
ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง

1 นางสาว นพวรรณ โชคทองดี นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจงัหวัดส านักงานจงัหวัดกาญจนบรีุ สป 1

2 นาย ชัยวฒัน์ กจิจะบรรณ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจงัหวัดส านักงานจงัหวัดนครนายก สป 2

3 นางสาว สุนิสา คล้ายฉ่ า นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจงัหวัดส านักงานจงัหวัดอ่างทอง สป 3

4 นางสาว เวณิกา จันคุ้ม นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจงัหวัดส านักงานจงัหวัดก าแพงเพชร สป 4

5 นางสาว อรุณี อน้มี นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจงัหวัดส านักงานจงัหวัดพจิติร สป 5

6 นางสาว กาญจนา ผิวผ่อง นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจงัหวัดส านักงานจงัหวัดอุดรธานี สป 6

7 นาย พัฒน์พงษ์ แพนพัฒน์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร) กลุ่มยุทธศาสตร์การพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป 7

8 นาย ธนากร กนัทะ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดส านักงานจงัหวัดก าแพงเพชร สป 8

9 นาย คุณานนท์ ศิริบุตร นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดส านักงานจงัหวัดมุกดาหาร สป 9

10 นางสาว อภิญญา หมื่นวเิศษ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดส านักงานจงัหวัดหนองบวัล าภู สป 10

11 นางสาว จิรนันท์  สุวรรณพัฒน์  วศิวกรรังวดัปฏิบัติการ  ศูนยข์้อมูลแผนท่ีรูปแปลงที่ดิน ทด 1

12 นาย ภัทรศักด์ิ  โจมศรี วศิวกรรังวดัปฏิบัติการ  ศูนยข์้อมูลแผนท่ีรูปแปลงที่ดิน ทด 2

13 นาย พัทธ ์ ทันนิเทศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ทด 3

14 นางสาว อญัชนา  แทนโป นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ทด 4

15 นางสาว ภูริดา  สุขประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองฝึกอบรม ทด 5

16 นาย ฉัตรดนัย  พรหมมิ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.ก าแพงเพชร ทด 6

17 นางสาว สกลุวรรณ  หวนัตาหลา นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.กาญจนบุรี  สาขาบ่อพลอย ทด 7

18 นาย ธงชัย  รอดภัย นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.กาญจนบุรี  ทด 8

19 นาย สุณัฐชา  ค ากอ้น  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  กองเทคโนโลยที าแผนที่ ทด 9

20 นางสาว สิริมา  จิตมานะ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.นครราชสีมา ทด 10

21 นางสาว ภัททิยา  ฤทธแิผลง นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.นครราชสีมา  สาขาคง ทด 11

22 นาย จิระวฒัน์  ชาติสิระภูวดล นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.นครราชสีมา  สาขาโนนสูง ทด 12

23 นาย เศรษฐฉัตร  เพชรชู นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.นครราชสีมา  สาขาโนนสูง ทด 13

24 นางสาว พัชรมณฑ์  ชัยศรี นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.นครราชสีมา  สาขาพิมาย ทด 14

25 นาย กติติศักด์ิ  บุญทอง นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.นครราชสีมา  สาขาพิมาย ทด 15

26 นาย รัชพล  ชูประดิษฐ์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ชัยนาท  สาขาหันคา ทด 16

27 นาย ศุภฤกษ์  โทขันธ์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ชัยภูมิ  สาขาภูเขียว ทด 17

28 นาย สืบพงษ์  สารดิษฐ์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ชัยภูมิ  สาขาภูเขียว ทด 18

29 นางสาว ศศิธร  ฉัตรจันทร์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.นครสวรรค์  สาขาบรรพตพิสัย ทด 19

30 นางสาว จัสมิน  หมีดเส็น นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ปัตตานี  สาขาปานาเระ ทด 20

31 นาย พรมงคล  แกว้แกมเอม นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.พิจิตร  สาขาโพทะเล ทด 21

32 นาย ชาติพรรณ  สายประดิษฐ์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.พิษณุโลก  สาขานครไทย ทด 22

33 นางสาว ขนิษฐา  โชติประวทิย์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.พิษณุโลก  สาขานครไทย ทด 23

34 นาย ณัฐ  คุณาวฒัน์ชัยเดช นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.แพร่  สาขาวงัชิ้น ทด 24

35 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายฝน ธรรมมา นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ศรีสะเกษ ทด 25

36 นาย วรวฒิุ  สาลี นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ศรีสะเกษ ทด 26

37 นาย ธานินทร์  บุตรทองค าวงษ์  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 27

38 นาย ณรงค์เดช  ศรีวอง  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 28

39 นางสาว สมหญิง  ชายะพันธุ์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.สุโขทัย  สาขาศรีส าโรง ทด 29

40 นางสาว หทัยชนก  ชูจันทร์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.นครพนม  สาขาธาตุพนม ทด 30

41 นาย ธนากร  คีรี นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.หนองคาย ทด 31

42 นาย รชานนท์  ภิบาลวงษ์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.หนองคาย ทด 32

43 นางสาว เบญจมาศ  ไกรนุกลู นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.น่าน ทด 33

44 นาย นัตพล  ดูชัยรัมย์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.บุรีรัมย ์ สาขาประโคนชัย ทด 34

45 นาย กติติชัย  ยิม้แกว้ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.พะเยา  สาขาจุน ทด 35

46 นางสาว ณัฐธดิา  มอญเพชร์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.พะเยา  สาขาดอกค าใต้ ทด 36

47 นาย ธนัยวจัน์  ธ ารงเวยีงผ้ึง นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ยโสธร ทด 37

