
ล ำดับที่ สังกดัหน่วยงำน ช่ือ/สกลุ
1 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นางสาวจารุวลัย ์ อุมากูล
2 กรมการขา้ว นายชยัณรงค ์ อรุณฑสินธ์ุ
3 กรมการเงินทหารเรือ นายกฤศณัฏฐ ์ จีนหลกัร้อย
4 กรมการทหารส่ือสาร นายบญุสุข  สอนส าแดง
5 กรมการทหารส่ือสาร นายสมศกัด์ิ  ศิริมงคล
6 กรมการแพทย ์กองคลงั น.ส.มาลยั  สุครีวก
7 กรมการแพทย ์กองคลงั นายสมศกัด์ิ  บวัประเสริฐ
8 กรมการแพทย ์กองคลงั นายอุดม  เกตุสร้อย
9 กรมการแพทย ์กองคลงั นายสุริยา  ศรีโกเศรษฐ
10 กรมขนส่งทหารอากาศ (ขส.ทอ.) นายถวลัย ์ อนุตธโต
11 กรมขนส่งทหารอากาศ (ขส.ทอ.) นางเนาวรัตน์  ข  าเพง็
12 กรมขนส่งทหารอากาศ (ขส.ทอ.) นายส าราญ  ภู่มา
13 กรมขนส่งทหารอากาศ (ขส.ทอ.) นายบญุมี  พลูทอง
14 กรมขนส่งทหารอากาศ (ขส.ทอ.) นายปริญญา  อบเพชร
15 กรมขนส่งทหารอากาศ (ขส.ทอ.) นางรณิดา  รุ่งชวนนท์
16 กรมขนส่งทหารอากาศ (ขส.ทอ.) นายเฉลิมพล  ขนุเพ่ิม
17 กรมควบคุมโรค นายอดุลย ์ คงดี
18 กรมควบคุมโรค นายพิพฒัน์  ณบางชา้ง
19 กรมชลประทาน นายวินยั  หนองร้ัง
20 กรมชลประทาน นายชูชาติ  เรืองจุย้
21 กรมชลประทาน นางนภาพร  จนัทรศร
22 กรมชลประทาน นายสมจิตร  โอนอ่อน
23 กรมชลประทาน นางพนมพร  พงษส์มบรูณ์
24 กรมชลประทาน นางจ าเนียร  มัน่คง
25 กรมชลประทาน นายทนงศกัด์ิ  กณวรรธน์
26 กรมชลประทาน นายสุริยะ  นาคคลา้ย
27 กรมชลประทาน นายวิรัตน์  ขาวรุ่งเรือง
28 กรมชลประทาน นายอุกฤษ  กลดัถวิล
29 กรมชลประทาน นายจรัญ  ข  าสอาด
30 กรมชลประทาน นายถาวร  ก๊กเอ่ียม
31 กรมชลประทาน นางนวลจนัทร์  นิลานุช
32 กรมชลประทาน นายธเนส  โอษฐยิม้พราย
33 กรมชลประทาน นายณัฐพล  ปานอ าพนัธ์
34 กรมชลประทาน นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ทอ่นทอง
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35 กรมชลประทาน นายเบนซิน  จองสี
36 กรมชลประทาน นายมณู  สม้สุ่ม
37 กรมชลประทาน นายสุวฒัน์  กล่อมแสง
38 กรมชลประทาน นางอภิญญา  ศรแสง
39 กรมชลประทาน นายอ านวย  วงษท์องใบ
40 กรมชลประทาน นายสมหมาย  อุ่มบางตลาด
41 กรมชลประทาน นายสมลกัษณ์  กุละ
42 กรมชลประทาน นายกิตติ  สนัติปาตี
43 กรมชลประทาน นางอิสรีย ์ เกิดอ าพร
44 กรมชลประทาน นายสมชาย  ธนัวานนท์
45 กรมชลประทาน นายสกล  ศิริค  า
46 กรมชลประทาน นายเกรียงไกร  เจริญลี
47 กรมชลประทาน นางพชัรีย ์ ศรีแตงทอง
48 กรมชลประทาน นางพฒันา  เลก็สุขศรี
49 กรมชลประทาน นายบญุส่ง  อินทโชติ
50 กรมชลประทาน นายธนชยั  เปรมสวสัด์ิ
51 กรมชลประทาน นายพงศธ์วชั  รังสิจิรโรจน์
52 กรมชลประทาน นายธนฐั  เยน็อยู่
53 กรมชลประทาน นายรักวงศ ์ แกว้ทอง
54 กรมชลประทาน นายอนุ  โหเ้ฉ่ือย
55 กรมชลประทาน นางยวุดี  คงข า
56 กรมชลประทาน นายสุชาติ  ปานเอม
57 กรมชลประทาน นายไสลทอง  เอ่ียมสอาด
58 กรมชลประทาน นายณัฐพร  เล้ียงรักษา
59 กรมชลประทาน นายเทอดทยั  แกว้ใส
60 กรมชลประทาน นายฉตัรชยั  ไชยสิทธ์ิ
61 กรมชลประทาน นายบญุส่ง  ไลยรัตน์
62 กรมชลประทาน นายอรรถวิทย ์ เทียนเลก็
63 กรมชลประทาน นายบญุเชิด  เปฏพนัธ์ุ
64 กรมชลประทาน นายประยงค ์ แสงเงางาม
65 กรมชลประทาน นายชุมพล  ปล้ืมปัญญา
66 กรมชลประทาน นายดุษฎี  เกิดโภคทรัพย์
67 กรมชลประทาน นายเอนก  รู้แผน
68 กรมชลประทาน นายผดุง  ลาดใหญ่

หมายเหตุ   ก  าหนดการโอนเงินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้  ทั้งน้ี  ท่านสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารไดท่ี้เวบ็ไซค ์กสจ. www.gpef.or.th



ล ำดับที่ สังกดัหน่วยงำน ช่ือ/สกลุ

กองทุนส ำรองเลยีงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (กสจ.)

     กำรจ่ำยคืนเงนิลูกจ้ำงประจ ำที่เกษยีณอำยุรำชกำร ปี 2563  ก ำหนดโอนคืนเงนิ ในวนัจนัทร์ที่   19  ตุลำคม  2563  (รอบสอง )

69 กรมชลประทาน นายด าเนิน  พลูสวสัด์ิ
70 กรมชลประทาน นายบญุรอด  พุม่พวง
71 กรมชลประทาน นายสมเจตน์  รอดสกุล
72 กรมชลประทาน นายปัญญา  บญุเลิศ
73 กรมชลประทาน นายบญุล ้า  ยิม้เสถียร
74 กรมชลประทาน นายอิสาร  ชยัปัญญา
75 กรมชลประทาน นายสญัทช์ยั  ชยับริุนทร์
76 กรมชลประทาน นายนรินทร์  เรืองทพั
77 กรมชลประทาน นายอนนัต ์ เอ่ียมสอาด
78 กรมชลประทาน นายถวิล  พินทอง
79 กรมชลประทาน นายภูมิ  บตุรเพชร
80 กรมชลประทาน นายวิเชียร  ธรรมเจริญ
81 กรมชลประทาน นายโสภณ  บญุชลอ
82 กรมชลประทาน นางสาวศรีจนัทร์  มูกขนุทด
83 กรมชลประทาน นายส าเริง  ภูศิริ
84 กรมชลประทาน นายสุทธิ  กะหะกะสิทธ์ิ
85 กรมชลประทาน นายทวี  โพธ์ิชยั
86 กรมชลประทาน นายมานะ  เถ่ือนมูลละ
87 กรมชลประทาน นางจนัทนา  สุทธนู
88 กรมชลประทาน นายอุดม  นามวงั
89 กรมชลประทาน นายมานะ  เพง็เพชร
90 กรมชลประทาน นายณัฐพล  ยิม้กล ่า
91 กรมชลประทาน นายเก้ือกูล  สมตวั
92 กรมชลประทาน นายอุโฆษ  พรหมาคม
93 กรมชลประทาน นายสมใจ  จนัทะจร
94 กรมชลประทาน นายสมเจตน์  จนัทรัตน์
95 กรมชลประทาน นายอดุลย ์ แสงอ่อน
96 กรมชลประทาน นายนิยม  แป้นเอียด
97 กรมชลประทาน นายค าพล  จ  านงค์
98 กรมชลประทาน นายรัฐไกร  อรุณพานิช
99 กรมชลประทาน นายธีระ  เช้ือเทศ
100 กรมชลประทาน นางรุ้ง  พนัธห์งษ์
101 กรมชลประทาน นายส าราญ  เกตุลาพร
102 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง นายสมัพนัธ ์ แสงปรีชา
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103 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง นายมุตตาฝาร์  เหมรา
104 กรมทรัพยากรธรณี นายวารินทร์  พทุธงั
105 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายสุพจน์  ศรีรัตนาวดี
106 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายไพฑูรย ์ ยางงาม
107 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นางวนัดี  สิงห์เส
108 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นางสาวอโนทยั  จ  าปาศรี
109 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายนฤพล  ป้อมลอย
110 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นางสาววารี  สุริยะสารพงศ์
111 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายสุทศัน์  ภู่เงิน
112 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายวรชยั  มีบอ่ทรัพย์
113 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายประดิษฐ  แกว้ประดบั
114 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายยงยทุธ ์ คบขนุทด
115 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายเกียรติ  ขบัผกัแว่น
116 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายพล  แปรงกลาง
117 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายอ านวย  บญุนิวฒัน์
118 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายสาทิตย ์ จนัค  าใจ
119 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายเรืองศกัด์ิ  น ้าในเมือง
120 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายสินธ์ุชยั  แสงสว่าง
121 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายนพพร  พวงศรี
122 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายท านอง  ศรีจนัทร์
123 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายวิเชียร  บ  ารุงญาติ
124 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายสมทรง  มูลศรี
125 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายบณัฑิตย ์ บณัเยน็
126 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายสมทรง  สุริยะ
127 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นางดวงเดือน  ดาวงัวรรณ์
128 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายตระกูล  พลชุมแสง
129 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายวิมล  เพช็รยงั
130 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายสวาท  พวกซ่ือ
131 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายหลา้  ไชยลงักา
132 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายนุกูล  ค  าสา
133 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายสุทิน  คงดี
134 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายนิธิโรจน์  ลีนะจารุรัตน์
135 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายวิศิษฐ ์ สมทา่
136 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายสุริยา  นาคเรือง
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137 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายสหพฒัน์  พระพรหม
138 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายประนอม  พินิจการ
139 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นายอารีย ์ อุไรรัตน์
140 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล นางนาฎลดัดา  วงศรั์ชตชยั
141 กรมประชาสมัพนัธ์ นายนริทธ ์ กอ้นทอง
142 กรมประชาสมัพนัธ์ นายประสิทธ์ิ  สุขสุคนธ์
143 กรมประชาสมัพนัธ์ นายสมนึก  แจ่มแจง้
144 กรมประชาสมัพนัธ์ นางวาสนา  จิตตเ์อ้ือ
145 กรมประมง นายอ านาจ  เบ้ียววงค์
146 กรมประมง นายวีระชยั  วาทะพกุกณะ
147 กรมประมง นายวุฒิชยั  ไชยชนะ
148 กรมประมง นายหสัดิน  คนัธภูมิ
149 กรมป่าไม้ น.ส.พิทยา  บญุรอด
150 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายบญุทรง  ปันทะนนัท์
151 กรมพลาธิการทหารเรือ นายปวิท  ไทวชัยากรณ์
152 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ นายนรินทร์  ทบัเท่ียง
153 กรมแพทยท์หารบก นางมาลี  ศรีมาก
154 กรมแพทยท์หารบก นางมลัลิกา  สุขดี
155 กรมยทุธบริการทหาร นายสมาน  โพธิบตุรา
156 กรมยทุธบริการทหาร นายจิรโรจน์  ฐิติกุลด ารงคช์ยั
157 กรมโยธาธิการและผงัเมือง นายชาญณรงค ์ พุม่เจา้
158 กรมโยธาธิการและผงัเมือง นายกิตติศกัด์ิ  คมัภิรานนท์
159 กรมราชทณัฑ์ นายปานเพช็ร์  พฒันโชติ
160 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) นางสุนนัท ์ บญุญะภุมมะ
161 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) นายสมศกัด์ิ  นาคประสิทธ์ิ
162 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) นายทรงพล  อ่อนเหม
163 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) น.ส.ปลินทร์ดากร  คุม้รักษา
164 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) นางยพุาพร  ภู่ยอ้ย
165 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) นายทเลิมศกัด์ิ  สนสร้อย
166 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) นายเนรมิตร  ต๊ิบปะละ
167 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) นายวิษณุ  ตณัฑสุริยะ
168 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) นางสาวปัทมา  องักิตานนท์
169 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) นางจารุณี  ศรีสุก
170 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) นายวฒันา  แจง้ข  า
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171 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) นางกุศล  ตัน๋เต๋
