
ล าดับที่ ต าแหน่ง สังกัด
1 นาย จารุวฒัน์ ศรีภูมิภักด์ิ นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัอุดรธานี สป. 1
2 นางสาว สิรินณัฐ อินทร์เอี่ยม นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณกองคลัง สป. 2
3 นางสาว สุธารัตน์ วงษ์บุญ นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินกองคลัง สป. 3
4 นางสาว นันทนา ติยะธนากูล นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดันนทบุรี สป. 4
5 นาง ณัฐวรินธร เจนสิริวฒิุกุล นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัเพชรบุรี สป. 5
6 นาง กชพร สุธรีะ นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัสระบุรี สป. 6
7 นางสาว พัชรา กันตี นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัล าปาง สป. 7
8 นางสาว ปวณีา เณรตาก้อง นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดันครสวรรค์ สป. 8
9 นางสาว วรพรรณ รูปดี นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดันครพนม สป. 9
10 นางสาว วนิดา ศรีเฉลิม นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัสงขลา สป. 10
11 นางสาว กชพร วงศ์อาษา นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัหนองบัวล าภู สป. 11
12 นางสาว อุบลรัตน์ ปานเพชร นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดชุมพร สป. 12
13 นางสาว หนึ่งฤทัย ใจหงอก นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดเชียงราย สป. 13
14 นางสาว เจนจริา บุญค า นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดพิจิตร สป. 14
15 นางสาว วราพร ขจรเกียรติทวี นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดนครปฐม สป. 15
16 นางสาว วรรณนิศา อามาตย์ นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดเลย สป. 16
17 นางสาว จฑุามาศ กาเล่ียง นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัตรัง สป. 17
18 นางสาว พิมลพรรณ สุขเกษม นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัภูเก็ต สป. 18
19 นางสาว กนกวรรณ ปัญญา นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัตาก สป. 19
20 นางสาว รุ่งอรุณ ปามุทา นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยธุยา สป. 20
21 นางสาว สุกฤตา แก้วพะเนา นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดันครนายก สป. 21
22 นางสาว ดารุณี พิมพ์ลี นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการส านักงานจงัหวดัขอนแก่น สป. 22
23 นางสาว ชมพูนุท พงศ์สิทธศัิกด์ิ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดั สป. 23
24 นางสาว หอมจนัทร์ ทองผา นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดันครนายก สป. 24
25 นาย เมธา ศุภนาม นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัสมุทรปราการ สป. 25
26 นางสาว ภรอิสรา จติพิศาล นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัสิงห์บุรี สป. 26
27 นางสาว กรกนก จนัทราธนากุล นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ สป. 27
28 นาย นิรุตต์ ซ้อนจนัดี นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัชัยภูมิ สป. 28
29 นางสาว ส่งศิริ อินสุข นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวดัส านักงานจงัหวดัร้อยเอ็ด สป. 29
30 นางสาว ภาวณีิ  เอมโอช นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ท าการปกครองจงัหวดัตราด จงัหวดัตราด ปค. 1
31 นางสาว สุภภัชชญา  ทองค าผุย นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ท าการปกครองอ าเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ ปค. 2
32 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิชญาภา พัฒนธาดาสกุล เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง พช. 1
33 นางสาว อรทัย อัตถาชน เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สพจ.ชัยนาท พช. 2
34 นางสาว กรรณิการ์ ปาประโคน เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม พช. 3
35 นางสาว สือนานิง สามะ เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สพจ.ปัตตานี พช. 4
36 นางสาว เฉลิมพร ทองค า เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน สพจ.นราธวิาส พช. 5
37   นางสาว   อลิสา   หอมเฮ้า  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ (ช่วย สจ.กาฬสินธุ)์ ทด. 1
38   นาย   สัญฐิติ   ลานอก  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ(ช่วย สจ.เลย) ทด. 2
39   นาย   ชวพงษ์   ไทโส  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวดั(ช่วย สจ.นครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย)์ ทด. 3
40   สิบเอก   คมสัน   เพชรกอง  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ(ช่วย สจ.อุบลราชธานี  สาขาพิบูลมังสาหาร) ทด. 4
41   นาย   พงศธร   ตาวารัตน์  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวดั(ช่วย สจ.นครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย)์ ทด. 5
42   นาย   นัฐพงค์   ณ อุบล  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ (ช่วย สจ.ชัยภูมิ  สาขาจตุัรัส) ทด. 6
43   นาย   รัตนะ   ชานุศร  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ(ช่วย สจ.อุบลราชธานี  สาขาเดชอุดม) ทด. 7
44   นาย   นนทนันท์   กอมาตย์  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ(ช่วย สจ.เลย  สาขาวงัสะพุง) ทด. 8
45   นาย   นพดล   พลขันธ์  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวดั ทด. 9
46   นาย   สมนึก   น้อยใส  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ(ช่วย สจ.เลย  สาขาวงัสะพุง) ทด. 10
47   นาย   เอกภาพ   อังกาบ  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ(ช่วย สจ.เลย  สาขาด่านซ้าย) ทด. 11
48   นาย   นฤเบธศ์   กลยณีย์  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ (ช่วย สจ.เลย สาขาวงัสะพุง) ทด. 12
49   นาย   อภิเดช   ดีพา  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ (ช่วย สจ.เลย สาขาด่านซ้าย) ทด. 13
50   นาย   รุ่งโรจน์   นาคทั่ง  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ (ช่วย สจ.สระแก้ว) ทด. 14
51   นาย   สุภัทร   ดอกไม้  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ (ช่วย สจ.กาญจนบุรี ) ทด. 15

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตรการเป็นขา้ราชการที่ดี รุ่นที่ 53
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที ่2 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จ านวน  120  ราย
 (26 ม.ิย. 61 เวลา 10.00น.)



