
หลักสูตร  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
 

 
หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และการออกกฎหมายลําดับรอง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้แก่ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. ทั้ง 5 คณะ อาทิเช่น 
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ และเร่ือง
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งแนวทางการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ซึ่ง
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐดังกล่าว จะใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง 
ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ 
และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

จากความสําคัญดังกล่าวจึงจําเป็นต้องพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงาน รฟม. 
ทุกฝ่าย/สํานัก มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา รายละเอียด สาระสําคัญของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ และสามารถนําความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์  

- เพื่อให้พนักงาน รฟม. ทุกฝ่าย/สํานัก มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา รายละเอียด สาระสําคัญของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

- เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
 
 
  



 
รายละเอียดเน้ือหา 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 หนังสือเวียนที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ประเด็นคําถาม - คําตอบ เก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (FAQ) 
 
วิทยากรในหลักสูตร 
 วิทยากรจากกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
 พนักงานพัสดุและผู้ปฏิบัติงานในบทบาทกรรมการชุดต่าง ๆที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวนประมาณ 334 คน 
 - รุ่นที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. จํานวน 165 คน 
 - รุ่นที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. จํานวน 165 คน 

 
วิธีการฝึกอบรม   

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 
 

ระยะเวลา และสถานท่ีอบรม  
  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. 
 - รุ่นที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
 - รุ่นที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
  



กําหนดการฝึกอบรม 
เวลา 

หัวข้อ 
รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 

09.00 – 10.30 09.00 – 10.30 - การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

10.30 - 10.45 10.30 - 10.45 พักเบรค

10.45 - 12.00 10.45 - 12.00  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 14:30 13:00 - 14:30  - หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

14:30 - 14:45 14:30 - 14:45 พักเบรค

14:45 – 16.00 14:45 – 16.00    - ประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (FAQ) 

 
การประเมินผลการฝึกอบรม 

- ประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation) โดยแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทันทีหลังการอบรมหลักสูตรนั้นๆ  

- ประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) โดยแบบติดตามหลังการอบรม เพื่อวัดระดับ
ความสามารถในการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัตดิ้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

 
เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด (ไม่ต่ํากว่า 2.5 ชั่วโมง) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด สาระสําคัญต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลําดับรอง รวมทั้งการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านทางระบบ e - GP การข้ึนทะเบียนและประเมินผลผู้ประกอบการ และการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ได้อย่างถูกต้อง  
 

 



ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 
 ผลผลิต (Output) 

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจต่อภาพรวมการดําเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
ผู้ประสานงานหลักสูตร 
 น.ส.อชิรญา สายวิจิตร  พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4  แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 1213 



ลําดับที่ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด
1 น.ส.เสาวลักษณ์ หลวงจอก หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกเร่ืองราวร้องทุกข์ 10 สผว.

2 นางปาณยา ช่ืนใจ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกเลขานุการคณะกรรมการ รฟม. 10 สผว.

3 น.ส.ปรีณิตา โอสถสงเคราะห หัวหน้าแผนกส่ือสารภายใน 9 สผว.

4 น.ส.อัจฉริยา ศรีสุระ พนักงานประชาสัมพันธ์ และรักษาการหัวหน้าแผนกส่ือสารองค์กร 7 สผว.

5 น.ส.ดวงรัตน์ รัตนพงษ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 สผว.

6 นายภูเบศ อัคคเดชพิพัธ พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สผว.

7 น.ส.ทัดดาว สมบูรณ์ศิลป์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 สผว.

8 น.ส.ฉัตรมณี พะนาน พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 สผว.

9 น.ส.สิตาภรณ์ ทองสุวรรณ์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.

10 น.ส.เพลินตา จําปาศรี พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 สผว.

11 น.ส.วิภาณี อินทพันธ์ุ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 สผว.

12 น.ส.สุจิรา หล้ากาศ พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.

13 น.ส.พาขวัญ สุขสมถ่ิน พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 สผว.

14 น.ส.พิณนภา เพชรศิริ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 สผว.

15 นางณภัชนันท์ สิทธิวงศ์ พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.

16 นายปารัช โอภาส หัวหน้าแผนกตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร 2 9 สธด.

17 น.ส.อังคญาณี กาลัญกุล วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนาบัตรโดยสาร 7 สธด.

18 น.ส.ชุรดา ศรวิีชัย พนักงานบริหารงานท่ัวไป และรักษาการหัวหน้าแผนกจัดแบ่งรายได้ค่าโดยสาร 7 สธด.

