
ล ำดับที่ ต ำแหน่ง

1 นาย ประเสริฐศิลป์ ศรีชานิล นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัสระแกว้ สป. 1

2 นางสาว สรัญญา ชศัูกด์ิ นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัสุราษฎร์ธานี สป. 2

3 นางสาว ปรมาภรณ์ ฉมิทับ นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดันครนายก สป. 3

4 นาย พิสิฐ ปานมว่ง นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัพิษณุโลก สป. 4

5 นางสาว ฐิตามร ชมุปัญญา นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัชยัภมูิ สป. 5

6 วา่ที่ร้อยตรี ธนติส สารสังข์ นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สป. 6

7 นาย กติติภพ ค าวชิา นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัสระแกว้ สป. 7

8 นาง ผานิตย์ ปรือปรัก นักจดัการงานทั่วไปปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัเลย สป. 8

9 นางสาว สาวรีย์ งามตา นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัเชยีงราย สป. 9

10 นางสาว กวนิทรา กอบกู้วทิยา นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สป. 10

11 นาย ธติิวฒัน์ หัตถกรรม นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดักาญจนบุรี สป. 11

12 นางสาว ทัศนีวรรณ สุวรรณกาศ นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดันครปฐม สป. 12

13 นางสาว วลิาวรรณ ทุ่งสง นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัหนองบัวล าภู สป. 13

14 นางสาว วนิดา สินธบัณฑิต นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัพิษณุโลก สป. 14

15 นางสาว นุชนารถ บรรทึก นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สป. 15

16 นางสาว ปวณีา ไชยา นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัอดุรธานี สป. 16

17 นาย ศักดา ชยัโชติประเสริฐ นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัฉะเชงิเทรา สป. 17

18 นาย สมาน จ าปางาม นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัศรีสะเกษ สป. 18

19 นางสาว ชนกกมล ผลประเสริฐ นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัปราจนีบุรี สป. 19

20 นาย ศรุต ภกัดีแพง นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัสุรินทร์ สป. 20

21 นาย ปรีชา อปูค า นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัชยันาท สป. 21

22 นาย คมสันต์ จนัทรเสนา นักวชิาการพัสดุปฏบิัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจงัหวดัขอนแกน่ สป. 22

23 นางสาว ศิรินยา ศรีมงคล เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน จงัหวดัสมทุรสงคราม ปค. 1

24 นางสาว สุนิภา โพธิแ์กว้ เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน จงัหวดัฉะเชงิเทรา ปค. 2

25 นางสาว บ าเพ็ญ ศรีพจน์มณีรัตน์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน จงัหวดัแพร่ ปค. 3

ชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้เขำ้รบักำรอบรม หลักสูตรกำรเป็นขำ้รำชกำรที่ด ีรุ่นที่ 74
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ระหว่ำงวันที ่ 10 - 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
 ณ วิทยำลัยมหำดไทย อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

จ ำนวน 108 รำย
                                                                                    8 ก.พ. 64 (เวลา 14.50 น.)

สงักัด



ล ำดับที่ ต ำแหน่งชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้เขำ้รบักำรอบรม หลักสูตรกำรเป็นขำ้รำชกำรที่ด ีรุ่นที่ 74
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ระหว่ำงวันที ่ 10 - 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
 ณ วิทยำลัยมหำดไทย อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

จ ำนวน 108 รำย
                                                                                    8 ก.พ. 64 (เวลา 14.50 น.)

