
1 24-10-60 น.ส. สรรพางด ีลา่มกจิจา องคก์ารจัดการน ้าเสยี

2 24-10-60 นายอภนิท ์ธนัพประภัศร์ องคก์ารจัดการน ้าเสยี

3 24-10-60 น.ส. นฤมล กลอ่มใจ องคก์ารจัดการน ้าเสยี

4 24-10-60 น.ส. ภาพมิล รอ้งเกาะเกดิ องคก์ารจัดการน ้าเสยี

5 24-10-60 นายนฤชา วชิยัดษิฐ องคก์ารจัดการน ้าเสยี

6 24-10-60 นายปรารมภ ์จันทรด์าประดษิฐ์ องคก์ารจัดการน ้าเสยี

7 24-10-60 น.ส. อภญิญา จันทรท์ุ่ง องคก์ารจัดการน ้าเสยี

8 24-10-60 น.ส. แสงหรัิญ ปากสมทุร สภากาชาดไทย

9 24-10-60 วา่ที ่ร.ต. ไพบลูย ์ยตุมิาลย์ สภากาชาดไทย

10 24-10-60 น.ส. นุชนาฎ เฉยบ ารงุ โรงเรยีนวัดออ้มนอ้ย

11 24-10-60 น.ส. สริภัค สขุมณี โรงเรยีนวัดออ้มนอ้ย

12 25-10-60 นายวชิาญ อัศวรังสี บ.ซมัมทิ แคปปิตอล ลสิซิง่ จ ากัด

13 25-10-60 นางสรุยี ์ทองแกว้ กรมวชิาการเกษตร

14 25-10-60 น.ส. เบ็ญจวรรณ์ โพธิส์ขุ กรมวชิาการเกษตร

15 25-10-60 นางชตุมิา วหิกเหนิ กรมวชิาการเกษตร

16 25-10-60 น.ส. จนิตนา แดงงาม ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

17 25-10-60 นางณัฏยา จรัสฉมิพลกีลุ ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

18 25-10-60 น.ส. กฤตยิา อนิชพูงษ์ ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

19 25-10-60 น.ส. กาญจนา สนิกิง่ ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

20 25-10-60 นางกนกพร ศรวีารรัีตน์ ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ

21 25-10-60 น.ส. สกุานดา ณัฐรัตน์สกลุ ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ

22 25-10-60 นางพรทพิย ์ภญิโญ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลฯ เขต 1

23 25-10-60 น.ส. จันทรฉ์าย สบืวงศ์ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลฯ เขต 1

24 25-10-60 นายพนูทรัพย ์ศรไีพบลูย์ ส านักงานประกันสังคม

25 25-10-60 น.ส. จรรยา บญุสวาท ส านักงานประกันสังคม

สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2561

โครงการสัมมนา เรือ่ง "การจัดซือ้จัดจา้ง และการบรหิารพัสดภุาครัฐแนวใหม่"
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26 25-10-60 น.ส. อัญชษิฐา โพธิอ์ยู่ ส านักงานประกันสังคม

27 25-10-60 นายนราวฒุ ิแสงเจรญิภัทร ส านักงานประกันสังคม

28 25-10-60 น.ส. นงเนตร สรเสนีย์ ส านักงานประกันสังคม

29 25-10-60 นางพมิพใ์จ กองชา่ง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 1

30 25-10-60 นายสวัสดิ ์สวา่งอารมย์ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 1

31 25-10-60 นางพัชรนิทร ์ดเีจรญิ บรษัิท ขนสง่ จ ากัด

32 25-10-60 น.ส. สายฝน สัณฐติพิงศ์ บรษัิท ขนสง่ จ ากัด

33 25-10-60 น.ส. ภรภัค พชรพลอย ม.รามค าแหง

34 25-10-60 น.ส. สายสมร ทองมหา สนง.คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ

35 25-10-60 นางพรสรุยี ์พลสมบัติ สนง.คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ

36 25-10-60 นางรัชนี สขุสมอรรถ สนง.การบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทย

37 25-10-60 น.ส. นชิชร ีสวุรรณสัมพันธ์ สนง.การบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทย

38 25-10-60 วรีศักดิ ์นจิสนุกจิ ส านักงบประมาณ

39 27-10-60 นางสรุยีรั์ตน์ อ ามฤคขจร สนง.มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

