
 
ที่ กสจ. 002/ว.199 สํานักงานกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของ

ส่วนราชการ   ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) 33/4  อาคาร
เดอะไนน์ทาวน์เวอร์แกรนด์พระราม 9  อาคาร เอ ชั้น 23 
ถนนพระราม 9  เขตหว้ยขวาง  กรงุเทพฯ 10310  

     21  กรกฎาคม  พ.ศ.2560 
 

สํานักงาน  กสจ.  www.gpef.or.th 
โทรศัพท์ 02-168-1101-6  ต่อ 116 โทรสาร 02–168–1108 

เรื่อง ประกาศรายช่ือและขออนุมัติบุคคลเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ. 

เรียน ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/อธิบดี/อธกิารบดี/ผู้อํานวยการ/หัวหน้าฝ่าย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับร่วมงานสัมมนา“แนวทางการดําเนินการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ” 
 

ด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ได้จัดให้มี
สัมมนา “แนวทางการดําเนินการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําของส่วนราชการ”  ในวันศุกร์ที่  4  สิงหาคม  2560  ณ ห้องคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์  ชั้น 4  โรงแรมรามา การ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   และท่านได้จัดส่งผู้แทนเข้า
ร่วมงานสัมมนาดังกล่าวฯ  ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศรายช่ือที่ส่งมาด้วย  

ในการน้ีสํานักงาน  กสจ. จึงขอประกาศรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกัน  และขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านโปรดอนุมัติให้บุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการสัมมนา ตาม
กําหนดการดังกล่าวด้วย   จักขอบคุณยิ่ง 

  
 ขอแสดงความนบัถือ 

  
 (นายวิสิฐา   ตัง้จิตนบ) 
 ผู้จัดการสํานกังาน  กสจ. 

 
 
 



 
กําหนดการ 

สัมมนา “แนวทางการดาํเนนิการบริหารอตัรากาํลงัลกูจ้างประจําของส่วนราชการ” 
วันศกุรท์ี่  4  สิงหาคม  2560 

ณ ห้องคอนเวนช่ันเซ็นเตอร ์ ชั้น 4  โรงแรมรามา การเ์ดน้ส ์
ถนนวิภาวดีรังสติ  เขตหลกัสี่  กรุงเทพมหานคร 

**************************************** 
 
วันศกุรท์ี่ 4  สิงหาคม  2560 
 
09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน 
 
09.31 - 10.00 น.  กล่าวเปิดงานสัมมนาฯ 
  โดย  นายพัลลภ  ศักด์ิโสภณกุล  
  ประธานกรรมการ  กสจ.  /รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
 
10.21 - 12.00 น.   แนวทางการปรับระดับช้ันและการเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างประจําของส่วน

 ราชการและหลักเกณฑ์วิธีการให้ลูกจ้างประจําส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่า
 อัตราค่าจ้างช้ันสูงของตําแหน่งในแต่ละระดับ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค  
 0402/ว.27 ลงวันที่  6  มีนาคม 2560  

  โดย  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
 นางวรรณทิพย์  มหทัธนพิศาลกิจ   
 ตําแหน่งนักวิชาการคลังชํานาญการ กลุม่พัฒนาระบบลูกจ้าง  กรมบัญชีกลาง 
 นางเพ็ญแข  แต่งจันทร์   
 ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรบุคคล  กระทรวงศึกษาธิการ  
 ดร.สุรพงษ์  มาลี  
 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เช่ียวชาญ  สํานักงาน ก.พ. 
 นายวิฑูรย์ หอมดวง   
    ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กระทรวงสาธารณสุข 

 
12.01 -13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.01 - 14.15 น.  การบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจํา   การจัดระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วน

  ราชการ  รายละเอียดตําแหน่งลูกจ้างประจําและช้ันงาน   
 โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก   

 กรมบัญชีกลาง  
 สํานักงาน  ก.พ. 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงสาธารณสุข 
 

14.16 - 14.25 น. ถามตอบ 
14.26 - 14.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 1 จาก 27 

1 นางสาววจิิตรา กุลวงศ 
2 นายเผดิม รอดอินทร 
3 นางสาวอนงครัตน เศรษฐธรางกูร 
4 นายอาทิตย ศิริวัฒนะตระกลู 
5 นางสาวอิสริยาศิริ พยัคติกุล 
6 นางสาวกมลพร เถาะรอด 
7 วาท่ีรอยตรีศิริรัตน ม่ันถึง 
8 นางกนกพร สายสุวรรณนที 
9 นางสาวนฤมณ จิวจรัสรงค 
10 นางสาวรัตนา สุวรรณรักษ 
11 นายณัฐกฤต โคมจันทร 
12 นางปภัสนันท กาญจนไพบูลย 
13 นางนริสา บรรจงกูล 
14 นางสาวณฐัวรรณ นิธิถาวร 
15 นางสาวสุพัตรา หมุนอุดม 
16 นางสาวสิริรัฐ กรีพร 
17 นางสาววิมาดา ศรีนิล 
18 นางสาวสองฟา ชูเลิศมาลา 
19 นางวาณี ภวูวรีานินทร 
20 นางวรรณวิมล วงคอริยพร 
21 นางสาวภัสชา ผองใส 
22 นางสาวอําพา ทันใจชน 
23 นางสาวกัญญา โพธ์ิจีน 
24 นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกลุ 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 2 จาก 27 