172 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) นายมนสั  แป้นแกว้
173 กรมสรรพสามิต นางสุจินดา  แจง้เณร
174 กรมสรรพสามิต นายอภิวฒัน์  บรอฮีมี
175 กรมสรรพสามิต นายไพรัช  ค  าฝอย
176 กรมสรรพสามิต นายปัณณศกัด์ิ  แจง้เณร
177 กรมสรรพสามิต นางสมใจ  ดอกไม้
178 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นายปิยะวฒัน์  มีแทน
179 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นางอรุณ  ศรวิไล
180 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นายวิชยั  หลายศิริ
181 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นางสุมาลี  กุลสวสัด์ิ
182 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นายเอ้ือบญุ  ทรัพยสุ์นทร
183 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นายอดุลรัตน์  ภูรัต
184 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นายสมเกียรติ  นุชนาคา
185 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นายธเนตร  เรืองอาคม
186 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นางสาวนฤมล  ร่ืนเริง
187 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายส าเริง  ต่วนใหญ่
188 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายนิติ  วงษสิ์งห์
189 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายมานิตย ์ นาเจริญ
190 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นางประทิน  สุภธีระ
191 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายวีรยทุธ  กกนาค
192 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายอนุสรณ์  อ่อนอารีย์
193 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายพิชยั  แสงอ่อน
194 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายธาตรี  เยน็ส าราญ
195 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายองอาจ  สีมา
196 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายจรัญ  สว่างโรจน์
197 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายเฉลียว  แยม้หอม
198 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายสมบรูณ์  วงษสุ์ด
199 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นางกรพินธ์ุ  เสมา
200 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายมงคล  สุระพนัธ์
201 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายนพพร  แสงนอ้ย
202 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายพงษเ์ทพ  พุม่อยู่
203 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายครรชิต  พลอยเพช็ร์
204 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายมานพ  อ่ิมทอง
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205 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายบญุเชิด  เผือกกนัสี
206 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นางสาวประคอง  ธญัญานุช
207 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายชชัวาลย ์ แตงเยน็
208 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายสุนทรชยั  เกิดแก่น
209 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายณรงคช์ยั  พิมศรี
210 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นางชุลี  บญุเทศนา
211 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายสมภพ  มีพ่ึง
212 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายพินิจ  ทองนอ้ย
213 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายไพโรจน์  เลิกพยพั
214 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นางรัชนีกร  วงศเ์สือ
215 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายจรัญ  ศกัดิลาภ
216 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายอภิชาติ  เส็งพรหม
217 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายบญุเลิศ  กีบญุมี
218 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นางสุมลนสั  ค  าศรี
219 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายประเวช  เดชจร
220 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายมานิตย ์ อ่ิมสิน
221 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นางจิตติมา  ผลวฒันะ
222 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นางวชัรี  เจนดง
223 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายพิชยั  เจริญใจ
224 กรมอนามยั นางดวงกมล  ม่วงแสง
225 กรมอนามยั นางดารา  บญุมี
226 กรมอนามยั นายทรงฤทธ์ิ  มณีสุธรรม
227 กรมอนามยั นางปัทมวรรณ  ศกัด์ิสุนทรศิริ
228 กรมอนามยั นางวรรณนภา  อินทรแพทย์
229 กรมอนามยั นางสาวสุกญัญา  เดชาดิลก
230 กรมอนามยั นางสุวรีย ์ จนัทเดช
231 กรมอนามยั นางดารณี  เนตรทิพย์
232 กรมอนามยั นางกนกวรรณ  ฉตัรวีระชยักิจ
233 กรมอนามยั นางจนัทร์ฉาย  ลุมไธสง
234 กรมอนามยั นางบญุมา  เหลาประเสริฐ
235 กรมอนามยั นางอาภรณ์  ยอดสุวรรณ
236 กรมอนามยั นางอารีย ์ สุนะ
237 กรมอนามยั นายทองสุข  ป่ินเงิน
238 กรมอนามยั นางสุธาทิพย ์ แว่นพรหม
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239 กรมอนามยั นายสมจิตร  ช่ืนอยู่
240 กรมอนามยั นางจินดา  สิทธิสมาน
241 กรมอนามยั นางเสาวณี  พรนิเพท
242 กรมอนามยั นางสาวกญัญฐ์ญาณ์  พณัธุขนุไมง้าม
243 กรมอนามยั นางอรัญญา  ศรีสนธิรักษ์
244 กรมอนามยั น.ส.พรพิมล  ละออจนัทร์เพญ็
245 กรมอนามยั นางสาววาสนา  สินคงอยู่
246 กรมอนามยั นางกฤษณา  เวชพราหมณ์
247 กรมอนามยั นางอุษณี  จนัทรโชติ
248 กรมอนามยั นางสาคร  เตง็รัง
249 กรมอู่ทหารเรือ นางพรพิมล  บรูณธน
250 กรมอู่ทหารเรือ นางทองอาภรณ์  อาทิตยฉ์าย
251 กรมอู่ทหารเรือ นายสมศกัด์ิ  ฉ ่าสุขคติ
252 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 นายสมยศ  แมน้กลาง
253 แขวงการทางก าแพงเพชร นายจรัส  บตุรตา
254 แขวงการทางก าแพงเพชร น.ส.สุวรรณ์  นวลแกว้
255 แขวงการทางก าแพงเพชร นายธนกฤต  กุลภทัรเกิดสุข
256 แขวงการทางก าแพงเพชร นายอรุณ  อินทร์ปาน
257 แขวงการทางก าแพงเพชร นายส ารวย  หมวกพิกุล
258 แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 นายศกัด์ิสิทธ์ิ  สุวรรณสอน
259 แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 นายคชาชาญ  บญุศรี
260 แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 3 นายค าปัน  ใจพรม
261 แขวงการทางตากท่ี 1 นายกณัฐภทัร  แกว้ดี
262 แขวงการทางตากท่ี 1 นางพรสวรรค ์ รักบา้น
263 แขวงการทางน่านท่ี 2 นายบญุธรรม  นรินทร์
264 แขวงการทางพิจิตร นายวรรณะ  ชมภู
265 แขวงการทางพิจิตร นายเสน่ห์  มัน่ต่อม
266 แขวงการทางเพชรบรูณ์ท่ี 2 (บึงสามพนั) นายเบิ้ม  สุบิน
267 แขวงทางหลวงตากท่ี 2 (แม่สอด) นายขจร  เรืองสกุล
268 แขวงทางหลวงตากท่ี 2 (แม่สอด) นายเชิญ  แกว้อ่อน
269 แขวงทางหลวงตากท่ี 2 (แม่สอด) นายโยธิน  วรรณเสวี
270 แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 1 นางทวิกา  วิลยัตรวจ
271 แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 1 นายสุนยั  วิลยัตรวจ
272 แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 1 นางสาวสานิจน์  พิสมยั
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273 แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 1 นายมนูญ  ศรีปาน
274 แขวงทางหลวงพิษณุโลก นางภทัรานิษฐ ์ แสนเจริญ
275 แขวงทางหลวงพิษณุโลก นายทอ้น  อ่ิมชม
276 แขวงทางหลวงเพชรบรูณ์ท่ี 1 นายสีคาร  สมทอง
277 แขวงทางหลวงเพชรบรูณ์ท่ี 1 นายฐาณกร  ฝอยมะลงั
278 แขวงทางหลวงอุทยัธานี นายบณัฑิต  ปามี
279 แขวงทางหลวงอุทยัธานี นายค ้าจุล  หนองคาย
280 แขวงทางหลวงอุทยัธานี นายช านาญ  ชาญธญักรรม
281 แขวงทางหลวงอุทยัธานี นางสมัพนัธ ์ กล่ินกร
282 จงัหวดัทหารบกชุมพร นางปิติมา  ภู่ขนัเงิน
283 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายอตินนัท ์ ดิษฐประยรู
284 ท่ีท  าการปกครองจงัหวดัพิจิตร นายณรงค ์ จนัจัน่
285 ท่ีท  าการปกครองจงัหวดัพิษณุโลก นายพีรพล  ศรีแกว้
286 นิคมสร้างตนเองเทพา นายสุเทพ  จนัทร์หนู
287 นิคมสร้างตนเองบางระก า นายบญุมี  งูแปง
288 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นางอญัชลี  อกัษรดี
289 มณฑลทหารบกท่ี 21 (แผนก 5 กคส.สพ.ทบ.) นางสุประวีย ์ ประเสริฐสุข
290 มณฑลทหารบกท่ี 29 น.ส.พชัรวลยั  ปัณณวรรธน์
291 มณฑลทหารบกท่ี 31 นายชรินทร์  ด าเอ่ียม
292 มณฑลทหารบกท่ี 31 นายธงชยั  สุริยวงค์
293 มณฑลทหารบกท่ี 31 นายสมศกัด์ิ  คลา้ยยอม
294 มณฑลทหารบกท่ี 31 นายกิตติศกัด์ิ  ฤทธิไกร
295 มณฑลทหารบกท่ี 31 นายโชติ  เผือกสวสัด์ิ
296 มณฑลทหารบกท่ี 31 นายปรเมศ  สง่าญาติ
297 มณฑลทหารบกท่ี 35 นางกญัชลี  แอลเลบ็
298 มณฑลทหารบกท่ี 35 นางบษุยรัตน์  ดนตรีเสนาะ
299 มณฑลทหารบกท่ี 39 นางนีรนาถ  มโนนุกูล
300 มณฑลทหารบกท่ี 39 นางนิตยา  กิราวลัย์
301 มณฑลทหารบกท่ี 39 นางรัตนจิตร  สุขวฒัน์
302 มณฑลทหารบกท่ี 46 นางอรนุช  รัตนานุสนธ์ิ
303 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กพส . นายฉลาด  องคไ์ทร
304 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นางสุมาลี  แกว้เป้ีย
305 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นายทวีศกัด์ิ  รักไทย
306 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นายมานิต  พรมพิทกัษ์
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307 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นายวนัชยั  เรือนดี
308 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นางแกว้นา  เขียวดี
309 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นายธเนศ  อินทรีย์
310 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นางสมปรารถนา  ปะมาละ
311 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นายก าพล  จนัทะมา
312 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นางบานเยน็  พรมเสพสกั
313 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นางจนัทร์ดี  เมฆรา
314 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นายธวชั  สารขา้วค า
315 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นายจรัญ  พทุธิมา
316 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นายดวงแกว้  บญุเมย
317 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นายบญุทา  คา้ขาย
318 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นางพึงใจ  กองเกิด
319 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศ์าสตร์ นางวิมลรัตน์  อินทะวงศ์
320 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพฯวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ นางเยาวลกัษณ์  ไชยปัญหา
321 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ นายร าแพน  ทองค า
322 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ นายประจกัร  แฉลม้รักษ์
