
ล ำดับที่ ต ำแหน่ง

1 นางสาว ชติุมา  พบศิลา  เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน  กองคลัง ทด 1

2 นาย ปฏิเวธ  ผลถาวร  นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน  ศูนยข์อ้มูลแผนทีรู่ปแปลงทีดิ่น ทด 2

3 นาย กาณฑ์  ยศกลาง  นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน  ศูนยข์อ้มูลแผนทีรู่ปแปลงทีดิ่น ทด 3

4 นาย ธีรสิทธิ์  เสิศบุญเคียง เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ปฏิบัติงาน  ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ ทด 4

5 นาย สายยณัต์  ยางเยี่ยม เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ปฏิบัติงาน  ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ ทด 5

6 นาย ณัฐพล  ฉมินอก เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ปฏิบัติงาน  ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ ทด 6

7 นาย ศิวกร  บุญชรูอด  นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด 7

8 นางสาว ปิยะนุช  กาแลกปลูก  เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สจ.กระบี่ ทด 8

9 นาย นุติวัฒน์  หวังเหมรา  นักวิชาการทีดิ่นปฏิบัติการ  สจ.กาฬสินธุ์  สาขากฉุนิารายณ์ ทด 9

10 นาย วันชาติ  ชยัสิงห์เหนือ เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ปฏิบัติงาน  สจ.นครปฐม ทด 10

11 นางสาว สุพตัรา  ก าลังเลิศ  เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สจ.พงังา  สาขาท้ายเหมือง ทด 11

12 นางสาว ปาลิตา  รอดรัน เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน  สจ.พงังา  สาขาท้ายเหมือง ทด 12

13 นางสาว จไุรวรรณ  เศษสุวรรณ์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน  สจ.พงังา  สาขาตะกั่วป่า ทด 13

14 นาย จติรลดา  บุญแกว้  นักวิชาการทีดิ่นปฏิบัติการ  สจ.พจิติร  สาขาโพทะเล ทด 14

15 จา่อากาศเอก สุชาครีย ์ ทิพกรณ์  นักวิชาการทีดิ่นปฏิบัติการ  สจ.พจิติร  สาขาตะพานหิน ทด 15

16 นาย วิทวัส  ปัญญาหมื่น  นักวิชาการทีดิ่นปฏิบัติการ  สจ.ร้อยเอด็  สาขาโพนทอง ทด 16

17 นาย ฉตัรมงคล  ในแสน  นักวิชาการทีดิ่นปฏิบัติการ  สจ.สุรินทร์  สาขาท่าตูม ทด 17

18 นางสาว ปัณณพร  ควรพนัธุ์  นักวิชาการทีดิ่นปฏิบัติการ  สจ.สุรินทร์  สาขารัตนบุรี ทด 18

19 นางสาว ปริญดา  ขาวสง่า  นักวิชาการทีดิ่นปฏิบัติการ  สจ.ชยัภูมิ  สาขาแกง้คร้อ ทด 19

20 นาย ธงชยั  โสมะมี  นักวิชาการทีดิ่นปฏิบัติการ  สจ.นครพนม  สาขาศรีสงคราม ทด 20

21 นาย ณัฐพงศ์  รักสุย เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ปฏิบัติงาน  สจ.ระนอง ทด 21

22 นาย มีศักด์ิ  เทียงดาห์ เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ปฏิบัติงาน  ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ ทด 22

23 นางสาว พลัลดา  หล้าค าลือ  เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ส านักงานทีดิ่นกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง ทด 23

24 นางสาว สุภาวดี  วรรณคร  เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สจ.ชลบุรี  สาขาบางละมุง ทด 24

25 นาง สิริวัฒน์  แว่นค า  เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สจ.ชลบุรี  สาขาสัตหีบ ทด 25

26 นางสาว บุศรา  จั่นเล็ก  เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กองการเจา้หน้าที่ ทด 26

27 นาย กติติคุณ  กลุเพชร  นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ทด 27

28 นาย สหรัฐ  อรุะนันต์  นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ทด 28

29 นาย ฐิติวัสส์  รินทร์ครู่  นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน  กองเทคโนโลยที าแผนที่ ทด 29

30 นาย ปฏิพทัธ์  จนิะ  นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจดัการทีดิ่นของรัฐ ทด 30

31 นาง กรวิภา  ศรีสุข  เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กองการเจา้หน้าที่ ทด 31

32 นาย กติติชยั บุญเทพ  นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน  สจ.พจิติร สาขาสามง่าม ทด 32