25 นางนิชาภา ไพเราะ 
26 นางสุชัญญา อุไรสินธว 
27 นางสาวสุภาภรณ ภวูนาถศรัณญา 
28 นางสาวพรพิมล ไพรัตน 
29 นายชาตรี โยวะศรี 
30 นายสมพร ไชยคิรินทร 
31 นางสาวจันนี ไชยสนธ์ิ 
32 นายสุวรรณชัย สมปอง 
33 นางภคมน กัมพูธนี 
34 นางสาวรานี รองสวัสดิ์ 
35 นางสาวจันทรพิมพ ลํ่างาม 
36 นางสาวพีรญา สุวรรณไพบูลย 
37 นางจรรยา อัมหิรัญ 
38 นางสาวปณญานัตย วิเศษสมวงศ 
39 นางสาวเนาวรัตน ชักชวน 
40 นางสาวกมลวรรณ บางขาม 
41 นางสาวรุงฤด ีกัณฐโรจน 
42 นางนพรัตน จารุศิริ 
43 นายวรวิทย จสูกุลวิจิตร 
44 นางพรทิวา ทองหลอ 
45 นายนพเกา มวงศิริ 
46 นางสาวเกวลี อินฉวน 
47 นางสาวมรกต เจนมธุกร 
48 นางวีรินทร อํ่าสุพรรณ 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 3 จาก 27 

49 นางสาวพรรณภิา โกศัลวิตร 
50 นางสาวอรณิชา โครตพรม 
51 นางสาวสิรินทิพย สุดรักษ 
52 นางสาวศุทธนชุ รัตนา 
53 นายพลภพ ทองฟู 
54 นายอนุสรณ แสงพิรุณ 
55 นายเอกลักษณ อยูเจริญ 
56 นายกมล มาลัยลักษณ 
57 นายภาสวิชญ จุลมูล 
58 นางวริสรา สรวยงาม 
59 นายณัฐวัฒน หงษกาญจนพงษ 
60 นางสาววิระนนัท โลหะสวสัดิ์ 
61 นางบุญเกตุ นชุประมูล 
62 นางสมศรี ศรีทะโร 
63 นางอรวรรณ ธนุพเพธา 
64 นางกิ่งกาญจน จันทรขํา 
65 นายยงศักดิ์ ใหญจริง 
66 นางสาวยุพเยาว ทองด ี
67 นางสาวสมใจ ทรัพยสิน 
68 นางสาวสิริกุล ผองใส 
69 นายอาทิตย อุนเมือง 
70 นางยุพา มีมากบาง 
71 นางสาววราภรณ ศรีชาย 
72 นายสมยศ ธัญเจริญ 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 4 จาก 27 

73 นางสาววรารัตน แสงสุวรรณ 
74 นางอรพิน จันทรแยม 
75 นางประชุม ครุฑไทย 
76 นายดํารง ธํารงเลาหะพนัธุ 
77 นายปฏิญญา สิทธิพร 
78 นางสาวจิรา มณเฑยีร 
79 นางสาวนิตยา เกื้อวงศ 
80 นางสาววนัเพญ็ เกษารัตน 
81 นางสาวสฬาวดี แสงสวรรค 
82 นางสาวศิริรัตน สาชลวิจารณ 
83 นายเบนจามิน ชาญตะก่ัว 
84 นางพิมพพร บรรลังก 
85 นางศรีปญญา วัชนาถ 
86 นางสาวศิริวรรณ มะเลอ 
87 นายฤทธิชัย ทองหิตานุวฒัน 
88 นายเบ็ญจรงค จําปานาค 
89 นายคม ศรีเพช็ร 
90 นางอุมาพร ไวยเวทา 
91 นางวาสนา โยธนัง 
92 นางสาวจินตนา เขียวอมร 
93 นางสาวอภิญญา เยาวธาน ี
94 นางวภิารัตน สิตตะหิรัญ 
95 นางสาวพินดาธาร พินธะ 
96 นางสาวยุรี เตชะด ี



