
ลําดับที่ ตําแหน่ง สังกัด
1 นาย บุริมพักตร์ ศักด์ิโกมลศรี นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดระยอง สป. 1

2 นางสาว ปรัชญานี ใจบุญ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดนครพนม สป. 2

3 นางสาว ภัทรพร ตันกุล นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดพังงา สป. 3

4 นาย สถาพร ราชสาวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สป. 4

5 นางสาว ทัศไนย มะปะเท นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา สป. 5

6 นางสาว เบญจวรรณ ทองเพ็ง นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดสงขลา สป. 6

7 นางสาว นิศารัตน์ จงใจเทศ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี สป. 7

8 นางสาว สุภาวดี จันทร์ฉ้ิน นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดสงขลา สป. 8

9 นางสาว ปาริชาติ สุริยะฉาย นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดนครปฐม สป. 9

10 นาย จิรัสพันธ์ อินทวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสํานักงานจังหวัดภูเก็ต สป. 10

11 นาย ศานต์ เศกใจเสือ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองการสื่อสาร  กรมการปกครอง ปค. 1

12 นาย เอกลักษณ์ เรไร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองการสื่อสาร  กรมการปกครอง ปค. 2

13 นาย อุดม แป้นแหลม นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองการสื่อสาร  กรมการปกครอง ปค. 3

14 นาย นันทชาติ เข็ดคม นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองการสื่อสาร  กรมการปกครอง ปค. 4

15 นาย วีระยุทธ หยุดรัตน์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองการสื่อสาร  กรมการปกครอง ปค. 5

16 นาย รพีพัฒน์   วงศ์รักรัฐ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ทําการปกครองอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ปค. 6

17 นางสาว กัลยา  ทอนกระโทก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ทําการปกครองอําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ ปค. 7

18 นางสาว ณัฐฐิญา  ไชยบรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ. มุกดาหาร ทด. 1

19 นางสาว ฐิติรัตน์  ชุมทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ทด. 2

20 นางสาว เกวรินทร์  ป้อมฟู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ. เชียงใหม่ ส.พร้าว ทด. 3

21 นางสาว รัตนภร  จันทาม่วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ. ชุมพร ส.ปะทิว ทด. 4

22 นาย สรโชติ  โสตขวัญฟ้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สํานักเทศโนโลยีสารสนเทศ ทด. 5

23 นางสาว เพ็ญทิวา อ่วมคํา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองพัสดุ ทด. 6

24 นางสาว กาญจนา ดาวทอง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองพัสดุ ทด. 7

25 นาย ธานี  ทองบ่อ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน กองพัสดุ ทด. 8

26 นาย ธเนศ ถิระพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ทด. 9

27 นาง สุวีณา  ธงภักด์ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ทด. 10

28 นางสาว เจนจิรา ต้นวงศ์แก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ทด. 11

29 นาย ประดิษฐ์  อินต๊ะปะกูล นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สจ. ลพบุรี ส.พัฒนานิคม(ช่วย สจ.มุกดาหาร) ทด. 12

30 นาย วีระชัย เถินมงคล นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สจ. นครสรรค์ ส.ชุมแสง(ช่วย สจ.เพชรบุรี) ทด. 13

31 นาย โยธิน สุรินทร์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สจ. เพชรบูรณ(์ช่วย สจ.อุดรธานี สาขาเพ็ญ) ทด. 14

32 นาย วัชรินทร์ สินเพ็ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด(ข่วย สจ.หนองบัวลําภู) ทด. 15

33 นาย ประสิทธ์ิ ชุมตะคุ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ(ข่วย สจ.นครราชสีมา) ทด. 16

34 นาย รัตนพล  รุ้งรามา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ(ข่วย สจ.ขอนแก่น ) ทด. 17

35 นาย อาคม  สุขณา   นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ(ข่วย สจ.อุดรธาน)ี ทด. 18

36 นาย กนก แสนสุภา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ(ข่วย สจ.หนองคาย) ทด. 19

37 นาย นรากร จันทร์ยิ้ม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ(ข่วย สจ.นครราชสีมา) ทด. 20

38 นาย ธนรัตน์ ทิพย์รัตน์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ(ข่วย สจ.กําแพงเพชร) ทด. 21

39 นาย ปิยะพล  ทนันชัย นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด(ช่วย สจ.พังงา ส. ตะกั่วทุ่ง) ทด. 22

40 นาย วรท คงชูขัย วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ กองเทศโนโลยีทําแผนที่ ทด. 23

41 นาย ปกป้อง โอดพิมพ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ(ข่วย สจ อุดรธาน)ี ทด. 24

42 นาย ทศพร  ท้าวจันทร์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ(ข่วย สจ.ลําปาง ) ทด. 25

43 นางสาว เอรินทร์ ทาโล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ทด. 26

44 นางสาว สุจิตรา  สืบบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สอ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ทด. 27

45 นางสาว พนิดา  สิทธิรส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.ราชบุรี ส.ปากท่อ ทด. 28

46 นางสาว จุฑารัตน์ บุญเกื้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. นครศรีธรรมราช ส.เชียรใหญ่ ทด. 29

47 นางสาว ชนันธร  วิชัยจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สอ. โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ทด. 30

48 นางสาว ณิชารัศม์  สิงห์พรหม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. ชัยภูมิ ส.บําเหน็จณรงค์ ทด. 31

49 นางสาว อมรรัตน์ สินยัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส.กทม. ส.จตุจักร ทด. 32

50 นางสาว สกาวเดือน  คําวงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. สมุทรปราการ ส.พระสมุทรเจดีย์ ทด. 33

