
กป.1
ลําดับ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1 นาย ศิวะบุตร พึ่งอารมณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

2 นาย วัชชิระ ศาลาแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

3 นาง นิรามัย ภูพาดหิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.
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ช่ือ - นามสกุล

3 นาง นิรามัย ภูพาดหิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

4 น.ส. อรวรรณ รังสิมันตุชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

5 น.ส. สุไรนี แวดอเลาะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

6 น.ส. วรรณพร อยู่สุ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

7 น.ส. รักชนก อุปาการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

8 น.ส. กานดา เรืองกรุณา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

9 น.ส. วารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สป.มท.9 น.ส. วารีรัตน์ ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สป.มท.
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กป.2
ลําดับ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1 นาย ชัยพฤกษ์ จินตเวก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

2 นาย ชาญชัย ยอดโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

3 นาง เพ็ญพิสุทธิ์ อ่อนโก้ก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

ช่ือ - นามสกุล

3 นาง เพ็ญพิสุทธิ์ อ่อนโก้ก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

4 น.ส. สุรภา เอมสกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

5 น.ส. รัตนา ชุ่มพระไร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

6 น.ส. ภิณณาพัชญ์คนคล่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

7 น.ส. สุขสันต์ิ นิยมวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

8 น.ส. นพชนก ศิริประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ยธ.

9 น.ส. นริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สป.มท.9 น.ส. นริศรา รุ่งประชาเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สป.มท.
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กป.3
ลําดับ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1 นาย วิรุฬห์ ธนะไชย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

2 นาย ชาญวิทย์ ยมลําภู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

3 นาง อุทุมภรณ์ อาจวิชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

ช่ือ - นามสกุล

3 นาง อุทุมภรณ์ อาจวิชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

4 นาง วงศ์เดือน สวัสด์ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

5 นาง ภรรธิพา งามขํา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

6 น.ส. สมศรี สิงห์เล็ก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

7 น.ส. พัชนา ชูช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

8 น.ส. ธีรวัลย์ เอื้อพิทักษ์สกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ยธ.

9 น.ส. สวรรยา กุหลาบวรรณ นิติกรปฏิบัติการ สป.มท.9 น.ส. สวรรยา กุหลาบวรรณ นิติกรปฏิบัติการ สป.มท.
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กป.4
ลําดับ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1 นาย ชัยธัช กัณฐ์วิจิตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ยธ.

2 นาย รังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สป.มท.

3 นาง พนิดา ภาคพจน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

ช่ือ - นามสกุล

3 นาง พนิดา ภาคพจน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

4 น.ส. รสสุคนธ์ ขันหล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

5 น.ส. ภารดี สุวรรณศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

6 น.ส. สาริศา บุญนิล เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ทด.

7 น.ส. วิภาภรณ์ พิมพ์สอน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

8 น.ส. มยุรี ตาลาคุณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

9 น.ส. ทิพวัลย์ แย้มพรหม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.9 น.ส. ทิพวัลย์ แย้มพรหม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.
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กป.5
ลําดับ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1 นาย นภดล ซ่ือสัตย์ประเสริฐ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ยธ.

2 นาย ไกรศร เกษงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สป.มท.

3 นาง นุชรี คัชเชียว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

ช่ือ - นามสกุล

3 นาง นุชรี คัชเชียว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

4 นาง ดวงใจ สุขเกษม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

5 น.ส. อภิรัตน์ สุภาพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

6 น.ส. พัชรินทร์ จันทร์แสงศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

7 น.ส. อนุธิดา ปิยะปง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

8 น.ส. สุชาดา ศรีอัฒชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

9 น.ส. ศรันยา ทับพันธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.9 น.ส. ศรันยา ทับพันธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.
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กป.6
ลําดับ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1 นาย ภาสกร นนทจันทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ยธ.

2 นาย ธนาวุฒิ ธนายิ่งเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สป.มท.

3 นาง ธนัชชา ชมพูบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

ช่ือ - นามสกุล

3 นาง ธนัชชา ชมพูบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

4 น.ส. สุรีย์รัตน์ ทุมทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

5 น.ส. กรรณทิพย์ สังข์ทองกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

6 น.ส. ศุภมาส กทิศาสตร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

7 น.ส. ลภัสรดา ทิวาลัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

8 น.ส. ดวงใจ ไชยแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

9 น.ส. จุฬารัตน์ ไฝจู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.9 น.ส. จุฬารัตน์ ไฝจู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.
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กป.7
ลําดับ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1 นาย ณัฐพงษ์ เนตรผาบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยธ.

2 นาย ณัชปภัสมน สิริรุ่งเสรีชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สป.มท.

3 นาง จิราภรณ์ พร้อมสุภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

ช่ือ - นามสกุล

3 นาง จิราภรณ์ พร้อมสุภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

4 น.ส. อุรัสยา จ้อยหนองบัว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

5 น.ส. นิราวรรณ บํารุงธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

6 น.ส. ธัญญาลักษณศ์รีลุน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

7 น.ส. สุภัสสรา ใจชอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

8 น.ส. ขนิษฐา นาพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

9 น.ส. กิตติมา ปรือปรัก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.9 น.ส. กิตติมา ปรือปรัก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.
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กป.8
ลําดับ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1 นาย ศุภวิชญ์ จันทมัตตุการ เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ทด.

2 นาย นรภพ อุทธยอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สป.มท.

3 น.ส. สุภาพ ดอยคํา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

ช่ือ - นามสกุล

3 น.ส. สุภาพ ดอยคํา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

4 น.ส. ภรณ์ทิพย์ สีหานาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

5 น.ส. จุฑามาส ธรรมขันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

6 น.ส. รวิกานต์ ลายหงส์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

7 น.ส. อนงค์ วงษ์ม่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

8 น.ส. สุพรรษา ปินตาเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

9 น.ส. ศศิธร ศรีสว่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.9 น.ส. ศศิธร ศรีสว่าง



รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

     หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี ๒๗ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

*********************

  วันท่ี       เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559            เวลา                        น.

กป.9
ลําดับ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1 นาย กฤษฎากร ผางคํา เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ทด.

2 นาย อดิศร อิสสระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สป.มท.

3 นาง แอนนา จันธิดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

ช่ือ - นามสกุล

3 นาง แอนนา จันธิดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

4 น.ส. รําพรรณ หายหัตถี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

5 น.ส. ปัทมา เมฆจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

6 น.ส. จรรยา วัชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

7 น.ส. สุวรรณี บัวคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

8 น.ส. ปิ่นใจ ฉุนชาวนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

9 น.ส. รัตมณี ศรีเฉลิม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.9 น.ส. รัตมณี ศรีเฉลิม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.



รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

     หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี ๒๗ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

*********************

  วันท่ี       เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559            เวลา                        น.

กป.10
ลําดับ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1 นาย สุรเชษฐ์ บุรมณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

2 นาย มานพ อินทพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สป.มท.

3 น.ส. ศิริลักษณ์ เต็มดวง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

ช่ือ - นามสกุล

3 น.ส. ศิริลักษณ์ เต็มดวง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

4 น.ส. พัษณี หลอดสันเทียะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

5 น.ส. ปรียานุช คงนวล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

6 น.ส. กันยกร เรืองรอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค.

7 น.ส. รัตนพร จันทร์เจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

8 น.ส. พัตรสุชา ละอองอ่อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.

9 น.ส. กนกรัตน์ ปัญญาวัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทด.9 น.ส. กนกรัตน์ ปัญญาวัง