40 27-10-60 น.ส. ปราณี ตระกลูใจดี สนง.มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

41 27-10-60 นายเอกชยั อรรณพวรรณ สนง.มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

42 27-10-60 น.ส. ปทมุมา จสิะมตินันท์ สนง.มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

43 27-10-60 นางเพลนิพศิ ลามศรจัีนทร์ ส านักงานจังหวัดชยัภมูิ

44 27-10-60 น.ส. สายชล เพือ่ขนุทด ส านักงานจังหวัดชยัภมูิ

45 27-10-60 นางดลใจ แสงบญุ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต1

46 27-10-60 วรภพ ทองจันทา สว่นตัว

47 27-10-60 นางจันทรา ไชยเสน สนง.ค. สง่เสรมิสวัสดกิารและสวัสดภิาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา

48 27-10-60 น.ส. มกุดา นามโยธา สนง.ค. สง่เสรมิสวัสดกิารและสวัสดภิาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา

49 27-10-60 ส.ต.ท.หญงิ พมิชญา มว่งมี สนง.ค. สง่เสรมิสวัสดกิารและสวัสดภิาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา

50 27-10-60 น.ส. รญิญภัสร ์ธรีะปรดีาพัฒน์ สนง.ค. สง่เสรมิสวัสดกิารและสวัสดภิาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา

51 27-10-60 น.ส. สวุณีา ประสม สนง.ค. สง่เสรมิสวัสดกิารและสวัสดภิาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา

52 27-10-60 น.ส. ชฏัชฎา ชนิศักดิช์ยั สนง.ค. สง่เสรมิสวัสดกิารและสวัสดภิาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา

53 27-10-60 น.ส. จติรลดา จติตะนาวกิ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
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54 27-10-60 น.ส. ประภาทพิย ์เวชประเสรฐิกลุ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

55 27-10-60 นางจฑุารัตน์ ตอ่ปัญญาชาญ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

56 27-10-60 น.ส. ประภัสสร เสนาพล กรมสรรพสามติ

57 27-10-60 น.ส. สพุรรษา เตชะวงศ กรมสรรพสามติ

58 27-10-60 น.ส. เพยีงใจ โชตรัิษฏ์ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลฯ เขต 5

59 30-10-60 นางสมด ีนาคหฤทัย สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1

60 30-10-60 นายลภัสวัฒน ์คลา้ยแสง มรภ.นครสวรรค์

61 30-10-60 นายยศพัฒน ์พัฒนปัญญวัฒน์ มรภ.นครสวรรค์

62 30-10-60 น.ส. ดารณี เพ็ชรากลู มรภ.นครสวรรค์

63 30-10-60 น.ส. วาสนา อาจสารกิจิ มรภ.นครสวรรค์

64 30-10-60 น.ส. ชณุษิตา นาคภพ มรภ.นครสวรรค์

65 30-10-60 นางธัญญรั์ตน์ พมิพาภรณ์ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3

66 30-10-60 น.ส. ศริมิา สังขท์อง สถาบันการแพทยฉุ์กเฉนิแหง่ชาติ

67 30-10-60 น.ส. พรพมิล ธนบัตรชยั สถาบันการแพทยฉุ์กเฉนิแหง่ชาติ

68 31-10-60 นายภญิโญ บญุมา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 1

69 31-10-60 น.ส. ชญาณศิา ควรสวุรรณ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสโุขทัย เขต 1

70 31-10-60 น.ส. บบุผา จันทรน์อ้ย ส านักงานจังหวัดปทมุธานี

71 31-10-60 นางศภุรา เจรญิศักดิว์ริยิะ ส านักงานจังหวัดปทมุธานี

72 31-10-60 นางเพ็ญศร ีพานชิกกลุ การยางแหง่ประเทศไทย

73 31-10-60 นายสมชาย รจุจินิดาวรรณ์ การยางแหง่ประเทศไทย

74 31-10-60 นายนันทศิักดิ ์สเุมธยาจารย์ สนง.บรหิารและพัฒนาองคค์วามรู ้

75 02-11-60 นายสมยศ คชกจิจารักษ์ การประปาสว่นภมูภิาค

76 02-11-60 นางอรพันธ ์อนิณรงค์ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 2

77 02-11-60 นางนชินันท ์พงษ์เกษมพรกลุ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 2