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 5 จาก 27 

97 นายวิชาญ ชัยชมภ ู
98 นายสนธยา ช่ืนพระแสง 
99 นางสาวนิธินาถ รวยสูงเนิน 
100 นางสาวประภาวดี ภูษา 
101 นางศิริกุล นิวฒันวาสน 
102 นางสาวราตรี ชลแดง 
103 นายธีรยุทธ หาญทะเล 
104 นางภัสสร โลหจินดา 
105 นางศิริพร ตลอดไชสงค 
106 นางสุรีพร จิตใจ 
107 นายศรัณพัทธ นันตะวงษ 
108 นางสาวพิมล ทวิพฤกษสิริกลุ 
109 นางทัศนีย ภูเขาทอง 
110 นางสาวณฐัสุดา วิปรวณิชย 
111 นางสาวรัตนา เพ็งสกุล 
112 นางสาววราพร หม่ืนตุมไพร 
113 นายเฉลิมพงษ หัตถา 
114 นายสุขุม ธรรมประทีป 
115 นางสาวนันทวัน กังวาลวงศ 
116 นางสาววรพร กาญจนะวงศ 
117 นางรีนา อุดมสินกุล 
118 นางสาวเพชรา ทองคุม 
119 นายกิตติพงศ แกวชูเชิด 
120 นางพรลภัส ประยงค 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 6 จาก 27 

121 นางศุภลักษณ ไชยเพิ่ม 
122 นางสาวปาริชาติ กิจสาลี 
123 นางสาวอภิรมย งามผิว 
124 นางสาวประกายพฤกษ จินดาศรี 
125 นายสหวิช วงศมงคลศิริ 
126 นางกนกพร แกวบรรจง 
127 นางดวงกมล พวงแผน 
128 นางสาวจีรวนัท โกมลดิษฐ 
129 นายรัฐพล ลามคํา 
130 นางศิริรัตน ศรีชาติ 
131 นายกฤษณะ พงศวรเสนีย 
132 นางสาวสุภาพร พวงพรศรี 
133 นางสาวพัชรินทร หนองพล 
134 นางสาวเกศิน ีเกียรติกุล 
135 นางสาวสายฝน ดีเดนิ 
136 นางสาวสุจินดา เอ้ือสิทธิชัย 
137 นางสาวนฤมล นวลด ี
138 นางธัชชฏวรรณ คงเปรม 
139 นางสาวพิราวรรณ ใชบางยาง 
140 นายปกรณ ชาติพันธุ 
141 นางเพชรสุรางค นิพขันธุ 
142 นางศรีไพร คณะเมือง 
143 นางสาวสุภาวดี สุสิลา 
144 นางสาวลัดดาวัลย เผือกผอง 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 7 จาก 27 

145 นางสาวบุญสม หาทวายการ 
146 นางสาวภัสพร กาสี 
147 นางสาววรรณา ขําภักดิ ์
148 นางสาววัชริน เทพาลุน 
149 นางสาวพิมพพันธ พนัสธาดา 
150 นางพรพิศ ทับวิเศษ 
151 นายเอกชัย ทวโีคตร 
152 นางสุกัญญา แกนเรณ ู
153 นางสาล่ี มะลีมาน 
154 นางเพ็ญประภา แรงโฬม 
155 นางจิราภรณ แสนด ี
156 นายพุทธิพงษ พงษสุวรรณ 
157 นายเอกภพ เชิมชัยภูม 
158 นายชาติชาย เสียงด ี
159 นายนคร อินต๊ิบ 
160 นางสาวดวงนภา ปญญาเตียม 
161 นางสาวฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ 
162 นางประทุม ถินปวัติ 
163 นางสาวสุกัญญา ปล่ังศรีทรัพย 
164 นายปกรณ สีมวง 
165 นางสาวรัชดา พุทธรัตน 
166 นางสาวนันทวัน ปตยานนท 
167 นางสาวสุทิศา โพธ์ิชัย 
168 นางสาวลัคนา จุลแสง 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 8 จาก 27 

169 นางสาวสุกันยา แกวเกิด 
170 นางสาวสุธัญญา สายเรือง 
171 นางสาวรัญชิดา สาระวิถี 
172 นางสาวณัฏภสัสร จูสันเทียะ 
173 นางนันทนา ทองคุม 
174 นางพรพิรุณ โยมงาม 
175 นายศุภชัย เครือเมฆ 
176 นางสาวปวดิา แทนคงเหล็ก 
177 นางประไพพร เผากันทะ 
178 นางวิไลลักษณ รวิพรนันทภัค 
179 นางประทุม ราศรี 
180 นางศิโรรัตน ศรีวิเนตร 
181 นายภคนนท จงสิริวัฒน 
182 นางนวลพรรณ ธรรมลักษมี 
183 นางวราภรณ ตรีไพศาลภักด ี
184 นางสาวปภาดา วุฒิพันธุ 
185 นางสาวชญาภา วริวรรณ 
186 นายปกาสิต ตราช่ืนตอง 
187 นางสาวพรจันทร ธํารงธีรภาคย 
188 นายสุรพล กลารอญ 
189 นางชนิกานต สวัสดิ์วอ 
190 นางสาวฐิติมา ขันเดช 
191 นางสาววนัทนา เลิศโกมลสุข 
192 นางชัชวาณ ปญญาวิเชียร 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 9 จาก 27 

