
ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง

1 นาย นิวฒัน์ อยู่ส าราญ นักวชิาการพสัดุปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสมุทรปราการ สป. 1

2 นางสาว เกศญ์มณี คงนวล นักวชิาการพสัดุปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัสงขลา สป. 2

3 นาย กิตติศักด์ิ กิจบ ารุง นักวชิาการพสัดุปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัปทุมธานี สป. 3

4 นางสาว ณัฏฐ์ภรณ์ ขันทโรจน์ นักวชิาการพสัดุปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวดัตรัง สป. 4

5 นางสาว เบญจภรณ์ จอมสง่าวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวดัชุมพร สป. 5

6 นางสาว กชามาศ มากสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กลุ่มงานช่วยอ านวยการกองกลาง สป. 6

7 นางสาว พชัรมัย โภคาเทพ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวดัเชียงราย สป. 7

8 นาย อิระณัฏฐ์ ศิริรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวดัชลบรีุ สป. 8

9 นางสาว นวรัตน์ มากบญุ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองคลัง สป. 9

10 นางสาว ชนาภา สิงหกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กลุ่มงานประสานราชการกองกลาง สป. 10

11 นาย คเณศ เสมาเงิน นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวดัอุบลราชธานี สป. 11

12 นางสาว นริศา ทวชีัย นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวดัจันทบรีุ สป. 12

13 นาย นัฐวฒิุ กุลปณุยภา นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวดัเพชรบรีุ สป. 13

14 นาย กิตติธชั พรายงาม นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวดัจันทบรีุ สป. 14

15 นาย ราชิตด์ คนงาม นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวดัอุดรธานี สป. 15

16 นางสาว วริศรา วเิศษวงศ์ษา นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กลุ่มงานอ านวยการส านักนโยบายและแผน สป. 16

17 นาย ฐิติสรณ์ ศุภภะ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจังหวดัส านักงานจังหวดัสกลนคร สป. 17

18 นาย ภทัรพงษ ์ วงษน์้อย นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจังหวดัส านักงานจังหวดัพจิิตร สป. 18

19 นาย ธนพล จุ้ยทรัพย์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัส านักงานจังหวดัสระบรีุ สป. 19

20 นางสาว กัญญา ภภูกัด์ิ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัส านักงานจังหวดักาฬสินธุ์ สป. 20

21 นางสาว มาเรียม สาและ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏบิติังาน จังหวดัปตัตานี ปค. 1

22 นาย วทิยา เมืองทัง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏบิติังาน จังหวดัปตัตานี ปค. 2

23 นางสาว พตันี หะยีดอเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏบิติังาน จังหวดันราธวิาส ปค. 3

24 นางสาว สุกานดา อุดม เจ้าหน้าที่ปกครองปฏบิติังาน จังหวดัปตัตานี ปค. 4

25 นาย มูฮัมหมัดเตาฟกิ เตาฟกิโตะมา เจ้าหน้าที่ปกครองปฏบิติังาน จังหวดัปตัตานี ปค. 5

26 นางสาว ฝนทิพย์ ผลสวสัด์ิ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏบิติังาน จังหวดัยะลา ปค. 6

27 นาย อนุกูล อินทโกศรี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏบิติังาน จังหวดัปตัตานี ปค. 7

28 นาย ประสิทธิ์ งะสมัน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏบิติังาน จังหวดันราธวิาส ปค. 8

ชือ่ - สกุล

รำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรทีด่ ีรุ่นที ่75
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ระหวำ่งวนัที่  24 กุมภำพันธ ์- 5 มนีำคม พ.ศ. 2564
 ณ วทิยำลยัมหำดไทย อ ำเภอบำงละมงุ จงัหวดัชลบรุี
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29 นางสาว สร้อยสุดา ยศธนากูล เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน สพจ.ลพบรีุ พช. 1

30 นางสาว สาลิกา ไชยโย เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน สพจ.แม่ฮ่องสอน พช. 2

31 นางสาว บษุบา รินทะรักษ์ เจ้าพนักงานธรุการปฏบิติังาน สพจ.สระบรีุ พช. 3

32 นางสาว สมหญิง บญุเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน สพจ.พระนครศรีอยุธยา พช. 4

33 นางสาว กิจจา แตงทรัพย์ เจ้าพนักงานธรุการปฏบิติังาน ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสมุทรสาคร ยผ. 1

34 นาง กุลธดิา พมิตัน เจ้าพนักงานธรุการปฏบิติังาน ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดันนทบรีุ ยผ. 2

