
ลําดับที่ ตําแหน่ง สังกัด

1 นางสาว มาฆมาส จันวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สป 1

2 นาย ไพฑูรย์ สุขเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา) ส่วนหน้า กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง สป 2

3 นางสาว ชนิดาภา แซ่หลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  (ราชบุรี) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง สป 3

4 นาย วงศธร ทุมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดจันทบุรี สป 4

5 นางสาว วิชุดา อ่อนสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี สป 5

6 นาย เสริมศิลป์ รวยทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร สป 6

7 นาย อัครปรัชญ์ นกมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล  เพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดปทุมธานี สป 7

8 นาย วราพล ทิพย์บ้านฉาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดสระแก้ว สป 8

9 นาย มงคล การรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ สป 9

10 นาย ณัฐวุฒิ เจริญชาศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  (ราชบุรี) กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง สป 10

11 นางสาว อมรรัตน์ ดีหลาย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด พช. 1

12 นางสาว ประภาพร โพธ์ิสี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี พช. 2

13 นางสาว สุรีวรรณ หอมระหัด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู พช. 3

14 นางสาว ธนิญาฎา อักษรเสือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พช. 4

15 นาย ทศพร แพรัสมี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร พช. 5

16 นางสาว ฐิติมา เช้ือผู้ดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี พช. 6

17 นางสาว ปริศนา เกตุพุด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท พช. 7

18 นางสาว ทัศวรรณ คงศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง กรมพัฒนาชุน พช. 8

19 นาย ภราดร อมรพิสิทธ์ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง กรมพัฒนาชุน พช. 9

20 นางสาว ศรินรัตน์ ขจรศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง กรมพัฒนาชุน พช. 10

21 นางสาว พัชรีญา นิลมังกร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกําแพงเพชร พช. 11

นางสาว กุลธรา จันทร์พุฒ พช.
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22 นางสาว กุลธรา จันทร์พุฒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก พช. 12

23 นางสาว รจนา ปิติธาโน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ พช. 13

24 นางสาว เยาวพร  อุดมพฤกษา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.สุราษฎร์ธานี ทด. ๑

25 นางสาว สาวิกา  ธรรมดิษฐ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.ปราจีนบุรี ทด. ๒

26 นาง ภิญญาพัชญ์  ภาติกร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ทด. ๓

27 นางสาว ปวีณ์รัตน์  กองสิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.สระบุรี  สาขาแก่งคอย ทด. ๔

28 นางสาว รังสิมันต์ุ ผลประดิษฐานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.กาญจนบุรี  สาขาทองผาภูมิ ทด. ๕

29 นางสาว นริศรา  เรืองศิลป์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.จันทบุรี  สาขามะขาม ทด. ๖

30 นางสาว มนพัทสวัลย์  รอดส้ัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.นราธิวาส  สาขาสุไหงปาดี ทด. ๗

31 นางสาว ปฐมาภรณ์  สังข์ชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.ร้อยเอ็ด  สาขาโพนทอง ทด. ๘

32 นางสาว พิมพ์พร  เสนาธรรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.จันทบุรี  สาขามะขาม ทด. ๙

33 นางสาว ภัทรา  วิบูลย์กุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.ปราจีนบุรี ทด. ๑๐

34 นาง นุชาวดี  ธารารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.ชุมพร  สาขาปะทิว ทด. ๑๑

35 นางสาว ณัชชารีย์  นิธิสินพุฒิชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.สระบุรี  สาขาแก่งคอย ทด. ๑๒

36 นางสาว ประภา เจิดศิริ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองแผนงาน ทด. ๑๓

37 นางสาว ยุภาวดี  ปัดกอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองคลัง ทด. ๑๔

38 นางสาว ปณยา  บุญมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.นครศรีธรรมราช  สาขาท่าศาลา ทด. ๑๕

39 นางสาว พิกุล กล่อมผา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.สุราษฎร์ธานี  สาขาบ้านตาขุน ทด. ๑๖

40 นางสาว จิตรลดา ไสยเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส.กทม. สาขาหนองจอก ทด. ๑๗

41 นางสาว ศิริพร  จันดวง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.ปัตตานี  สาขาปานาเระ ทด. ๑๘

42 นางสาว นูรมี  เจ๊ะแว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.นราธิวาส  สาขาสุไหงปาดี ทด. ๑๙

43 นาง เพ็ญผกา  พรมเมือง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองพัสดุ ทด. ๒๐

44 นาย ศิวรักษ์  นพรัตน์ เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทด. ๒๑

45 นาย ประสาน  พิมพ์ใหญ่ เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทด. ๒๒

46 นางสาว วันวิสา  วัยวุฒิโธ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.อํานาจเจริญ ทด. ๒๓

47 นางสาว ไอยรา  คณาวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สอ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี ทด. ๒๔

48 นางสาว ณัฐชุตา  เหนือทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.อํานาจเจริญ  สาขาหัวตะพาน ทด. ๒๕

49 นางสาว ประภาพร  พิมพ์บึง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองแผนงาน ทด. ๒๖

50 นาง ศิริพร  จําปาโพธ์ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.กาญจนบุรี  สาขาบ่อพลอย ทด. ๒๗

51 นางสาว ชลันดา  อุตมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ทด. ๒๘51 นางสาว ชลันดา  อุตมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ทด. ๒๘

52 นาง ทิพย์สิตา  สุขเจริญสรร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.กาญจนบุรี  สาขาทองผาภูมิ ทด. ๒๙

53 นาย กมล  บางยี่ขัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.สุราษฎร์ธานี  สาขากาญจนดิษฐ์ ทด. ๓๐