193 นายกฤษ สุทธาภาศ 
194 นางสาวน้ําทิพย นุชภูเรนทร 
195 นายเอนก จันทว ี
196 นางปราณี เฟองทอง 
197 นางปใหม ประสมศรี 
198 นายประยูร อินบํารุง 
199 นางสาวชิชาภสัร กันทายุทธ 
200 นายภาสกร โพธ์ิดํา 
201 คุณพเยาว เอ่ียมสะอาด 
202 คุณเสริมสุข ประดิษฐขํา 
203 นางสาวมุกดา สุวรรณทา 
204 นายพัสกร ภุชชงค 
205 นายชนดิ เกาะกลาง 
206 นายไพรัช ทิจะยัง 
207 นายชูศักดิ์ ขันอาสา 
208 นายมานพ แกวมรกฎ 
209 นายวันใหม เมฆลอย 
210 นางสาวจงสถาพร ดาวเรือง 
211 นางสาวสมพศิ วัดปน 
212 นายสวงค พอคา 
213 นางสาวสุนิดา เมืองสมบัติ 
214 นางสาวอุทัยวรรณ ขุนแสน 
215 นายสถิตยสถาพร สังกรณีย 
216 นายบุญชู แดนไธสง 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 10 จาก 27 

217 นายสุชาติ รอดเนียม 
218 ผศ.ดร.นัยนา บุพพวงษ 
219 นางสาวพัชรียา แปนแกว 
220 นายสมศักดิ ์เลิศปรีชาสกุล 
221 นาวาตรี วิริยะ ใยคง 
222 นางสาวธิดาลักษณ พันคํา 
223 นางสุชาดา แกวจงประสิทธ์ิ 
224 นายนฐ วัฒนวจิารณ 
225 นายปยะ ทิพกนั 
226 นางประไพ ปนวิเศษ 
227 นางสาววิริยา ดีพลา 
228 นางนวลฉว ีอัจฉริยะเมตกุล 
229 นางณฐวรรณ ครองบุญ 
230 นางสาวธนัญญา สังขรุงเรือง 
231 นางสาวดรุณี ศรีแดน 
232 นางสาวรัศมี กิตชัย 
233 นางพรนิพา บินมูสอ 
234 นางณัฐฐพิฌา ฐิติไชยนนท 
235 นางสาวศมน ขํามาลัย 
236 นางสุรางค จังโสพานิช 
237 นายอุไร จําลองนาค 
238 นางสาวธนิดา อุบลชาติ 
239 นางจุฑามาส ปญหา 
240 นางสาวอารี กระจับเงิน 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 11 จาก 27 

241 นางสาวนภาภรณ สุขสวัสดิ์ 
242 นายวุฒิพงษ รอดเสียงลํ้า 
243 นางสาวจินดามณ ีนพรัตน 
244 นางรําไพ แสงสินธุ 
245 นางสาวชุตินนัท ศรีสมุดไทย 
246 นางฐิติกา หม่ืนนาค 
247 นางสาวจริยาภรณ เกตุแกว 
248 นางณรังษี เลิศไกร 
249 จาตรีหญิงศรีปราชญ ทองดี 
250 นางสาวกานตมิา ตุลยากําจาย 
251 นางสาวจฬุาลักษณ กัปโท 
252 นางสาวกนกพร บัวอนันต 
253 นางสาวอมรรัตน ทองมาก 
254 นางสายสุนีย ศรีเจริญตา 
255 นางภาวิณี ลาวงค 
256 นางสาวพรพิมล คํานวณ 
257 นางอุทัย อ๊ิบทอง 
258 ส.ท.ธเนศ พลพันธขอ 
259 นางวราพร ตันพิริยะกุล 
260 นางสาวสุรียพร พลเรืองทอง 
261 นางนฤมล นามเอ่ียม 
262 นางกมลทิพย พุมด ี
263 นางสาวสุพัตรา ปทมะโสภา 
264 นางสาวกาญจนวริน สิทธิปรีชาพงศ 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 12 จาก 27 

265 นางสาวรรณี สอนพานิช 
266 นางสาวลภัสรดา อินทพงษ 
267 นายศิริพงษ ภูทอง 
268 นางรัชนี อินทรมณี 
269 นางทองชุน อุนคํา 
270 นางนพคุณ มัชฌศิริ 
271 นายโชคดี พจนจําเนยีร 
272 น.ท. ทรงชัย สายบัวทอง 
273 นายมนตรี ศรีทอง 
274 นางสาวสุมิตรี พึ่งเถ่ือน 
275 นางสาวมาลัยรัก สระทองพล 
276 นางสาวนภาพรรณ รวมทรัพย 
277 นายคํารณ ราชภักด ี
278 นางสาวภารวี สืบสําราญ 
279 นางสาวชมภนูชุ จุมพลศรี 
280 นางสาวอัฐญา ปทุมวัน 
281 นางปภาพนิท จันทรดา 
282 นางยศวดี มะโนรัตน 
283 นางสาวปุณยวรี ธนะโชคชัยพงศ 
284 นางสาวรัติยาพร คลายมาลา 
285 นางพรรณิภา เพ็งคํ่า 
286 นายชานุ เพ็งด ี
287 นาวาโท ประกาศ อินทโชติ 
288 รอยโทหญิง จริาวรรณ นวลเพชร 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 13 จาก 27 