33 นาย เรวัฒน์ สีท้าว  นายชา่งรังวัดปฏิบัติงาน  กองเทคโนโลยที าแผนที่ ทด 33

34 นางสาว ธนิษฐา ออ่นแกว้  นักวิชาการทีดิ่นปฏิบัติการ  สจ.ลพบุรี ทด 34

35 นาย ธีรเจต สิริโชต์พล  นักวิชาการทีดิ่นปฏิบัติการ  สจ.ตราด ทด 35

36 นาย เอกรักษ์ แกว้วิมล  นักวิชาการทีดิ่นปฏิบัติการ  สจ.นครนายก ทด 36

37 นาย ประวุฒิ สืบคุณะ นายชา่งโยธาปฏิบัติงาน ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชนล าปาง สถาบันการพฒันาชมุชน พช. 1

38 นาย เอกพล ค าฮอม นายชา่งโยธาปฏิบัติงาน ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชนสระบุรี สถาบันการพฒันาชมุชน พช. 2

39 นาย อรุณ ศรีเมืองเดช นายชา่งโยธาปฏิบัติงาน ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชนอบุลราชธานี พช. 3

40 นาย อฐั โรจนกลุ นายชา่งโยธาปฏิบัติงาน ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชนนครนายก พช. 4

41 นางสาว สุภารัตน์ อดุค าเทีย่ง จพ.การเงินและบัญช ีปง. ฝ.อ านวยการ จ.อตุรดิตถ์ พช. 5

42 นาย ศราวุธ จริฉตัรเจริญ นายชา่งโยธาปฏิบัติงาน ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชนยะลา สถาบันการพฒันาชมุชน พช. 6

43 นางสาว กหุลาบ กร่อยกระโทก จพ.การเงินและบัญช ีปง. ฝ.อ านวยการ จ.สุรินทร์ พช. 7

44 นางสาว ศุปภาดา โคตรธนู เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพฒันาชมุชนจงัหวัดสุรินทร์ พช. 8

45 นางสาว นิลุมล มิ่งมูล เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานพฒันาชมุชนจงัหวัดจนัทบุรี พช. 9

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้เขำ้รบักำรอบรม หลักสูตรกำรเป็นขำ้รำชกำรที่ด ีรุ่นที่ 70
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ระหว่ำงวันที ่29 มกรำคม - 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
 ณ วิทยำลัยมหำดไทย อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

จ ำนวน 100 รำย
                                                                                                                   23 ม.ค. 63

สังกัด



ล ำดับที่ ต ำแหน่งชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้เขำ้รบักำรอบรม หลักสูตรกำรเป็นขำ้รำชกำรที่ด ีรุ่นที่ 70
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ระหว่ำงวันที ่29 มกรำคม - 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
 ณ วิทยำลัยมหำดไทย อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

จ ำนวน 100 รำย
                                                                                                                   23 ม.ค. 63

สังกัด

46 นางสาว ภีรดา ศิลปชยั เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชนนครนายก พช. 10

47 นางสาว ผุสดี โสบุญ จพ.การเงินและบัญญช ีปง. ฝ.อ านวยการ จ.บึงกาฬ พช. 11

48 นาย วีระยทุธ ราชวิงค์ จพ.ธุรการ ปง. จ.ลพบุรี พช. 12

49 นางสาว ยศฤดี ศรีเครือแกว้ จพ.ธุรการ ปง. ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกจิชมุชน พช. 13

50 นางสาว อบุลรัตน์ ชยติุมา จพ.ธุรการ ปง. กลุ่มตรวจสอบภายใน พช. 14

51 นางสาว ขวัญจริา รัตนบรรเจดิกลุ จพ.พสัดุ ปง. กง.พสัดุ กองคลัง พช. 15

52 นางสาว ปานรดา ลาญมีชยั จพ.ธุรการ ปง. กองคลัง พช. 16

53 นางสาว องัคนางค์ จอ้ยเกดิ จพ.ธุรการ ปง. ส านักงานเลขานุการกรม พช. 17

54 นางสาว กญัญ์วรา เฉยีงตะวัน จพ.การเงินฯ ปง. จ.กระบี่ พช. 18

55 นางสาว สุเรณา  ค ายา นักผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเลย ยผ. 1

56 นางสาว ธนิดา  ถรีะปราโมทย์ นักผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเพชรบูรณ์ ยผ. 2

57 นางสาว สาริณี  ประทุมสุวรรณ นักผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดแพร่ ยผ. 3