19 น.ส.มณฑวรรณ บัวศรี พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 สธด.

20 น.ส.ทุติยา ทองสมนึก พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 สธด.

21 น.ส.ศรินรัตน์ ทิวะเจริญวงศ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 สธด.

22 น.ส.เบญจศิริ ทิศาภาค พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 สธด.

23 น.ส.ชนาพิมพ์ วิถีมณีโรจน์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 สธร.

24 นางฉัฐยา เจริญพานิช ผู้อํานวยการกองประเมินผล 11 ฝนย.

25 นายธนัช ยืนนาน หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 5 9 ฝนย.

26 นายวัฒนศักด์ิ เฮาะประเสริฐ พนักงานบริหารงานท่ัวไป และรักษาการหัวหน้าแผนกกํากับดูแลกิจการที่ดี 7 ฝนย.

27 น.ส.ปวารณา งามบุญแถม พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝนย.

28 น.ส.ณิชยา สักกวัตร พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝนย.

29 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ พนักงานบริหารงานท่ัวไปอาวุโส และรักษาการผู้อํานวยการกองวิเคราะห์และพัฒนา 10 ฝพค.

30 น.ส.กรชนก วโรฬาร หัวหน้าแผนกการร่วมลงทุนโครงการ 8 ฝพค.

31 นายไกรสิทธิ สิงห์กาญจนโรจน์ วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนาโครงการพิเศษ 7 ฝพค.

32 น.ส.สุจิตรา ปรัชญาโณทัย เศรษฐกร 6 ฝพค.

33 นายณัฐพล สุขแก้ว วิศวกร 5 ฝพค.

34 นายพัฒน์ระพี ลิมป์ธีระกุล วิศวกร 4 ฝพค.

35 น.ส.จุฑารัตน์ วรสุวิทย์ โปรแกรมเมอร์ 7 ฝทท.

36 น.ส.จิตติพร ภัคพิรุฬห์กุล โปรแกรมเมอร์ 7 ฝทท.

37 น.ส.รัตนา เบญจวงษ์ พนักงานวิเคราะห์ระบบ 6 ฝทท.

38 นายวรัญธร สมญา พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 6 ฝทท.

39 น.ส.ดวงรัตน์ อริยะวทัญญู พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝทท.

40 น.ส.ธนากานต์ ส่งสุข พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 5 ฝทท.

41 น.ส.มนัสนันท์ เพียรกิจรุ่งเรือง พนักงานวิเคราะห์ระบบ 5 ฝทท.

42 นายสว่างพงษ์ จันทพร โปรแกรมเมอร์ 5 ฝทท.

43 น.ส.ยูถิกา จันทวงศ์ โปรแกรมเมอร์ 4 ฝทท.

หลักสูตร  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รุ่นที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

หลักสูตร  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รุ่นที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

ชื่อ - นามสกุล
44 นางพรพรรณ ศรมณี พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.

45 น.ส.ทัศนีย์ น้อยบํารุง หัวหน้าแผนกบริหารงบประมาณ 9 ฝชง.

46 น.ส.จิตปราณี เสียงอ่อน พนักงานการเงิน 7 ฝชง.

47 น.ส.ปรารถนา เสาร์สุวรรณ พนักงานการเงิน 6 ฝชง.

48 น.ส.เต็มศิริ ลีแวง พนักงานการเงิน 5 ฝชง.

49 น.ส.ธนาภรณ์ วรรณศิริ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝชง.

50 นายณัฐกร ทิพเกษร พนักงานการเงิน 4 ฝชง.

51 น.ส.วรรษมน คล้ายสุวรรณ พนักงานการเงิน 4 ฝชง.

52 น.ส.สุชญา ไชยวิวัฒน์วงศ์ พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 4 ฝชง.

53 น.ส.นิรมล บุญทองคง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารอาคารและลานจอดรถ 2 10 ฝพธ.

54 น.ส.ธนัชพร ชูพันธ์ หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ 9 ฝพธ.

55 น.ส.เมทินี วุฒิภักดี หัวหน้าแผนกบริหารทรัพย์สินหาย 8 ฝพธ.

56 น.ส.อรรัมภา โตเร็ว พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝพธ.

57 น.ส.ภิญญดาพัชญ์ ศรัณชัยรื่นเริง พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝพธ.

58 น.ส.ฐิตาพร ลีละวัฒนพันธ์ เศรษฐกร 7 ฝพธ.

59 น.ส.พชรพรรณ สุขสด พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝพธ.

60 น.ส.ดวงทิพย์ ร่วมความคิด พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝพธ.

