
ล าดับที่ ต าแหน่ง

1 นาย ไพพันธ์ พุ่มพวง นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั ส านักงานจงัหวดัสมทุรสงคราม สป.

2 นาย กฤษฏิ์ ยิม้สรวล นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานศูนยด์ ารงธรรมจังหวดั ส านักงานจังหวดัชัยนาท สป.

3 นางสาว พัชรีพร บุญสา นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยทุธศาสตร์และขอ้มูลเพือ่การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดลพบุรี สป.

4 นางสาว สุวรรดี แซ่อึ่ง นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (ราชบรีุ)กลุ่มยุทธศาสตร์การพฒันาภาคกลาง สป.

5 นางสาว เอษณีย์ ศศิสุรีย์กลู นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัปราจีนบุรี สป.

6 นางสาว ณิชนันท์ สิทธิพรหม นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการส่ือสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.

7 นางสาว ธนัชชา ทินโสม นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจงัหวดั ส านักงานจงัหวดัราชบุรี สป.

8 นางสาว คณิตา สีชัง นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานศูนยด์ ารงธรรมจังหวดั ส านักงานจังหวดัชัยนาท สป.

9 นางสาว ณัฐวดี ณ ระนอง นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานประสานการพฒันาพื้นที่ตามพระราชด าริ ส านักนโยบายและแผน สป.

10 นางสาว สุมิตรา แกล้วทนงค์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพัฒนาจงัหวดั ส านักงานจงัหวดัสมุทรสงคราม สป.

11 นางสาว รพีภัทร ตะโกพร นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจงัหวดั ส านักงานจงัหวดัระยอง สป.

12 นางสาว วันธน ณัฐติกัญโชติทาดา นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั ส านกังานจงัหวดัสมทุรสาคร สป.

13 นางสาว ณัฐธยาน์ มีสุดเพียร นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยทุธศาสตร์และขอ้มูลเพือ่การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดลพบุรี สป.

14 นาย อานนท์ กรวดแกว้ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจงัหวดั ส านักงานจงัหวดัจนัทบุรี สป.

15 นาย นฤมิต มณีฉาย นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานศูนยด์ ารงธรรมจังหวดั ส านักงานจังหวดัสิงห์บุรี สป.

16 นางสาว จิระนาฎ อนิทระ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพฒันาจังหวัด ส านักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สป.

17 นาย กริช สุปินะเจริญ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพฒันาจังหวัด ส านักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สป.

18 นางสาว พจน์ณิชา สุทธิลออ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภยัและพฒันาเมือง ส านักนโยบายและแผน สป.

19 นางสาว วรินยุพา บุญนะ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจงัหวดั ส านักงานจงัหวดัสิงหบ์ุรี สป.

20 นางสาว ปาลวี อร่ามศรี นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวดั ส านกังานจังหวดัอุทยัธานี สป.

21 นางสาว อรุณี สุขากรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จังหวัดสระบุรี ปค.

22 นางสาว เสาวลักษณ์ เปล้ากระโทก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จังหวัดนครราชสีมา ปค.

23 นางสาว วารุณี ม่วงมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จังหวัดปราจีนบุรี ปค.

24 นางสาว ปุณยวีร์ โสภา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก ปค.

25 นาย อนันต์สิทธิ ์ สุขพันธ์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  สจ.สุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์ ทด.

26 นาย วงศกร  สังข์ประดิษฐ์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ทด.

27 นาย สัตยา  คงแดง  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด.

ชื่อ - สกุล สังกัด

                                                                        3 เม.ย. 64 

รายชื่อผู้เข้ารบัการอบรม หลักสูตรการเปน็ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 78
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหวา่งวนัที ่ 19 - 28 เมษายน พ.ศ. 2564
 ณ วทิยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบรีุ

จ านวน 100 ราย
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28 นาย เลอพงษ์  ดวงแสง  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ  ชว่ยราชการ สจ.ปราจนีบุรี ทด.

29 นาย วัชรพล  เที่ยงธรรม  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด.

30 นาย วุฒิชัย  สังขรัตน์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด.

31 นาย เกยีรติศักด์ิ  พบสระใหญ่  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

32 นาย พงษ์สิทธิ ์ วงชารี  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด.

33 นาย ปณิธิ  พงษ์ประสิทธิ์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ  ช่วยราชการ สจ.ฉะเชิงเทรา ทด.

34 นางสาว สินีนาถ  เรือนแกว้  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด.

35 นางสาว นนทิยา  พงศ์ภราดร  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด.

36 นาย ฐานะกลู  โคตรปัจจิม  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด.

37 นาย ณัฐวุฒิ  ศรีเมืองบุญ  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด.

38 นาย กวินท์  จันทรานนท์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

39 นาย วรวุฒิ เพ็ชรศรีสวรรค์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

40 นาย อภิสิทธิ ์ บุญแย้ม  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

41 นาย คเวสก ์ จุ้ยกระยาง  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

42 นาย ธิปไตย  นิยมพงษ์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

43 นางสาว สาวิตรี  ตันสิงห์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

44 นาย ภัทรศักด์ิ  ชาตะพา  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

45 นางสาว ศิริวรรณ  วงษ์โพนทอง  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

46 นาย กติติพงษ์  พิกลุ  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

47 นาย สุวภัทร  บุญยืน  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

48 นาย พันธ์ยศ  ค าแกว้โชติพันธ์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

49 นาย โชคชัย  สีดี  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

50 นาย ทศพล  ช้างแกว้  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  สจ.ปัตตานี  สาขาสายบุรี ทด.