323 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาวิทยาเขตตาก นายสุชจัจ ์ เน่ืองจุย้
324 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาวิทยาเขตตาก นายประทีป  ภาคอ าพร
325 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาวิทยาเขตตาก นายอานติั  ตะ๊ตา
326 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาวิทยาเขตพิษณุโลก น.ส.พิศมยั  เกิดทองสุก
327 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางสาวประไพ  แตงมัง่
328 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นายมานิตย ์ จนัทเขต
329 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางพนอ  บญุรอด
330 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางสาวส าเนียง  กิจบญุศรี
331 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางสาวบญุมา  จงัอินทร์
332 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นายบญุมา  ยอดวิเชียร
333 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นายประนอม  อุปแกว้
334 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางสาววนิดา  พิมพิสาร
335 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางวรัญรัศม์ิ  วฒันวรสุทธ์ิ
336 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางประจบ  ทองน่ิม
337 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นายศภุชยั  บญุเลิศ
338 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางเตือนจิต  นาคบญุศรีสุข
339 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางวรรณา  ช่ืนจิตต์
340 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางวาสนา  รุ่งแสง
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341 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางสาวจ าปี  หาญกลา้
342 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางพเยาว  บวัดว้ง
343 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางพฒัน์นรี  เอ่ียมองค์
344 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางยวุดี  แยม้นวม
345 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางสาวยพิุน  จุย้นวล
346 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางสาวสมพร  แผลงศร
347 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางจงกล  วงษแ์กว้ฟ้า
348 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นายอุทยั  เกิดแก่น
349 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางจินดา  วงษท์า
350 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางร าพึง  ประสิทธ์ิ
351 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นายอุทยั  จนัทร์ทรง
352 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางนวลจนัทร์  อาชญาทา
353 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นายศกัด์ินรินทร์  งามยิง่
354 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางศรีออน  จีโนเขียว
355 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นายมงคล  อินทร์เปล่ียน
356 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นายสมใจ  แกว้วรรณีสกุล
357 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ รพ .รามาธิบดี นางประเมิน  ดุลยสุ์ข
358 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางมณฑา  หุยประเสริฐ
359 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นายศตชนม ์ ทญัชีวะ
360 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางสมจิตร  งามหยดยอ้ย
361 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางสุนนัท ์ ดวงระยศ
362 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางนภสัรชา  แสงแจ่ม
363 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางสาวสุวรรณา  คุม้อ  ่า
364 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางสุชญัญา  ธรรมวิเศษ
365 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางจนัทร์ทิพย ์ มีใจกลัน่
366 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นายมานะ  เอ่ียมมณฑา
367 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นายเดชา  มุง่ชนะ
368 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นายชยัวฒัน์  ศรีสุรพล
369 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางณิชาพร  จูงใจ
370 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นายสุชาติ  เพง็บญุตรู
371 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางอญัชลี  วิสยัแสวง
372 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล 0สุปราณี  ดนตรี
373 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางนนัทา  พิพฒัน์
374 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางบญุชิด  เตียเป้ิน
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375 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นายสมชาย  เกิดพิสุทธ์ิ
376 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางพชัรินทร์  สุวรรณลาภา
377 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางไพเราะ  เปียจัน่
378 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นายประสาน  พว่งเพช็ร
379 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางวลยัลกัษณ์  ทรัพยส์ะอาด
380 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นายประภาส  พากเพียร
381 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางบงัเอิญ  หมดมลทิล
382 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นายวีระวชั  หมดมลทิล
383 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางสมควร  สวสัด์ิจนัทร์
384 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางอารีย ์ ไกรศร
385 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางสาวจีรนนัทน์  กระจ่างศรี
386 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางพิสมยั  สุขแพทย์
387 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางวริษา  พกุไชยนาม
388 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นายชยัมงคล  พทุธรักขิโต
389 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางสมพร  นุชวงศน์าค
390 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางสาวล าใย  ศรีฉ ่าพนัธ์
391 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นางณัฐณิชา  ฉ ่าคร้าม
392 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล นายวรรณชยั  สดุดแกว้
393 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล 0เรียบ  นกัวิฬา
394 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายบญุเจตน์  โตกุล
395 มหาวิทยาลยัมหิดล สถาบนัวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์ฯ นายปรีดี  สุดรัก
396 มหาวิทยาลยัมหิดล สถาบนัวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์ฯ นางจุฬารัตน์  จีนสมุทร์
397 มหาวิทยาลยัแม่โจ้ นายสมศกัด์ิ  ดวงบาล
398 มหาวิทยาลยัแม่โจ้ นายอาทิตย ์ จิโน
399 มหาวิทยาลยัแม่โจ้ นายนิตย ์ มงคลสวสัด์ิ
400 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร นายชุน  ประสงคดี์
401 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย นายเทวิน  พนัธุ
402 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ นางสวน  จอมค าสิงห์
403 มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม นายนพดล  เร่งเจริญ
404 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นายสวสัดี  จนัทโร
405 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ น.ส.กญัญา  บวัคีรี
406 เรือนจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน นายยงยทุธ  ปัญญาธรรม
407 โรงงานวตัถุระเบิดทหาร นายสมบติั  กอ้นทอง
408 โรงงานวตัถุระเบิดทหาร นางเรณู  บรรดาศกัด์ิ
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409 โรงงานวตัถุระเบิดทหาร นายพิชยั  สหะรัตน์
410 โรงงานวตัถุระเบิดทหาร นางนภาภรณ์  บญุหลา้
411 โรงงานวตัถุระเบิดทหาร นายสมหมาย  เลก็ข  า
412 โรงงานวตัถุระเบิดทหาร นายสุชาติ  ถนดัหนงัสือ
413 โรงงานวตัถุระเบิดทหาร นายจรัส  ผิวอ่อน
414 โรงพยาบาลกระบ่ี นายประสงค ์ ทองสาม
415 โรงพยาบาลก าแพงเพชร นางสมพิศ  จนัทร์อ่อน
416 โรงพยาบาลก าแพงเพชร นางวนัตา  อินทร์แพง
417 โรงพยาบาลก าแพงเพชร นายประสิทธ์ิ  ประสงคท์นั
418 โรงพยาบาลก าแพงเพชร นางวนัเพญ็  พทุธา
419 โรงพยาบาลก าแพงเพชร นายพรชยั  ศิริชยั
420 โรงพยาบาลขอนแก่น นายประสบโชค  สีพนัธ์
421 โรงพยาบาลขอนแก่น นางล าแพน  หารไชยนะ
422 โรงพยาบาลขอนแก่น นางภทัรพร  ทิพบญุชู
423 โรงพยาบาลขอนแก่น นายสวาด  จนัทร์พิมพ์
424 โรงพยาบาลขอนแก่น นางจิราภรณ์  ใจตรง
425 โรงพยาบาลขอนแก่น นางหนูบาง  บญุประคม
426 โรงพยาบาลขอนแก่น นางธวลัรัตน์  หมูเ่มืองสอง
427 โรงพยาบาลขอนแก่น นางจนัทนา  ค  าพิทกัษ์
428 โรงพยาบาลขอนแก่น นางศภุพร  สร้อยค า
429 โรงพยาบาลขอนแก่น นายทองพลู  วงษค์  าพนัธ์
430 โรงพยาบาลขอนแก่น นายประทวน  เกษรมาลา
431 โรงพยาบาลขอนแก่น นางประครอง  ศิริเทพ
432 โรงพยาบาลชลบรีุ นางสาวอญัชลี  อินทรวิเชียร
433 โรงพยาบาลชลบรีุ นายสุรพนธ ์ ก าจดัภยั
434 โรงพยาบาลชลบรีุ นายสุวิทย ์ ขาวพิพฒัน์
435 โรงพยาบาลชลบรีุ นายอมัพร  มงักร
436 โรงพยาบาลชลบรีุ นางชยมน  ศรีสุระ
437 โรงพยาบาลดารารัศมี นางยพิุน  พงศจ์  ารัส
438 โรงพยาบาลตรัง นางขจาริน  แกว้ประชุม
439 โรงพยาบาลตะกัว่ป่า นางเตือนใจ  หิรัญ
440 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นางอารณีย ์ เจริญมาก
441 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี น.ส.สถาพร  วิเศษศรี
442 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นางสมจิตร  แป้นวิเศษ
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443 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นายเสริม  สถานทรัพย์
444 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี น.ส.จนัทร์ทิวา  มานิตยกุล
445 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นางจีรารัตน์  จัน่ทอง
446 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางสุนีย ์ ชูแยม้
447 โรงพยาบาลบา้นหม่ี นายโสภณ  เพช็รแสง
448 โรงพยาบาลบา้นหม่ี นางประทิน  พิมพาภรณ์
449 โรงพยาบาลบา้นหม่ี นางลดัดา  บญุมา
450 โรงพยาบาลบา้นหม่ี นางสาวล าพวน  มูลศิริ
451 โรงพยาบาลบา้นหม่ี นายบญุสม  ดีดว้ย
452 โรงพยาบาลบึงกาฬ นางล าดวน  นาคเหม
453 โรงพยาบาลบึงกาฬ นางประกายแกว้  สิงห์ลี
454 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นางสมยศ  พานิช
455 โรงพยาบาลปทมุธานี นายมงคล  แตงสะอาด
456 โรงพยาบาลปทมุธานี นางนารถนภา  สุขสุแดน
457 โรงพยาบาลพระจอมเกลา้จงัหวดัเพชรบรีุ นางสาวศรัญญา  อาทรธุระสุข
458 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ นางสาวโกสุมภ ์ อินทร์พิทกัษ์