61 น.ส.ณิชากร นาฑี พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝพธ.

62 นายสว่างพงษ์ สุขทนารักษ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

63 นายอานัท คํานาน พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

64 น.ส.ปวรพัชร มณีเวช พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

65 น.ส.จริยา  สุมิตนันท์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

66 น.ส.อิสราภรณ์ พลทิพย์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

67 น.ส.ณัฐธยาน์ เรืองรจิตปกรณ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

68 น.ส.ปวินณา ทบพักตร์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

69 น.ส.วรรณพร ยอดบุญมา พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

70 นายอัฐเศรษฐ์ สุวิสิษฐ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

71 น.ส.วิชญา คุณาบุตร พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 ฝพธ.

72 นายวิศรุต ด้วงโยธา พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 ฝพธ.

73 นางทิพย์ รัตนสุวรรณ หัวหน้าแผนกแผนและพัฒนาโครงการต่อเน่ือง 9 ฝพพ.

74 นายวาสุกิจจ์ บุญมี หัวหน้าแผนกพัฒนาการเช่ือมต่อสถานีรถไฟฟ้า 9 ฝพพ.

75 นายนรัตว์ มะเริงสิทธ์ิ หัวหน้าแผนกจัดหาพื้นที่ 9 ฝพพ.

76 น.ส.ปุณยวีร์ ปภาศิริวาทย์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝพพ.

77 นายณัฐ วศินยนต์ วิศวกร 4 ฝพพ.

78 นายวิชญุตร์ อารยโกศล หัวหน้าแผนกมาตรฐานและออกแบบวิศวกรรมโยธา 8 ฝวส.

79 นายปกรณ์ คุ้มปิยะผล วิศวกร 6 ฝวส.

80 นายภิรวัฒน์ ช่างแย้ม วิศวกร 6 ฝวส.

81 น.ส.ปรียานุช ตันธนสาร ผู้อํานวยการกองแผนงานและบริหารเอกสาร 1 11 ฝบก.1

82 น.ส.วิสุตา ชลายนเดชะ พนักงานบริหารงานท่ัวไป และรักษาการหัวหน้าแผนกแผนงานและบริหารเอกสาร 1-3 7 ฝบก.1

83 น.ส.กษมา สาระชาติ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝบก.1

84 นายกิตติพศ กวีสิทธิสารคุณ วิศวกร 5 ฝบก.1

85 น.ส.วาสินี วิสาละ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝบก.1

86 นายเกริกกฤต รุจิระยรรยง หัวหน้าแผนกบริหารจัดการโครงการระบบรถไฟฟ้า 8 ฝรฟ.



ลําดับที่ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

หลักสูตร  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รุ่นที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

ชื่อ - นามสกุล
87 นายอนุชิต มงคล วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า 7 ฝรฟ.

88 น.ส.พิจิตรพรรณ จีระนันทกิจ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝรฟ.

89 น.ส.ปูนบําเหน็จ ทวนนิมิตร พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝรฟ.

90 นายขวัญแก้ว รุจิรัตนมณี หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบํารุงรักษาระบบจัดเก็บค่าโดยสาร 10 ฝปก.

91 นายวิษณุ สัตยานุสนธ์ิ หัวหน้าแผนกบํารุงรักษาโครงสร้างงานโยธาและทางว่ิง และรักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนาสถานีและอาคารจอดรถ 9 ฝปก.

92 นายพชร จินตนากาญจน์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป และรักษาการหัวหน้าแผนกบํารุงรักษาส่ิงแวดล้อม 7 ฝปก.

93 น.ส.บุศยรินทร์ ศรีศุภชัยยา พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝปก.

94 นายสุพจน์ อินทร์สุวรรณ วิศวกร 6 ฝปก.

95 นายณภัทร ศิริบุตร วิศวกร 6 ฝปก.

96 น.ส.ธนสร อติกนิษฐ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝปก.

97 น.ส.กุสุมา กุลัตถ์นาม พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝปก.

98 นายธรรม สุขสิงห์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝปก.

99 น.ส.สุดารัตน์ กําเนิดทรัพย์ วิศวกร 5 ฝปก.

100 นายวีกิจ วิกุล วิศวกร 5 ฝปก.

101 ว่าที่ ร.ต.หญิง ภานุมาศ พระพินิจ วิศวกร 5 ฝปก.

102 น.ส.ณัชชา สินประเสริฐรัตน์ วิศวกร 5 ฝปก.

103 น.ส.ดวงกมล ชงัดเวช พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 ฝปก.