51 นางสาว สุพรรณี  สุโพธิ์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

52 นาย ณรงค์ชัย  เหมือนนึก  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

53 นาย จิรยุทธ์  เกษมวัฒนา  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

54 นาย ไกรเลิศ  ขมิ้นเขียว  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.
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55 นางสาว วารุณี  ภูเวียงแกว้  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

56 นาย อานัส  หมัดอดั  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

57 นาย พีรพล  อบุลภักดี  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

58 นางสาว นันท์นภัส  รัตนโชติกานนท์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

59 นาย ณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

60 นาย บดีศร  ผ่องศรี  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

61 นางสาว ศิราพร  รัตนเดช  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

62 นาย เจษฎาภรณ์  สุ่มมาตย์  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

63 นางสาว วลัยลักษณ์  ตะเพียนทอง  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ส านักจัดการที่ดินของรัฐ ทด.

64 นาย ฟคัรุลรอซีย ์ กาแลซา  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  สจ.นราธิวาส  สาขาสุไหงปาดี ทด.

65 นางสาว อาแอเสาะ  โต๊ะโยะ  นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  สจ.นราธิวาส  สาขาสุไหงปาดี ทด.

66 ว่าที่ร้อยตรี อดิศร  สุวรรณส่องแสง  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  กองพัสดุ ทด.

67 นาย ชญานนท์  มุงเมือง  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  กองพัสดุ ทด.

68 นาง กญัญาภัทร  นาคีเภท  นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.กาญจนบุรี ทด.

69 นาย ชัยรัตน์ มณีวิหค  นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ก าแพงเพชร ทด.

70 นางสาว ศรีประไพ ใจผ่อง  นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ล าปาง สาขาแม่พริก ทด.

71 นางสาว จิรัชยา  ขุนเศรษฐ์  นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.ตาก ทด.

72 นางสาว กฤษณา  พวงประโคน  นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ  สจ.นครราชสีมา  สาขาคง ทด.

73 นางสาว ภวิกา จันทร์ปรุง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ.อ านวยการ ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่และวสิาหกิจชุมชน พช.

74 นางสาว สุปราณี เผ่าพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กง.สารบรรณฯ ส านักงานเลขานุการกรม พช.

75 นาง ณัฐณิชา ทองโอ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กง.ประสานฯ สพจ.ตรัง พช.

76 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีพารา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนยศึ์กษาฯ นครนายก สถาบนัการพฒันาชุมชน พช.

77 นางสาว อจัฉราภรณ์ วิรากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กง.ช่วยอ านวยการฯ ส านักงานเลขานุการกรม พช.

78 นางสาว สุธาทิพย์ กกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กง.ประสานฯ สพจ.แม่ฮ่องสอน พช.

79 นางสาว ชัญญพัชร์ ไกรนรา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กง.ประสานฯ สพจ.ประจวบคีรีขันธ์ พช.

80 นาย จักรริน ธรรมโคต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กง.ประสานและสนับสนุน สพจ.สระแกว้ พช.

81 นางสาว วนัชพร   ศรีกอนติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเพชรบูรณ์ ยผ.
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82 นางสาว ปณัฎฎา  วงศ์วรชาติ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ยผ.

83 นาย วิทวัส  วาสประสงค์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ยผ.

84 นาง ลัดดาวัลย์  แจ่มแจ้ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ยผ.

85 นางสาว หทัยรัตน์  สมเจริญ มัณฑนากรปฏิบัติการ ส านักสถาปัตยกรรม ยผ.

86 นาย พงศธร  บางสมบุญ สถาปนิกปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแกว้ ยผ.

87 นางสาว อตินันทน์  สินศิลาเกตุ สถาปนิกปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ยผ.

88 นางสาว พรพรรณ  พานิชการ นักผังเมืองปฏิบัติการ ส านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ยผ.

89 นางสาว ชฎาพันธ์ เกตุโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง ปภ.

90 นางสาว ธารินี จินดาไทย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดักาญจนบรีุ ปภ.

91 นางสาว อจัฉรา ชาบาง นกัวิเคราะหน์โยบายเเละแผนปฏบิติัการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปภ.

92 นางสาว วรินกาญจน์ ปาละเสริฐธัญกลุ นกัวิเคราะหน์โยบายเเละแผนปฏบิติัการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จังหวัดอ านาจเจริญ ปภ.

93 นางสาว ธนัญญา วิจิตรธรรม นกัวิเคราะหน์โยบายเเละแผนปฏบิติัการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวดัระยอง ปภ.

94 นางสาว ศศิธร พรมมาลา นกัวิเคราะหน์โยบายเเละแผนปฏบิติัการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ปภ.

95 นาย วิศรุต กองเขน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองมาตรการป้องกนัสาธารณภัย ปภ.

96 นาย ทศพร ขุมเงิน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองมาตรการป้องกนัสาธารณภัย ปภ.

97 นาย ศรัทธา ศรมณี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไปและคดีกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ป.ป.ท.

98 นางสาว ขวัญหทัย อนิทร์ทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทัว่ไปและคดีส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 ป.ป.ท.

99 นางสาว แพรววนิต เวียงมูล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไปและคดีกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 ป.ป.ท.

100 นางสาว ศุภนิดา มาพบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทัว่ไปและคดีกองอ านวยการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ท.