459 โรงพยาบาลพะเยา นางเมด็แกว้  พทุธวงค์
460 โรงพยาบาลพทัลุง นางยภีุ  รองเดช
461 โรงพยาบาลพิจิตร นายชาติ  แทนป้ัน
462 โรงพยาบาลพิจิตร นายโกวิทย ์ วิถีไพร
463 โรงพยาบาลพิจิตร นางฉวี  บดุดีจีน
464 โรงพยาบาลพิจิตร นางส ารวย  สงัขแ์สง
465 โรงพยาบาลพิจิตร นายชุมพร  บญุยงค์
466 โรงพยาบาลพิจิตร นางสมทรง  คงทอง
467 โรงพยาบาลพิจิตร นางพนม  ชยัอินทร์
468 โรงพยาบาลพิจิตร นางราณี  เพช็รคง
469 โรงพยาบาลพิจิตร นายส าเริง  จ  าเนียร
470 โรงพยาบาลพิจิตร นายสราวุฒิ  ศรีละโพธ์ิ
471 โรงพยาบาลพิจิตร นายไพบลูย ์ บวัค  า
472 โรงพยาบาลพิจิตร นางบงัอร  ทรงไตร
473 โรงพยาบาลพิจิตร นายสุขสนัต ์ รัตนชยั
474 โรงพยาบาลพิจิตร นายนิตย ์ สุขเอ่ียม
475 โรงพยาบาลพิจิตร นางอ าพร  ไชยแสน
476 โรงพยาบาลพทุธชินราช นายสุวรรณ  ศรีบญุธรรม

หมายเหตุ   ก  าหนดการโอนเงินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้  ทั้งน้ี  ท่านสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารไดท่ี้เวบ็ไซค ์กสจ. www.gpef.or.th



ล ำดับที่ สังกดัหน่วยงำน ช่ือ/สกลุ

กองทุนส ำรองเลยีงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (กสจ.)

     กำรจ่ำยคืนเงนิลูกจ้ำงประจ ำที่เกษยีณอำยุรำชกำร ปี 2563  ก ำหนดโอนคืนเงนิ ในวนัจนัทร์ที่   19  ตุลำคม  2563  (รอบสอง )

477 โรงพยาบาลพทุธชินราช น.ส.ศภุรัตน์  คงอ่ิม
478 โรงพยาบาลพทุธชินราช นางสุกานดา  รัตนโชติ
479 โรงพยาบาลพทุธชินราช นายสุรเดช  ศรีแกว้
480 โรงพยาบาลพทุธชินราช นางประภา  พยอมช่ืน
481 โรงพยาบาลพทุธชินราช นางชลลดา  ร ่ ารวย
482 โรงพยาบาลพทุธชินราช นางอินทร์ธีรา  บญุฉตัรสุรีย์
483 โรงพยาบาลพทุธชินราช นางรัตนา  คลา้ยจินดา
484 โรงพยาบาลพทุธชินราช นางศรีปาน  วฒันกุลชยั
485 โรงพยาบาลพทุธชินราช นางสีสุมา  พ่ึงทรัพย์
486 โรงพยาบาลพทุธชินราช นางประเสริฐ  เวฬุวะนารักษ์
487 โรงพยาบาลพทุธชินราช นางอุบล  เอ่ียมก าแพง
488 โรงพยาบาลพทุธชินราช นางจนัทนา  หนูนอ้ย
489 โรงพยาบาลพทุธชินราช นางระเบียง  ก่ิงเนตร
490 โรงพยาบาลพทุธชินราช นายกิตติ  ภกัดี
491 โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ นางนพรัตน์  พลกลาง
492 โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ นางวนัดี  เป็นการ
493 โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ นายเดชา  อินทร์บหุร่ัน
494 โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ นางอุไร  มงัคูณ
495 โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ นายศกัดา  เลิศประวติั
496 โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ นายประเสริฐ  ร้อยสา
497 โรงพยาบาลแม่สอด นางรุ่งอรุณ  เอ่ียมธูป
498 โรงพยาบาลแม่สอด นายเทอดศกัด์ิ  บวัสาย
499 โรงพยาบาลแม่สอด นางกลัยารัตน์  รวมเขียน
500 โรงพยาบาลแม่สอด นางกนัตา  กรแกว้
501 โรงพยาบาลแม่สอด นางวิลาวณัย ์ วงักาวี
502 โรงพยาบาลราชวิถี นางณชนก  ศิลปศร
503 โรงพยาบาลราชวิถี นางพชัมณฑ ์ หนูแสง
504 โรงพยาบาลราชวิถี นางประเพียร  คงเต้ีย
505 โรงพยาบาลราชวิถี นายภิญโญ  ชูชาญ
506 โรงพยาบาลราชวิถี นายกิตต์ิธเนศ  ทองเอ่ียม
507 โรงพยาบาลราชวิถี นางสาวสุวีณา  ขรัวทองเขียว
508 โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั นางสุชาดา  ศรีสุโข
509 โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั นางล าภา  สงัขบ์วัแกว้
510 โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั นางล าพึง  จินตะนา
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511 โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั นางสุชีรา  หงษป์ระภาส
512 โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั นางสาวนที  นอ้ยมัน่
513 โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั นางสาวออ้มอารีย ์ อิสระพงศ์
514 โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั นางกลัยา  กล่ินตลบ
515 โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทยั นางกลัยานี  ศรีสวสัด์ิ
516 โรงพยาบาลสกลนคร นายไฉน  กุจนา
517 โรงพยาบาลสกลนคร นายพนูศกัด์ิ  กอ้นกงไกว
518 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช นางสิริเลิศ  ฤทธิเลิศ
519 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช นายบญุเชิด  เทพมงคล
520 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช นางนิติมา  ใจจนัทร์
521 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางณิยาภชัณ์  หยาดทอง
522 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายสมยศ  รุ่งเรือง
523 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางอุไรวรรณ  จุลทมุ
524 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายประมวล  อาจหาญ
525 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางวนัเพญ็  สุขส าราญ
526 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางบญุศรี  บญุรินทร์
527 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสาวหนูข่าย  มุง่สิน
528 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางนวลศรี  ประทมุแกว้
529 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายสินทร  จนัทะสาต
530 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางทองสวย  พวงมะลิ
531 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายพทุธา  ค  าเหลก็
532 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางศิริวรรณ  โพชราช
533 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายประดิษฐ ์ สมรักษ์
534 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายศกัดา  ศรีทาบตุร
535 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสุทธิดา  รัตนศรี
536 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสาวประคอง  ช่ืนภิรมย์
537 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางล าใย  บญุสุข
538 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางรสสุคนธ ์ พละพงค์
539 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายทวี  พิลาแดง
540 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางส าเนียง  สลบัเช้ือ
541 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางเรืองศรี  ตานนท์
542 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางยพิุน  อปักาญจน์
543 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสุทธิรักษ ์ บญุดก
544 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายสมศกัด์ิ  อินทร์แกว้
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545 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางวิลาสินี  แสงทอง
546 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางละมยั  นรากุล
547 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสมศรี  บญุมาปัด
548 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางนนัทวรรณ  การินทร์
549 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางอรพนัธ ์ สงัฆมณี
550 โรงพยาบาลสระบรีุ นายชุมสาย  จินาวิล
551 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นางสายณัห์  ค  าพฒุ
552 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นายกิตติภพ  แกว้น่ิม
553 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นางอุษา  วงษวิ์จิตร
554 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นางทวี  สาตหนู
555 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นายอนนัต ์ สาตหนู
556 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นายประภาท  ศกัด์ิวงษเ์วทย์
557 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นายจรุญ  แผนสุพรรณ์
558 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นายทองหล่อ  ปานตา
559 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นายสกล  แจ่มอ่วม
560 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นายสมเดช  แกว้ทอง
561 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นางฐานิต  โตเงิน
562 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นางสุกญัญา  นุชโต
563 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นางสมศรี  ศิลลา
564 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นางสมรวม  เกตุรัตน์
565 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ น.ส.ปลอย  ศรีเดือน
566 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นางประเสริฐ  สุขศิริ
567 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นางวิลาวลัย ์ ฤกษนนัทน์
568 โรงพยาบาลอ่างทอง นายสมควร  คดีธรรม
569 โรงพยาบาลอุทยัธานี นางธีระนุช  อินทรัศมี
570 โรงพยาบาลอุทยัธานี นางนนัทนา  ช่องสาร
571 โรงพยาบาลอุทยัธานี นางอุณาพนัธ ์ บญุเพญ็
572 โรงพยาบาลอุทยัธานี น.ส.สมพิศ  ชูรัศมี
573 โรงพยาบาลอุทยัธานี นางสมทรัพย ์ เครือม่วง
574 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ นางเครือวลัย ์ กองแกว้
575 โรงเรียนเตรียมทหาร นางพรจนัทร์  ชนะชยั
576 โรงเรียนเตรียมทหาร นายสมศกัด์ิ  ปรีดี
577 โรงเรียนเตรียมทหาร นางปณิธาน  พรหมสาขาณสกลนคร
578 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จงัหวดัตาก นางยพิุน  ซ่วนเฮง
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579 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี นางสาวอนงค ์ แว่นแกว้
580 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช นางบญุภา  รัตนพนัธ์
581 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัมุกดาหาร นางลดั  สุพร
582 โรงเรียนหนองไผ่ นายพงษศ์กัด์ิ  ศรีวิชยั
583 โรงเรียนหนองไผ่ นายพชร  ษรจนัทร์
584 โรงเรียนอุทยัวิทยาคม นายเกียรติกอ้ง  พทุธยากูล
585 วิทยาลยัการอาชีพนครสวรรค์ นายด ารงค ์ ปานศิลา
586 วิทยาลยัการอาชีพนวมินทราชูทิศ นายสมศกัด์ิ  วงศจ์นัทรา
587 วิทยาลยัการอาชีพวงัไกลกงัวล นายประเชียง  เหลือนอ้ย
588 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี  าแพงเพชร นางนิทยา  บญุอาจ
589 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกี  าแพงเพชร นางณราพรรณ  แช่มชอ้ย
590 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก นายศกัด์ิสิทธ์ิ  สตัโส
591 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก นางจรรยา  นนัตะ๊จนัทร์
592 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรูณ์ นายบญุมา  สุขโต
593 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีนูยศิ์ลปาชีพบางไทร นายหงษ ์ พะละ
594 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอุีทยัธานี นายศภุลกัษณ์  สนเผือก
595 วิทยาลยัช่างศิลปสุพรรณบรีุ นายสุริยะ  ธิตงั
596 วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร นายสมเกียรติ  บญุสุข
597 วิทยาลยัเทคนิคบึงกาฬ นายสมบรูณ์  งานไธสง