104 ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผู้อํานวยการกองรักษาความปลอดภัย 2 11 ฝรภ.

105 นางรัศรินทร์ จันวิวัธน์เวช หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานฝึกอบรม 10 ฝรภ.

106 นายมานิต วุฒิวิมลรัตน์ หัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติความปลอดภัย 2 8 ฝรภ.

107 น.ส.ยุพา จ้อยเจนสินธ์ุ หัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติเขตทาง 8 ฝรภ.

108 น.ส.นันทนิษฎ์ นุ่มนวน หัวหน้าแผนกบริหารงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 8 ฝรภ.

109 นางกัณจนา จันทรโชติ ผู้อํานวยการกองสัญญา 2 11 ฝกม.

110 นายมานพ ใจดี ผู้อํานวยการกองนิติการ 11 ฝกม.

111 นายพิสิทธ์ิ นพคุณพงศ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกนิติการ 3 10 ฝกม.

112 น.ส.พรพิมล นิสารัตนพร หัวหน้าแผนกนิติการ 1 8 ฝกม.

113 นายนรุตม์ เจียมสมบูรณ์ หัวหน้าแผนกสัญญา 3 8 ฝกม.

114 น.ส.บุศรินทร์ ปิ่นมณี นิติกร และรักษาการหัวหน้าแผนกสัญญา 6 7 ฝกม.

115 น.ส.กรณ์ทิพย์ ชูพันธ์ุ นิติกร 7 ฝกม.

116 นายณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ นิติกร และรักษาการหัวหน้าแผนกคดี 1 7 ฝกม.

117 น.ส.พิมพ์ ลาวัลย์ นิติกร 6 ฝกม.

118 น.ส.อภิฐา วิริยะพงษ์ นิติกร 6 ฝกม.

119 น.ส.ขวัญฤทัย พงษ์สุข นิติกร 5 ฝกม.

120 น.ส.ดุจนาถ โพธ์ิทอง นิติกร 5 ฝกม.

121 น.ส.ศิรประภา อ่ํารอด นิติกร 5 ฝกม.

122 นายสุรศักด์ิ เนาวรัตน์พนมมาศ นิติกร 5 ฝกม.

123 น.ส.ชนนิกานต์ จินดาศรี นิติกร 5 ฝกม.

124 นายกิตติภัฏ จุฑาวรพงศ์ นิติกร 5 ฝกม.

125 น.ส.พิชาญา มุกดาสนิท นิติกร 5 ฝกม.

126 นายคณิน วงษ์ทวีทรัพย์ นิติกร 5 ฝกม.

127 นายจิรเดช ลายสุวรรณ นิติกร 5 ฝกม.

128 น.ส.พนิชกร สินชัยกิจ นิติกร 5 ฝกม.

129 น.ส.สุวพัชร ล้ีไพบูลย์ นิติกร 4 ฝกม.



ลําดับที่ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

หลักสูตร  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รุ่นที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

ชื่อ - นามสกุล
130 น.ส.สุธินี วาจารีย์ นิติกร 4 ฝกม.

131 นายจักรพงษ์ มาลากุล ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกสํารวจและประเมินราคา 1 8 ฝกท.

132 นายสิทธิโชค ชัยมาลา พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝกท.

133 นายนิติรัฐ ขุนราม นิติกร 7 ฝกท.

134 นายวรินทร์ แก่นมาศ นิติกร 7 ฝกท.

135 นายประทีป ศรีละพันธ์ นิติกร 7 ฝกท.

136 นายชยางกูร ยศชยางกูร ช่าง 7 ฝกท.

137 นายกฤษฎา จิตต์เกษม พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝกท.

138 นายอรรณพ วรรธนวินิจ นิติกร 4 ฝกท.

139 นางนฤดี ไทยประยูร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกจัดหาพัสดุทั่วไป 1 และรักษาการหัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุทั่วไป 2 10 ฝจบ.

140 น.ส.พิกุล พิมพ์ทอง หัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุโครงการ 9 ฝจบ.

141 น.ส.รสรินทร์ กาญจนศักดินากุล พนักงานบริหารงานท่ัวไป 8 ฝจบ.

142 นางสุภาภรณ์ ทรัพย์สัตย์ พนักงานบริหารพัสดุ 7 ฝจบ.

143 นายสุรศักด์ิ พรมดํา พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝจบ.

144 น.ส.นันทพร ว่องไวพาณิชย์ พนักงานบริหารพัสดุ 5 ฝจบ.

145 น.ส.จารุวรรณ สมพงษ์ พนักงานบริหารพัสดุ 4 ฝจบ.