สงักัด

26 นางสาว สุดารอนี บินวาจิ เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน จงัหวดักระบี่ ปค. 4

27 นางสาว ธญัญารัตน์ สุวรรณนาค เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน จงัหวดัปราจนีบุรี ปค. 5

28 นางสาว มลพิวรรณ นันต๊ะสี เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน จงัหวดัสระแกว้ ปค. 6

29 นางสาว รัตนาภรณ์ ใจแสน เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน จงัหวดัตราด ปค. 7

30 นางสาว กนกลักษณ์ เปียสุข เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน จงัหวดัภเูกต็ ปค. 8

31 นางสาว พรวนัช ข าทอง เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน จงัหวดัฉะเชงิเทรา ปค. 9

32 นางสาว ธนนันท์ แดงศรี เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน ปค. 10

33 นางสาว ศุภกัษร อนุกลู เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน จงัหวดัเพชรบุรี ปค. 11

34 นาย นววฒัน์ สุพรรณชนะบุรี  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.กาญจนบุรี ทด. 1

35 นางสาว ชาดรียา  นันทนาชยั  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.กาญจนบุรี  สาขาท่ามะกา ทด. 2

36 นางสาว นัสรีน  มะแซ  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.กาญจนบุรี  สาขาพนมทวน ทด. 3

37 สิบต ารวจโท ศักด์ิพล  อบุลสุข  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.กาฬสินธุ ์ สาขายางตลาด ทด. 4

38 นางสาว ปิยวรรณ  พ่วงทอง  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ขอนแกน่  สาขาพล ทด. 5

39 นาย พงศ์ธร  แสนฤทธิ์  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ฉะเชงิเทรา  สาขาพนมสารคาม ทด. 6

40 นาย จตุรพัฒน์  อ านวย  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ชยัภมู ิ สาขาภเูขยีว ทด. 7

41 นางสาว สุภานันท์ รุ่งบรรณวชิญ์  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.นครราชสีมา  สาขาปากชอ่ง ทด. 8

42 นางสาว กญัญา  สุมา  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.นครราชสีมา  สาขาชมุพวง ทด. 9

43 นาย กจิจาศักด์ิ  เอนก  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.นครสวรรค์ ทด. 10

44 นาย ไพรวลัย ์ ศรีบรรเทา  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.นครสวรรค์  สาขาพยหุะคีรี ทด. 11

45 นางสาว หทัยชนก  ชอบผล  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.นครสวรรค์  สาขาบรรตพิสัย ทด. 12

46 นาย ชชัวาลย ์ คะโน  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.น่าน  สาขาเชยีงกลาง ทด. 13

47 นาย ศิริพงศ์  ไชยเลิศ  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.น่าน  สาขานาน้อย ทด. 14

48 นาย ภทัรวฒัน์  ฝ้ายขาว  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.บึงกาฬ ทด. 15

49 นางสาว โศจรัิตน์  บูรณะพงศ์  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.บุรีรัมย์ ทด. 16

50 นางสาว ปาริชาติ  คงแกว้  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.บุรีรัมย ์ สาขานางรอง ทด. 17



ล ำดับที่ ต ำแหน่งชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้เขำ้รบักำรอบรม หลักสูตรกำรเป็นขำ้รำชกำรที่ด ีรุ่นที่ 74
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ระหว่ำงวันที ่ 10 - 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
 ณ วิทยำลัยมหำดไทย อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

จ ำนวน 108 รำย
                                                                                    8 ก.พ. 64 (เวลา 14.50 น.)

สงักัด

51 นางสาว พรไพลิน  สุทธสิวาท  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.บุรีรัมย ์ สาขาพุทไธสง ทด. 18

52 นาย จนิตวตั  แซ่อึ่ง  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ประจวบคีรีขนัธ ์ สาขาปราณบุรี ทด. 19

53 นาย ทวปี  ฉายบัณฑิต  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ประจวบคีรีขนัธ ์ สาขาบางสะพาน ทด. 20

54 นาย อาหลี  ปะดุกา  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ประจวบคีรีขนัธ ์ ทด. 21

55 นางสาว ทิพยรัตน์  กราพงศ์  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ปราจนีบุรี ทด. 22

56 นาย กลุบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ปราจนีบุรี  สาขากบินทร์บุรี ทด. 23

57 นาย ทศพล  แสนมรัีก  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.พะเยา  สาขาแมใ่จ ทด. 24