78 02-11-60 นายยิง่พันธ ์วจิติรโกสมุ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบรุี

79 02-11-60 นายเอกธาดาธร ตามพร หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบรุี

80 02-11-60 นางเนาวรัตน์ สมพงษ์ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบรุี

81 02-11-60 นางวาสนา อนิทรสตูร สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1
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82 02-11-60 น.ส. ปณชิา ศภุนคร สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1

83 02-11-60 นายประสพ กันจู ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

84 02-11-60 น.ส. กัญญณัช แจง้ธรรมมา ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

85 02-11-60 นายกติตพิงษ์ โภชนะสมบัติ ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

86 02-11-60 น.ส. สธุรีา แกว้กาญจนเศรษฐ์ ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

87 02-11-60 น.ส. สมติานันธ ์เมฆมณี สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 1

88 02-11-60 น.ส. วรกมล  อยูน่าค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

89 02-11-60 นางกฤตยา   วัลอาจ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

90 02-11-60 นายศริะ   เพชรเจรญิจรงิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

91 02-11-60 นายสมัย  นลิสารกิา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

92 02-11-60 น.ส. กาญจน์นภา  แกว้คง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

93 02-11-60 น.ส. กนกพร  ปากช านิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

94 02-11-60 นางนรารัตน์ ค าหอม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

95 02-11-60 นางอไุร ศรทีมุขันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

96 02-11-60 นางคมคาย  ปัญญาเป่ียมศักดิ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

97 02-11-60 นางปณติตรา  รวยลาภ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

98 02-11-60 น.ส. ยพุาพรรณ ชยัรัตน์ประภากลุ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

99 02-11-60 น.ส. พรทพิย ์ สมวัน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

100 02-11-60 นางศรินิาถ  เอีย่มจติต์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

101 02-11-60 น.ส. ศริลิักษณ์  มั่นศรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

102 02-11-60 นายณัทวัสส ์ แสงแกว้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

103 02-11-60 น.ส. นันทนิ ี สติะหรัิญ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

104 02-11-60 น.ส. บศุรา แกว้จันทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

105 02-11-60 น.ส. ชนดิาภา  นยิมทอง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

106 02-11-60 นายจรณะ  มังคะตา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

107 02-11-60 น.ส. นติยา  บรุนิทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

108 02-11-60 น.ส. สกุานดา  ศรบีัวขาว ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

109 02-11-60 น.ส. ชวัลลักษณ์  ทองบอ่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
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110 02-11-60 น.ส. กัลลดิา แสงปรชีา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

111 02-11-60 นางมลฤด ีเมฆประเสรฐิสขุ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 2

112 02-11-60 น.ส. จริาพร พฤกษศรี กรมปศสุัตว์

113 02-11-60 นางจันทรา จันทพั์นแจง้ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอา่งทอง 

114 02-11-60 น.ส. กฤตยิา สเีหลอืง กรมทา่อากาศยาน

115 02-11-60 น.ส. เพชรปนัดดา เกษวริยิะการณ์ กรมทา่อากาศยาน

116 02-11-60 น.ส. พัชร ีประดษิฐวงศ์ กรมทา่อากาศยาน

117 02-11-60 นางพนารัตน์ บญุจนี มรภ.กาญจนบรุี

118 02-11-60 น.ส. กัญญณัช ทานจติต์ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ

119 02-11-60 นางกัญฑนล ภูร่ะหงษ์ ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร์

120 02-11-60 น.ส. เพ็ญพรรณ จันทรคณา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 34

121 02-11-60 นายสปุระสาร โพธิจั์นทร์ สถาบันเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ

122 02-11-60 น.อ. กติตพิงศ ์ทองศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ

123 02-11-60 น.ส. ปรณิดา บัณฑติพานชิย์ สถาบันเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ

124 02-11-60 ร.อ. ฉัตรชยั สขุเอม สถาบันเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ

125 02-11-60 นายวัชระ โพธิแ์กว้ สถาบันเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ

126 02-11-60 นายรัชวฒุ ิมั่นคงโชคดี สพป.สระแกว้ เขต 1

127 02-11-60 น.ส. นธินิาถ ผากา ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง

128 02-11-60 น.ส. อรพนิท ์ฤกษ์เนาวรัตน์ ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง

