
ลําดับที่ ตําแหน่ง สังกัด
1 นาย สุพัฒน์พงศ์ บุญยก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สนจ.ชุมพร สป. 1

2 นาย อนุชาติ ตะระรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กลุ่มจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี) สป. 2

3 นาย อาบัส สะนิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดนราธิวาส สป. 3

4 นาย จักรพันธ์ เตชะฤทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สป. 4

5 นาย กฤศ แอกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุร)ี สป. 5

6 นาย ศรัณย์ เพชรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดระยอง สป. 6

7 นาย ภราดร เสรีสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรีอยุธยา) สป. 7

8 นางสาว ณัฐิดา พรหมพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดสระแก้ว สป. 8

9 นางสาว ชินิกา นันทวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ปภ. 1

10 นางสาว ธพวรภรณ์ อ่อนตะวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปภ. 2

11 นาย กัมปนาท ด้วงนิ่ม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมฯ สมส. (ช่วย สจ.นครศรีธรรมราช) ทด. 1

12 นาย วีระพล บินฮายีเอซา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝรว. สจ.พิจิตร ส.บางมูลนาก  (ช่วย สจ.อุดรธาน)ี ทด. 2

13 นาย กีรติ บุญเจริญศักด์ิ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝรว. สจ.นครสวรรค์ ส.บรรพตพิสัย (ช่วย สจ.หนองคาย ส.โพนพิสัย) ทด. 3

14 นาย ชาญณรงค์ จันกิติ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝรว. สจ.นครสวรรค์ ส.ลาดยาว  (ช่วย สจ.หนองคาย ส.โพนพิสัย) ทด. 4

15 นาย กฤษฏา กลิ่นกุหลาบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝรว. สจ.นครสวรรค์ ส.ตาคลี (ช่วย สจ.หนองคาย ส.ท่าบ่อ) ทด. 5

16 นางสาว กนกภรณ์ ไชยแสง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมฯ สมส. (ช่วย สจ.นครพนม) ทด. 6

17 นาย ชโลธร ชานาม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายควบคุมฯ สจ.กําแพงเพชร (ช่วย สจ.นครพนม) ทด. 7

18 นาย เสกสรรค์ โพธ์ิจาทุม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝรว. สจ.จันทบุรี (ช่วย สจ.สกลนคร ส.พรรณานิคม) ทด. 8

19 นาย วรฉัตร พลชํานาญ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝรว. สจ.สุโขทัย ส.ศรีสําโรง (ช่วย สจ.สกลนคร ส.พรรณานิคม) ทด. 9

20 นางสาว พรรณวรท พรหมจินดา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมฯ สมส. (ช่วย สจ.ตรัง ส.ห้วยยอด) ทด. 10

21 นาย อาณัติ นันทะเนตร นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการฯ สนส. (ช่วย สจ.หนองคาย) ทด. 11

22 นางสาว พรนรินทร์ ประเสริฐดี นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการฯ สนส. (ช่วย สจ.ปราจีนบุร)ี ทด. 12

23 นางสาว วนิดา ประสาทศรี นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการฯ สนส. (ช่วย สจ.สกลนคร) ทด. 13

24 นาย วศิน  ขอนยาง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สจ.สกลนคร ทด. 14

25 นาย สุรกิจ นุตราวงศ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการฯ สนส. (ช่วย สจ.สกลนคร) ทด. 15

26 นาย ธนิต นระทัด นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการฯ สนส. (ช่วย สจ.สกลนคร) ทด. 16

27 นาย ธนากร สิงห์เทพ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สจ.นครพนม ทด. 17

28 นาย จําเริญ  มูลเรือน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สจ.น่าน ทด. 18

29 นาย จักรพันธ์  นันทปรีชากุล เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สจ.สุพรรณบุรี ทด. 19

30 นาย อิศรุต  โภชาคม เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สจ. จันทรบุรี ทด. 20

31 นาย วินัย  แก้วบุญชู เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สจ.ตรัง ทด. 21

32 นาย เกรียงไกร  ข้ามสี่ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สจ.อ่างทอง ทด. 22

33 นาย มานิตย์  รัตนการุณจิต เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สจ.ชุมพร ทด. 23

34 นาย ณัฐกิตต์ิ  พูลเอี่ยม เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สจ. ระนอง ทด. 24

35 นาย อรรถพล  ถีราวุฒิ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สจ. กระบี่ ทด. 25

36 นาย อิสมาแอล ปาโฮะ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สจ.ปัตตานี ทด. 26

37 นาย อาซ้น  สะอูน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สจ.นราธิวาส ทด. 27

38 นาย ภาณุพงศ์  ถาปินตา เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ฝคร. สจพังงา ทด. 28

