด. 22
63 นาย สาธติ พิระชัย นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ(ช่วย สจ.อุดรธานี  สาขากุมภวาป)ี ทด. 23
64 นาย จรูญศักด์ิ เอียดเสถียร นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวดั (ช่วย สจ.สงขลา ) ทด. 24
65 นาย นันทวทิย์ ทิพย์ปลูก นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวดั(ช่วย สจ.ประจวบคีรีขันธ)์ ทด. 25
66 นาย ศักดิธชั พึ่งตน นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ (ช่วย สจ.ขอนแก่น) ทด. 26
67 นาย วชัระ ธรุะท า นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.ล าปาง ทด. 27
68 นาย นัฐพงษ์  หารินไสล นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ(ช่วย สจ.อุดรธานี  สาขากุมภวาป)ี ทด. 28
69 นาย เรวตัร ชดประสิทธิ์ นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวดั(ช่วย สจ.นครนายก สาขาองครักษ)์ ทด. 29
70 นางสาว สิริจติต์  อวะภาค นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด. 30
71 นางสาว สุภิษชา สุระสะ นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ(ช่วย สจ.อุดรธานี  ส่วนแยกน้ าโสม) ทด. 31
72 นางสาว ลักขณา แสงชูโต นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ (ช่วย สจ.เลย) ทด. 32
73 นาย พสก  ภูดิน นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวดั(ช่วย สจ.นครศรีธรรมราช  สาขาท่าศาลา) ทด. 33
74 นาย ศราวธุ เพ็งวภิาศ นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ (ช่วย สจ.กาฬสินธุ ์สาขากมลาไสย) ทด. 34
75 นาย อานนท์ ทีฆะสุข นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน กองเทคโนโลยีท าแผนที่ ทด. 35
76 นางสาว ชนนิกานต์ ภูโสภา นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวดั (ช่วย สจ.ปราจนีบุรี ) ทด. 36
77 นาย รัฐพงษ์ มะโนชัย นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ (ช่วย สจ.เลย) ทด. 37
78 นาย ปฐมพร บุญมาก นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ (ช่วย สจ.สระแก้ว) ทด. 38
79 นาย สิทธพิงษ์ นามศรี นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ (ช่วย สจ.หนองคาย) ทด. 39
80 นาย พิศาล วงศ์ค ามา นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ (ช่วย สจ.ล าพูน) ทด. 40
81 นาย กฤตศิลป์ มิตรพัฒน์ นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวดั (ช่วย สจ.สงขลา ) ทด. 41
82 นางสาว อรอนงค์ แก้วคง นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ (ช่วย สจ.สงขลา) ทด. 42
83 นาย ญาณวฒิุ วฒิุภัทรมงคล นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ (ช่วย สจ.เชียงราย สาขาแม่สาย) ทด. 43
84 นาย วรรณรงค์  ทวชิสังข์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราช ยผ. 1
85 นาย กฤษณะ  พินสวสัด์ิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักวศิวกรรมการผังเมือง ยผ. 2
86 ว่าที ่ร.ต. โยธา  ค าพันธ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองควบคุมการก่อสร้าง ยผ. 3
87 นาย สมศักด์ิ  เสทียนรัมย์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัสมุทรปราการ ยผ. 4
88 นาย ศรายุทธ  แก้วก๋า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัแพร่ ยผ. 5
89 นาย ธนิสร  ถิตย์บูรณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัก าแพงเพชร ยผ. 6
90 นาย อดุลย์  แท่นทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดันครสวรรค์ ยผ. 7
91 นาย ศักด์ิดา  จนัธยิะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัชุมพร ยผ. 8
92 นาย สรศักด์ิ  สีอุต นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน กองบูรณะและบ ารุงรักษา ยผ. 9
93 นาย อิมรอน เบ็ญฮาวนั วศิวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักวศิวกรรมการผังเมือง ยผ. 10
94 นาย ณพัชร บุญมณี วศิวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักวศิวกรรมการผังเมือง ยผ. 11
95 นาง อภิญญา ดวงเงิน เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน กองตรวจราชการ ยผ. 12
96 นาย วรุตม์ ธรีจนัทรางกูร นิติกรปฏิบัติการ กองนิติการ ยผ. 13
97 นางสาว ชลธชิา  มีพัฒน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัระนอง สถ. 1
98 นางสาว เบญจมาศ  ก้อนดี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัสระบุรี สถ. 2
99 นางสาว สุรดา  ฉัตรเมืองปัก นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม สถ. 3

100 นาย โกสินทร์  คงมั่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัพิจติร สถ. 4
101 จา่เอก วสัินต์  จปุะมัดตัง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดันครนายก สถ. 5
102 นางสาว รัตนาภรณ์  หนุนจนัทร์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัขอนแก่น สถ. 6
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103 นางสาว เนติภัทร  นิติลัคนากร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัตราด สถ. 7
104 นางสาว ฮุสนา  ซาเม๊าะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดันราธวิาส สถ. 8
105 นาย วฏัจกัร  วรรณราช นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัเลย สถ. 9
106 นาย ขวญัใจ  คงสมบัติ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัมุกดาหาร สถ. 10
107 นางสาว พิมพารัตน์  เป็งมณี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัชัยนาท สถ. 11
108 นางสาว อรไท  บุตรศรีรักษ์ นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัหนองบัวล าภู สถ. 12
109 นางสาว ธนภรณ์  แจม่เสียง นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัหนองคาย สถ. 13
110 นาย เกียรติศักด์ิ  หมื่นห่อ นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัจนัทบุรี สถ. 14
111 นาย พร้อมพงษ์  วงศ์ราษฎร์ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สถ. 15
112 นาย ทนาคร  อาจหาญ นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัร้อยเอ็ด สถ. 16
113 นาย ศตวรรษ  อุ่นจางวาง นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดักาฬสินธุ์ สถ. 17
114 นาย อัครวนิท์  ประเสริฐ นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัศรีสะเกษ สถ. 18
115 นางสาว แสงสุรีย์  มะมินทร์ เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน กองการเจา้หน้าที่ สถ. 19
116 นางสาว ศิริพร  แตงพรม เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน กองการเจา้หน้าที่ สถ. 20
117 นางสาว โชติรส ชูจนัทร์ นักวชิาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมวทิยาศาสตร์บริการ วท. 1
118 นางสาว รุ่งลดา รัตนพิมพ์ นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท. 2
119 นางสาว จติิมนต์  วชิชุรังษี เจา้พนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ ส านักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง ป.ป.ช. 1
120 นางสาว ขวญัชนก  ขุนเพ็ชร พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ส านักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง ๒ ป.ป.ช. 2