129 02-11-60 นางภมุร ีเบญจมติร บรษัิท กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด

130 02-11-60 น.ส. ณัฎฐยา เพชรลอ่เหลยีน บรษัิท กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด

131 02-11-60 พรทพิย ์อนุตรยิะ ธนาคารแหง่ประเทศไทย

132 02-11-60 ปัทมา เคาวสตุ ธนาคารแหง่ประเทศไทย

133 02-11-60 พมิพภั์ทรา วาศวงศป์กรณ์ ธนาคารแหง่ประเทศไทย

134 02-11-60 กลุญา ช านาญคา้ ธนาคารแหง่ประเทศไทย

135 02-11-60 ศภุทนิ เรอืงศรยิานนท์ ธนาคารแหง่ประเทศไทย

136 02-11-60 น.ส. พรทพิย ์ศรินิคร องคก์ารเภสัชกรรม

137 02-11-60 น.ส. จริาภรณ์ นธิไิชโย องคก์ารเภสัชกรรม
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138 02-11-60 นางศรินัินทน ์รืน่พทัิกษ์ องคก์ารเภสัชกรรม

139 02-11-60 น.ส. วนดิา อธกิารยานันท์ องคก์ารเภสัชกรรม

140 02-11-60 นางพนมพร พะลายะสตุ องคก์ารเภสัชกรรม

141 02-11-60 นางณัฏยา ดรัีกษา องคก์ารเภสัชกรรม

142 02-11-60 น.ส. ดลชา บญุประเสรฐิ องคก์ารเภสัชกรรม

143 02-11-60 น.ส. สภุ ีเปียด ารงค์ ส านักงานอัยการสงูสดุ

144 02-11-60 นางจริพรรณ กันยะมี ส านักงานอัยการสงูสดุ

145 03-11-60 นางอษุา เลศิเจรญิพบ สถาบันพัฒนาองคก์รชมุชน

146 03-11-60 น.ส. กัญญาภัทร สทิธเิกษร สถาบันพัฒนาองคก์รชมุชน

147 03-11-60 น.ส. ปิยะพร กะหละหมัด สถาบันพัฒนาองคก์รชมุชน

148 03-11-60 นางนันตณ์ภัสร ์กัลยาณเมธี ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ

149 03-11-60 น.ส. นงลักษณ์  ภวูภิริมย์ ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ

150 03-11-60 น.ส. วัชนันท ์เดชอ าพร สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทัุยธาน ีเขต 1

151 03-11-60 นางประทวน บญุมัน สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทัุยธาน ีเขต 1

152 03-11-60 น.ส. อทุมุพร อุน่ติว้ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทัุยธาน ีเขต 1

153 03-11-60 นางฉววีรรณ อนุตรชชัวาลย์ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทัุยธาน ีเขต 1

154 03-11-60 นางนธิกิานต ์กล า่เจรญิ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทัุยธาน ีเขต 1

155 03-11-60 นางจนิตนา เนียมมา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทัุยธาน ีเขต 1

156 03-11-60 นางปณสิา นทปีระสทิธพิร สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1

157 03-11-60 น.ส. โสภชิา เลา้เกต สถาบันวจัิยระบบสาธารณสขุ 

158 06-11-60 นางบญุเกดิ ศริมิั่น กรมโรงงานอตุสาหกรรม

159 06-11-60 น.ส. วรัญญา เบญจกจินธิ ิ กรมโรงงานอตุสาหกรรม

160 06-11-60 น.ส. สภุาพรรณ ตรงตอ่ศักดิ์ สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ

161 06-11-60 น.ส. พรรณี จติตห์าญ การประปานครหลวง

162 06-11-60 นายสมบรูณ์ หาญพชิติชยั โรงงานยาสบู กระทรวงการคลัง

163 06-11-60 อัญชลุ ีพมิพป์ระสานต์ ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดพษิณุโลก

164 06-11-60 นางอารยา จันทวี ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดสรุาษฎรธ์านี

165 06-11-60 นายวัฎนา ทองมณี ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดสรุาษฎรธ์านี
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166 06-11-60 นางกฤษตญิา ชะนะราช ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดสรุาษฎรธ์านี