ล าดับที่ ต าแหน่ง สังกัดชื่อ - สกุล

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตรการเป็นขา้ราชการที่ดี รุ่นที่ 53
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที ่2 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จ านวน  120  ราย
 (26 ม.ิย. 61 เวลา 10.00น.)

52   นาย   ชัยณรงค์   วงศ์ตา  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ (ช่วย สจ.เลย สาขาภูกระดึง) ทด. 16
53   นาย   นนทพัทธ ์   จนัทร์ประทีป  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวดั (ช่วยสจ.สงขลา) ทด. 17
54   นางสาว   อารญา   ภู่เงินงามทศพร  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ (ช่วย สจ.สุราษฎร์ธานี  สาขาไชยา) ทด. 18
55   นาย   ศุภนิตย์    ติงยะ  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ (ช่วย สจ.เลย สาขาภูกระดึง) ทด. 19
56   นาย   พิเชษฐ์   พรมมา  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ (ช่วย สจ.ฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า) ทด. 20
57   นาย   อิทธพิัทธ์   สกุลพันธไ์ชย  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน กองเทคโนโลยีท าแผนที่ ทด. 21
58   นาย   อัศวนิ   ไตรพิพัฒน์  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ (ช่วย สจ.สระแก้ว) ทด. 22
59   นาย   ประยุทธ   วเิศษคุณ  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด. 23
60   นาย   ดนัย   คงเขียว  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ  (ช่วย สจ.สระแก้ว) ทด. 24
61   นาย   วฑูิร   โยทะคง  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ (ช่วย สจ.สระแก้ว) ทด. 25
62   นาย   พงษ์อิศรา   ชัยเลิศ  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด. 26
63   นาย   พีรพล   ค าชื่นวงศ์  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ  (ช่วย สจ.อ่างทอง) ทด. 27
64   นาย   สิทธนินท์   อบเชย  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ (ช่วย สจ.สุพรรณบุรี) ทด. 28
65   นาย   นัทธพล   มากพุ่ม  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ (ช่วย สจ.สระแก้ว) ทด. 29
66   นาย   อภิสิทธิ ์   แก้วศรี  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด. 30
67   นาย   อภิวฒัน์   พลลุน  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด. 31
68   นาย   วฒิุพงษ์   นาเอก  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด. 32
69   นาย   พัฒพงษ์   นันทราช  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด. 33
70   นางสาว   ชนพิชญา   ชัยรส  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด. 34
71   นาย   รอซีดีน   อุมา  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.ปัตตานี สาขาสายบุรี ทด. 35
72   นางสาว   นาถยา   ฟองทอง  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.ปัตตานี สาขาปะนาเระ ทด. 36
73   นาย   ลลชิต   สีจ าปา  วศิวกรรังวดัปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีท าแผนที่ ทด. 37
74   นาย   เอกวฒิุ   มาเรือน  วศิวกรรังวดัปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีท าแผนที่ ทด. 38
75   นางสาว   จติรานุช   พัสดุธาร  วศิวกรรังวดัปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีท าแผนที่ ทด. 39
76   นาย   เอกสิทธิ์ เซียงค า  วศิวกรรังวดัปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ทด. 40
77   นางสาว   ปิยะรัตน์ บุบผา  วศิวกรรังวดัปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ทด. 41
78   นางสาว   นิราภรณ์ พูลแก้ว  นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.ลพบุรี  สาขาพัฒนานิคม ทด. 42
79   นางสาว   ละออ เทือกดอกไม้  นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.มหาสารคาม สาขานาเชือก ทด. 43
80   นาย   อาทิตย์ สุยะจติร  นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.สุโขทัย ทด. 44
81   นางสาว   ธนันท์ลดา ธนโชติธนินสุข  นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.นครพนม  สาขาศรีสงคราม ทด. 45
82   นาย   ภูมิสุข ล่ิมสุวรรณมณี  นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.สุรินทร์  สาขาศีขรภูมิ ทด. 46
83   นางสาว   อัชราภรณ์ กอนแก้ว  นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.ศรีสะเกษ  สาขาอุทุมพรพิสัย ทด. 47
84   นาย   พิทยุตม์   แสงประเสริฐ  นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.ยโสธร ทด. 48
85   นาย   ก้องเกียรติ   สิงห์เสวก  นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.หนองคาย  สาขาโพนพิสัย ทด. 49