35 นางสาว วรรณภา มีมาก นักผังเมืองปฏบิติัการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดับรีุรัมย์ ยผ. 3

36 นาย ณัฐพล วงศ์เปง็ นักผังเมืองปฏบิติัการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัเชียงราย ยผ. 4

37 นาย พนรัตน์ มะโน นักผังเมืองปฏบิติัการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัเพชรบรูณ์ ยผ. 5

38 นางสาว รัชนีกรณ์ สารส นักผังเมืองปฏบิติัการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัชัยภมูิ ยผ. 6

39 นางสาว วจิิตรา จันอุทัย นักวเิคราะหผั์งเมืองปฏบิติัการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดับรีุรัมย์ ยผ. 7

40 นางสาว ธนาภรณ์  อินข าเครือ  นักทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ  กองการเจ้าหน้าที่ ทด. 1

41 นางสาว รจเรข อารยะปจัจกุล  นักทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ  กองการเจ้าหน้าที่ ทด. 2

42 นางสาว นวพร  อีซอ  นายช่างพมิพป์ฏบิติังาน  กองการพมิพ์ ทด. 3

43 วา่ที่ร้อยตรี สุรศักด์ิ  นุชแดง  นายช่างพมิพป์ฏบิติังาน  กองการพมิพ์ ทด. 4

44 นาย สนั่น  สุขแก้ว  นักวชิาการแผ่นที่ภาพถ่ายปฏบิติัการ  กองเทคโนโลยีท าแผนที่ ทด. 5

45 นาย ภมรดิฐ  ชยาตุลชาต  นักวชิาการพสัดุปฏบิติัการ  กองพสัดุ ทด. 6

46 นางสาว ภรัิญญา  ศิริค า  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.กาญจนบรีุ ทด. 7

47 นางสาว อลิศา เขียวค า  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.กาญจนบรีุ ทด. 8

48 นางสาว อรณิชา  ผาสุข  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.กาญจนบรีุ  สาขาบอ่พลอย ทด. 9

49 นาย กิตติพงษ ์ มณีสาร  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.กาฬสินธุ์ ทด. 10

50 นางสาว อัมพกิา  แสนธวิงั  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.เชียงราย  สาขาแม่สาย ทด. 11

51 นาย ศุภณัฐ  งามสง่า  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.ตาก ทด. 12

52 นาย ทรงพล  แก้วขุนทอง  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.นครราชสีมา  สาขาชุมพวง ทด. 13

53 นางสาว พชัรินทร์  ปะวะเค  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.นครราชสีมา  สาขาชุมพวง ทด. 14

54 นาย สุริยา  เจริญเรืองสกุล  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.นครราชสีมา  สาขาโนนสูง ทด. 15

55 นางสาว เกษราภรณ์ เกียรติเฉลิมลาภ  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.นครราชสีมา  สาขาบวัใหญ่ ทด. 16

56 นางสาว กมลทิพย์  ถวลิการ  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.นครราชสีมา  สาขาประทาย ทด. 17
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57 นาย ธนารักษ ์ รักษาสุรสาร  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.นครราชสีมา  สาขาสีค้ิว ทด. 18

58 นาย ชรินทร์  จันทดี  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.นครราชสีมา  สาขาสูงเนิน ทด. 19

59 นางสาว นิภาพร  แปน้คง  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.นครศรีธรรมราช  สาขาสิชล ทด. 20

60 นาย ชนะ ปรางวเิศษ  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.นครสวรรค์  สาขาชุมแสง ทด. 21

61 นางสาว ยุภาภรณ์  พนัธพ์งค์  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.นราธวิาส  สาขาบาเจาะ ทด. 22

62 นางสาว ปยินุช  วงเวยีน  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.ปราจีนบรีุ ทด. 23

63 นางสาว กัญญสร  สกุณณา เจ้าพนักงานธรุการปฏบิติังาน  สจ.ปราจีนบรีุ ทด. 24

64 นางสาว กิตติยา  บตุรวชิา นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.พระนครศรีอยุธยา  สาขาท่าเรือ ทด. 25

65 นาง ธนูทอง  ประชาชนะชัย  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.พระนครศรีอยุธยา  สาขาวงัน้อย ทด. 26

66 นาย ปรมินทร์  ทั่วประโคน  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.พะเยา ทด. 27

67 นางสาว ทิพย์วรรณ  เดชะผล  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.พะเยา  สาขาเชียงค า ทด. 28

