
ล ำดับที่ ต ำแหน่ง สังกัด
1   นางสาว ลัดดาพร โทเล เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.เลย สาขาเชียงคาน ทด. 1
2   นางสาว วภิัทรวรรณ เกตุวนั เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.ราชบุรี ทด. 2
3   นางสาว จนัทิภา คงศรี เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.สุราษฎร์ธานี ทด. 3
4   นางสาว มะลิวลัย์ ดวงมา เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.น่าน สาขาปัว ทด. 4
5   นางสาว นิภาภรณ์ พอใจ เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.สุโขทัย  สาขาศรีสัชนาลัย ทด. 5
6   นางสาว รัตนา หม่อมเป้ เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.สุโขทัย ทด. 6
7   นางสาว วมิลพรรณ มงคล เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.นนทบุรี ทด. 7
8   นางสาว   พรพิมล   กองเนตร เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.ลพบุรี  สาขาบ้านหมี่ ทด. 8
9   นางสาว   ธนพร   มโนลา เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาบางเขน ทด. 9

10   นางสาว   สุจารีย์   พลรักดี เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.ชุมพร  สาขาปะทิว ทด. 10
11   นางสาว สุดารัตน์   ดูดด่ืม เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.สุโขทัย ทด. 11
12   นางสาว มาลี   ทองสุข เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.กาญจนบุรี  สาขาบ่อพลอย ทด. 12
13   นางสาว สุจริาภรณ์   สายน้อย เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาบึงกุ่ม ทด. 13
14   นางสาว สุดารัตน์   รักเกิด เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.นครศรีธรรมราช  สาขาท่าศาลา ทด. 14
15   นางสาว นงลักษณ์   ทองใส เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.นครราชสีมา  สาขาสีค้ิว ทด. 15
16   นางสาว พรธภิา   นันทิกิตติราษฎร์ เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.นครราชสีมา  สาขาปากช่อง ทด. 16
17   นางสาว โสภิดา    เรือนใจ เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.สุโขทัย  สาขากงไกรลาศ ทด. 17
18   นางสาว ธมลวรรณ   ทรัพย์ฤทธา เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาธนบุรี ทด. 18
19   นางสาว มลาพร   แสนอุบล เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาลาดพร้าว ทด. 19
20   นางสาว สิริพร   ยอดด าเนิน เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.ชัยนาท  สาขาหันคา ทด. 20
21   นางสาว ขนิษฐา   กล่อมจาด เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.อุตรดิตถ์  สาขาน้ าปาด ทด. 21
22   นาง ณัฐพร   กลัดแป้น เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.นครสวรรค์  สาขาท่าตะโก ทด. 22
23   นางสาว ญาตาวี   ลือทองจกัร เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.อุบลราชธานี  สาขาน้ ายืน ทด. 23
24   นางสาว ศิริพรรณ   จนิาเดช เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.พิจติร  สาขาตะพานหิน ทด. 24
25   นางสาว พวงผกา   หลวงลัด เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.ชลบุรี ทด. 25
26   นางสาว มาริน   เทพบุดดา เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.สระแก้ว ทด. 26
27   นางสาว ชนาพร   เหล่าไชย เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.ชัยภูมิ  สาขาแก้งคร้อ ทด. 27
28   นางสาว อรอุมา   สีม่วง เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.บุรีรัมย์  สาขาสตึก ทด. 28
29   นางสาว ศิรินทิพย์   ลาภมูล เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.เพชรบูรณ์  สาขาหล่มสัก ทด. 29
30   นางสาว ปิยนุช   ดอนไชย เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.ระยอง  สาขาบ้านค่าย ทด. 30
31   นางสาว สุกัญญา   สิงโหพล เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.พังงา  สาขาตะกั่วป่า ทด. 31
32   นาง นงเยาว ์   ภักด์ิใจ  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.สุรินทร์  สาขาศีขรภูมิ ทด. 32
33   นางสาว ธนัย์ธชิา   เกิดผล  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.เพชรบุรี  สาขาท่ายาง ทด. 33
34   นางสาว เบญพร   ล้ิมต้ิว  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.สุราษฎร์ธานี  สาขาบ้านตาขุน ทด. 34
35   นาง อภิญญา   วรวงษ์  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.แม่ฮ่องสอน ทด. 35
36   นางสาว อรสิริพิมพ์   ศรีค าลือ  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.เพชรบูรณ์  สาขาหนองไผ่ ทด. 36
37   นางสาว ธนัย์ชนก   ปิงเมือง  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาดอนเมือง ทด. 37
38   นางสาว ยุพิน   บุญหวา่น  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.ระนอง ทด. 38
39   นางสาว อัจฉรา   ชูชื่น  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาหนองจอก ทด. 39
40   นางสาว ปาวณีา   มาสืบ  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.สุพรรณบุรี  สาขาเดิมบางนางบวช ทด. 40
41   นางสาว ปาริตา   นามวงษ์  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.นครราชสีมา  สาขาขามสะแกแสง ทด. 41