289 นางสาวรจนา ทวีวรรณกิจ 
290 นางปภัสพร พรหมมาสกุล 
291 นายมานพ บุญกะยะ 
292 นางธุมาวดี หลงผาสุข 
293 นางสาวทิพยสุภา ดวงใจรักเกษม 
294 นายวิศาล ภูริวฒัน 
295 นายทวี เสริมภักดกีุล 
296 นายธีระพัฒน เตชะสุข 
297 นางสาวออยทิพย ปานสอาด 
298 นางสาวอารีรัตน ทองเพียร 
299 นางสาวปภัสสร โยธารักษ 
300 นางนิตยา ประจวบนพ 
301 นางสาวณฐัวด ีสุขสาลี 
302 นางสาวหยาดนภา ราชภักด ี
303 นางสาวธนัชชา แสนหูม 
304 นางสาวณัฎฐาทิพย ทิพยวงศา 
305 นางบุบผา วินจิฉัยกุล 
306 นางสาวสราญรัตน รุงจําเริญ 
307 นางสาวอรุณรัตน อารยพันธุ 
308 นางสาวสายชล เปรมปรี 
309 นางปยฉัตร ชรารัตน 
310 นายพนมพร บํารุงบุญ 
311 นายประยงค จาํปาศรี 
312 นางปญจรัตน กระจางสังข 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 14 จาก 27 

313 นางพรทิพย ทาหวางกัน 
314 นางศศิรดา โพธ์ิใส 
315 ผศ.จําเนียร ฝายด ี
316 นางสาวทรงศรี ทองโปรง 
317 น.อ. ธเนศ กุลจิตติวารี 
318 น.ท. มงคล เพ็ชรเกล้ียง 
319 พันจาอากาศเอก หญิง สิริเนตร อ่ิมสมบูรณ 
320 นายวิษณุ เหลาแตง 
321 นายนรภัทร พพิัฒนนนทยา 
322 นายดําริ จนัทรวิภาค 
323 นางสรินทิพย อุทา 
324 นางสาวรสสุนธ สุขถึง 
325 นางมณฑา เพิม่สวัสดิ์ 
326 นางวารุณี นวลจันทร 
327 นางสาววนัวิสาข สืบสายกล่ิน 
328 นางสาวนงเยาว ล่ิวศรีวิไล 
329 นางสาวเพ็ญพชิชา ณ นคร 
330 นางสาวสุพิชฌาย โพธ์ิทอง 
331 พ.ต.อ. วิทยา สมานุหัตถ 
332 พ.ต.ท. หญิง ปริญญา ปริวรรตภาษา 
333 ร.ต.อ. หญิง อินทุอร รุงเรือง 
334 ร.ต.ท. หญิง นวรัตน มงคลลักษณ 
335 นายอรรถพล งามดี 
336 นายรัษฎา วิชัยดิษฐ 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 15 จาก 27 

337 นางสาวชูทอง บรรเทิงจิตต 
338 นางสาวดลนภา เตชะสุวรรณ 
339 พ.ต.ท. หญิง กันยารัตน มุสิกทอง 
340 ร.ต.อ. หญิง นิธิมา ส้ันเต็ง 
341 รตอ. สุระชาติ หนูหมาน 
342 ร.ต.อ. หญิง เฉลิมศรี สุขสอาด 
343 นางทิพวรรณ เทราบัตย 
344 นายนที ศิลาหมอม 
345 นางสาวพจนา แกวสวัสดิ ์
346 นางเกษร นอยประเสริฐ 
347 นางสาวจีนนี่ ไชยสนธ์ิ 
348 นายอนนัตพร ศรีเพ็ชร 
349 นายคมสัน ศรีพิพัฒน 
350 นางสุพัชรินทร สนิทโกสัย 
351 นางมยุรี คําภีระ 
352 นายสมหมาย พลายแกว 
353 นางสาวมาลิษา สุดประเสริฐ 
354 นายชาตรี เริงชัยภูมิ 
355 นางฤทัยทิพย พรเลิศ 
356 นายรังสรรค แสงภูวนาถ 
357 นางสาวศุภรา ใจซ่ือกุล 
358 นางปราณี ยอดแกว 
359 นางสาวสุภัทรินทร อามาตย 
360 นางยุพา เปยมประดาษ 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 16 จาก 27 