39 นางสาว วันเพ็ญ อาเทศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.สุโขทัย ทด. 29

40 นางสาว พิชญทัลญ์  คณาสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.อุบลราชธานี ส.เขมราฐ ทด. 30

41 จ่าอากาศโท ณัฐวุฒิ  คําโสม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สจ.ศรีสะเกษ ทด. 31

42 นางสาว นภสร นิลวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.กาญจนบุรี ส.บ่อพลอย ทด. 32

43 นางสาว วขวัญฤทัย พิพัฒน์ผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ทด. 33

44 นางสาว พัชธ์ธีรดา วิเชียรทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.สุรินทร์ ส.ศรีขรภูมิ ทด. 34

45 นางสาว จิตรติมา หรุดคง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.ตรัง ส.ห้วยยอด ทด. 35

46 นางสาว นภาลัย สาระชาติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ. บุรีรัมย์ ส.สตึก ทด. 36

47 นาง ภัคภร  โพธ์ิสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.สุโขทัย ส.กงไกรลาศ ทด. 37

48 นาง ลดาวัลย์ คุ้มหินลาด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.มุกดาหาร ทด. 38

49 นาง นวรัตน์ พงศ์เพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.อํานาจเจริญ สาขาหัวสะพาน ทด. 39

50 นางสาว ธนาภรณ์ ฤทธ์ิจีน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.อุตรดิตถ์ ส.น้ําปาด ทด. 40

51 นางสาว ฉัตรชญาภรณ์ ราชฟู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.แพร่ ส.ลอง ทด. 41

52 นางสาว เพชรรัตน์ บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.นครสรรค์ ส.ลาดยาว ทด. 42

53 นาง ปิยนุช  จิระแพทย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ. นครศรีธรรมราช ส.หัวไทร ทด. 43

54 นางสาว ณัฐศิลา โทษาธรรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ. ฉะเชิงเทรา ส.พนมสารคาม ทด. 44

ช่ือ - สกุล

 4 ต.ค. 60

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 45

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 9 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จํานวน  120  ราย



ลําดับที่ ตําแหน่ง สังกัดช่ือ - สกุล

 4 ต.ค. 60

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 45

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 9 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จํานวน  120  ราย

55 นางสาว นันท์นภัส ทีหอคํา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ.เพชรบูรณ์ ส.หนองไผ่ ทด. 45

56 นางสาว ภัทร์ษมนต์ ผดุงกิจอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ. นครศรีธรรมราช ส.สิชล ทด. 46

57 นางสาว เขมญา เมาะสาแม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ. นราธิวาศ ส.ตากใบ ทด. 47

58 นางสาว พิชยา แคล้วภัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝอก. สจ.พังงา ส.ตะกั่วป่า ทด. 48

59 นางสาว จุฑาภรณ์ สุวรรณประทีป เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝอก. สจ.จันทบุรี ส.มะขาม ทด. 49

60 นาง พิมพ์อัปสร มีหลง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝอก. สจ.น่าน ส.บัว ทด. 50

61 นางสาว มงกุฏรัตน์ เขี่อนสุวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝอก. สจ.เชียงราย ส.พาน ทด. 51

62 นางสาว ปวีณา  พรประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝอก. สจ.ปราจีนบุรี ส.กบินทร์บุรี ทด. 52

63 นางสาว วีรนุช  อินทสิทธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝอก. สจ.เชียงราย ส.แม่จัน ทด. 53

64 นาย วิชชา ชูเมือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝอก. สจ. นราธิวาส ส.สุไหงปาดี  ทด. 54

65 นาง จันทณีย์ ดอเลาะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ. นราธิวาส ส.รือเสาะ ทด. 55

66 นางสาว ซูไฮลา อาแว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สจ. ปัตตานี ส.ปะนาเระ ทด. 56

67 นางสาว ปณิศา พราหมณโชติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝอก. สจ.แม่ฮ่องสอน ทด. 57

68 นางสาว ภาสินี มาตไทย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.พะเยา ส.ปง ทด. 58

69 นางสาว ภาวิณี หาญกล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. นครศรีธรรมราช ส.ทุ่งสง ทด. 59

70 นางสาว รุ่งราวรรณ จิตรชื่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. สุรินทร์ ส.ชุมพลบุรี ทด. 60

71 นางสาว พิมพ์ณดา ตันแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. บ้านธิ จ.ลําพูน ทด. 61

72 นางสาว สุกัญญา เอมโคกสูง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. ยโสธร สาขาเลิงนกทา ทด. 62

73 นางสาว อนุสรา สุขช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. สุราษฏร์ธานี สาขาบ้านนาสาร ทด. 63