54 นางสาว ฮามิด๊ะ  ยูโซะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.นราธิวาส  สาขาสุไหงปาดี ทด. ๓๑

55 นางสาว สุลีพร  ศรีวะรมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สอ.เกาะยาว  จ.พังงา ทด. ๓๒

56 นางสาว นฤมล  แย้มยิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ทด. ๓๓
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57 นางสาว วราภรณ์  ช่ืนตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ทด. ๓๔

58 นาย โสภณัฐ  โอมี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ยผ. ๑

59 นาย ศุภวิชญ์  ศรีไทรคู วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ยผ. ๒

60 นาย สันติ  เคลือบอาบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ยผ. ๓

61 นางสาว สุนิสา  พุ่มศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ยผ. ๔

62 นางสาว เกษิณี  กัญชนะ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ยผ. ๕

63 นาย ณัฐชนันท์  แย้มมะพลับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ยผ. ๖

64 นางสาว ฐิติชยา  ข้ามส่ี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ยผ. ๗

65 นางสาว วันวิสา  เทพอวยชัย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองคลัง ยผ. ๘

66 นางสาว พรพรรณ  บุญมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ยผ. ๙

67 นางสาว เปรมฤดี  ศรีจัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ยผ. ๑๐

68 นาย อัครพล  อ่อนประทุม นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ยผ. ๑๑

69 นาย อนิรุธ  ศรีบุรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักวิศวกรรมการผังเมือง ยผ. ๑๒

70 นางสาว ชลนาถ  แสงเปล่ง นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบฯ ยผ. ๑๓

71 นางสาว พัชชา  ชัยณรงค์ นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ยผ. ๑๔

72 นาย ณัฐพงษ์  เจ๊ะสม้อ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองควบคุมการก่อสร้าง ยผ. ๑๕

73 นาง สกาวเดือน  แสงสังข์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ยผ. ๑๖

74 นาย มงคล  เสริมทรัพย์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สํานักก่อสร้างและปรับปรุงวังศุโขทัย ยผ. ๑๗

75 นาย ชานนท์  อัมภะผล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ยผ. ๑๘

76 นางสาว อภิชญา  พ่วงศิริ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ยผ. ๑๙

77 นางสาว รัตนาภรณ์  ปู่บุตรชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองควบคุมการก่อสร้าง ยผ. ๒๐

ทิพภา  เฮ่าหนู ยผ. ๒๑78 นาง ทิพภา  เฮ่าหนู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ยผ. ๒๑

79 นาย สรรเพชญ  ภุมรินทร์ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ยผ. ๒๒

80 นาย วันชัย  สวาฤทธ์ิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ ยผ. ๒๓

81 นาย อณุศรณ์  สุทธิโยชน์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองมาตรฐานราคากลาง ยผ. ๒๔

82 นาย คุณากร  กล่ินนุช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ยผ. ๒๕

83 นาง วราภรณ์  ดอกพิกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ยผ. ๒๖

84 นาย ธนาวุฒิ  ไตรโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สน.คท. สถ. ๑

85 นางสาว สายสุวรรณ เกตุดํา นิติกรปฏิบัติการ กม. สถ. ๒

86 นาง ปราณี ทองแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สถจ.สุรินทร์ สถ. ๓

87 นางสาว นฤมล สวัสดี เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สถจ.สุพรรณบุรี สถ. ๔

88 นาง วลัยพร อินทรสิทธ์ิ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สถจ.นครพนม สถ. ๕

89 นางสาว วิราวรรณ ประพันธ์บัณฑิต เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สถจ.นครศรีธรรมราช สถ. ๖

90 นางสาว สุภาพร พลแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สถจ.เชียงราย สถ. ๗

91 นาง ประคอง คําศรี เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สถจ.ยโสธร สถ. ๘

92 นาย พัฒนชัย สาวิกัน เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สถจ.อํานาจเจริญ สถ. ๙

93 นางสาว สุภาพรรณ ดีไทย เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สถจ.พะเยา สถ. ๑๐

94 นางสาว วาสนา คนตรง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สถจ.อุบลราชธานี สถ. ๑๑

95 นาง สิริมนต์  โกญจนาท เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สถจ.กาญจนบุรี สถ. ๑๒

96 นางสาว อัลิปรียา ตะถา เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สถจ.จันทบุรี สถ. ๑๓

97 นาย จักรพันธ์ พานโคตร เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน สถจ.อุบลราชธานี สถ. ๑๔

98 นางสาว ณัฐกฤตา เอมชม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สน.คท. สถ. ๑๕

99 นางสาว นิศากร สรวลสันต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สน.บถ. สถ. ๑๖

100 นาย ศักด์ิระพี ฤทธ์ิลํ้าเลิศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตบ. สถ. ๑๗

101 นางสาว เกศดาว เกิดพิทักษ์ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อว. ๑

102 นางสาว อําภาพร ต้นทุน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อว. ๒

103 นางสาว ฐิติพร พงศ์พานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อว. ๓

104 นางสาว อัจฉราพร คงชูดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อว. ๔

105 นาง ธาริตา เด่นชีวา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อว. ๕

106 นาง อุไรวรรณ ศรีนคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อว. ๖

107 นางสาว กุลิสรา ยะกุณะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อว. ๗107 นางสาว กุลิสรา ยะกุณะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อว. ๗

108 นางสาว ศศิธร ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อว. ๘

109 นาย กฤษฐนชนม์ หาระไชย นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพมหานคร อว. ๙

110 นาย นําพล ปัญญาทิพย์ บุคลากรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพมหานคร  อว. ๑๐