146 น.ส.ฐิติรัตน์ พานิช พนักงานบริหารพัสดุ 4 ฝจบ.

147 น.ส.ไพลิน ปันจัยสีห์ พนักงานบริหารพัสดุ 4 ฝจบ.

148 น.ส.วิรนาถ คงบัว พนักงานบริหารพัสดุ 4 ฝจบ.

149 น.ส.อัญญารัตน์ มงคลวีระพันธ์ วิศวกร 4 ฝจบ.

150 นางปริศนา บูรณารมย์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 10 ฝทบ.

151 น.ส.จินรี มีสกุล หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประเมินผลบุคลากร 10 ฝทบ.

152 น.ส.รุ่งนภา ศรีสังข์ หัวหน้าแผนกวางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากร 9 ฝทบ.

153 นายอิทธิพล ภูมิประภาส พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.

154 น.ส.นุชนาถ ลาภจิตร พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.

155 นางเสาวคนธ์ พาแสง พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.

156 น.ส.ณิชากร หนุนทรัพย์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.

157 น.ส.รวีวรรณ พุทธิวัฒน์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.

158 นางสรัลพิมพ์ คล้อยภยันต์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.

159 น.ส.ศิริพร สินโท พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.

160 น.ส.นนทิมาศ อื้อจรรยา พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.

161 น.ส.ภัคนัน จิตต์สว่าง พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.

162 นายอดิศร คงพุนพิน พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.

163 น.ส.แพรวนภา มากมูล พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.

164 น.ส.นิรดา ด่ังประสงค์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.

165 นางวนิชา เจนป่า พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 สปอ.



ลําดับที่ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด
1 นางกฤติมา ศรีเหรา พนักงานบริหารงานท่ัวไปอาวุโส 10 สผว.

2 นายวรเทพ เตชะสุวรรณา พนักงานบริหารงานท่ัวไป 9 สผว.

3 น.ส.ณัฐภรณ์ เอกะวิภาต พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 สผว.

4 นายศรีภูมิ ใยเจริญ พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สผว.

5 นางนาฎนดา เจริญเกียรติตรัย พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 สผว.

6 น.ส.อัคค์จินดา ตรีสุวรรณ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 สผว.

7 น.ส.พรรษกร บัวรุ่ง พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 สผว.

8 นายพลวัต ยศยิ่ง พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 สผว.

9 น.ส.สิรินาถ แสงสุวรรณ พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.

10 น.ส.กฤษณา มังครักษ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 สผว.

11 น.ส.ภัทรสุดา หวานแหลม พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.

12 น.ส.วัชรี เกวลกุล พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.

13 น.ส.ชลิดา ญาณสะอาด พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 สผว.

14 น.ส.มิตตา บุญเลิศ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 สผว.

15 น.ส.เมธาวี โลหิตคุปต์ พนักงานตรวจสอบ 5 สตส.

16 น.ส.ชลธิชา โรจนลิขิตกุล หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 15 8 สธด.

17 น.ส.ถิรดา วงศ์ตระกูล พนักงานบริหารงานท่ัวไป และรักษาการหัวหน้าแผนกตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร 1 7 สธด.

18 นายฉัตรชัย จุมวงษ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารบัตรโดยสาร 7 สธด.

19 นายจิรวัฒน์ โสระวงค์ วิศวกร 6 สธด.

20 น.ส.พัชรพร ประทีปถ่ินทอง พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 สธด.

21 น.ส.นิภาภัทร พลสมัคร พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 สธด.

22 น.ส.ดลพร วัฒนชูสกุล พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 สธด.

23 นางกุลชุลี ณ ระนอง ผู้อํานวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน 11 ฝนย.

24 นายภัคพล ธนรักษ์ หัวหน้าแผนกควบคุมภายใน 9 ฝนย.

25 น.ส.รุจิรา จันทรพล พนักงานบริหารงานท่ัวไป และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารกลยุทธ์ 7 ฝนย.

26 น.ส.ฟ้ามุ่ย เกริกกิตติกุล พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.

27 นายอนุวัตร ไชยเพชร พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝนย.

28 นางบัวสวรรค์ ภูบัวคํา พนักงานธุรการ 5 ฝนย.

29 นายสิริชัย ที่ดี หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3 9 ฝพค.

30 นายวรพงศ์ วัจนะเสถียรกุล วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกวิเคราะห์โครงการ 7 ฝพค.

31 ว่าที่เรือตรี วีรพงษ์ ชมภูนุช วิศวกร 7 ฝพค.

