
ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง สังกัด
1 นาง กมลทิพย์ เกิดศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน กองคลัง สป. 1
2 นางสาว อรอนงค์ ใจกล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน กองคลัง สป. 2
3 นาย พชิิตชัย มาทวงศ์ เจ้าหน้าทีป่กครองปฏบิัติงาน ทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปค. 1
4 นาย พภิพ สิงหช์ู เจ้าหน้าทีป่กครองปฏบิัติงาน ทีท่ าการปกครองอ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ปค. 2
5 นาย จักรโรจน์ ทวีรัตน์ เจ้าหน้าทีป่กครองปฏบิัติงาน ทีท่ าการปกครองอ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ปค. 3
6 นางสาว ยารอด๊ะ บาเหะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ทีท่ าการปกครองจังหวัดนราธิวาส ปค. 4
7 นางสาว ธนัชพร  พรหมมี   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปค. 5
8 นางสาว สาววรรณี นารินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองอ าเภอเพญ็  จังหวัดอุดรธานี ปค. 6
9 นางสาว สุนันทภรณ์ พรหมบัว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองจังหวัดกระบี ่จังหวัดกระบี่ ปค. 7

10 นางสาว ดวงพร ใจเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองอ าเภอศรีประจันตื จังหวัดสุพรรณบุรี ปค. 8
11 นางสาว ดวงพร ปันศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปค. 9
12 นางสาว วรรณภา ค ามูล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา ปค. 10
13 นางสาว วิไลวรรณ ศรีค า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปค. 11
14 นางสาว ปิน่ฤทัย สว่างวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองอ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ปค. 12
15 นางสาว รัชนี ฤทธิคง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปค. 13
16 นางสาว ทิพย์วรรณ หอมกล่ิน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองอ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ ปค. 14
17 นางสาว วนิดา บุญรอดรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองอ าเภอหว้ยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ปค. 15
18 นางสาว รุ่งนภา ขอนจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม ปค. 16
19 นางสาว อรญา เชื อค าฮด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองอ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร ปค. 17
20 นาย นายพสิิษฐ์ ไชยวิฑูรย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปค. 18
21 นางสาว นางสาวอรพรรณ เปรมสุริยนันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองจังหวัดเลย จังหวัดเลย ปค. 19
22 นางสาว นางสาวศันสนีย์ วิริยะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองอ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปค. 20
23 นางสาว นางสาววรรษมล คนดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ปค. 21
24 นางสาว นางสาววิภา ชูผล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปค. 22
25 นางสาว นางสาววันทนีย์ พรมขัดดุก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ปค. 23
26 นาย นายสุริยัน สมะบุบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ทีท่ าการปกครองอ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ปค. 24
27 นาย ดนัย ชัยวัฒนธีรากร นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน กลุ่มงานบริหารจัดการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลแผนทีรู่ปแปลงทีดิ่น ทด. 1
28 นาย ภาณุพงศ์  ดีแก้ว นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบิัติการ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทด. 2
29 นางสาว กัญญ์กุลณัช ง่วนทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน ศูนย์ข้อมูลแผนทีรู่ปแปลงทีดิ่น ทด. 3
30 นางสาว สุชาดา  ช้างเปีย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. ส.กทม. ส.ประเวศ ทด. 4
31 นาย ศราวุธ ธูปเมือง นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ส่วนคุ้มครองฯ สจร. ทด. 5
32 นางสาว สุวรรณา  หงษบ์ุญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สุรินทร์ ส.ชุมพลบุรี ทด. 6
33 นางสาว สุนิสา  คงยิง่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ ทด. 7
34 นางสาว สุวภาพ  ภงูอก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.บ้านแพง จ.นครพนม ทด. 8
35 ว่าที่ ร.ต.หญิง พชัรินทร์  วรกระโทก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.จันทบุรี ส.ขลุง ทด. 9
36 นาย สิโรชา ชิงชัย เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ปฏบิัติงาน  สจ.ปทุมธานี ทด. 10
37 นางสาว อัญชลี  ดุษฎี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ฉะเชิงเทรา ส.บางคล้า ทด. 11
38 นางสาว สุวรรณา  บุญคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.สรรพยา จ.ชัยนาท ทด. 12
39 นางสาว ประภาพร ใคร่นุน่นา เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน สจ.ชลบุรี  ส.บางละมุง ทด. 13
40 นาย ยุทธนา กาละสีรัมย์ นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ฝรว. สจ.ชัยภมูิ ส.บ าเหน็จณรงค์ ทด. 14
41 ว่าที่ ร.ต.หญิง อรวรรณ  จันทรสอน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ชุมพร ส.สวี ทด. 15
42 นาย บรรณสรณ์ ริทาสี นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ส่วนปฏบิัติการฯ สนส. (ช.สจ.กาฬสินธุ ์ส.สมเด็จ) ทด. 16
43 นางสาว ประกายดาว  อ่อนบัวขาว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ชุมพร ส.หลังสวน ทด. 17
44 นางสาว อทัยรัตน์  เลียนยงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ตรัง ส.กันตัง ทด. 18
45 นาง รุ่งทิพย์  บุญภกัดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ตรัง ส.หว้ยยอด ทด. 19
46 นางสาว วีรยา  ค ากิม่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.ดอนตูม จ.นครปฐม ทด. 20
47 นางสาว ขวัญตา  เนาว์นนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.นครราชสีมา ส.ครบุรี ทด. 21
48 นางสาว สุวิพร  จรสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.นครศรีธรรมราช ส.ชะอวด ทด. 22
49 นางสาว ณัฐภรณ์  วงษรั์กษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.นครศรีธรรมราช ส.สิชล ทด. 23
50 นางสาว จุฑามาศ  จันทรวิบูลย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.นครศรีธรรมราช ส.หวัไทร ทด. 24
51 นางสาว ปารีณา  กันทะลึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.นครสวรรค์ ส.ตากฟา้ ทด. 25