ช่ือ - สกุล
 25 ธ.ค. 60

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 49

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 3 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561

 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จํานวน  100  ราย



ลําดับที่ ตําแหน่ง สังกัดช่ือ - สกุล
 25 ธ.ค. 60

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 49

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 3 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561

 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จํานวน  100  ราย

51 นางสาว ณัฐรภัฎ  พิเรนคําพูนสิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ทด. 34

52 นางสาว นาถตยา สําเร็จ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.สระแก้ว ทด. 35

53 นางสาว กนกนุช พูลผล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. พิจิตร ส.โพทะเล ทด. 36

54 นางสาว ธัญชนก  วัชฒันติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. เลย ส.ด่านซ้าย ทด. 37

55 นางสาว นรีรัตน์  สิงห์พานิชย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สอ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ทด. 38

56 นางสาว กรวิชญ์  พันนาเหนือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ทด. 39

57 นางสาว ดอกไม้  นามสิงห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.บุรีรัมย์ ส.สตึก  ทด. 40

58 นางสาว จิตติยา  อารีฟอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. บึงกาฬ ส.เขกา ทด. 41

59 นางสาว สุชารัตน์  วัฒนกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. เชียงราย ส.เวียงชัย ทด. 42

60 นางสาว เสาวลักษณ์  ใจกาศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. พิจิตร ส.โพทะเล ทด. 43

61 นางสาว รสรินทร์  พรมหล่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. สุรินทร์ ส.ท่าตูม ทด. 44

62 นาง วนิดา โกษาแสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. กาฬสินธ์ุ ส.กุฉินารายณ์ ทด. 45

63 นาง พิณฑ์สุดา  พุทธชู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สอ. แหลมงอบ จ.ตราด (ช่วย สจ. ตราด) ทด. 46

64 นางสาว เขมิกา พูลสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  สจ. พัทลุง ส.ตะโหมด ทด. 47

65 นางสาว จีรนันท์  หวันชิตนาย นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.ปัตตานี ทด. 48

66 นางสาว ภัทรินทร์ นุเคราะห์วัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ทด. 49

67 นางสาว รัตนาพร  โกอินต๊ะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ทด. 50

68 นางสาว พณิชยา คําพันธ์ยิ้ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง ทด. 51

69 นางสาว พัฒน์นรี  ชากะจะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สอ.ปลายพระยา  จ.กระบี่ ทด. 52

70 นางสาว สุภัสรี  ทิพย์แก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. ภูเก็ต ส.ถลาง ทด. 53

71 นางสาว จันทร์จิรา ศืริอาภรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. แม่ฮ่องสอน  สาขาแม่สะเรียง ทด. 54

72 ว่าที่ ร.ต.หญิง ขนิษฐา  สาริปา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. ยะลา สาขาเบตง ทด. 55

73 นางสาว ณัฎฐณิชา  สุขแจ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สอ. เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทด. 56

74 นาย รัฐพล  ภูโอบ เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สจ.ตราด ทด. 57

75 นาย บัญญัติ  สัตย์ธรรม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด(ช่วย สจ. อุบลราชธานี สาขาวารินชําราบ) ทด. 58

76 น.ส. ชนากานต์ คําแก้ว นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ สํานักวิเคราะห์และประเมินผล ยผ. 1

77 นาย วริศนันท์ วริศธนสมบัติ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักวิศวกรรมการผังเมือง ยผ. 2

78 น.ส. นงนาฎ พูลสมบัติ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สํานักวิศวกรรมการผังเมือง ยผ. 3

79 น.ส. ชิสาพร วิลาวรรณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ยผ. 4

80 นาย นฤเบศ บุญอ่อน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  สํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ยผ. 5

81 นาย วุฒินันท์ ต้ังมณี นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  สํานักสถาปัตยกรรม ยผ. 6

82 น.ส. แพรชมพู พัฒนาวงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  กองมาตรฐานราคากลาง ยผ. 7

83 นาย ปรมินทร์ ตันเสนา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  กองมาตรฐานราคากลาง ยผ. 8

84 นาย อดิศักด์ิ เนาวรัตน์ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  กองมาตรฐานราคากลาง ยผ. 9

85 น.ส. ศยามล สายยศ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ สํานักวิเคราะห์และประเมินผล ยผ. 10

86 นางสาว ฐิมาพร ศรียาเทพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพจ.สระแก้ว พช. 1

87 นางสาว จิตตราภรณ์ ทักคุ้ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สพจ.เพชรบูรณ์ พช. 2

88 นางสาว วาสนา นพคุณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สพจ.น่าน พช. 3

89 นางสาว อัญชลี ศรีสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สพจ.นครสวรรค์ พช. 4

90 นางสาว ลีลาวดี ประมวล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สพจ.พิจิตร พช. 5

91 นางสาว อุไรวรรณ ผันโพธ์ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สพจ.นครราชสีมา พช. 6

92 นางสาว ลัดดา ผิวนางงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สพจ.ปทุมธานี พช. 7

93 นางสาว มุทิตา  ฤทธิทิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ สถ. 1

94 นาย กิตติคุณ  เกิดวงศ์หงส์ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดตาก สถ. 2

95 นางสาว ดวงพร  ใจเรือง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถ่ิน สถ. 3

96 นาง จินตนา จันทร์เหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท. 1

97 นางสาว อุทัยวรรณ รักผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท. 2

98 นางสาว พรทิพย์ ด้วงเอี้ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท. 3

99 นางสาว วันทสาฟ์ ชุ่มมิ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ วท. 4

100 นาย กฤตนัย       เกียรก้องแก้ว นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ วท. 5