167 06-11-60 อรลภัส บญุราช บรษัิท ดอนเมอืงพัฒนา จ ากัด

168 06-11-60 ศริวิรรณ บนุนาค บรษัิท ดอนเมอืงพัฒนา จ ากัด

169 07-11-60 น.ส. นาตยา จันทรส์อ่ง กรมประชาสัมพันธ์

170 07-11-60 น.ส. พมิพา เชงิสมอ กรมประชาสัมพันธ์

171 07-11-60 นางณัฐกาญจน์ ตันเจรญิสขุ กรมประชาสัมพันธ์

172 07-11-60 นางสนุียา เจนรว่มจติ กรมประชาสัมพันธ์

173 07-11-60 น.ส. วไิล ถนอมจติวสิทุธิ กรมประชาสัมพันธ์

174 07-11-60 นางกลุธรา โรจน์วรีะ กรมประชาสัมพันธ์

175 07-11-60 นางวรีรนุช สารกิบตุร กรมประชาสัมพันธ์

176 07-11-60 นางวรรณี ชืน่ส าราญ กรมประชาสัมพันธ์

177 07-11-60 นายพลากร เกตสุวุรรณ์ กรมประชาสัมพันธ์

178 07-11-60 น.ส. พัฒน์รพ ีกมลานนท์ กรมประชาสัมพันธ์

179 07-11-60 นายเฉลมิชยั ตรเีนตร กรมประชาสัมพันธ์

180 07-11-60 น.ส. บังอร ดจุเฉลมิ กรมประชาสัมพันธ์

181 07-11-60 นายวษิณุ วรัิงคะ กรมประชาสัมพันธ์

182 07-11-60 นางวันเพ็ญ ภชูา่งทอง กรมประชาสัมพันธ์

183 07-11-60 นางชมมณี เกตบุตุ กรมประชาสัมพันธ์

184 07-11-60 น.ส. บญุปลกู มทีองค า กรมประชาสัมพันธ์

185 07-11-60 นางเอมอร นรศิรางกรู กรมประชาสัมพันธ์

186 07-11-60 นางกรพรรณ ประสพจันทร์ กรมประชาสัมพันธ์

187 07-11-60 นางอัญชล ีเบญญาอภกิลุ กรมประชาสัมพันธ์

188 07-11-60 น.ส. วไิลรัตน ์บญุเสนาหมืน่ กรมประชาสัมพันธ์

189 07-11-60 น.ส. ศริเิยาวลักษณ์ สภุาชยั กรมประชาสัมพันธ์

190 07-11-60 น.ส. เดอืนเพ็ญ หาทรัพย์ กรมประชาสัมพันธ์

191 07-11-60 น.ส. ณธญา โชคกวนิศริิ กรมประชาสัมพันธ์

192 09-11-60 น.ส. ประภา นิม่นวล สนง.คณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกีษา

193 09-11-60 นายนฤปกรณ์ อทัุยพัฒนาชพี บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด
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194 09-11-60 นางทวนัินท ์จนิะสะทุ่ง บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

195 09-11-60 นางนรภร กติตจิริะกลุ บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

196 09-11-60 นายวรพจน ์อัศวชยัพร บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

197 09-11-60 นายพรีะ ศรพีทัิกษ์ บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

198 09-11-60 นางนารถฤด ีหรัิญมัฏ บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

199 09-11-60 น.ส. ศรินิดา ธรีะแนว บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

200 09-11-60 นางธรารัตน์ เกตปุราชญ์ บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

201 09-11-60 นายสรยทุธ ์ชรนิทร์ บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

202 09-11-60 นายศภุกร พวงสวุรรณ บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

203 09-11-60 น.ส. วรัญญ ูสวุัตถี บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

204 09-11-60 น.ส. นราพร ผงทอง บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

205 09-11-60 น.ส. ฐติรัิตน ์สภัุทรว์ัน บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

206 09-11-60 นางพรทพิย ์โงว้ประสทิธิ์ บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

207 09-11-60 นายอรรถศักดิ ์นพวงศ ์ณ อยธุยา บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด

208 09-11-60 นายพรีวัฒน ์เพ็ญศริิ กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร กระทรวงการตา่งประเทศ

209 09-11-60 นางเบญจวรรณ สงิหจ์น้ทร์ กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร กระทรวงการตา่งประเทศ

210 09-11-60 นายธัชชยั มลูสวุรรณ กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร กระทรวงการตา่งประเทศ