361 นางสาวพจนี นิยม 
362 นางสายใจ อินทรงาม 
363 นางสาวลออ วิลัย 
364 นางสาววนัเพญ็ เกตุจิ๋ว 
365 นางสาวศิริพร จิ้นแจม 
366 นางสาววรัญญา ฤทธ์ิบํารุง 
367 นายสมศักดิ์ จาํปาทิว 
368 นางประไพจิต ยั่งยืน 
369 นางสาวรัชดา คําผาย 
370 นางสาวนาตยา หวาเกตุ 
371 นางสาวแกวกาญจน แกวดษิฐ 
372 รอยโทหญิง ประภาศรี เกิดมูล 
373 รอยโทหญิง ชลลดา เดชาติวงศ ณ อยุธยา 
374 นางสาวหทัยกาญ มีสุข 
375 นายสีรพันธ ทันยะลา 
376 นางนิตยณรัตน โพธ์ิประเสริฐ 
377 นางสุกัญญา แยมยิ้ม 
378 นางสาวจุฑามาศ เรืองทอง 
379 นางอาภรณ ญานวัฒนะ 
380 นายสนธยา แกวผลึก 
381 นางกรองแกว โมกขมรรคกุล 
382 นางขวัญใจ พนัธุรัตน 
383 นางนภาพร วชิยี่โย 
384 นางสาวณัฎยา พุฒตาล 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 17 จาก 27 

385 นางสาวรวีสรา ชมภูวิเศษ 
386 นายสุนทร ผิวคําสิงห 
387 นางชวนพิศ อันพิมพ 
388 นางถาวรีย พวงสมบัติ 
389 นายสมบัติ กาฬภกัด ี
390 นายจิตริน ธรรมสูน 
391 นางฤดีวรรณ กาญจนสกุล 
392 นางประภาพร ธรรมวิพากย 
393 นางสุพรรณี อนุกูล 
394 นางธิดารัตน นครานุวัฒนะ 
395 นางสาวสุดารัตน อนันทเสก 
396 นายอธิวัฒน ธัมมารัตนนนท 
397 นางสายสุนีย ไกงาม 
398 นายสินทบ ทองบุญเหลือ 
399 นายเมธี สายเมธี 
400 นางสาวนฤมล ปอมสุวรรณ 
401 นางจินตนา เอ่ียมสอาด 
402 นางวรางคณา ธุวังควัฒน 
403 นางสมรัตน เรืองสุวรรณ 
404 นางสุกานดา วงคหนอแกว 
405 นายสุภาพ แกวพันธุ 
406 นายอิศรพงศ วงศเชียงยืน 
407 นายธเนศ วรชินพันธุ 
408 นายวีระศักดิ ์สุวรรณเพชร 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 18 จาก 27 

409 นายประวิทย หลักหาญ 
410 นายประสิทธ์ิ กุลยะ 
411 นางสาวชลธิรา ประเสริฐ 
412 นางสาวจันจิรา จันทยาน ี
413 นางสาวสิริพร หามนตรี 
414 นางปาริชาติ สะคําปน 
415 นางนภาเจิด ลินลา 
416 นางฉัตรฤดี ชมภูจักร 
417 นางวรรณา แกวปนทอง 
418 นายมงคล ตันนิติ 
419 นางจัตุพร พวงแกว วรกา 
420 นายอนนัต บุญประกอบ 
421 นางปาริชาติ ชางงา 
422 นางบัญญัติ ศรีจันทร 
423 นางสาวจิตรา ประเมินชัย 
424 นางเพ็ญจันทร โรจนรัตนาภรณ 
425 นางณัตฐยิา แสนสุรินทร 
426 เรือเอก ธวัช ตรียัง 
427 วาท่ีเรือโท สุพัส หลําเพิกสืบ 
428 นางจันทรรัตน แกวลอม 
429 วาท่ี ร.ต. ทวีป แสงประดับ 
430 นางสายพณิ พทุธบุญ 
431 นายมนูญ คุณพรม 
432 นายทวิช ลุยทอง 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 19 จาก 27 

433 นายสุรกานต ราชภักด ี
434 นายนพดล คลังตระกูล 
435 นายสําราญ ใจซ่ือ 
436 นางสาวศิริวราภรณ บุญศรี 
437 นางสังขทอง ทาเกษม 
438 นางตองตา แสงใหม 
439 นายประยวน พุมจําปา 
440 นางสาวสุรัชยา วงคหาญ 
441 นางอัจฉรา วีระสัมพันธ 
442 นางสาวกชวรรณ ทองอินทร 
443 ร.อ. พิสิทธ์ิ เงาะเศษ 
444 พท. เทิดศักดิ ์เอ่ียมสําอางค 
445 พ.ท. ชาญชัย อุลิต 
446 นายอดุลยศักดิ ์จินะโพธ์ิ 
447 นางสาววจิิตร มูลแวง 
448 พันเอก สุกฤษฎิ์ โองเครือบ 
449 นางวีนัส มานามไทย 
450 นายคมกริช โมงขุนทด 
451 นายอํานวย คอนจันทรโคตร 
452 นายอัครเดช ชัยภัทรานษิฐ 
453 นายสมชาติ แซเหลา 
454 นางวณิชกร เวยีงกมล 
455 นางศิริรัตน จองรัตนวนิช 
456 นางสาวมนัสนันท เปล่ียนจติร 