32 น.ส.ณิชรัตน์ โรจน์แสงนนท์ เศรษฐกร 5 ฝพค.

33 น.ส.พิมพร จิตรอาจ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพค.

34 นายปวีร์ ทองไพบูลย์ วิศวกร 4 ฝพค.

35 น.ส.วรรณดี โอฬาร์ผล หัวหน้าแผนกความม่ันคงปลอดภัยและพัฒนาสารสนเทศ 9 ฝทท.

36 นายปัณณธร อ่อนลมัย โปรแกรมเมอร์ 7 ฝทท.

37 นายนพคุณ สารวงษ์ โปรแกรมเมอร์ 7 ฝทท.

38 น.ส.ปวีณา เปล่งเสียง พนักงานวิเคราะห์ระบบ 6 ฝทท.

39 นายกฤษฏิ์ธิวัฒน์ ขจรพันธ์ พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 6 ฝทท.

40 น.ส.ทิพยสุดา มณีจันทร์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝทท.

41 น.ส.นภัสวรรณ อินทยุง พนักงานวิเคราะห์ระบบ 5 ฝทท.

42 น.ส.ตวงรัตน์ คงสัตย์ โปรแกรมเมอร์ 5 ฝทท.

43 นายจิรายุทธ จิตรังษี    พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 5 ฝทท.

หลักสูตร  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

หลักสูตร  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

ชื่อ - นามสกุล
44 น.ส.ชัชสุดา อนนตพันธ์ ผู้อํานวยการกองตรวจจ่าย 11 ฝชง.

45 นางวันเพ็ญ สินธุเศรษฐ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกภาษีสรรพากร 10 ฝชง.

46 นางดลพร ดิษฐเกษร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวางแผนงบประมาณ 10 ฝชง.

47 น.ส.ปิยะรัตน์ สุแก้ว หัวหน้าแผนกตรวจจ่าย 3 9 ฝชง.

48 นายวรพจน์ ศรีรัตนวุฑฒิ พนักงานบัญชี 8 ฝชง.

49 น.ส.ชภัทร์กานต์ หัสยพงศ์พันธ์ พนักงานการเงิน 6 ฝชง.

50 น.ส.นุจจรีย์ บุญทศ พนักงานการเงิน 5 ฝชง.

51 น.ส.มัทนา พุ่มทิม พนักงานการเงิน 5 ฝชง.

52 น.ส.ศิรพร คงวัฒนาศักด์ิชัย พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝชง.

53 น.ส.สุธิชา คะบุศย์ พนักงานการเงิน 4 ฝชง.

54 นายสุภัค บุณยทรัพยากร พนักงานบัญชี 4 ฝชง.

55 น.ส.ศิริพร กิ่งทอง ผู้อํานวยการกองวางแผนธุรกิจ 11 ฝพธ.

56 น.ส.นันทิญาณี เธียรนันท์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 10 ฝพธ.

57 นายมารุต คงรําพึง หัวหน้าแผนกการตลาด 9 ฝพธ.

58 น.ส.ปรีชญาลักษณ์ เจือเจริญ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝพธ.

59 นายณัชพล สุทธิชัยโชติ พนักงานบริหารงานท่ัวไป และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารสัมปทาน 1 7 ฝพธ.

60 น.ส.ปฐมาวฎี บูรณะจิตตคาม พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝพธ.

61 นายวรสุข พิมพ์พระ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝพธ.

62 นายทองโรจน์ โฆษิตวัฒนาพานิชย์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝพธ.

63 น.ส.สุพิชา สงฆ์เจริญ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝพธ.

64 น.ส.ศมนมนัส ยุวจิตติ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝพธ.

65 น.ส.สรีระทิพย์ ศานติวิจัย พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

66 น.ส.พรพิมล แสงงาม พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

67 น.ส.กัญญณัฐ วีรกุลวัฒนา พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

68 น.ส.คณิตา ไตรติลานันท์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

69 นายณัฏพล พวงน้อยประภา พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

70 น.ส.ดุสิตา หนูนิมิตร พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

71 นายนภัส งามสม พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

72 น.ส.มนชนก กุวัชกะพันธ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝพธ.

73 น.ส.จุฑามาศ คชสิทธ์ิ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 ฝพธ.

74 น.ส.กรรณิกา แกล้วกล้า พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 ฝพธ.

75 นางพัชนี อัศวเหม ผู้อํานวยการกองบริหารโครงการต่อเน่ือง 11 ฝพพ.

76 นายพลศักด์ิ กุลกรินีธรรม หวัหน้าแผนกบริหารโครงการต่อเน่ือง 9 ฝพพ.