42   นางสาว ลัดดาวลัย์   กุลสิงห์  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ทด. 42
43   นางสาว ดาวกิา   ศรีวชิัย  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด. 43
44   นางสาว รุ่งนภา    บัวคล่ี  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม ทด. 44
45   นางสาว เสาวคนธ์   บุตรดีศักด์ิ  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.นครราชสีมา  สาขาขามจกัราช ทด. 45
46   นางสาว อมรรัตน์   อารักษ์สนอง  เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สจ.สุรินทร์  สาขารัตนบุรี ทด. 46
47   นาย บัณฑิต   ลอยชื่น  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.ชัยนาท  สาขาหันคา ทด. 47
48   นาย ภูชิสส์   สิทธมิงคล  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.สุโขทัย  สาขากงไกรลาศ ทด. 48
49   นาย ชัยฉมา   คนชุม  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาบางกะปิ ทด. 49
50   นาย กิตติพงษ์   ยศรุ่งเรือง  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาประเวศ ทด. 50
51   นาย ดนัย   ธนู  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.นครสวรรค์ ทด. 51

ชื่อ - สกุล
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ระหว่ำงวันที ่14 - 23 สิงหำคม พ.ศ. 2561
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 31 ก.ค. 61



ล ำดับที่ ต ำแหน่ง สังกัดชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรมหลักสูตรกำรเป็นขำ้รำชกำรที่ดี รุ่นที่ 54
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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52   นาย มนูญชัย   จนัทรา  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน ทด. 52
53   นาย ปรัชญา   แก้วแดง  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.นครสวรรค์ ทด. 53
54   นาย ไชยา   บุบผาชาติ  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.สระบุรี  สาขาแก่งคอย ทด. 54
55   นาย อนุรักษ์    วรรณชุ่ม  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.นครสวรรค์  สาขาพยุหะคีรี ทด. 55
56   นาย พุฒิเมธ   เพชรผ่อง  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาลาดกระบัง ทด. 56
57   นางสาว จนัทนา   ภาชนะพูล  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาหนองแขม ทด. 57
58   นางสาว นรินทร์ธนา   ใจสม  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.นครสวรรค์ สาขาตาคลี ทด. 58
59   นาย นคร   พุทธรัตน์  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาหนองจอก ทด. 59
60   นาย ปฏิพากย์   สวา่งศรี  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สอ.บางแพ จ.ราชบุรี ทด. 60
61   นาย โยธนิ   จงุพงศ์  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สอ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง ทด. 61
62   นางสาว กัลยวรรธน์   คงสมจติต์  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.ชัยนาท ทด. 62
63   วา่ที ่ร.ต. อนุพันธ ์   บุตรโยจนัโท  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.ราชบุรี ทด. 63
64   นาย ภูมินทร์   อารินทร์  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สอ.บ่อเกลือ จ.น่าน ทด. 64
65   นางสาว ปุณยนุช   สมสกุล  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.นครสวรรค์  สาขาตาคลี ทด. 65
66   นาย ศรัณพงษ์   มากบุญ  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.นครสวรรค์  ทด. 66
67   นาย ธรีชัย   ชัยภูมิ  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สอ.นามน  จ.กาฬสินธุ์ ทด. 67
68   นาย วรีพล   ทะภา  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สอ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ ทด. 68
69   นาย วรพงศ์   ดีค าวงค์  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สอ.แม่ริม  จ.น่าน ทด. 69
70   นาย อนุพงษ์   ขุนทอง  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สอ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์ ทด. 70
71   นาย สมเกียรติ   ดีมั่น  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สอ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์ ทด. 71
72   นาย เกียรติพงษ์   ใจลังกา  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.นครสวรรค์  สาขาชุมแสง ทด. 72
73   นางสาว ทิวาภรณ์   จติรภิรมย์  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สอ.โคกเจริญ  จ.ลพบุรี ทด. 73
74   นาย วฒันชัย   สายสุข  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.นครสวรรค์  สาขาท่าตะโก ทด. 74
75   นาย ปกรณ์   มูลสมบัติ  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.พิจติร  สาขาโพทะเล ทด. 75
76   นาย กสิวฒัน์   อินต๊ะชัย  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.นครสวรรค์  สาขาท่าตะโก ทด. 76
77   นาย จริะศักด์ิ   ริโยธา  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สอ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทด. 77
78   นาย ธงชัย   บุปผาชาติ  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สอ.ล าสนธ ิ จ.ลพบุรี ทด. 78
