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รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒๗ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่งที่บรรจ ุ สังกัด วันที่บรรจุแต่งตั้ง 
กรมการปกครอง 
๑ นางสาวอรวรรณ รังสิมันตุชาต ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสายบุรี จ.ปัตตานี ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๒ นางสาวสุรภา เอมสกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบึงสามัคค ีจ.กําแพงเพชร ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๓ นางอุทุมภรณ์ อาจวิชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดนครพนม ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๔ นางสาวรสสุคนธ์ ขันหลา้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่วาง จ.เชียงใหม ่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๕ นางนุชรี คัชเชียว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอภเูขียว จ.ชัยภูม ิ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๖ นางธนัชชา ชมพูบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๗ นางสาวนิราวรรณ บํารุงธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเขาสมิง จ.ตราด ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๘ นางสาวภรณ์ทิพย์ สีหานาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอน้ําพอง จ.ขอนแก่น ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๙ นางสาวปัทมา เมฆจันทร ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๑๐ นางสาวปรียานุช คงนวล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอตะโหมด จ.พัทลุง ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๑๑ นางนิรามัย ภูพาดหิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๑๒ นางสาวภิณณาพัชญ์ คนคล่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพรรณนานิคม จ.สกลนคร ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๑๓ นางสาวกันยกร เรืองรอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง จ.เชียงใหม ่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๑๔ นางพนิดา ภาคพจน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดลพบรุ ี ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๑๕ นายศิวะบุตร พึ่งอารมณ ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพานทอง จ.ชลบุร ี ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๑๖ นางสาวอภิรัตน์ สุภาพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๑๗ นางสาวกรรณทิพย์ สังข์ทองกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๑๘ นางสาวธัญญาลักษณ์ ศรีลุน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุร ี ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๑๙ นางสาวจุฑามาส ธรรมขันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านตาก จ.ตาก ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๒๐ นางสาวรําพรรณ หายหัตถี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จ.เชียงราย ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๒๑ นางสาวศิรลิักษณ์ เต็มดวง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระบุรี จ.สระบุร ี ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๒๒ นางสาวรวิกานต์ ลายหงส ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน กองคลัง ปค. ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๒๓ นางสาวรัตนา ชุ่มพระไร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดสระบรุ ี ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๒๔ นายชัยพฤกษ์ จินตเวก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ จ.ลําปาง ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 
๒๕ นางวงศ์เดือน สวัสดิ ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจรญิ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙ 

๒๖ นางสาวภารดี สุวรรณศิร ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙ 
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๒๗ นายวิรุฬห์ ธนะไชย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดา่นซ้าย จ.เลย ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙ 

๒๘ นางสาวพัชรินทร์ จันทร์แสงศร ี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอปลายพระยา จ.กระบี ่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙ 

๒๙ นางสาวสุรยี์รัตน์ ทุมทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙ 

๓๐ นางสาวอุรัสยา จ้อยหนองบัว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย ์ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙ 
๓๑ นางสาวสุภาพ ดอยคํา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย จ.เชียงราย ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙ 

๓๒ นางสาวจรรยา วัชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดยโสธร ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙ 

๓๓ นางสาวพัษณี หลอดสันเทียะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านหมอ จ.สระบุร ี ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙ 

๓๔ นางสาวสุไรนีแวดอเลาะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๓๕ นางสาวนพชนก ศิริประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ๑ ม.ีค. ๒๕๕๙ 
๓๖ นายชัยธัช กัณฐ์วิจิตร วิศวกรโยธาปฏบิัติการ  ๘ ม.ีค. ๒๕๕๙ 

๓๗ นายนภดล ซื่อสัตย์ประเสริฐ วิศวกรโยธาปฏบิัติการ  ๘ ม.ีค. ๒๕๕๙ 

๓๘ นายภาสกร นนทจันทร ์ วิศวกรโยธาปฏบิัติการ  ๘ ม.ีค. ๒๕๕๙ 

๓๙ นางสาวธีรวัลย์ เอื้อพิทักษ์สกุล วิศวกรโยธาปฏบิัติการ  ๘ ม.ีค. ๒๕๕๙ 

๔๐ นายณัฐพงษ์ เนตรผาบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ๑๔ ม.ีค. ๒๕๕๙ 