598 วิทยาลยัเทคนิคปทมุธานี นางสุนิสา  เอ่ียมละออ
599 วิทยาลยัเทคนิคปทมุธานี นายสุเทพ  บึงบวั
600 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา นายสมพงษ ์ ดิษฐสุ์นนท์
601 วิทยาลยัเทคนิคเพชรบรูณ์ นายวนัชยั  แสงวงศ์
602 วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บรีุ นางสาวผกา  ผลาฎิศยั
603 วิทยาลยัเทคนิคสุโขทยั นายชาติชาย  พ่ึงเงิน
604 วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ นางพิมพภ์ทัรา  ธญัญศิรินนท์
605 วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ นายประสิทธ์ิ  ผลามิโช
606 วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ นายณัฐพร  ชอบหวาน
607 วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ นายสุรยทุธ  กงัวล
608 วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ นางขจิตพรรณ  พิมสาร
609 วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ นายนิยม  จนัทามณี
610 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรีุ นายสมบรูณ์  บญุพ่ึง
611 วิทยาลยัพณิชยการธนบรีุ นายสมโภชน์  สุขจิตร์
612 วิทยาลยัพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางจ าเนียร  ป่ินวิเศษ
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613 วิทยาลยัพณิชยการอินทราชยั นายเฉลิมชยั  ธิมาชยั
614 ศาลแขวงเชียงใหม่ นายพนมพร  เทพยศ
615 ศาลจงัหวดันครพนม นายเวียง  อุณาพรหม
616 ศาลจงัหวดัฝาง นายจรัญ  บญุธิมา
617 ศาลจงัหวดัพะเยา นายบญุช่วย  ปัญญาวงศ์
618 ศาลจงัหวดัพะเยา นายวานิต  ค  ามี
619 ศาลจงัหวดัพทัลุง นายวฒันพงศ ์ คงแจง้
620 ศาลจงัหวดัพิจิตร นายวิโรจน์  จนัทเดช
621 ศาลจงัหวดัเพชรบรีุ นายทศพล  อินทรจกัร์
622 ศาลจงัหวดัมุกดาหาร นายบญุธรรม  โคสาสุ
623 ศาลจงัหวดัยโสธร นายฉลอง  วายแุสง
624 ศาลจงัหวดัเลย นายบรรยวสัถ ์ ไชยสามารถ
625 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง นายวิรัตน์  มะโนสา
626 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง นายสมตัถ ์ ชยัศรี
627 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันครสวรรค์ นางพิมพ ์ มาดี
628 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดันราธิวาส นายประกอบ  ชุมประศาล
629 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัพิษณุโลก นายทองหล่อ  โตสุข
630 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสมุทรปราการ นายทวีศกัด์ิ  อุดหนุน
631 ศาลแรงงานภาค 3 นายสิทธิชยั  ขดัโพธ์ิ
632 ศนูยก์ารทหารมา้ นางพรทิพา  อ  ่าศรี
633 ศนูยก์ารบินทหารบก นางปณุยนุช  ช านาญศิลป์
634 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัก าแพงเพชร นายสาธิต  จินดาวนิชย์
635 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัปทมุธานี นางนงเยาว ์ ดวงเงิน
636 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัปทมุธานี นายสุบิน  มะลิอ่อง
637 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสิงห์บรีุ นางเฉลียว  ศรีม่วง
638 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสิงห์บรีุ นางประกายแกว้  อินเจริญ
639 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสิงห์บรีุ นายอรรถวิทย ์ ประจงการ
640 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัอุทยัธานี นางสรัญญา  ยศนนัท์
641 ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัล าพนู นางหลง  มีสุข
642 ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ท่ี 16 จงัหวดัเพชรบรีุ นายพลงั  เอ่ียมยงั
643 ศนูยป้์องกนัควบคุมโรคมะเร็งจงัหวดัล าปาง นางเทียมใจ  เมืองเหมอะ
644 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 10 ล าปาง นายวิรัตน์  สุภาวรักษ์
645 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 10 ล าปาง นายสุขสนัต์ิ  เส้ียวภูเขียว
646 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 10 ล าปาง นายจ ารัส  แสงค า
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647 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 10 ล าปาง นายวิชาญ  บตุรทรัพย์
648 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 10 ล าปาง นางสุภิญญา  อินธิแสน
649 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 10 ล าปาง นายผดุงศกัด์ิ  อินปันบตุร
650 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 10 ล าปาง นายอุทยั  หม่ืนตะ๊บตุร
651 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 10 ล าปาง นายสมบรูณ์  ธรรมสอน
652 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 10 ล าปาง นายสุพฒั  เข่ือนเพช็ร์
653 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 8 ก าแพงเพชร นายเกียรติศกัด์ิ  ศาสตร์จีนพงษ์
654 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 8 ก าแพงเพชร นายธนเดช  ศรีวิเศษ
655 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 8 ก าแพงเพชร นายพีระพนัธ ์ รังสี
656 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 8 ก าแพงเพชร นายหนูเกณฑ ์ ป้อมสุวรรณ
657 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 9 พิษณุโลก นายบญุท า  พุม่ดว้ง
658 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 9 พิษณุโลก นายศกัด์ิชยั  พรหมพนัหา้ว
659 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 9 พิษณุโลก นายเฉลิม  อินสุ่ม
660 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 9 พิษณุโลก นายประเคน  เพ่ิมพลู
661 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จงัหวดันครสวรรค์ นางชรัตน์ดา  นพสรอมรกิจ
662 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชียงใหม่ นายพชุพงศ ์ พายพัสถาน
663 ศนูยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 6 น.ส.ศนัสนีย ์ โหเทพา
664 ศนูยฝึ์กอบรมวิศวกรรมเกษตร นางสาวอารมณ์  สกุลสม
665 ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายธุรรมปกรณ์เชียงใหม่ นางสมนึก  เวชภิบาล
666 ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศม์ นางแวววิมล  ปานวงษ์
667 ศนูยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จงัหวดันครสวรรค์ นางพรสุภา  กาลจกัร
668 ศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัอุทยัธานี นายประเสริฐ  ซ่ือตรง
669 ศนูยพ์ฒันาราษฎรพ้ืนท่ีสูง จงัหวดัเพชรบรูณ์ นายวรรณศกัด์ิ  ขนุสูงเนิน
670 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 13 จงัหวดัเชียงใหม่ นายประสิทธ์ิ  จนัทร์ศิริ
671 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 13 จงัหวดัเชียงใหม่ นายไมตรี  วงคศิ์ริวิทยา
672 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 13 จงัหวดัเชียงใหม่ นางรสสุคนธ ์ พิทน
673 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 43 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน นายประยรู  จิโน
674 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 55 จงัหวดัสกลนคร นายอนุกูล  ค  าภูแสน
675 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 62 จงัหวดัสระบรีุ นางศิวลกัษณ์  ศิวากุล
676 ศนูยพ์ฒันาอนามยัพ้ืนท่ีสูง จงัหวดัล าปาง นางสาวเสง่ียม  เป็งปลูก
677 ศนูยเ์มลด็พนัธข์า้วสุรินทร์ นายตึล  เรืองฉาย
678 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วก าแพงเพชร น.ส.ดวงกมล  เพียรวิทยา
679 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วนครสวรรค์ นางบญุส่ง  ธูปจนัทร์
680 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วพิษณุโลก นายเชือน  จนัทร์คุม้
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681 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วแพร่ นายมนสั  หอมรส
682 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วสุโขทยั นายสุขค า  สีเหมอะ
683 ศนูยวิ์จยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพสงขลา นายสกล  แสงสุวรรณ
684 ศนูยวิ์จยัขา้วพิษณุโลก นายพล  รวมทรัพย์
685 ศนูยวิ์จยัขา้วพิษณุโลก นายนุง  จนัทร์คุม้
686 ศนูยวิ์จยัขา้วแพร่ นายนิรันตร์  วรรณะแสงศรี
687 ศนูยวิ์จยัพืชไร่นครสวรรค์ นายกริศนะ  พ่ึงสุข
688 ศนูยวิ์จยัพืชสวนจนัทบรีุ นายอมัพร  เพช็ร์ลมุล
689 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวต์าก นายประสาท  ไชยวงศ์
690 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวน์ครราชสีมา นายเทพพนม  บบุผาสุวรรณ์
691 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวพิ์ษณุโลก นายเชน  ฟักทอง
692 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรตาก นางอุษณีย ์ โกอินตะ๊
693 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนครสวรรค์ นายมานพ  วงศค์  ามา
694 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร นางพลัลภา  อ่อนใจ
695 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรเพชรบรูณ์ นายทวีชาติ  ลายกลาง
696 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรเพชรบรูณ์ นายจนัทร์  อ่องเมือง
697 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรสุโขทยั น.ส.สมคิด  ขนัเหลก็
698 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรสุโขทยั นายวิโรจน์  ไต่ถาม
699 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรสุโขทยั นางวรรณา  จัน่พงษ์
700 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรสุโขทยั น.ส.ศกุลรัตน์  ชิงชยั
701 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดขอนแก่น นายสุดใจ  มะลาศรี
702 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดขอนแก่น นางปรียา  วฒันาดิลกกุล
703 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดขอนแก่น นายจารุวฒัน์  กสันุกา
704 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดนครสวรรค์ นางบานเยน็  คงนอ้ย
705 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดนครสวรรค์ นายประโรม  พลูทะจิตร
706 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดนครสวรรค์ นางศิริวรรณ  หิตโกเมท
707 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดพะเยา นายอนนัต ์ หาญกลา้
708 ศนูยวิ์ศวกรรมการแพทยท่ี์ 6 (เชียงใหม่) นายสมปอง  สนธิภูมาศ
709 ศนูยวิ์ศวกรรมการแพทยท่ี์ 6 (เชียงใหม่) นายจรูญ  มณี
710 ศนูยส่์งเสริมอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทรายภาคเหนือ นายศิริ  บญุทวี
711 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบรีุ นายดิเรก  ทบัเนียมนาค
712 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบรีุ นายยทุธนา  พลูสวสัด์ิ
713 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบรีุ นายชูชีพ  วาสนา
714 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบรีุ นายสมบติั  สมบรูณ์
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715 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบรีุ นางเรขา  รัตนาคม