77 น.ส.กันต์ธรณ์ ขุนนิธิวราวัฒน์ หัวหน้าแผนกวางแผนและพัฒนาพื้นที่ 9 ฝพพ.

78 น.ส.ปุณยนุช ศรีแย้ม พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝพพ.

79 น.ส.พนิดา ไวยากรณ์วิลาศ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝพพ.

80 น.ส.พัชราพร โภคากร วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง 2 7 ฝวส.

81 น.ส.ทิติยา ทองสอง วิศวกร 7 ฝวส.

82 น.ส.ปัทม์มน เช้ือพล วิศวกร 6 ฝวส.

83 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 12 ฝบก.1

84 นางณัฐภรณ์ อยู่ปรางค์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝบก.1

85 นางสิริพักตร์ หิรัญพัทธ์พร พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝบก.1

86 น.ส.วรรณวิภา จินะราช พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝบก.1



ลําดับที่ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

หลักสูตร  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

ชื่อ - นามสกุล
87 นายนิธินันต์ วิทูรแก้วศิริ หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพงานระบบรถไฟฟ้า 9 ฝรฟ.

88 นายสุเทพ แร่อ่อน วิศวกร และรักษาการหัวหน้าแผนกกํากับงานระบบรถไฟฟ้า 7 ฝรฟ.

89 น.ส.อาภา สอตระกูล พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝรฟ.

90 นายสุภลักษณ์ ตรีเจริญ วิศวกร 6 ฝรฟ.

91 นายสถิต เจียรวิทยกิจ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบํารุงรักษางานอาคาร 10 ฝปก.

92 นายธนกฤต พงศ์หงษ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบํารุงรักษารถไฟฟ้า 2 และรักษาการหัวหน้าแผนกบํารุงรักษารถไฟฟ้า 3 10 ฝปก.

93 นายจักรพันธ์ อินทโชติ หัวหน้าแผนกบํารุงรักษารถไฟฟ้า 1 9 ฝปก.

94 น.ส.วรัษยา ไชยหลาก วิศวกร 7 ฝปก.

95 นายวารุต ศิริสุมทุม วิศวกร 6 ฝปก.

96 นายอําพล ฤกษ์สมผุส วิศวกร 6 ฝปก.

97 นายภูวดล อุดมพฤกษ์ วิศวกร 6 ฝปก.

98 น.ส.อารีวรรณ พึ่งพานิช วิศวกร 5 ฝปก.

99 น.ส.พัชรีภรณ์ โคตนันท์ วิศวกร 5 ฝปก.

100 นายอภิเชษฐ์ ทาราด วิศวกร 5 ฝปก.

101 นายวัชรกิต์ิ พึ่งทอง วิศวกร 5 ฝปก.

102 นายศราวุฒิ โยชนะ วิศวกร 5 ฝปก.

103 นายณัฐพล จันทร์ไกรวัล วิศวกร 5 ฝปก.

104 นายคฑาวุฒิ ใจดี พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 ฝปก.

105 จ.ส.ต.ไชยา พิลาวรรณ์ ผู้อํานวยการกองกู้ภัย 2 11 ฝรภ.

106 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย สินธุเศรษฐ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวางแผนและข้อมูลสถิติกู้ภัย 1 10 ฝรภ.

107 นายสุพรหม ปานแจ่ม หัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติความปลอดภัย 1 9 ฝรภ.

108 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผู้อํานวยการกองคดีและวินัย 11 ฝกม.

109 นายจิตติชัย ส.ศรีสุวรรณ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสัญญา 5 10 ฝกม.

110 น.ส.จีรวรรณ ศารสาลินทร์ หัวหน้าแผนกสัญญา 4 9 ฝกม.

111 นางสุชาดา สถาวราวงศ์ หัวหน้าแผนกนิติการ 2 8 ฝกม.

112 น.ส.สหทัย จันทร์เจริญ หัวหน้าแผนกคดี 2 8 ฝกม.

113 น.ส.เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ นิติกร และรักษาการหัวหน้าแผนกสัญญา 2 7 ฝกม.

114 น.ส.ธันยพร ทรัพย์ตันติกุล นิติกร 7 ฝกม.

115 นายศราวุธ สุทธิอรรถ นิติกร 7 ฝกม.

116 น.ส.เกศิณี เมธาวีกุลชัย นิติกร 6 ฝกม.

117 นายชานนท์ สําเภาอินทร์ นิติกร 5 ฝกม.

118 น.ส.พร้อมพรรณ ชลถาวรพงศ์ นิติกร 5 ฝกม.