58 นาง กาญลดา  วรรณา เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดปัตตานี ยผ. 4

59 นาย ธีรชาติ  คงหอม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเลย ยผ. 5

60 นาย ประภัทร  ชมงาม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดแพร่ ยผ. 6

61 นาย รัฐฐวิชญ์  ธนานิรันดร์กลุ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดมหาสารคาม ยผ. 7

62 นางสาว นวพร  ทาเพชร นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชยีงราย ยผ. 8

63 นางสาว จริดา  ควรเอี่ยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจา้หน้าที่ ยผ. 9

64 นาย สศฤษ  บุญชู นายชา่งโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเพชรบุรี ยผ. 10

65 นาย สัตยา  เมธารักษ์ชพี นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัติการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ยผ. 11

66 นางสาว สายทอง  แสงแกว้ เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสมุทรสาคร ยผ. 12

67 นางสาว อมุาพร  ล าเลียงพล เจา้พนักงานพสัดุปฏิบัติงาน กองคลัง ยผ. 13

68 นางสาว อรพนิ  สมสุข เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดภูเกต็ ยผ. 14

69 นางสาว สุภาพร  นามศิริ เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดบุรีรัมย์ ยผ. 15

70 นาย วรินทร  รักกลัด นายชา่งโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดชมุพร ยผ. 16

71 นาย บุรัสกร  วัชรกาฬ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักวิศวกรรมการผังเมือง ยผ. 17

72 นาย พษิณุ  ศรีสังข์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักวิศวกรรมการผังเมือง ยผ. 18

73 นาย ภานุพงค์  พฒุภักดี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักวิศวกรรมการผังเมือง ยผ. 19

74 นาย ณัฐชนน  อตัตาภิบาล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักวิศวกรรมการผังเมือง ยผ. 20

75 นาย ปฏิภาณ  ปุน้ตันทอง เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสระแกว้ ยผ. 21

76 นางสาว นฤมล  หงษ์ค า นายชา่งโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดหนองบัวล าภู ยผ. 22

77 นาย เถลิงศักด์ิ ลีเพญ็ นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดระยอง ปภ. 1

78 นาย วิสาร ชาติไทย นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จนัทบุรี ปภ. 2

79 นาย ธนาวิชญ์  ด ารงกจิเกษม นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน กองมาตรการป้องกนัสาธารณภัย ปภ. 3

80 นาย วรพล ศรีวิรัญ นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จนัทบุรี ปภ. 4

81 นาย วินัย ค าภิละ นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ปภ. 5

82 นาย ธวัชชยั พลประเสริฐ นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน กองมาตรการป้องกนัสาธารณภัย ปภ. 6

83 นาย วิทวัส ชื่นผล นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชยันาท ปภ. 7

84 นาย ภมรพล  มงคลพรรุจี นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน กองมาตรการป้องกนัสาธารณภัย ปภ. 8

85 นาย วิทยา  ล าบอง นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจนีบุรี ปภ. 9

86 นาย อทุัย สินนอก นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดจนัทบุรี ปภ. 10

87 นาย เทียนชยั  ศิลปักษา นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแกน่ ปภ. 11

88 นาย สุวัฒน์ ด าหงษ์ นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขนัธ์ ปภ. 12

89 นาย เรืองสิน ภูถวิล นายชา่งเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ปภ. 13

90 นางสาว ชญาณ์นันท์ โรจนเมธีสกลุ นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ปภ. 14
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สังกัด

91 นาย ศุภชยั ไชยผง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดมหาสารคาม ปภ. 15

92 นาย ถริเดช ด ารงกลุรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดอทุัยธานี ปภ. 16

93 นางสาว  อธิชา ปัญญาโกญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดนครปฐม ปภ. 17

94 นางสาว สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 กองการเจา้หน้าที่ ปภ. 18

95 นางสาว  เกษรา คารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดสงขลา ปภ. 19

96 นางสาว  นันทิรา สีเขยีว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดชลบุรี ปภ. 20

97 นางสาว  ธวัลพร รักตะเมธากลู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดก าแพงเพชร ปภ. 21

98 นางสาว พนิดา โชติชยั นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดชยัภูมิ ปภ. 22

99 นาย ด ารงศักด์ิ ธนีบุญ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ อว 1

100 นาย ทินลักษณ์ กอ้งภพธนดล นักจดัการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ อว 2


