รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. นางณัฐวรรณ ชมอินทร์
2. นางสาวณัฐชนก ช่วยชู
3. นางสาวกษมา หลุยลาภประเสริฐ
4. นางสาวปิยรัตน์ บุญเลิศ
5. นางสาวณัฐกฤตา กิจจารณชัย
6. นายรชฏ
จันทรืศรี
7. นางศิริพร
ตลอดไชสงค์
8. นางสาวอริสา ว่องไว
9. นางสาวปริมประภา เดชปาน
10. นางสาววลัญช์รัตน์ เยาวเหี้ยง
11. นางสาวนวภรณ์ จันทร์พินิจรัตน์
12. นางสาวอนงค์นาฏ อินสุธา
13. นางสาวพรสวรรค์ พุ่มประดล
14. นางปาริชาติ หาญเรืองเดช
15. นางพรสวรรค์ ภู่มณี
16. นางสาวเกศิริ ชาญพิทยกิจ
17. นางสาวฌัฐฌา เพิ่มศิลป์
18. นางพจนารถ จันทนี
19. นายชรินทร์
เดชโชติ
20. นายธรรมฤทธิ์ มาตรนอก
21. นายธีรพงค์
ช่วยธานี
22. นางสาวอรอุมา กลางประพันธ์
23. นางสาวศณารัตน์ มุสิกวัตร์
24. นายอรุณ
ทรัพย์ประเสริฐ
25. นางสาวจิรพรรณ ปล้องมาก
26. นางสาวไพลิน พันธุ์แน่น
27. นายเกียรติศักดิ์ อ่อนศรี
28. นายปวิช
สนั่นเมือง
29. นายชัยยุทธ
พุทธสัง
30. นางธีรนาฏ
หรั่งเพ็ช
31. นางสาวณัฐธิดา จันทรสุข
32. นางสาวนัทณัญ การสุวรรณ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการเผยแพร่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานธุรการ ระดับ 3
เจ้าพนักงานบริการทั่วไป
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นกวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
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-233. นายมานะ
แก้วประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
34. นางเสาวนีย์
แก้วอ้น
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
35. นายวิศรุจน์
เมืองปลื้ม
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
36. นางสาวไอลดา หลีซุ้ย
บรรณารักษ์
37. นางสาวกาไล ลิ่มสอน
บรรณารักษ์ชานาญการ
38. นางสาวสุรภา จันทรสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
39. นายวิทยา
ขาศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
40. นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
41. นางสาวฐิติกมล สิทธิสอน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
42. นางสาวปาริชาต แสงห้าว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
43. นางสาวไพริน ชโลธร
เจ้าพนักงานธุรการ
44. นางสุภาภรณ์ ชูจุ้ย
พนักงานธุรการ
45. นางสาววิยะดา จูฑะพุทธิ
พนักงานธุรการ ระดับ 3
46. นางสาวอาทิตยา พามี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
47. นางสาวศิริพร ริ้วทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
48. นางสาวกฤษณ์สุดา จะโรจร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
49. นายภีมะ
แซ่ลิ้ม
นักวิชาการเผยแพร่
50. นางกาญจนา นิ่มนวล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
51. นางสาวเบญจวรรณ ประการแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
52. นางสาวดวงใจ วงษ์ไพศาล
เจ้าพนักงานธุรการ
53. นางอมรรัตน์ บุนนาค
เจ้าหน้าที่ธุรการ
54. นายไพรัตน์
สมศรีรื่น
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
55. นายสืบสกุล ฉัตรทอง
นักวิชาการเผยแพร่
56. นางสาวกฤษฎาพร อ่อนมา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
57. นางสาววันวิสาข์ ศรสิทธิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
58. นางสาวกัญจน์ภัสนันท์ ศรีไส
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
59. นางสาวชลธิชา ใยหวัง
นักวิชาการเผยแพร่
60. นายอัครเดช ติตตะบุตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
61. นางนิรมล
กาฬอ่อนศรี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
62. นายอภิชัย
ตันติวิศาลเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
63. นางสาวนกยูงทอง พร้อมสุข
นักทรัพยากรบุคคล
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รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
ณ พิพธภัณฑ์ต้านโกง สานักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร
1. นางปาริชาติ หาญเรืองเดช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
2. นางสาวชวนปลื้ม บุนนาค
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
3. นายุดม
พิสุทธิ์อาภา นิติกรชานาญการ
4. นางสาวอนงค์นาฏ อินสุธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
5. นางนิรมล
กาฬอ่อนศรี นักวิชการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
6. นางกัญญา
สานองคา
นักจัดการงานทั่วไปชานาการ
7. นางพรสวรรค์ ภู่มณี
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
8. นางสาวกุลวณี พงศ์เศรษฐพิเชต เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
9. นางสาววงษ์เดือน พงษ์จันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
10. นางสาวปาริชาติ แสงห้าว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
11. นางสาวฌัฐฌา เพิ่มศิลป์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
12. นางพจนารถ จันทนี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
13. นางเสาวนีย์ แก้วอ้น
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
14. นางสาวนุชจรีย์ เติมงาม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
15. นางสุพัตรา
ดารามาศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
16. นายมานะ
แก้วประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
17. นางวรรณภา ตันติวิศาลเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
18. นายธรรมฤทธิ์ มาตรนอก
นักวิชาการเผยแพร่
19. นางสาวไอลดา หลีซุ้ย
บรรณารักษ์
20. นางสาวเพ็ญพัณณิต กาลานุสนธิ์ นักวิชาการเผยแพร่
21. นางสาวกาญจนา วาเรศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
22. นายธนานนท์ ไอยะไกรษร นักทรัพยากรบุคคล
23. นางสาวเรณู ฐินะกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24. นางสาวพัชรี บุญเปี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
25. นายรชฏ
จันทร์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26. นางสาวศรีสุดา สมจิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
27. นางสุนันท์
ชูเดช
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
28. นางสาวกฤษฎาพร อ่อนมาก
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
29. นางสาวฐิติมา ทวีพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
30. นางสาวเบญจวรรณ ประการแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
31. นางสาววันวิสาข์ ศรสิทธิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
32. นางสาวไพลิน ชโลธร
เจ้าพนักงานธุรการ
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-433. นางสุภาภรณ์ ชูจุ้ย
พนักงานธุรการ
34. นายสรรเพชญ ปาลิโพธิ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
35. นางเบญจวรรณ ต้นเจริญทรัพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
36. นางสาวดอกอ้อ เทียมไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ
37. นายทิฆัมพร ศรีสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
38. นางสาวลลิลทิพย์ แหวนมงคล เจ้าพนักงานธุรการ
39. นางสาวพรสวรรค์ พุ่มประดล เจ้าพนักงานธุรการ
40. นางสาวนาตยา อู่มั่น
เจ้าพนักงานธุรการ
41. นายอภิชัย
ตันติวิศาลเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
42. นางสาวนกยูงทอง พร้อมสุข
นักทรัพยากรบุคคล
43. นางสาววิยะดา จุฑาพุทธ
พนักงานธุรการระดับ 3
44. นางสาวปิยรัตน์ บุญเลิศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
45. นางศิริพร
คลอดโชสงค์ พนักงานธุรการระดับ 3
46. นางสาวนัทณัญ การสุวรรณ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
47. นางณัฐธิดา
จันทรสุข
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
48. นางสาวกชพร สีมันตะ
เจ้าพนักงานธุรการ
49. นางสาวกัญจน์ภัสนันท์ ศรีไส
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