ชือ่ - สกุล

รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรอบรมหลักสูตรกำรเปน็ขำ้รำชกำรทีด่ ีรุ่นที ่ 43
ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2560

ระหว่ำงวันที ่31 กรกฎำคม - 9 สิงหำคม พ.ศ. 2560
 ณ วิทยำลัยมหำดไทย อ ำเภอบำงละมงุ จังหวัดชลบรุี
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52 นาง สริญญา  มูลฟู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.นครสวรรค์ ส.บรรพตพสัิย ทด. 26
53 นาง อภญิญา  ไชยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.นครสวรรค์ ส.หนองบัว ทด. 27
54 นาง ณัฐนีภรณ์  ฉัตรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.นราธิวาส ทด. 28
55 นาย มงคล ค าทวี นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ฝรว. สจ.ชัยภมูิ ส.บ าเหน็จณรงค์ ทด. 29
56 นางสาว จิตรานุช  กรมโยธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน  ฝอก. สจ.นราธิวาส ส. ตากใบ ทด. 30
57 นางสาว ศุภลักษณ์  เจ๊ะมามะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน  ฝอก. สจ.นราธิวาส ส. รือเสาะ ทด. 31
58 นางสาว อิสริยา  ติเศษ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน  ฝอก. สจ.นราธิวาส ส.บาเจาะ  ทด. 32
59 นาย ดวิษ  จุมพฎิกะพนัธุ์ เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ปฏบิัติงาน สจ.ฉะเชิงเทรา ทด. 33
60 นางสาว สุรัตนา  ทิพย์มงคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.นราธิวาส ส.สุไหงโก-ลก ทด. 34
61 นาย พษิณุ พริิยะกุล นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ส่วนปฏบิัติการฯ สนส. (ช.สจ.เลย ส.เชียงคาน) ทด. 35
62 นาง รอมือหล๊ะ มาหะมะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก.สจ.ปัตตานี ส.สายบุรี ทด. 36
63 นาง ณัฎฐ์สิริ  เค็กมายล์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทด. 37
64 นาย นิรุจน์ อินเทพ นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ฝรว. สจ.เลย ส.ด่านซ้าย ทด. 38
65 นางสาว เนตรนภา  คล้ายนาค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ปราจีนบุรี ทด. 39
66 นาย อิมรอน เจะมะ นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ฝรว. สจ.ปัตตานี ทด. 40
67 นางสาว ศรีพนิิจ มีชนะ นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ส่วนปฏบิัติการฯ สนส. (ช.สจ.สงขลา ส.ระโนด) ทด. 41
68 นางสาว กิติยา  จันทร์ช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ปัตตานี ส.โคกโพธิ ์ ทด. 42
69 นางสาว สามีเราะห ์ แวกาเดร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ปัตตานี ส.ปะนาเระ ทด. 43
70 นางสาว นูรียะฮ์  หลีมานัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ปัตตานี ส.สายบุรี ทด. 44
71 นางสาว อาภาภรณ์  พลายละหาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.พงังา ส.ตะกัว่ทุง่ ทด. 45
72 นาง วราภรณ์  สวนม่วง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.พจิิตร ส.บางมูลนาก ทด. 46
73 นาย ธวัชชัย หน่อค าบุตร นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ฝรว. สจ.หนองคาย ส.ท่าบ่อ ทด. 47
74 นางสาว ภชูิษา  วัชรเลิศธนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.พจิิตร ส.โพทะเล ทด. 48
75 นางสาว ภารัศมิ ์ เลิศล่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ทด. 49
76 นางสาว ธนวรรณ  ผึ งทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.บึงสามพนั จ.เพชรบูรณ์ ทด. 50
77 นาง วัลภา  จันทวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.เพชรบูรณ์ ส.ชนแดน ทด. 51
78 นาย จักรกฤษณ์ ดีธรรมมา นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ฝรว. สจ.เพชรบูรณ์ ส.หล่มเก่า ทด. 52
79 นางสาว วราพร  ค าสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.แพร่ ส.ร้องกวาง ทด. 53
80 นาย วุฒิชัย ใจเย็น เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ปฏบิัติงาน สจ.ชัยนาท ทด. 54
81 นาย ยุทธชัย สุวรรณรัตน์ นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ส่วนปฏบิัติการฯ สนส. (ช.สจ.หนองคาย ส.ท่าบ่อ) ทด. 55
82 นางสาว รอฮานี  เดมิง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ยะลา ส.บันนังสตา ทด. 56
83 นาย ภาณุพงศ์ อุน่ทะยา นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ส่วนปฏบิัติการฯ สนส. (ช.สจ.อุดรธานี ส.หนองหาน) ทด. 57
84 นางสาว ภสัรา ทองราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก.สจ.ยะลา ส.เบตง ทด. 58
85 นางสาว วรรณี  ติเสด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ยะลา ส.ยะหา ทด. 59
86 นาง อัญญากร  คุ้มธนกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ยะลา ส.รามัน ทด. 60
87 นางสาว ดลยพร  แสนสบาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.สวนผึ ง จ.ราชบุรี ทด. 61
88 นางสาว ปภญิญพทัธ์  แก่นจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.ราชบุรี ส.จอมบึง ทด. 62
89 นาง พรทิพย์  ประดับมุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ทด. 63
90 นางสาว นิภาพร  พระภเิภก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.เลย ส.ด่านซ้าย ทด. 64
91 นาย กิตตินันต์  ทองบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.ทุง่หว้า จ.สตูล ทด. 65
92 นาง ซูซาน่า  ยุมคุณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สตูล ส.ละงู ทด. 66
93 นางสาว ศุภานัน  ศรีบุญลือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สมุทรสาคร ส.บ้านแพว้ ทด. 67
94 นาย ธิติพงศ์ ชาญธีระวิทย์ นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ส่วนปฏบิัติการฯ สนส. (ช.สจ.อุตรดิตถ)์ ทด. 68
95 นาง วิภาวดี บุญแปลง เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สระแก้ว ทด. 69
96 นางสาว พชัรินทร์  จันทนิตร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.วังม่วง จ.สระบุรี ทด. 70
97 นาย อนุชา ค าภริะวงศ์ นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ฝรว. สจ.สุโขทัย ทด. 71
98 นางสาว ปริณดา บรรดาศักด์ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ทด. 72
99 นางสาว ฐานิตา  นาทราย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สุพรรณบุรี ส.ดอนเจดีย์ ทด. 73