716 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบรีุ นายอดุลย ์ เอ่ียมผ้ึง
717 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบรีุ นายพเยา  หอ้ยกรุด
718 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบรีุ นางนวพร  รังธน
719 ศนูยส์ร้างทางกาญจนบรีุ นายพงศธร  สุขสนอง
720 ศนูยอ์นามยัท่ี 13 กรุงเทพมหานคร นางประสพสุข  เผือกศรี
721 ศนูยอ์นามยัท่ี 3 นครสวรรค์ นางเปรมมินทร์  ปิติพฒัน์ภิญโญ
722 ศนูยอ์นามยัท่ี 3 นครสวรรค์ นางอ าพร  ยอดนิล
723 สถานคุม้ครองคนไร้ท่ีพ่ึงนนทบรีุ นางชลภสัสรณ์  ศรีสมบรูณ์
724 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครศรีธรรมราช นายชยานนัท ์ จนัทรไพฑูรย์
725 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครสวรรค์ น.ส.วาสนา  อินทร์เพญ็
726 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครสวรรค์ นายวินยั  น ้าจนัทร์
727 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัพิษณุโลก นายณัฐพงษ ์ ญาณวฒันพร
728 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัอุบลราชธานี นางอมัพร  แสนวงษ์
729 สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงบา้นเมตตา นางประไพวรรณ์  วิลยัตรวจ
730 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา นางรุจิวรรณ  ชาญเฌอ
731 สถานสงเคราะห์บา้นก่ึงวิถีชาย นายอาคม  บพุศิริ
732 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบรูณ์ นายสาโรช  สายยดื
733 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบรูณ์ นายวฒันานนท ์ ค  าเขิน
734 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น นายกิติภูมิ  รามนุรัตน์
735 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น นางบงัอร  แกว้วิเศษ
736 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น นายชยตุ  ศรีหาเป้ีย
737 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น นายแสงอรุณ  นามยบั
738 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น นายสมศกัด์ิ  เสาหิน
739 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ นายปราโมทย ์ สนัตวา
740 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ นายวสนัต ์ มงคลช่ืน
741 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก นายไพศาล  เพชรสุ่น
742 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก นายอานน  นาคแจ่ม
743 สถาบนัโรคทรวงอก นายประพนัธ ์ การดี
744 สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง นางพิกุล  ละไม
745 ส านกังบประมาณ นายอุดม  งามวิลยั
746 ส านกังบประมาณ นางราชพร  ตนัติภิวฒัน์
747 ส านกังบประมาณ นายดิรก  เต้ียสุด
748 ส านกังานการขนส่งทางน ้าท่ี 1 (นครสวรรค์) นายสุนนัท ์ โสรส
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749 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นายฉตัรชยั  ผลเกิด
750 ส านกังานการศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัขอนแก่น นายบญุไปล่  ประทมุ
751 ส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม นายสายณัห์  แกว้ไทรหงวน
752 ส านกังานเกษตรจงัหวดันครสวรรค์ นายช านาญ  ศรีพนัธ์ุ
753 ส านกังานเกษตรจงัหวดัยโสธร นายสมชยั  บญุรอด
754 ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุทยัธานี นางสรัญญา  วีระวฒัน์
755 ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ นางนนทจิต  ค  าวงสา
756 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 นายมานิตย ์ จนัทร์สุวรรณ
757 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 นายประโรม  เพง็แกว้
758 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 นายวิรัตน์  วิเศษ
759 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 นายล าดวล  ร่มโพธ์ิ
760 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 นายปัญญา  เกาะน ้าใส
761 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 นายสมควร  สุขเกิด
762 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 นายสมเดช  ชา้งแกว้
763 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 นายปัญญา  ยกิทิม
764 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นายธงชยั  โชติประเสริฐ
765 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นายสมชาย  สะลาหมดั
766 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายโชติ  เทียมคีรี
767 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายสนอง  คนบญุ
768 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายสามารถ  วิริยะตระกูลธร
769 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายถวิล  ใสสม
770 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นายชาญชยั  ยะมงั
771 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นายนพรัตน์  เถิงฝ้ัน
772 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นายสงัวร  หาญเมือง
773 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิรักษ ์ ลุนนากนั
774 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายล าสนั  จนัดีแกว้
775 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายสมยั  วงศธิ์
776 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายถนอม  ค  าเห็น
777 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายส าราญ  มาภา
778 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวิรุลศกัด์ิ  วงศษ์าไชย
779 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายรักษก์พล  ล้ีพล
780 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นายบญุมา  ชยัสงค์
781 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นายแมน  สุขสุด
782 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นายชิงชยั  บวัแกว้
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783 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 นางลดัดาวลัย ์ ศรีเสาวลกัษณ์
784 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 นายสมนึก  ขวญัเมือง
785 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 นายสนอง  ผลเสน
786 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 นายสมเจตน์  สนหอม
787 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 นายทองหล่อ  พวงสมบติั
788 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 นายสมชาย  สนธิรักษ์
789 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 นายสุวรรณ  ปรางวิเศษ
790 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 นายชูเกียรติ  บฬุา
791 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 นายสนิท  อินสิงห์
792 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1 นางทองเติม  ณถลาง
793 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1 นายละเอียด  นอ้ยป่ัน
794 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรีุ เขต 2 นายอุทิศ  พรมสา
795 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรีุ เขต 2 นายมุณี  วงษพ์นัธ์
796 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 นายจรัญ  ถุงมณี
797 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 นายวนัชยั  อาภาผล
798 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 นายทวีป  ทองจุล
799 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 นายพยงค ์ อวยพร
800 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 นายสมชาย  สุดลอย
801 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายนุรุส  บรรเลง
802 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายเสวก  เนียมพนัธ์
803 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นายส าราญ  กิมิพนัธ์
804 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นายสมบรูณ์  ฤทธ์ิหมี
805 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นายพยงค ์ คงคะชาติ
806 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นายสุวรรณ  กล่ินจุย้
807 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายสุวิทย ์ เดชอ่ิม
808 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายประสิทธ์ิ  ค  ามา
809 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายอนุชิต  สิงห์แรง
810 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายสมเนตร  ครุฑวิเศษ
811 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายพนม  เขียวป้ัน
812 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายสุนนัท ์ มีอุดร
813 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายสุดใจ  ปญุญฤทธ์ิ
814 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นายธนู  ใหลเจริญ
815 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นายสว่าง  ข  าพนั
816 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นายสมคิด  ชาติยิม้
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817 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1 นายรุ่งโรจน์  แกว้พินิจ
818 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1 นายเอนก  ศิลกุล
819 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1 นายเอกพล  ค  าพู
820 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1 นายวิเศษ  นาควิโรจน์
821 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1 นายสมศกัด์ิ  สายแกว้
822 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1 นายวิเชียร  จนัทร์ทอง
823 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 นายบญุเลิศ  ป้องพฒุ
824 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 นายสงัวล  บวัทอง
825 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 นายประเวศ  ใจเท่ียง
826 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 นายสุบรร  ประมายะ
827 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 นายปรีชา  เพช็รฤาชา
828 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 นายจ าเนียร  กงบิน
829 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 นายบญุสม  ยาวกูล
830 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 นายหาญณรงค ์ เคียนหินตั้ง
831 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 นายบญุศิลป์  ส่างหญา้นาง
832 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 นายสมนึก  จูเมา
833 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 นายอาคม  ค  าปลิว
834 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นายด ารงค ์ จะโนรัตน์
835 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นายค าจนัทร์  ศรีหา