 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับรวมงาน    

สัมมนา “แนวทางการดําเนนิการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ” 
ในวันศุกรท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  ชั้น 4  

 โรงแรมรามา การเดนส  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   
****************************************** 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   แผนท่ี 20 จาก 27 

457 นายชาตรี เสือสะเดา 
458 นายวศิน แกวอารีย 
459 นายวรนิติ คถาดวง 
460 นายวัชรวงศ อรุณวงส 
461 นางศิริพร หนชูวย 
462 นางเบญจมาศ กาญจนมณ ี
463 นางนฤมล ศรีสุวรรณ 
464 นายทวีสิทธ์ิ ฉ่ิงแกว 
465 นางประทุมเมศ ภิรมยร่ืน 
466 นางสาวมยุรี สีลําเนา 
467 นางสาวพิริยา ศรียา 
468 นางสาวมลฤดี ไลเวช 
469 นางสาวปราณ ีทาสีลา 
470 นางสาวพัชรินทร แซแต 
471 นางสาวกมลทพิย ฮุนสกุล 
472 นางสาวสุพีร สุริยะ 
473 นายวรงคกรณ สมศรี 
474 นายพินยั สุขเอ่ียม 
475 นางสาวเนาวรัตน โปฮง 
476 นางสาวมุกดา โพธ์ิ ศรีสุข 
477 นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ 
478 นายพรชัย สุมังคละสมบัติ 
479 นายประภา สุขประเสริฐ 
480 นายมนัส โพธ์ิศรี 
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481 นางเบญพร จติมโนวรรณ 
482 นายคารม กลํ่าเพียร 
483 น.ท. เพทาย รัตนแกว 
484 ร.ต. อาณัติ รัตนวรมณ ี
485 นายอโนทัย สุขีวงศ 
486 นางสาวสุนิสา สุขพูล 
487 นางสรณา นุมนอย 
488 นางสุจิตรา โตะบุรินทร 
489 นายนิมิตร โอดฟ ู
490 นางเพ็ญแข แตงจันทร 
491 ร.ท. ทนงศักดิ ์คําเขียว 
492 ส.อ. หญิง โสรนันท พิกุลหอม 
493 นายเหลิมศักดิ ์ตะไกแกว 
494 นางสาวอรพรรณ เจริญชัย 
495 นายวรัญู แกนทองหลาง 
496 นางกาญจนา ทิววัฒนปกรณ 
497 นางสุภาพร รัตนะมงคลกุล 
498 นายต่ิงศักดิ ์สุนทรวิภาต 
499 นางสาวศศิธยาน จันทรเสวก 
500 รอยตรี ประจักษ อ่ิมคํา 
501 สิบโท วรวุฒิ คงคาเย็น 
502 นายสมบุญ ศรีเมือง 
503 นางสาวณฐัชยา เทียนศิริพิทักษ 
504 นางสาวขวัญรตา กิจบํารุง 
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505 นางสาวสุพิชฌาณ นาริกุล 
506 นางสาวอังคณา ศิริกุล 
507 นางมาลัยวัลย อินคํานอย 
508 นางสาวพัลลภา เตาให 
509 นายธีระ แกวพรม 
510 นายประเสริฐ สุวรรณยุคบดนิ 
511 นายนิพนธ ชมหอม 
512 นางสาวสุภาพร บุญวังแร 
513 นางวชิราภรณ พลเยี่ยม 
514 นางสาวอรวรรณ ช่ืนวานะ 
515 นางสาวปรียากมล ขจรนาม 
516 นางสาวรุจิวรรณ สอนสมภาร 
517 นางณัฐมน ประสมพล 
518 นางสาวถนอมจิต หาญสันเทียะ 
519 นางสาวชุติกาญน แกวนอก 
520 นางสุวรรณ ีปาธิสุทธ์ิ 
521 พันตรี ปญญา การินทุ 
522 คุณชัญญา บริสุทธ์ิ 
523 นายขจร พิมพพันธุด ี
524 นายศุทิชัย อายุม่ัน 
525 นางสาววิรัตน สวายพล 
526 นางพนาวัน แดงชาต ิ
527 นายชําน ิศรีมวง 
528 นางสมคิด ศรีมวง 
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529 นายกฤษ ทาทราย 
530 นายชานวุัฒน 
531 นางนภาพร เติมสายทอง 
532 นางสาวกมลวรรณ ศีลวินัยพร 
533 นายสมเพชร ชาวไว 
534 นายชาคริต โลหะสองแสง 
535 นายสนาน วงษนอย 
536 นายแกว โมราศิริ 
537 นางพุทรา แยมบาล 
538 นายมานุช สุขจํารัส 