48 นาย ธเนศพล  จิตต์ก าแหง นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ยโสธร ทด 38

49 นาย พชร  คณะมะ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ร้อยเอด็  สาขาพนมไพร ทด 39

50 นางสาว ปริศา  สร้อยระยา้ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ร้อยเอด็  สาขาอาจสามารถ ทด 40

51 นางสาว รชยา  เจริญลาภนานา นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.สระแกว้  สาขาอรัญประเทศ ทด 41

52 นาย ไชยพศ  สมพงษ์พันธุ์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.สุรินทร์ ทด 42

53 นางสาว ภูริภัสร์  ทาสม นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.สุรินทร์  สาขาชุมพลบุรี ทด 43

54 นางสาว ตุลสิริ  วาตะ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.สุรินทร์  สาขาท่าตูม ทด 44

55 นาย ภูเพชร  อรัญรัชชพิศาล นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.อดุรธานี  สาขาหนองหาน ทด 45

56 นาย อภิเชษฐ์  ราชมนตรี นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.อดุรธานี  สาขาหนองหาน ทด 46

ชือ่ - สกุล

รำยชื่อผู้เข้ำรบักำรอบรม หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี รุ่นที่ 66

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ระหว่ำงวันที่ 13 - 22 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562

 ณ วิทยำลัยมหำดไทย อ ำเภอบำงละมุง จงัหวัดชลบุรี

จ ำนวน 100 รำย

                                                                                                                    11 พ.ย. 62

สังกัด



ล ำดบัที่ ต ำแหน่งชือ่ - สกุล

รำยชื่อผู้เข้ำรบักำรอบรม หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี รุ่นที่ 66

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ระหว่ำงวันที่ 13 - 22 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562

 ณ วิทยำลัยมหำดไทย อ ำเภอบำงละมุง จงัหวัดชลบุรี

จ ำนวน 100 รำย

                                                                                                                    11 พ.ย. 62

สังกัด

57 นาย ณรงค์กร  ศิริมาตย์ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.อดุรธานี  สาขาบ้านดุง ทด 47

58 นางสาว ปพิชญา  รามแกว้ นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.อบุลราชธานี ทด 48

59 นางสาว ชาณิศา  ศรีพยอม นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.อบุลราชธานี  สาขาตระการพืชผล ทด 49

60 นางสาว เกษจรินทร์  ไชยมนตรี นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.อ านาจเจริญ  สาขาหัวตะพาน ทด 50

61 นาย เมธสั  บุญวฒัน์ นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 51

62 นาย อนันต์ยศ  พัฒนพิบูลย์ นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 52

63 นาย จิราวฒิุ  ประทุมวลัย์ นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 53

64 นาย พงษ์นุกลู  พันธุสุ์จริตไทย นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 54

65 นาย ไชยา  อาสาธรรม นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 55

66 นางสาว ธดิารัตน์  รูปไทสง นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 56

67 นาย วริิทธิพ์ล  ชมภูษา นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 57

68 นาย กติติธชั  มีประลาน นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 58

69 นาย ชัยสรณ์  ชุมพล นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 59

70 นาย ธรรมรัตน์  กนัโฮมภู นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 60

71 นาย คมสันต์  ศรีค าภา นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 61

72 นางสาว ธรีภรณ์  ป่างปู นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 62

73 นาย วรรรณวฒัน์  สุขสุวรรณ นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 63

74 สิบโท พรชัย  พูลหล า นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 64

75 นางสาว ออ้มดาว อนิศิริ นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 65

76 นาย วชิิต  บุญวเิศษ นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 66

77 นาย พีรวชิญ์  ของหอม นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 67

78 นาย พลธร  รบชนะชัย นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 68

79 นางสาว จรรยาพร  ค างาม นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 69

80 นาย สหภาพ  สิงห์ล้ า นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด 70

81 นาย ตุลยนันท์ ปัญญาวงศ์ เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน กองแผนงาน พช 1

82 จ.อ. เลอพล สกลุจี่ เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัตรัง พช 2

83 นาง สุจิรา สังข์ศิลป์ชัย เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดักระบี่ พช 3

84 นางสาว วรรณภา ส าเภา เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัระยอง พช 4

85 นาย วรรษพล  อดุม วศิวกรเคร่ืองกลปฏิบัติการ กองมาตรการป้องกนัสาธารณภัย ปภ 1

86 นาย แวสาอดีุ  สะนิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัปัตตานี ปภ 2

87 นาย ขวญัชัย  เถื่อนแกว้ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อดุรธานี ปภ 3

88 นาย คมสันต์   เยน็นะสา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ปภ 4

89 วา่ที่เรือตรี สมพงษ์  ปั้นพานิช นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองมาตรการป้องกนัสาธารณภัย ปภ 5

90 นาย รณชัย  วถิี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ปภ 6

91 นาย ปริญญา  จองกา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ปภ 7

92 นาย สุวฒัน์   เอีย่มลาภะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัจันทบุรี ปภ 8

93 นาย กติติพงษ์  สุดด้วงแกว้ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ปภ 9

94 นาย ศิวภัทร์  รัตนสมบูรณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ปภ 10

95 นางสาว ณัฐชา มงคลเกตุ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สถ 1

96 นางสาว ระพีพรรณ บุญเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวดัสกลนคร สถ 2

97 นางสาว บุศรา บุญลือ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวดัสุพรรณบุรี สถ 3

98 นางสาว สุภิญญา พิพัฒนพงษ์ศักด์ิ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวดัอดุรธานี สถ 4

99 นาย ธรีะวฒัน์ ปล้ืมจิต นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ อว. 1

100 นาย กฤตยชญ์ คูณคณะ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ อว. 2