836 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นายด ารงค ์ ไชยสงค์
837 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นายทองกุล  สิมลา
838 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นายใจ  พลเทพ
839 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นายนิคม  นามค ามี
840 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นายวนัชยั  ศรีสารคาม
841 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นายแสวง  ฟองฤทธ์ิ
842 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2 นายทองหล่อ  วงษถ์ม
843 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2 นายบญุมา  อน้พนัธ์
844 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2 นายจรีย ์ จนัทามฤต
845 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2 นายสุนทร  สุพรธรรม
846 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2 นายอนุรักษ ์ งามพฤทธิพงศ์
847 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2 นายสมพงษ ์ จามจุรี
848 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายสุริยา  ชาภกัดี
849 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายแพง  ลุนาหา
850 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายสุรเวทย ์ เนตรภกัดี
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851 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายเกริก  ป่ินแกว้
852 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นายปรีชา  ดวงศรีจนัทร์
853 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นายสบาย  มูลไชยสุข
854 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นายบญุส่ง  พรมเสนสา
855 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นายรังสรรค ์ ค  าโสมศรี
856 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นายรุ่งโรจน์  จนัทร์งาม
857 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2 นายสมนึก  ลานสวสัด์ิ
858 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2 นายประวิทย ์ ดาราภูมิ
859 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2 นายล าเพย  เพช็รบงัเกิด
860 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรีุ เขต 1 นายส าอาง  จีนอ่วม
861 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรีุ เขต 1 นายภทัรพนัธ์ุ  ศภุนคร
862 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรีุ เขต 1 นายขวญัชยั  ดนตรีเสนาะ
863 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรีุ เขต 1 นายสายณัต ์ เพช็รักษ์
864 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรีุ เขต 1 นายเนตร์  สิงห์สา
865 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรีุ เขต 1 นายสุรพล  สุขมาก
866 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรีุ เขต 1 นายประสงค ์ ศรีพรหมตระกูล
867 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2 นายชูศกัด์ิ  สนประเทศ
868 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2 นายสงค ์ หาญกาย
869 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1 นายบญุเกริก  เลิศเศรษฐี
870 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นายภกัดี  มีเพียร
871 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายเงิน  สมวงษ์
872 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 นายภูกิจ  กุสุโมทย์
873 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 นายเกษมสุข  บญุนิล
874 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 นายจ านูญ  บวัเพช็ร
875 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 นายเมธี  ศรีปรางค์
876 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นายพงษษ์า  เผา่ภู่
877 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นายทวี  ผิวแกว้
878 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นางสาวทศันีย ์ บญุประเสริฐ
879 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นายบญุส่ง  อ้ิงทอง
880 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายพรนิยม  สิทธิถาวร
881 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 นายแจง้  รอดคุม้
882 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 นายวีรวฒัน์  ทิมทอง
883 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 นายเจริญ  คงโพธ์ิ
884 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 นายวีรศกัด์ิ  แป้นสุขเยน็
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885 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 นายโกเมฆ  ธรรมราช
886 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 นายวนัชยั  ทองอนนัต์
887 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 นายสมพิต  สุขเกิด
888 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 นายปกาศิต  ทองศิริ
889 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 นายออมสิน  ไชยแกว้เมร์
890 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 นายจรัส  สุขดี
891 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 34 นายสมบติั  ทนัวนั
892 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 37 นายศรีนวล  สงัเวียนวงค์
893 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 นายสนอง  อ่อนแกว้
894 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 นายสุชาติ  ไข่มุข
895 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 นายพานทอง  ประจอมพล
896 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 นายสุทศัน์  ตราบดี
897 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 นายเฉลิม  ล้ิมเจริญ
898 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 นายประสาร  ภุมรินทร์
899 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 นายสุพล  ศรีเนตร
900 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 นายเฮง  กุลชุติมาพงษ์
901 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นางประไพ  เหมรา
902 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายจเร  นอ้ยบญุลือ
903 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นางชลทิชา  เปล่ียนทอง
904 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายมานพ  พืบขนุทด
905 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายสุพรรณ  ทองศรี
906 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายไพบลูย ์ หวิงปัด
907 ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย นายบญุส่ง  สม้อัน๋
908 ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย นายวนัชยั  ภาคาผล
909 ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย นางเรณู  ช าพาลี
910 ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย นางละเอียด  ผิวผา
911 ส านกังานคลงัจงัหวดัก าแพงเพชร นายยนัยง  เอ่ียมรักษา
912 ส านกังานจงัหวดักาญจนบรีุ นางองัคนา  บญุเส็ง
913 ส านกังานจงัหวดัเพชรบรีุ นางเพียงใจ  นวมงาม
914 ส านกังานจดัหางานจงัหวดัพิษณุโลก นายทิวา  แกว้ทองเกลอ
915 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 จงัหวดัล าปาง นายอุทยั  อมัวรรณ์
916 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 จงัหวดัล าปาง นายทวีป  มัน่สุวรรณ
917 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 2 จงัหวดัสระบรีุ นายเกษร  เพญ็แจง้
918 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 2 จงัหวดัสระบรีุ นายวิชยั  ศรีหยวก
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919 ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ศนูยส์ร้างทางตาก) นายนิสา  ชยัชาญ
920 ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ศนูยส์ร้างทางตาก) นายสนิท  กางเจริญ
921 ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ศนูยส์ร้างทางตาก) นายบญุเรือน  ชมภู
922 ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ศนูยส์ร้างทางตาก) นายบณัฑิต  เมืองงาม
923 ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ศนูยส์ร้างทางตาก) นายวิชยั  คงประโมทย์
924 ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ศนูยส์ร้างทางตาก) นายชะนะ  ชาญเช่ียว
925 ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ศนูยส์ร้างทางตาก) นายชรินทร์  จนัทร์สายทอง
926 ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ศนูยส์ร้างทางตาก) นายพิน  เทียนสว่าง
927 ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ศนูยส์ร้างทางตาก) นายเฉลียว  ข  าศรี
928 ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ศนูยส์ร้างทางตาก) นางบญุช่วย  ทศันา
929 ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ศนูยส์ร้างทางตาก) นายปกรณ์  เหล่าทอง
930 ส านกังานทางหลวงท่ี 4 (ศนูยส์ร้างทางตาก) นายมานพ  สมคัรเขตการณ์
931 ส านกังานทางหลวงท่ี 5 (พิษณุโลก) นายพิษณุ  จีนคลา้ย
932 ส านกังานทางหลวงท่ี 5 (พิษณุโลก) นางกนัยารัตน์  ทนันิเทศสจัวตั
933 ส านกังานทางหลวงท่ี 6 นายสมจิตร  โนนทิง
934 ส านกังานทางหลวงท่ี 6 นายเชย  พรหมบญุ
935 ส านกังานทางหลวงท่ี 6 นายสุเทพ  นอ้งแกว้
936 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัขอนแก่น นายพิริยะ  พิจารโชติ
937 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัพิจิตร นางเตือนใจ  คุม้แกว้
938 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัพิษณุโลก นายสุเคพ  พกุเพชร
939 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัพิษณุโลก นางกนกวรรณ  พ่ึงแตง
940 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัล าพนู นางสาวดรุณี  บญุมากาศ
941 ส านกังานเทศบาลต าบลเขาทราย จงัหวดัพิจิตร นายเสนอ  ค  าพิทลู
942 ส านกังานเทศบาลต าบลนาสาร จงัหวดันครศรีธรรมราช นายสมพร  ขมุบวัมาศ
943 ส านกังานเทศบาลต าบลบา้นแป้น จงัหวดัล าพนู นายเสาร์  ตามนั
944 ส านกังานเทศบาลต าบลหนองฝ้าย จงัหวดักาญจนบรีุ นายณรงค ์ ผิวบญุเรือง
945 ส านกังานธนารักษพ้ื์นท่ีตาก น.ส.สุคนธรัตน์  ธรรมธิ
946 ส านกังานประกนัสงัคม นางอารีย ์ แคหอม
947 ส านกังานประกนัสงัคม นายชุมพล  สุขศรีนาค
948 ส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัล าปาง นางสุชาดา  ทะนนัชยั
949 ส านกังานประมงจงัหวดันครศรีธรรมราช นายสุทธิยะ  หินนะ
950 ส านกังานประมงจงัหวดันครสวรรค์ นายสุบิน  บญุช่วย
951 ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม นายวินยั  ด ารงคธ์นาภรณ์
952 ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม นายชิตร  บดุดาวงค์
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953 ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั นางกาญจดา  ข  าครุฑ