119 น.ส.ชนกเนตร มณีรัตน์ นิติกร 5 ฝกม.

120 น.ส.บงกช สังคเลิศ นิติกร 5 ฝกม.

121 น.ส.ณัชปภา กุลวิทย์ นิติกร 5 ฝกม.

122 น.ส.พินท์พิสุทธ์ิ วงศ์ชุมพิศ นิติกร 5 ฝกม.

123 น.ส.ประภาสินี ฉินสกลธนาพร นิติกร 5 ฝกม.

124 น.ส.ศศิณา ไกลพาล นิติกร 5 ฝกม.

125 น.ส.ณัฐสุดา จําปาเงิน นิติกร 5 ฝกม.

126 น.ส.ศรีเสาวคนธ์ ประเสริฐสุข นิติกร 5 ฝกม.

127 น.ส.พลอยไพลิน ฟูทรัพย์นิรันดร์ นิติกร 4 ฝกม.

128 น.ส.สุพรรณี สระประทุมมาศ นิติกร 4 ฝกม.

129 นางจิตติมา บํารุงเมือง ผู้อํานวยการกองแผนงานจัดกรรมสิทธ์ิ 11 ฝกท.
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ชื่อ - นามสกุล
130 นายชูเกียรติ พงษ์ศรีทอง พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝกท.

131 นายอลงกรณ์ เทียมประยูร พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝกท.

132 นายเสกสรรค์ ทะสวัสด์ิ นิติกร 7 ฝกท.

133 นายบัณฑร สิงคีพงศ์ นิติกร 7 ฝกท.

134 นายหัฏฐวุฒิ พานิกุล นิติกร 7 ฝกท.

135 น.ส.สุภาพร ด้วงพิมพ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 ฝกท.

136 นายจิรภัทร บัวสนิท นิติกร 5 ฝกท.

137 น.ส.ทิพย์สุดา สายดี ช่าง 3 ฝกท.

138 นายชลัณณพ มุขสมบัติ พนักงานบริหารงานท่ัวไป และรักษาการหัวหน้าแผนกบริหารยานพาหนะ 8 ฝจบ.

139 นางพัชนี แสนภักดี พนักงานบริหารพัสดุ 7 ฝจบ.

140 นายพสุ จันทร์เสวก พนักงานบริหารพัสดุ 7 ฝจบ.

141 นายอภิสิทธ์ิ ภักดีพิพัฒน์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 7 ฝจบ.

142 นายเสกสรรค์ วงศ์ปรีดากร พนักงานบริหารพัสดุ 6 ฝจบ.

143 น.ส.ภัณฑิลา เครือใหญ่ พนักงานบริหารพัสดุ 5 ฝจบ.

144 น.ส.ลภัทรดา สิริบุญญสาร พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝจบ.

145 น.ส.ฐิติรัตน์ ธนะศักด์ิสาคร พนักงานบริหารพัสดุ 4 ฝจบ.

146 น.ส.สุกัญญา วงศ์พุทธรักษา พนักงานบริหารพัสดุ 4 ฝจบ.

147 น.ส.ชญาณ์นันท์ มูลเทพพิชัย พนักงานบริหารพัสดุ 4 ฝจบ.

148 น.ส.อารยา มานะสุขอนันต์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 4 ฝจบ.

149 นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน 11 ฝทบ.

150 นางระวิวรรณ กันวี หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ฝทบ.

151 น.ส.สุจิตรา กิติพรพิศาล หัวหน้าแผนกสวัสดิการ 9 ฝทบ.

152 น.ส.นุศรา มัสเยาะ หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ 8 ฝทบ.

153 น.ส.ปรัชญา ชัยวงศ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.

154 น.ส.วลัยภรณ์ พรหมทองแก้ว พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.

155 น.ส.ธนวรท เบ็ญจกุล พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.

156 น.ส.นุตประวีณ์ ลีลาสกุลธรรม พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.

157 น.ส.กฤติกา ฟองจันทร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.

158 น.ส.ชนานันท์ ผุดเพชรแก้ว พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.

159 น.ส.ปาลิน งดงาม พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.

160 น.ส.กนกพร สีทา พนักงานบริหารงานท่ัวไป 5 ฝทบ.

161 นายณัฐสิทธ์ิ สุทธิสมบูรณ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.

162 น.ส.นงนภัส หวังเจริญกุลชัย พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.

163 นายศุภณัฐ จารุพันธ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.

164 น.ส.นันท์ชญาน์ ทองวิวัฒน์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.

165 น.ส.พัจนา ศิลป์สโมสร พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สปอ.
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