
ลําดับที่ ตําแหน่ง สังกัด
1 นางสาว สุชานาฏ ซื่อสัตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุร)ี กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก สป ๑

2 สิบตํารวจตรี อภิชาติ วิชัยยา นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก สป ๒

3 นาย เรืองฤทธ์ิ ประเทียบอินทร์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สป ๓

4 นาย พงศกร ธัญญผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป ๔

5 นาย ณรงค์พล นันธิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสํานักงานจังหวัดตราด สป ๕

6 นาย มงคลชัย ภิรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสํานักงานจังหวัดภูเก็ต สป ๖

7 นาย สุรศักด์ิ ทองยอดปราสาท วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป ๗

8 นาง ภาวฎี เวียงนนท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ พช ๑

9 นางสาว ธิติยา โยจําปา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี พช ๒

10 นางสาว พิชญรัศม์ิ มณีวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง พช ๓

11 นาง วิชชุดา ทิตะพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี พช ๔

12 นาง ลัลน์ญดา ภูผาเผย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว พช ๕

13 นางสาว สุนิษา ไตรรัตน์วุฒิปัญญา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกําแพงเพชร พช ๖

14 นาง ปวีณา อินมงคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี พช ๗

15 นาง ประภัสสร กอรับเฮือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม พช ๘

16 นางสาว พิไลวรรณ จิตรกว้าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ พช ๙

17 นางสาว พุทธิดา โยธี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานบัญชี กองคลัง พช ๑๐

18 นาย สาธิต ไทรแช่มจันทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยผ ๑

19 นาย จีระศักด์ิ พระศรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ ยผ ๒
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19 นาย จีระศักด์ิ พระศรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ ยผ ๒

20 นาย พชรพล เทียวประสงค์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ยผ ๓

21 นาย พงษ์พันธ์ คุ้มรําไพ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ยผ ๔

22 นาย สุริยา สายร่วมญาติ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ ยผ ๕

23 นาย เกรียงไกร วิภูษณวงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ยผ ๖

24 นาย ชัยยงค์ มณีวรรณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ ยผ ๗

25 นาย กิตติภัทร์ รัตนโสภา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ยผ ๘

26 นาย รณกร จันทร์รอด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักผังประเทศและผังภาค ยผ ๙

27 นาย บุณยวีร์ มีนาภา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักวิเคราะห์และประเมินผล ยผ ๑๐

28 นาย เหมราช ต้ังปฏิการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ ยผ ๑๑

29 นาย ธนากรณ์ ติยะบุตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักวิศวกรรมการผังเมือง ยผ ๑๒

30 นาย สิริคุณ ปานะสุนทร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักวิศวกรรมการผังเมือง ยผ ๑๓

31 นางสาว วิสสุตา ร้ิวธงชัย นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ยผ ๑๔

32 นาย เดชณรงค์ นาคมณี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ยผ ๑๕

33 นาย ธีรพงศ์ ปิดกันภัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองตรวจราชการ ยผ ๑๖

34 นาย เฉลิมศักด์ิ  โปซิว นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน กองควบคุมการก่อสร้าง ยผ ๑๗

35 นางสาว ทวินัญ นุ่นสังข์ สถาปนิกปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ยผ ๑๘

36 นางสาว ศศิธร ต๊ะคํา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ยผ ๑๙

37 ว่าที่ ร.ต. อังกูร มงคลพันธ์ุ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยผ ๒๐

38 นาย จิรัฏฐ์ พลเชียงขวาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ยผ ๒๑

39 นาย ญาณวิทย์  โพธ์ิทอง นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ยผ ๒๒

40 นางสาว พนิดา  คมขํา นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ยผ ๒๓

41 นาย ธีรพงศ์ ประเสริฐวิกัย นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ยผ ๒๔

42 นาย กอบลาภ สายะศิลปี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองมาตรฐานราคากลาง ยผ ๒๕

43 นาย กฤตวัฒน์  หาญพรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักวิศวกรรมการผังเมือง ยผ ๒๖

44 นาย สหรัชต์  จําลองราช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ยผ ๒๗

45 นาวสาว จุฑามาศ ถิรินทรพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ยผ ๒๘45 นาวสาว จุฑามาศ ถิรินทรพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ยผ ๒๘

46 นางสาว ผกาวรรณ เรือนคํา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ยผ ๒๙

47 นาย รัฐพงษ์ หอมสาตร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ยผ ๓๐
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48 นาย พงศ์ภัค สุขสวรรค์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ยผ ๓๑

49 นาย ณัฏฐ์ บุญกวิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ยผ ๓๒

50 นางสาว รัตนา สิงห์แก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงานสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสระบุรี สถ ๑

51 นาง ปารณีย์ บุญมี เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงานสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดร้อยเอ็ด สถ ๒