กรมที�ดิน 

๔๑ นายศุภวิชญ์จันทมตัตุการ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ฝ่ายควบคมุและรักษาหลักฐานที่ดนิ สจ.ตรัง ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 
๔๒ นายกฤษฎากร ผางคํา เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ฝ่ายควบคมุและรักษาหลักฐานที่ดนิ สจ.สุพรรณบุร ี ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๔๓ นางสาวสาริศา บุญนิล เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน งานปฏิบัติการระบบคอมฯ ฝ่ายปฏิบัติการคอมฯ สทส. ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๔๔ นางสาวศรันยา ทับพันธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.อ่างทอง ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๔๕ นางสาวศุภมาส กทิศาสตร ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.นครราชสีมา สาขาประทาย ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๔๖ นางสาวสุภสัสรา ใจชอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.บ้านแท่น จ.ชัยภูม ิ ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๔๗ นางสาวอนงค์ วงษ์ม่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ ส.กทม. บางขุนเทียน ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๔๘ นางสาวสุวรรณี บัวคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๔๙ นางสาวพัตรสุชา ละอองอ่อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ ส.กทม.จตุจักร ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๕๐ นางสาวกานดา เรืองกรุณา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ ส.กทม. ดอนเมือง ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๕๑ นางเพ็ญพิสุทธิ์ อ่อนโก้ก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.บึงกาฬ ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๕๒ นางสาวพัชนา ชูช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.พัทลุง สาขาตะโหมด ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๕๓ นางสาวมยุรี ตาลาคุณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.นครพนม สาขาพระธาตุพนม ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๕๔ นางสาวสุชาดา ศรีอัฒชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 
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๕๕ นางสาวดวงใจ ไชยแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจรญิ ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๕๖ นางจิราภรณ์ พร้อมสุภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๕๗ นางสาวศศิธร ศรสีว่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.ชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ ์ ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๕๘ นางแอนนา จันธิดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.บ้านแพง จ.นครพนม ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๕๙ นางสาวรัตนพร จันทร์เจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ ส.กทม. มีนบรุ ี ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๖๐ นางสาวรักชนก อุปาการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ ส.กทม. บางเขน ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๖๑ นางสาวสุขสันติ์ นิยมวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุร ี ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๖๒ นางสาวสมศรี สิงห์เล็ก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.สมุทรสาคร ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๖๓ นางสาววิภาภรณ์ พิมพ์สอน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.สมุทรปราการ สาขาพระประแดง ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๖๔ นายสุรเชษฐ์ บุรมณ ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.ลําปาง สาขาแม่พริก ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๖๕ นางดวงใจ สุขเกษม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๖๖ นางสาวจุฬารตัน์ ไฝจ ู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๖๗ นางสาวกิตติมา ปรือปรัก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.ชลบรุี สาขาพนัสนิคม ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๖๘ นางสาวสุพรรษา ปินตาเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๖๙ นางสาวปิ่นใจ ฉุนชาวนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.สมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๗๐ นางสาวกนกรัตน์ ปัญญาวัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายบัญชี กองคลัง ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๗๑ นางสาววรรณพร อยูสุ่่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ กองคลัง ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๗๒ นายวัชชิระ ศาลาแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.แหลมสิงห์ จ.จันทบรุ ี ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๗๓ นางสาวรัตมณี ศรีเฉลมิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๗๔ นายชาญชัย ยอดโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.ระยอง สาขาแกลง ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๗๕ นางภรรธิพา งามขํา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายบัญชี กองคลัง ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๗๖ นายชาญวิทย์ ยมลําภ ู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ ส.กทม. ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๗๗ นางสาวทิพวัลย์ แย้มพรหม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สจ.พังงา ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๗๘ นางสาวอนุธิดา ปิยะปง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.บ่อไร่ จ.ตราด ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๗๙ นางสาวลภสัรดา ทิวาลัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ ส.กทม. สาขาธนบุร ี ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๘๐ นางสาวขนิษฐา นาพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝ่ายอํานวยการ ส.กทม. สาขาบางกะป ิ ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๘๑ นายรังส ีมลุ ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนฯ สป.มท. ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 
๘๒ นางสาววารีรตัน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนฯ สป.มท. ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 
๘๓ นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนผ. สป.มท. ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 
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๘๔ นายไกรศร เกษงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.ยโสธร ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 
๘๕ นายธนาวุฒิ ธนายิ่งเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.นครนายก ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 
๘๖ นายณัชปภสัมน สริิรุ่งเสรีชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.สระบรุ ี ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 
๘๗ นายนรภพ อุทธยอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 
๘๘ นายอดิศร อิสสระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.ร้อยเอ็ด ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 
๘๙ นายมานพ อินทพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนจ.กาฬสินธุ์ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 
๙๐ นางสาวสวรรยา กุหลาบวรรณ นิติกรปฏิบัติการ สนจ.นนทบุร ี ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ 
     

 