539 นายกมล อยูเลห 
540 นายประสิทธ์ิ เรืองวงษ 
541 นางวริศรา หนูกิจ 
542 นางประกายแกว อินเจริญ 
543 นางยุพนิ ธารีบุญ 
544 นางวลัยพรรณ ไชยโอชะ 
545 นายสมพงษ มักสิก 
546 นายรุง อูอรุณ 
547 นายสมศักดิ์ ภูมาลา 
548 นางสาวสุรภา หงษแกว 
549 นางสาวสาวิตรี แกวปญญา 
550 นางสาวขนิษฐา สาโมทย 
551 ร.อ. หญิง ฐิตาภรณ กองแกว 
552 ส.อ. หญิง วิชุตา พูลโพธ์ิทอง 
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553 นางสุนทรี ปูเถา 
554 นางอัญชลี ภูเขียวธนโชติ 
555 นายณรงค ผิวบุญเรือง 
556 นายสํารวย สุขใส 
557 นางรสสุคนธ เกตุแกว 
558 นางสาวปวริศา พรหมมาแดง 
559 นางจุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ 
560 นางสาวธารทิพย ศรีปะโค 
561 นางชญานิษฐ อรุณสิทธ์ิ 
562 นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค 
563 นางสาวอรวรรณ คลองวิทยายุการ 
564 นางสาวอรนุช ชูวา 
565 นายมนัส ถุนาพรรณ 
566 พ.ต. วิโรจน นาํดวงด ี
567 นายไพบูลย เครือเครา 
568 นางสาวลดาวลัย เนติชัย 
569 นายพรสวรรค สายเพีย 
570 นางวาสนา หนิเธาว 
571 นางสุนิดา คอนสูงเนิน 
572 นางศรีนวล อินการทม 
573 นายประกอบ หารปรี 
574 นางนุชนาฎ บุญคง 
575 นายณัฐธวัช มะโนวรรณ 
576 นางปุณณภา ธรรมา 
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577 นายสุวิทย สิทธิไกร 
578 นายสมเดช ทองฤทธ์ิ 
579 นางนิรมล คํ้าชู 
580 นายปยทัศน หมอนสุภาพ 
581 นายชุมพร กรดสุข 
582 นางสาวปยฉัตร ศรีสัตบุตร 
583 นางสาวจารุณี สาริขิต 
584 นายประสาร จงเจริญ 
585 นางมนัญญา กาฬกาญจน 
586 นายภานุวฒัน จันแปงเงิน 
587 นายธัชพล หนอแกว 
588 นางสาวนันทนภัส ประสพสุข 
589 นายธีระศักดิ ์เพิ่มศิริ 
590 นางสาวกนกวรรณ เชาวนอย 
591 นายวุฒิไกร ภมิูภูเขียว 
592 นายสุระพนัธุ โปะบุญช่ืน 
593 นางวรนุช ทองเอ่ียม 
594 นางกัลยารัตน ภูงามทอง 
595 นางสาวพวงแกว สาระโภค 
596 นายโสภณ ยายมาก 
597 นางวิชดา คุมยิม้ 
598 นางสาวปทุม ประดิษฐสุวรรณ 
599 นายสมศักดิ์ เพชรพรหม 
600 นางสาวพัทธนันท แดงแหลม 
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601 นายพยัพ รอดประชา 
602 นางสาวชนุตภรณ คําศรีใส 
603 นายปุณยวีร สิริพิริยะ 
604 นางสาวลักขณา  เลิศฤทธิยามาศ  
605 นางสาวเขมจิรา  ภูวะศรี 
606 นางพัทธนันท บุญนารอด 
607 นางสาวอภิญญา บุณยเกียรติ 
608 นายพุฒิชล ทิพยศิลป 
609 นายมิตร ออนศรี 
610 นายวสันต รูขะจ ี
611 นางสมจิต บุญคงเสน 
612 นางเปรม กิจเมธี 
613 นางภัทรภร ชอบชู 
614 นายอํานวย ดาบครบุรี 
615 นายทิเบต บุตรพิมาย 
616 นางวันดี สุขหวง 
617 นางสาวพิจิตรา พาลี 
618 นางสาวสุพิน เช้ือจันทร 
619 นายสุนทร สิงหคําปอง 
620 นายนิติธร เจริญยิ่ง 
621 นางอําพา กาญจนถาวร 
622 นายธวัช เกตุแกว 
623 นายธนาวัน ทองประยูร 
624 นายธัญพิสิษฐ เกล็บจ ุ
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625 นายพงศพีระ ไชยสนาม 
626 นายทรงวุฒิ ศรีพรหม 
627 นางสาวรัตนาพร ตุทาโน 
628 วาท่ี ร.ต. นพดล รักษแกว 
629 นางวัลวดี อุดมพันธ 
630 นายสุเทพ อุดมพันธ 
631 นายณัฐพล นชุนารถ 
632 น.ท. บวรศักดิ ์วิเศษรจนา 
633 ร.ท. สมศักดิ์ พึ่งอํ่า 

 