86   นางสาว   ศุภมาส   ข าอนันต์  นักวชิาการที่ดินปฏิบัติการ สจ.อ านาจเจริญ  สาขาหัวตะพาน ทด. 50
87   นาย   รัชพล   บุญรับ  นายช่างเคร่ืองกลปฎิบัติงาน ส านักจดัการที่ดินของรัฐ ทด. 51
88   นางสาว   ธดิารัตน์   ระวงัการ  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.สุโขทัย ทด. 52
89   นาย   รัชกาล   ภารังกูล  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน สจ.ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ทด. 53
90   นาย   ทักษ์ดนัย   ทุ่งสงค์  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ทด. 54
91   นาย   วทิวสั   สายเพิ่ม  นายช่างรังวดัปฏิบัติงาน ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ช่วย สจ.อุบลราชธานี สาขาเขื่องใน ทด. 55
92   นาย   ชานน   เซียสกุล  วศิวกรรังวดัปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ทด. 56
93 นางสาว ถิรวรรณ บุญวงศ์ นักวเิคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ยผ. 1
94 นาย อมรเวช อุปถัมภากุล นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ยผ. 2
95 นาย ชูพงศ์ วงศ์สมบัติ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน ส านักวศิวกรรมการผังเมือง ยผ. 3
96 นางสาว สมพร ทองลวด เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัพังงา ยผ. 4
97 นางสาว กฤษญา  ตันนุกูล นักผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ยผ. 5
98 นาย ธเนศ  ปัญญาดี นักผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัมหาสารคาม ยผ. 6
99 นาย สาโรช อภิวชัรกุล นักผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัหนองคาย ยผ. 7
100 นางสาว สุขจรัส มิขันหมาก นักผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัหนองบัวล าภู ยผ. 8
101 นางสาว รัตนาวดี  ปัญจบุรี นักผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัสระแก้ว ยผ. 9
102 นางสาว รุ่งทิวา ปาเปี้ย สถาปนิกปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัร้อยเอ็ด ยผ. 10
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103 นางสาว ภาวณีิ  ไชยวงั เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน กองผังเมืองเฉพาะ ยผ. 11
104 นาย พศิน สุวรรณเดช นักผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัล าปาง ยผ. 12
105 นางสาว ณัฐกานต์ ทรงก าพล นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท. 1
106 นางสาว วรัญญา พิชิตกุลปัญญา นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมวทิยาศาสตร์บริการ วท. 2
107 นาย อมร วฒัน์จริานนท์ นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมวทิยาศาสตร์บริการ วท. 3
108 นาย พงศกร ธญัญผล นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมวทิยาศาสตร์บริการ วท. 4
109 นางสาว อภิชา ธนัตถ์สิริ นักวทิยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวทิยาศาสตร์บริการ วท. 5
110 นาย นวพงษ์ ปัทมจนิตธ ารง นักวทิยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวทิยาศาสตร์บริการ วท. 6
111 นางสาว สุนิตย์ ฟูกลาง นักวทิยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวทิยาศาสตร์บริการ วท. 7
112 นาย สุรศักด์ิ ธนัชชาพิศุทธิ์ นักวทิยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวทิยาศาสตร์บริการ วท. 8
113 นางสาว จฑุามาศ  จงเจริญ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ส านักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ ๓ ป.ป.ช. 1
114 นาย ณฤธนน  อนุรักษ์ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ส านักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกจิ ป.ป.ช. 2
115 นางสาว ณัณภัทร  สัตรบุตร พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ส านักไต่สวนการทุจริตภาคการเมอืง ๔ ป.ป.ช. 3
116 นางสาว ทาริกา  พูลศักด์ิ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ส านักไต่สวนการทุจริตภาคการเมอืง ๓ ป.ป.ช. 4
117 นางสาว นภาพร  ปัญญากาศ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ส านักป้องกนัการทุจริตภาครัฐวิสาหกจิและธุรกจิเอกชน ป.ป.ช. 5
118 นางสาว โสรายา  สาเรป นักประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนากฬีาส านักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกฬีา ศอ.บต. 1
119 นางสาว บุณรดา  กะเดช นักประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาสัมพันธ์ ส านักประสานนโยบายสังคมจติวิทยา ศอ.บต. 2
120 นางสาว สุภวรรณ  วงษ์ส าราญ นักประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธแ์ละพัฒนาสัมพันธส์ านักประสานนโยบายสังคมจติวทิยา ศอ.บต. 3