58 นาย ฐาปกรณ์  นุ่มนวล  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.พะเยา  สาขาเชยีงค า ทด. 25

59 นางสาว อรุาลักษณ์  ขวญัล้อม  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.พิจติร ทด. 26

60 นาย พีรพันธุ ์ คณาศรี  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.พิจติร  สาขาโพทะเล ทด. 27

61 นาย ภทรพงค์ เกยีรติสุต  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.พิจติร  สาขาตะพานหิน ทด. 28

62 นาย ชาญชยั  เชญิชยักร  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.พิจติร  สาขาบางมลูนาก ทด. 29

63 นาย อาทิตย ์ นาน้อย  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.พิษณุโลก  สาขานครไทย ทด. 30

64 นาย ธนวทิย ์ จริยเดชกศุล  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.เพชรบูรณ์  สาขาวเิชยีรบุรี ทด. 31

65 นางสาว เอื้อการย ์ จลุพันธ์  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.แพร่ ทด. 32

66 นาย เอกพิษณุ  สุง้ิวงาม  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.แพร่  สาขาสูงเมน่ ทด. 33

67 นาย ปรัชญา  จนัทร์ศักด์ิ  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.แพร่  สาขาวงัชิ้น ทด. 34

68 นาย ณัฐวตัร  ทาเกดิ  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.แพร่  สาขาสอง ทด. 35

69 นางสาว นิโลบล  แสงค า  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.แพร่  สาขาร้องกวาง ทด. 36

70 นางสาว สุกญัญา  ศรีวรรณะ  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.มหาสารคาม  สาขาพยคัฆภมูพิิสัย ทด. 37

71 นาย สุนัน  เอน็ดู  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.มหาสารคาม  สาขาวาปีปทุม ทด. 38

72 นางสาว ภาวณีิ  ผลวสุิทธิ์  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ยโสธร ทด. 39

73 นาย นพรัตน์  ศรีวเิศษ  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ยโสธร  สาขาเลิงนกทา ทด. 40

74 นางสาว สุวมิล  พรหมยก  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ยโสธร  สาขามหาชนะชยั ทด. 41

75 นาย ทัตพงศ์  พฤกษชาติ  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ร้อยเอด็  สาขาอาจสามารถ ทด. 42



ล ำดับที่ ต ำแหน่งชื่อ - สกุล

รำยชื่อผู้เขำ้รบักำรอบรม หลักสูตรกำรเป็นขำ้รำชกำรที่ด ีรุ่นที่ 74
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ระหว่ำงวันที ่ 10 - 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
 ณ วิทยำลัยมหำดไทย อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

จ ำนวน 108 รำย
                                                                                    8 ก.พ. 64 (เวลา 14.50 น.)

สงักัด

76 นางสาว ธนรัตน์  ไชยศรี  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ร้อยเอด็  สาขาโพนทอง ทด. 43

77 นางสาว รัตน์ติยา  โลกนิยม  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.ศรีสะเกษ  สาขากนัทรารมย์ ทด. 44

78 นาย ธนภณ  สีบุญยอด  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.สกลนคร ทด. 45

79 นาย ณิชพน  ผ่องชมภู  เจา้พนักงานธรุการปฏบิัติงาน  สจ.ชลบุรี  สาขาสัตหีบ ทด. 46

80 นาย อภรัิกษ์  เทียนฟัก  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.สิงห์บุรี ทด. 47

81 นาย ธรีวฒัน์  แซ่โค้ว  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.สุพรรณบุรี  สาขาอู่ทอง ทด. 48

82 นางสาว ชลธชิา  แสงนาค  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.สุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช ทด. 49

83 นางสาว สุภคั  สุธรรม  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.สุรินทร์  สาขาศีขรภมูิ ทด. 50

84 นางสาว พิริยา  ชาณะโต  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.สุรินทร์ ทด. 51