211 10-11-60 น.ส. เบญจวรรณ รักพดุซา ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาติ

212 10-11-60 น.ส.วันด ีข าตระกลู ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาติ

213 10-11-60 นางสวุชิา ทรงประโคน สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรัีมย ์เขต 1

214 10-11-60 นางฤด ีภรงิคาร สนง.คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน

215 10-11-60 นางนภิา หรัิญธนานนท์ สนง.คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน

216 13-11-60 น.ส. พมิพภ์วด ีศรจัีนทร์ กรมอนามัย

217 13-11-60 นางจรัญญา สะเรญิรัมย์ กรมอนามัย

218 13-11-60 น.ส. อรณีุ มนปราณีต กรมอนามัย

219 13-11-60 น.ส. ยวุารยี ์ค านลิ กรมอนามัย

220 14-11-60 น.ส. ชไมพร หา้วหาญ กรมอนามัย

221 13-11-60 นางวไิลพร บัวแดง กรมอนามัย
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222 13-11-60 นายทรรศชล ดวงมณี กรมอนามัย

223 13-11-60 นางดวงกมล คลา้ยพึง่สนิธุ์ กรมอนามัย

224 13-11-60 นางดลุยรัตน ์งามชม กรมอนามัย

225 13-11-60 น.ส. สพัุชชา แกว้แจม่ กรมอนามัย

226 13-11-60 น.ส. อัจฉรา พงษ์สมไกร กรมอนามัย

227 13-11-60 น.ส. ฐตินัินท ์สทัีบทมิ กรมอนามัย

228 13-11-60 นายชาตชิาย พนมผา กรมอนามัย

229 13-11-60 นางนภิา แยม้พันธ์ กรมอนามัย

230 13-11-60 นางมะลวิัลย ์ใจตรง กรมอนามัย

231 13-11-60 นางกันยารัตน์ กาสลัก กรมอนามัย

232 13-11-60 นางศริพิร แสงวภิาสนภาพร กรมอนามัย

233 13-11-60 น.ส. นพวรรณ เมฆเจรญิ กรมอนามัย

234 13-11-60 น.ส. ศภุกานต ์ตุม้แกว้ กรมอนามัย

235 13-11-60 น.ส. พรพรรณ เหลอืงขมิน้ กรมอนามัย

236 13-11-60 น.ส. วไิลวรรณ รักไจ่ กรมอนามัย

237 13-11-60 น.ส. วรษิฐา โพธิก์ลางดอน กรมอนามัย

238 13-11-60 น.ส. บรูณ์วส ุชาตพลจันทยา กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

239 13-11-60 วา่ที ่ร.ต. ภานุวัฒน ์ปาธรรม กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

240 13-11-60 นางกลุวริา กรณุามัยพันธุ์ กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

241 13-11-60 น.ส. วรสิรา วงศใ์หญ่ กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

242 13-11-60 น.ส. อัจฉรา ทนชา่งยา กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

243 13-11-60 นายชาตร ีจอมค าสงิห์ กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

244 13-11-60 น.ส.ธนียา แซต่ัง้ กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

245 13-11-60 น.ส. กรปภา กาญจนพันธ์ กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

246 13-11-60 นายจรีะศักดิ ์อว้นสมิมา กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

247 13-11-60 น.ส. ชวัลกร ทพิยว์รรณ กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

248 15-11-60 นางเสาวนี ละอองเอีย่ม สพป.ล าพนู เขต 2

249 15-11-60 น.ส. วลิาวรรณ กองดา สพป.ล าพนู เขต 2
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250 15-11-60 นายสนุทร งามวไิลพันธ์ ม.นวมนิทราธริาช

251 15-11-60 น.ส. ปัทมา แสงหรัิญ ม.นวมนิทราธริาช

252 15-11-60 น.ส. อรณุวรรณ เทศะแพทย์ ม.นวมนิทราธริาช

253 15-11-60 ร.ต.ท. หญงิ พรลภัท สวุรรณสวน สถานีต ารวจนครบาลยานนาวา

254 15-11-60 น.ส. สมถวลิ ข าไขศรี ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

255 15-11-60 น.ส. สฑุารัตน ์ช านาญดี ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

256 15-11-60 น.ส. ธนษิฐา วฒุสิทิธกิร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