74 นาง จันทร์จิราพร  ยารักษี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ.ลําปาง สาขางาว ทด. 64

75 นาง ศิริพร ท้วมโพธ์ิแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. นนทบุรี สาขาบางใหญ่ ทด. 65

76 นางสาว ยุรฉัตร  สิงห์ขา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สจ. ตาก  สาขาแม่สอด ทด. 66

77 นาย กฤตพงษ์ ใจแขว่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝรว. สจ.พิจิตร (ช่วย สจ.อุดรธาน)ี ทด. 67

78 นาย ฉัตรชัย ธนาริยกุล นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝรว. สจ.นครสวรรค์ ส.หนองบัว  (ช่วย สจ.หนองคาย ส.โพนพิสัย) ทด. 68

79 นาย อนุสิทธ์ิ ภิรมราช นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการฯ สนส. (ช่วย สจ.หนองคาย ส.โพนพิสัย) ทด. 69

80 นาย คําแผน เชียงทอง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝรว. สจ.นครสวรรค์ ส.ชุมแสง (ช่วย สจ.หนองคาย ส.ท่าบ่อ) ทด. 70

81 นาย ธันวา ไชยกุล นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมฯ สมส. (ช่วย สจ.นครพนม) ทด. 71

82 นาย อนุรักษ์ แอบคํา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมฯ สมส. (ช่วย สจ.นครพนม) ทด. 72

83 นาย ธนายุทธ โพธ์ินอก นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการฯ สนส. (ช่วย สจ.สกลนคร ส.พรรณานิคม) ทด. 73

84 นาย วัฒนา สัพโส นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการฯ สนส. (ช่วย สจ.สกลนคร ส.พรรณานิคม) ทด. 74

85 นางสาว นริศรา ศรีสุราษฎร์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมฯ สมส. (ช่วย สจ.ตรัง ส.ห้วยยอด) ทด. 75

86 นางสาว เสาวนีย์ จันทสอน นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ยผ. 1

87 นางสาว ปิยธิดา ปูชนียพงศกร นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ยผ. 2

88 นาย สมใจ คํามณีจันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ยผ. 3

89 นาย เอกชัย บุตรขุน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ยผ. 4

90 นาย ธนวัต ชยานุคุณลิขิต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ ยผ. 5

91 นาย อรรถพล แสงแก้ว วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ยผ. 6

92 นาย วิริยะ คําโปธิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ยผ. 7

93 นาย ธนาภูมิ คงศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ยผ. 8

94 นาย อนิวรรตน์ มีจันทร์ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน สํานักวิศวกรรมการผังเมือง ยผ. 9

95 นาย ภูมิ ปฏิสันถาวร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก สถ. 1

96 นาย พีรวัส สุขทอง นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําปาง สถ. 2

97 นาย วรุตม์ ยังถาวร นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง สถ. 3

98 นางสาว กรกฎ นิตย์โชติ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร สถ. 4

99 นางสาว แพรวพรรณ จันทรศัพท์ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง สถ. 5

100 นาย ปิยะฉัตร พงษ์ลา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ สถ. 6

101 นาย กิตต์ิธนัตถ์ วงศ์รัตนปัญญา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถ. 7

102 นาย เศรษฐวุฒิ   เพ็งพุ่ม นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท สถ. 8

103 นางสาว จริยาภรณ์  สมปู่ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สถ. 9

104 นางสาว ธัญลักษณ์  หิรัญ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี สถ. 10

105 นาย อลงกรณ์ นุกูลรักษ์ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สถ. 11

106 นางสาว กนกอร ภูวดลไพโรจน์ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี สถ. 12

107 นางสาว กนกวรรณ  ขันหลวง นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สถ. 13

108 นางสาว ตวงรัตน์ จุมปาแฝด นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สถ. 14
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จํานวน  120  ราย

109 นาย นุกูล บุญทวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น สถ. 15

110 นางสาว สุวิชาดา คันทัพไทย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถ. 16

111 นางสาว ณัฏฐวรรกัญญ์ ศิริปัณวงษ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู สถ. 17

112 นาย สิทธิชัย ประเสสัง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี สถ. 18

113 นาย กาหรีม ยาบา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทราปราการ สถ. 19

114 นาย ธนาคม ทิพย์สภาพกุล นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สถ. 20

115 นางสาว เพ็ญนภา วรรณวงศ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สถ. 21

116 นาย ปวีณ ควรแย้ม นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท. 1

117 นางสาว ดวงดาว ทวานนท์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท. 2

118 นางสาว นัยนา กล้าณรงค์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท. 3

119 นางสาว เจนจิรา อยู่พะเนียด นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วท. 4

120 นางสาว สุภัทรวดี แสงงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ วท. 5