52 นางสาว เกษสุดา นามปัญญา เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงานสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี สถ ๓

53 นางสาว จิราภรณ์ กฤตเวทิน เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงานสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ สถ ๔

54 นางสาว รัชนีกร วงษ์มีแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ สถ ๕

55 นางสาว ขัตติยา ไพเราะ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี สถ ๖

56 นาง วรัชยา สุวรรณดารา เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช สถ ๗

57 นางสาว นุชนารถ ถลาง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดระนอง สถ ๘

58 นาง สุวพิชญ์ นรสาร เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดอุดรธานี สถ ๙

59 นางสาว นภศร ปลั่งกลาง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ สถ ๑๐

60 นางสาว สุธาสินี หาทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน สถ ๑๑

61 นาง อรทัย พุทธา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน สถ ๑๒

62 นางสาว ชนัฐปภา วรรณโชติ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช สถ ๑๓

63 นางสาว ศรีไพร แก้วไชยนาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน สถ ๑๔

64 นางสาว นงลักษณ์ จันทรโณทัย เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ สถ ๑๕

65 นางสาว ปพิชญา ทุมวัน เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดอุดรธานี สถ ๑๖

66 นาย ปรมะ พฤทธพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน สถ ๑๗66 นาย ปรมะ พฤทธพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน สถ ๑๗

67 นางสาว อรุณวตี หลําร้ิว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่ สถ ๑๘

68 นางสาว ณัฐพร บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน สถ ๑๙

69 นางสาว ชุตินันท์ ทองเทพ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสุรินทร์ สถ ๒๐

70 นางสาว วนิดา บุญประจักษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา สถ ๒๑

71 นางสาว สุจิตรา พิมจักร์ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสุรินทร์ สถ ๒๒

72 นางสาว ธันยพร สมบูรณ์ชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่ สถ ๒๓

73 นางสาว อัญณิตา  จาอินต๊ะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครสวรรค์ สถ ๒๔

74 นางสาว รัชนี  ศรีเขียว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครสวรรค์ สถ ๒๕

75 นาย กล้าหาญ  บาลนคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานี สถ ๒๖

76 นาง พิกุล เกตุชัยโกศล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน สถ ๒๗

77 นางสาว จิราภา  มาสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักบริหารการคลังท้องถ่ิน สถ ๒๘

78 นางสาว บุณยนุช ตุ้มท่าไม้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน สถ ๒๙

79 นาย ภาคภูมิ วาทิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ สถ ๓๐

80 นาย ชัยธวัช มหาทํานุโชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนากสนจัดการศึกษาท้องถ่ิน สถ ๓๑

81 นางสาว ธิศวรรณ กรรณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารการคลังท้องถ่ิน สถ ๓๒

82 นางสาว ภัททิยา จิตพจน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ สถ ๓๓

83 นาย ณภัทร พัฒนะเศรษฐกุล นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน สถ ๓๔

84 นาย ธนินทร์ เพชรศิริ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน สถ ๓๕

85 นาย ธีระพงษ์ แจ้งประไพ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดระนอง สถ ๓๖

86 นางสาว ศลิษา อามาตย์มนตรี เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสระบุรี สถ ๓๗

87 นางสาว ประภาพรรณ จอมใจทิปิ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ สถ ๓๘

88 นาย วุฒินัน โทนทัย เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดร้อยเอ็ด สถ ๓๙

89 นาย กานต์กวี นครขวาง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน สถ ๔๐

90 นาย จิรายุ           ชัยมีบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท ๑

91 นาย ณัฎฐพงศ์      เจนจตุรานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท ๒

92 นางสาว ปวีณา      ฉายอรุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท ๓92 นางสาว ปวีณา      ฉายอรุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท ๓

93 นางสาว อัจฉรา     ยศมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี ปก สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท ๔

94 นางสาว อารยา     เคร่ืองชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปก สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท ๕



ลําดับที่ ตําแหน่ง สังกัดช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 60
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 12 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จํานวน 100 ราย

95 นาย เภสัช สุวรรณประเสริฐ นายช่างเคร่ืองกล ปง กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท ๖

96 นางสาว อุไรวรรณ อิ่มวิเศษ นักจัดการงานทั่วไป ปก กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท ๗

97 นางสาว ศิริวรรณ จําแนกสาร นักวิทยาศาสตร์ ปก กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท ๘

98 นางสาว สุพัตรา สมจิตร บรรณารักษ์ ปก กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท ๙

99 นางสาว จิราภรณ์ เครือวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ ปง กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท ๑๐

100 นางสาว ณฐมน  พุทธสุวรรณ นักวิชาการเผยแพร่ ปก สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ วท ๑๑