79   นาย โกวทิย์   ชุมช่วย  เจา้พนักงานที่ดินปฏิบัติงาน สจ.ยะลา ทด. 79
80 นางสาว ณิลิน  มาภิวงค์ นักวเิคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัก าแพงเพชร ยผ. 1
81 นาย พระคุณ  อินมะตูม นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ยผ. 2
82 นาย ศิริชัย  ทุ่งสง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ส านักวศิวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ยผ. 3
83 นางสาว ติณณ์พิมญชุ์ โชตวฒันโภคิน เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส านักวศิวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ยผ. 4
84 นางสาว พรธภิา  แสงนาค เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ยผ. 5
85 นางสาว ลดาวลัย์  อรุณราษฎร์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น สถ. 1
86 นาย กิตติศักด์ิ  โต๊ะดุสน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดันราธวิาส สถ. 2
87 นาย วศิรุต  ชาวววิฒัน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัพิษณุโลก สถ. 3
88 นางสาว สุธารัตน์  แลพวง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัราชบุรี สถ. 4
89 นาย โชคอนันต์  แดงเอียด นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดันนทบุรี สถ. 5
90 นางสาว ธนิตา  เอี่ยมงาม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัระยอง สถ. 6
91 นาย อิสมะแอ  ยูโซ๊ะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดันราธวิาส สถ. 7
92 นางสาว แพรวา  บุญสม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัก าแพงเพชร สถ. 8
93 นาง โสภิตา  ประทุมชาติ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัสระบุรี สถ. 9
94 นาย วธิวิตั  ชุรินทร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดันครนายก สถ. 10
95 นาย วาทิตย์  ปริธสิาร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัชัยภูมิ สถ. 11
96 นางสาว ทัศนีย์  สาแก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัสุรินทร์ สถ. 12
97 นางสาว นุชศรา  ชาฎา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัสระแก้ว สถ. 13
98 นาง วรรณเพ็ญ  ฮ้อยปัด นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัสมุทรสาคร สถ. 14
99 นาย กัมปนาท  เพชรสังกฤษ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัตราด สถ. 15

100 นางสาว วภิา  กินณรินทร์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัมหาสารคาม สถ. 16
101 นาย เอกชัย  พูลอ าไพ นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัตราด สถ. 17
102 นางสาว เตือนใจ  มุขดาพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัชลบุรี สถ. 18
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103 นาย ธนิศร สุปัญญารักษ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท. 1
104 นางสาว ณิชาภัทร พุ่มเข็ม นักวทิยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท. 2
105 นางสาว ดวงหทัย แก้วใส นักวทิยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท. 3
106 นาย ภาณุพงศ์ สละเจริญ นักวทิยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท. 4
107 นาย ธเนศ ปาลาศ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท. 5
108 นาย ประเสริฐ แซ่จู นักวทิยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท. 6
109 นางสาว กฤชพร คุณรักษา นักวทิยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท. 7
110 นาย บุญชัย  ศรีไพร พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ส านักอ านวยการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 1
111 นาง ปวรวรรณ  นนทภา พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน สถาบันการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ สัญญา  ธรรมศักด์ิ ป.ป.ช. 2
112 นางสาว ปรียวลัย์  คงเจริญ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ส านักไต่สวนการทุจริตภาคการเมอืง ๑ ป.ป.ช. 3
113 นางสาว พลับพลึง  สุขแจม่ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวัดพังงา ป.ป.ช. 4
114 นางสาว ภัทรปณัช  นะวาระ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ส านักตรวจราชการ ป.ป.ช. 5
115 นางสาว วารุณี  ชนะภัย พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ส านักบริหารงานกลาง ป.ป.ช. 6
116 นาง ปฐิญตา  แก้วกับทอง นักประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนากฬีาส านักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกฬีา ศอ.บต. 1
117 นางสาว สุภา  กาญจนวงศ์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานประสานนโยบายและติดตามประเมนิผลส านักนโยบายและแผน ศอ.บต. 2
118 นาย วนัชัย  แก้วมรกฎ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการและประสานราชการ  ส านักบริหารกลาง ศอ.บต. 3
119 นาย ธนาคม  สมมาตร นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการและประสานราชการ  ส านักบริหารกลาง ศอ.บต. 4
120 นาย พงศกร  สวนแสน นักวชิาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธแ์ละพัฒนาสัมพันธ ์ส านักประสานนโยบายสังคมจติวทิยา ศอ.บต. 5


