กิจกรรมมอบต้นกล้าดอกดาวเรือง
1. นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
2. นางสาวชวนปลื้ม บุนนาค
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
3. นายธนาพันธ์ สุกสะอาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
4. นายอุดม
แป้นการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
5. นางปาริชาติ หาญเรืองเดช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
6. นางสาวนภา เอี่ยวประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
7. นางกัญญา
สานองคา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
8. นางสาวสุพรรณี สุวรรณชาติ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
9. นางสาวกาไล ลิ่มสอน
บรรณารักษ์ชานาญการ
10. นางสาวพรรณทิพย์ ประยูรสุข เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
11. นางภานุมาศ พูลเพิ่มพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
12. นางสาวชฎิพย์ ทองเกตุ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
13. นายจาลอง
ชะนะมณี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
14. นางสาวจิตติมา กียะสูตร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
15. นางสาวอัญชลี มะลิวัลย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
16. นางสาวกนกวรรณ อุไรวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
17. นางสาวจิรพรรณ ปล้องมาก
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
18. นางสาววรินทร ลุเอี่ยม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
19. นายณัฐชัย
ขาวสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
20. นางสาวปริมประภา เดชปาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
21. นางสาวสิริลักษณ์ ทองนอก
เจ้าพนักงานธุรการ
22. นางสางกษมา หลุยลาภประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23. นางอมรรัตน์ บุนนาค
เจ้าหน้าที่ธุรการ
24. นางสมศรี
ประชุมรัตน พนักงานพิมพ์ดีด 3
25. นางสาวสนธยา แท่นคา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
26. นางสาวพัชรี บุญเปี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
27. นางสาวนิสา ช่างประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
28. นางภัทรสินี แสงก่า
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
29. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัตติกา เขียวเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
30. นางสาวอัญชลี ศรีหมื่นไวย
นักวิชาการเผยแพร่
31. นางสาวสุวรรณา สวัสดี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
32. นายอนิวรรต แปะตะขบ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
33. นางวรรณภา ตันติวิศาลเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
/34.นางสาว/

34. นางสาวศณารัตน์ มุสิกวัตร์
35. นายรชฏ
จันทร์ศรี
36. นางสาวกุลธิดา ชาติสันติกุล
37. นางสาววลัญช์รัตน์ เยาวเหี้ยง
38. นางสาวนวภรณ์ จันทร์พินิจรัตน์
39. นางสาวณัฐชนก ช่วยชู
40. นางสาวกฤตพร ส่องแสง
41. นายธีระพล
จันทร์เทียน
42. นายเกียรติศักดิ์ อ่อนศรี
43. นายธนธร
พุ่มกลิ่น
44. นางสาวพวงรัตน์ กลิ่มน้าหอม
45. นางสาวศรีสุดา สมจิตต์
46. นางสาวปาริชาติ รัตนวรรณ
47. นางสาวกฤษณ์สุดา จะโรจร
48. นางสาวรัชนี ศรีสรวย
49. นางสาวอริสา ว่องไว
50. นางสาวมณฑา มานะงาม
51. นางสาวสราภรณ์ อภิญสถานนท์
52. นางสาวอัญพัชญ์ พัฒนะพรวัฒน์
53. นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ้ง
54. นายธนานนท์ ไอยะไกรษร
55. นางสาวรัตนาวดี เพิ่มพูนทรัพย์
56. นางสาวศิริวรรณ ศิริเนตร
57. นางสาวสุมลรัตน์ ไตรทรัพย์
58. นางสาวรัชนันท์ จันทร์วิไล
59. นางสาววิชุดา เดชคุณรัมย์
60. นางสาวชลิตตา สมารังคสุต
61. นายไชยวัฒน์ มะกรูดอินทร์
62. นางสาววรวลัญช์ คาเจริญ
63. นางพจนารถ จันทนี
64. นายอรุณ
ทรัพย์ประเสริฐ
65. นายโชคดี
มั่นคง
66. นางสาวนันทนัท ปรังกิจ

-2นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานราชการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
พนักงานธุรการ ระดับ 3
เจ้าพนักงานบริการทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวลด้อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวลด้อม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บุคลากร
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-367. นางสาวสุภาพร ควรพินิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
68. นางสาวโสรยา ใหม่ต๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
69. นางเสาวนีย์ แก้วอ้น
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
70. นงสาวกชพร สีมันตะ
เจ้าพนักงานธุรการ
71. นายมานะ
แก้วประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
72. นางสาววรัฐธยา สาระศาลิน
นักวิชาการเผยแพร่
73. นายอดุลวิทย์ จันทร์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
74. นางสาวนกยูงทอง พร้อมสุข
นักทรัพยากรบุคคล
75. นางศิริพร
ตลอดไชสงค์ พนักงานธุรการ ระดับ 3
76. นางสาวรุ่งฤดี ชาติศิริสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
77. นางสาวศิริลักษณ์ ปาสาจะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
78. นางสาวปองทอง บุญณรงค์
บุคลากร
79. นางสาวประนัดดา สีสะอาด
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
80. นางสาวกฤษฎาพร อ่อนมาก
นักวิชาการสิ่งแวลด้อม
81. นางนิรมล
กาฬอ่อนศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
82. นางสาวอรอุมา กลางประพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
83. นางสาวทิพย์สุคนธ์ จันทร
นักวิชาการเผยแพร่
84. นางสาวจักราวรรณ ประสงค์สิ่งดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
85. นางสาวณัฏฐานิตดา โตอิ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
86. นางสาวแก้วผกา เดชะสกุล
นักวิชาการพัสดุ
87. นางสาวชนานันท์ ศิวากรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
88. นางสาวสุนันทา จันทร์เซ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
89. นายอภิชัย
ตันติวิศาลเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