257 15-11-60 น.ส. อารยี ์จานมิติร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

258 15-11-60 นางทชิา รจุพิรีชากลุ ศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหวา่งประเทศ

259 15-11-60 น.ส. จารวุรรณ บญุจงค์ ศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหวา่งประเทศ

260 15-11-60 น.ส. สพุรรษา ค าเขยีว ศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหวา่งประเทศ

261 15-11-60 น.ส. รัชน ีทองค า อบต. ตากอ้ง

262 15-11-60 น.ส. จันทรเ์พ็ญ ชาประดษิฐ์ อบต. ตากอ้ง

263 15-11-60 น.ส. สพุรรณี รุง่มา อบต. ตากอ้ง

264 15-11-60 นายสันตพิงศ ์โนนจันทร์ โรงเรยีนอนุบาลนาคสมทุรเดชอดุม

265 15-11-60 รจุริา แจม่ศรแีกว้ สนง.สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

266 15-11-60 ธัญญรัศม ์วมิลเศรษฐ สนง.สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

267 15-11-60 น.ส. บญุทพิย ์บญุยะพันธ์ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต1

268 15-11-60 น.ส. เสาวณีย ์แจง้อักษร ส านักอนามัยผูส้งูอายุ

269 15-11-60 น.ส. สวุรรณี โยธาศรี ส านักอนามัยผูส้งูอายุ

270 15-11-60 นายสถติธรรม สระทองรัด ส านักอนามัยผูส้งูอายุ

271 15-11-60 น.ส. กัญญฐ์ญาญ ์พันธขุนุไมง้าม ส านักอนามัยผูส้งูอายุ

272 15-11-60 น.ส. นภิาภรณ์ ทองดี สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหง่ชาติ

273 15-11-60 นางพรเพชร อภัยวงศ์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหง่ชาติ

274 15-11-60 นางปราณี สขุจันต์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหง่ชาติ

275 15-11-60 นายศริธิรรม จันทอง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหง่ชาติ

276 15-11-60 น.ส. สริกิลุ ศรารัชต์ กรมคมุประพฤติ

277 15-11-60 น.ส. วันวสิาข ์เศรษฐาน กรมคมุประพฤติ
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278 15-11-60 น.ส. ปวณีา โสธรรมมงคล กรมคมุประพฤติ

279 15-11-60 น.ส. ภักชนีย ์ ชุม่มั่น กรมคมุประพฤติ

280 15-11-60 นางสมนกึ วงษ์จันทร์ ส านักงานสถติแิหง่ชาติ

281 15-11-60 น.ส. รัชดา รัตน์ประสทิธิ์ ส านักงานสถติแิหง่ชาติ

282 15-11-60 น.ส. ปทมุวด ีมณีอนิทร์ ส านักงานสถติแิหง่ชาติ

283 15-11-60 น.ส. นรกีานต ์มณีอนิทร์ ส านักงานสถติแิหง่ชาติ

284 15-11-60 น.ส. กนกวรรณ ตัง้จติบ ารงุ กรมพนิจิฯ

285 15-11-60 นางวัชรา มณีปกรณ์ สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

286 15-11-60 นางทัศนีย ์ไตรอรณุ สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

287 15-11-60 นางถนอมศร ีสวุัฒนภักดี สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

288 15-11-60 นางอรณีุ พงษ์มะลวิัลย์ สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

289 15-11-60 นางสาวสวาสดิ ์อนิทวังโส สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

290 15-11-60 นางกิง่กาญจน์ ภูท่องตระกลู สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

291 15-11-60 นางชลธฌิา เจรญิรัตน์ สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

292 15-11-60 นางวรรณี เหลอืงอารมณ์ สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

293 15-11-60 นายภญิโญ อนิทรภักดิ์ สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

294 15-11-60 นายอนุวัตร เถามุย้ สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

295 15-11-60 นางนันทา อนะมาน สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

296 15-11-60 นางจติราภัฎร ์องิคกลุ สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

297 15-11-60 นางพรรณี เทยีนทอง สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

298 15-11-60 นางเยาวลักษณ์ ทพิยเ์ดโช สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

299 15-11-60 นางอรณุ เรอืงสอาด สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ

300 15-11-60 นางอัญญาพร เลศิพงศาภรณ์ สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ
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