85 นางสาว ปิยพร  จงจติตานนท์  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.สุรินทร์  สาขาชมุพลบุรี ทด. 52

86 นาย ไชยภทัร  ต้องต่อวงศ์  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.สุรินทร์  สาขาปราสาท ทด. 53

87 นางสาว พิชญาดา  สังขใ์หญ่  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.สุรินทร์  สาขารัตนบุรี ทด. 54

88 นางสาว รจนา  สุพรัตน์  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.หนองบัวล าภู ทด. 55

89 นางสาว วรรธยา  สังขส์มบูรณ์  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.อา่งทอง ทด. 56

90 นาย ปฏภิทัร มสุีข  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.อ านาจเจริญ  สาขาหัวตะพาน ทด. 57

91 นางสาว กาญจนา  ณะนุ้ย  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.อดุรธานี  สาขากมุภวาปี ทด. 58

92 นางสาว หงษ์ฟ้า  พระสวา่ง  นักวชิาการที่ดินปฏบิัติการ  สจ.อดุรธานี  สาขาหนองหาน ทด. 59

93 นาย ปริญญา เห็นหลอด เจา้พนักงานธรุการปฏบิัติงาน กง.ประสานฯ สพจ.หนองคาย พช. 1

94 นาย สุรภมูิ บุญแดง เจา้พนักงานการเงินและบัญชปีฏบิัติงาน กง.ประสานฯ สพจ.หนองบัวล าภู พช. 2

95 นาง รุ่งทิวา เถื่อนศรี เจา้พนักงานธรุการปฏบิัติงาน กง.ประสานฯ สพจ.เลย พช. 3

96 นางสาว อรษา ตันยะ เจา้พนักงานการเงินปฏบิัติงาน กง.ประสานฯ สพจ.สุโขทัย พช. 4

97 นางสาว ธนันญา มั่งเจริญ นักวชิาการเงินและบัญชปีฏบิัติการ กองคลัง ยผ. 1

98 นางสาว บุพพนาถ กาวชู นิติกรปฏบิัติการ กองการเจา้หน้าที่ ยผ. 2

99 นาย ปฐวี โตสมตน เจา้พนักงานธรุการปฏบิัติงาน ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ยผ. 3

100 นางสาว รัชนู ศรีค าภา นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กองแผนงาน ยผ. 4
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รำยชื่อผู้เขำ้รบักำรอบรม หลักสูตรกำรเป็นขำ้รำชกำรที่ด ีรุ่นที่ 74
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ระหว่ำงวันที ่ 10 - 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
 ณ วิทยำลัยมหำดไทย อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

จ ำนวน 108 รำย
                                                                                    8 ก.พ. 64 (เวลา 14.50 น.)

สงักัด

101 นางสาว นิภาพร อนิทร์นันทะ เจา้พนักงานธรุการปฏบิัติงาน กองนิติการ ยผ. 5

102 นางสาว ประดับพร พรหมลุน เจา้พนักงานธรุการปฏบิัติงาน ส านักวศิวกรรมการผังเมอืง ยผ. 6

103 นางสาว พูลศรี ศักด์ิพันธพ์นม นักผังเมอืงปฏบิัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวดัลพบุรี ยผ. 7

104 นางสาว วรรณพร สมยอง นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ยผ. 8

105 นางสาว จนัทร์เพ็ญ ศรีสุวรรณ์ เจา้พนักงานธรุการปฏบิัติงาน ส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวดัราชบุรี ยผ. 9

106 นางสาว นิตยา กายเพ็ชร์ เจา้พนักงานพัสดุปฏบิัติงาน กองคลัง ยผ. 10

107 นาย ปิติ  นีซัง นายชา่งเทคนิคปฏบิัติงาน กองมาตรฐานราคากลาง ยผ. 11

108 นางสาว พลอยนิล  บัวทอง นักวเิคราะห์นโยบายเเละแผนปฏบิัติการ ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัหนองคาย ปภ. 1