68 นางสาว จิณหว์รา  ทิพแก้ว  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.พทัลุง ทด. 29

69 นาง อินทิรา  พนัธท์อง  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.พจิิตร  สาขาโพทะเล ทด. 30

70 นาย กิตติศักด์ิ  หงวนตัด  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.เพชรบรูณ์  สาขาหนองไผ่ ทด. 31

71 นาย วทิยา  ทองสาย  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.แม่ฮ่องสอน  สาขาปาย ทด. 32

72 นาย ปทัว ี สีสองชั้น  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.ร้อยเอ็ด  สาขาอาจสามารถ ทด. 33

73 นางสาว เจษฎาภรณ์  มูลทอง  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.ราชบรีุ  สาขาปากท่อ ทด. 34

74 นาย สาธติ  สุขเปรม  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.ลพบรีุ  สาขาชัยบาดาล ทด. 35

75 นางสาว กัลยา  มาลัยทอง  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.สมุทรปราการ ทด. 36

76 นางสาว ธญัฤทธณทศภ ์ กัสสปธ์นัทอัฐ  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.สมุทรปราการ  สาขาบางพลี ทด. 37

77 นางสาว วรรณกานต์  พุม่ไพบลูย์  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.สมุทรปราการ  สาขาพระสมุทรเจดีย์ ทด. 38

78 นางสาว ประภาภรณ์  สารจันทร์  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.สมุทรสาคร  สาขากระทุ่มแบน ทด. 39

79 นางสาว ศรัณย์รัชต์  วรโชติชนาภทัร  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.สุพรรณบรีุ  สาขาเดิมบางนางบวช ทด. 40

80 นางสาว อัจฉรา  เจริญกุล  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.สุพรรณบรีุ  สาขาศรีประจันต์ ทด. 41

81 นางสาว อัญชุลี  สุวรรณโน  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.สุพรรณบรีุ  สาขาสองพีน่้อง ทด. 42

82 นางสาว อิงสุดา  สมอเปล่ียน  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.สุพรรณบรีุ  สาขาสามชุก ทด. 43

83 นางสาว กรกมล  เถาสุวรรณ  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.สุพรรณบรีุ  สาขาอู่ทอง ทด. 44

84 นาย ณัฐวฒัน์ชัย  กันเกตุ  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.สุรินทร์ ทด. 45



ล ำดบัที่ ต ำแหน่งชือ่ - สกุล

รำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรทีด่ ีรุ่นที ่75
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
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สังกัด

85 นางสาว พรรณิกา ซุยโพธิ์น้อย  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.สุรินทร์  สาขาขุมพลบรีุ ทด. 46

86 นางสาว อรณิชา  คนบญุ  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สจ.สุรินทร์  สาขาจอมพระ ทด. 47

87 นาย จักรกฤษ  อัญญโพธิ์  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.สุรินทร์  สาขาท่าตูม ทด. 48

88 นาง ปยิวรรณ ขันค า  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน กองคลัง ทด. 49

89 นางสาว ศศิกานต์  รังสีวงกตทิพย์  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.สุรินทร์  สาขารัตนบรีุ ทด. 50

90 นาย ทองเหล็ก  ครองเชื้อ  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.หนองบวัล าภู ทด. 51

91 นางสาว สุวนันท์  พรมลา  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.หนองบวัล าภู ทด. 52

92 นางสาว กุลสตรี  รูปงาม  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.หนองบวัล าภ ู สาขาศรีบญุเรือง ทด. 53

93 นางสาว จันจิรา แซ่วอ่ง  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.อ่างทอง ทด. 54

94 นาย รัฐโรจน์  พฒิุสถาวรนันท์  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.อุดรธานี  สาขาเพญ็ ทด. 55

95 นางสาว ศุภมาศ  สีดามาตย์  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.อุตรดิตถ์  สาขาพชิัย ทด. 56

96 นางสาว ณัฐรินีย์  สีน้อย  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.อุทัยธานี ทด. 57

97 นาย สกลวรรธน์  ศิริปรุ  นักวชิาการที่ดินปฏบิติัการ  สจ.อุบลราชธานี  สาขาวารินช าราบ ทด. 58

98 นาง สิริกร  การสมพศิ  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน  สอ.สวนผ้ึง  จังหวดัราชบรีุ ทด. 59

99 นาย สุรศักด์ิ  ประยงค์สกุล  นายช่างรังวดัปฏบิติังาน  ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวดั ทด. 60

100 นาย ณัฐวฒิุ วงค์สุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม อว. 1