100 นางสาว อติญา  เขียวมณีย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สุพรรณบุรี ส.เดิมบางนางบวช ทด. 74
101 นาง นวลจันทร์  มณีอินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สุพรรณบุรี ส.อูท่อง ทด. 75
102 นางสาว อภญิญา  โทขนาด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน สอ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ทด. 76
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103 นาย กิตติกร ยศน้อย  เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ปฏบิัติงาน สจ. สมุทรสงคราม ทด. 77
104 นางสาว เสาวลักษณ์  ลุสมบัติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สุราษฎร์ธานี ส.ไชยา ทด. 78
105 นางสาว ปวริศา  แซงวงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สุราษฎร์ธานี ส.บ้านตาขุน ทด. 79
106 นาง ภควรรณ  พรหมพนัธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สุราษฎร์ธานี ส.บ้านนาสาร ทด. 80
107 นางสาว พร้อมเดือน  กฤตาธีรกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สุราษฎร์ธานี ส.พระแสง ทด. 81
108 นางสาว เพญ็แข  ตานสานสินทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ทด. 82
109 นาง เกศรา  สุภาพนิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สุราษฎร์ธานี ส.พนุพนิ ทด. 83
110 นาง ศิริพร  ค าเมือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ฝอก. สจ.สุราษฎร์ธานี ส.เวียงสระ ทด. 84
111 นาย ประสบชัย ดงจ าปา นายช่างรังวัดปฏบิัติงาน ฝรว. สจ.อุดรธานี ส.บ้านดุง                                          ทด. 85
112 นาย ธนกฤต จันทะสีลา วิศวกรโยธาปฏบิัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ยผ. 1
113 นางสาว ธนวรรณ มงคลหมู่ นักวิเคราะหผั์งเมืองปฏบิัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยผ. 2
114 นางสาว สุภลักษณ์ ฉายแสง นักจัดการงานทัว่ไปปฏบิัติการ ส านักผังประเทศและผังภาค ยผ. 3
115 นาย ประสิทธิ ์ ร้องหาญแก้ว นายช่างโยธาปฏบิัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพงังา ยผ. 4
116 นาย อ านาจ ญาณมีสุข นักวิทยาศาสตร์ปฏบิัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท. 1
117 นางสาว กุลญาภา ปิยาภาศิริ นักวิทยาศาสตร์ปฏบิัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท. 2
118 นางสาว พะยอม จันทร์ลา เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท. 3
119 นางสาว นันทภรณ์ มณีจันทร์ นักวิเทศสัมพนัธ์ปฎบิัติการ ส านักงานปรมานูเพือ่สันติ วท. 4
120 นางสาว ราตรี ทองประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน ส านักงานปรมานูเพือ่สันติ วท. 5