954 ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั นายวิชาญ  ศรีพิทกัษอ์  านวย
955 ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั นายวนัชยั  เอ่ียมสอาด
956 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายวีระ  ศรีเอม
957 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัปราจีนบรีุ นายสมบรูณ์  ใจฉลาด
958 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัพิษณุโลก นายวิไล  เพียรรุ่งเรือง
959 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัอุบลราชธานี นายอารมณ์  เดิมพนัธ์
960 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 จงัหวดัพิษณุโลก นายสหสั  เหมืองหมอ้
961 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 จงัหวดัพิษณุโลก นางนารี  ภูวดล
962 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 จงัหวดัพิษณุโลก นายประเทือง  ศิริอางค์
963 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 จงัหวดัพิษณุโลก นางบ าเพญ็  รัชดานนท์
964 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 จงัหวดัพิษณุโลก นายประจกัษ ์ พาคาม
965 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 จงัหวดัพิษณุโลก นายจ าเนียร  เขียวปลอด
966 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 จงัหวดัพิษณุโลก นายเวียน  แยม้มูล
967 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 3 จงัหวดันครสวรรค์ นายพรชยั  บริบรูณ์
968 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 12 นายประพฤติ  รัตนนิล
969 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 12 นางสุดา  สร้อยทอง
970 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 12 นางวนัดี  หนูปลอด
971 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 12 นายอนุศกัด์ิ  เอียดแกว้
972 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 12 นายบรรจบ  กลบัสกุล
973 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 12 นายจรัล  การโชติ
974 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 12 นายจิต  หลงราม
975 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 12 นายสมปอง  รัตนชูศรี
976 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 8 นางสาวองักาบ  คุณาพทัธ์
977 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครสวรรค์ นายมาโนช  สาหร่ายสงัข์
978 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัพิษณุโลก นายเชาวลิต  อยูทิ่ม
979 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสุโขทยั นายสุรพงษ ์ นวลทรง
980 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสุโขทยั นายสมศกัด์ิ  หวงัหมูก่ลาง
981 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัอ่างทอง นายศจิษฐา  เรืองตาตะ
982 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัอุทยัธานี นายสมหมาย  ย ัง่ยนืศิริ
983 ส านกังานราชบณัฑิตยสภา นายสนิท  วะมะพทุธา
984 ส านกังานราชบณัฑิตยสภา นางธญัพร  เศวตนยั
985 ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา นายสถาพร  แยม้ขยนั
986 ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวดวงหทยั  ศรแดง
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987 ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา นายปรีชา  นุ่มนก
988 ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา นายสมศกัด์ิ  ส่งกิตติโรจน์
989 ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา นายสงัวาร  พรมดี
990 ส านกังานศาลยติุธรรม นายบรรเจิด  อร่ามสุวรรณกร
991 ส านกังานศาลยติุธรรม นายธนภทัร  กนัหา
992 ส านกังานศาลยติุธรรม นางสาวมณัทนา  วงษส์วาท
993 ส านกังานศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั นางวรนุช  ทองพลู
994 ส านกังานศึกษาธิการภาค 6 นายสุพล  บญุโกย
995 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) นายเสน  วรรณสินธ์ุ
996 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) นายสมชาย  สง่างาม
997 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) นางสาวพิมพพิ์มล  ยิม้ละมยั
998 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัพิษณุโลกนายไพศาล  บวัส าเริง
999 ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 6 นายสุรพชัร  ธรรมสุจริต
1000 ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 6 นายประมวล  บวัเพช็ร์
1001 ส านกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครสวรรค์ นายธวชั  จนัทร์สุคนธ์
1002 ส านกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสุโขทยั นายบญุธรรม  เกตุวงค์
1003 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีก าแพงเพชร นายมโน  กงัวาลย์
1004 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครสวรรค์ นายสุชาติ  สิงห์ทอง
1005 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครสวรรค์ น.ส.ศิริพร  ศรีตะลา
1006 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครสวรรค์ นายประสพ  ทนันิธิ
1007 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครสวรรค์ นางรัชดา  ขยนักิจ
1008 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครสวรรค์ นายเลิศศิลป์  ม่ิงขวญั
1009 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีพิษณุโลก นางอุไรวรรณ  อ ่าพลู
1010 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีเพชรบรูณ์ นายกรด  พวงโต
1011 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีร้อยเอด็ นายณัทกฤช  จนัทรักษา
1012 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสุรินทร์ นางชวนชิต  บรรจุสุข
1013 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีอุทยัธานี นายเฉลิม  บญุแจง้
1014 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัก าแพงเพชร นางสุชาดา  เกตุสุวรรณ
1015 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา นายสุเทพ  แกว้จินดา
1016 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา น.ส.ธรรมธญั  อมฤทธ์ิ
1017 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแพร่ นายจ ารัส  ทิน่าน
1018 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุโขทยั นายทวีป  อ่อนวงษ์
1019 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุโขทยั นางปรีดา  ช่างทอง
1020 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบรีุ นางหลิง  เจริญทรัพย์
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1021 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร น.ส.ลนัดร  คา้คล่อง
1022 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร นายสมชาย  โพธ์ิพฤกษ์
1023 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร นางสุนีย ์ พลีสตัย์
1024 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร นางมณฑิรา  ตาทิพย์
1025 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร นายสุวิทย ์ ภู่จุฬา
1026 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นายสมพงศ ์ ม่วงนอ้ย
1027 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ นางรัตนา  ฉิมพลี
1028 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ นางสุนทรี  ยะปะตงั
1029 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นางศรีทร  มณีวรรณ์
1030 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันนทบรีุ นายเพทาย  ปริยชาติ
1031 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันนทบรีุ นางสมิตย ์ กล่ินจนัทร์
1032 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส นายภานุมาศ  ศรีสุวรรณ
1033 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส นางสาวจนัทร์  แบนสกุล
1034 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส นายสมาน  เจ๊ะแฮ
1035 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส นางณี  อติวิเสสกุล
1036 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส นายบญุส่ง  ประทมุศิลป์
1037 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส นางฉออ้น  สิทธินอ้ย
1038 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส นายอานตัต ์ เพช็รภาน
1039 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส นางศิริลกัษณ์  ขานโบ
1040 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นางบญุธรรม  แก่นสน
1041 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา นายทองดี  ใจพรม
1042 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา นายเสง่ียม  ไชยมงคล
1043 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา นางจนัทร์สม  หม่ืนจนัทร์
1044 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร นายรุ่ง  นิตยานนท์
1045 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร นางบปุผา  ไทยบญุชุบ
1046 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร นางเทียมศรี  ไรยนารถ
1047 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร นายประมวล  อน้เพิก
1048 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร นายวสนัต ์ ฐีติปริวตัร
1049 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร น.ส.อารมณ์  ทองอรุณ
1050 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร นายสมพงค ์ รอดภยั
1051 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร นายสมบญุ  พนัพร
1052 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร นายสมถวิล  ศรีโพธ์ิ
1053 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร นางสมคิด  พลขนัธ์
1054 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร นางเฉล่ีย  จนัทร์ผล
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1055 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก นายวีรัตน์  ข  าหรุ่น
1056 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก นายสุเทพ  พุม่เมือง
1057 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก นายสมชาย  แสนแทน
1058 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก นางวรรณา  นุชสวาสด์ิ
1059 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก นางกลัยา  ขยนักิจ
1060 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก นายคณิตพงษ ์ อาจหาญ
1061 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก นายพิสิทธ์ิ  พรหมสุวรรณดี
1062 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก นางบญุธรรม  พรมช่วย
1063 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร นายเฉลิมยศ  ผิวผอ่ง
1064 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร นางจนัทร์เพญ็  บรรจง
1065 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร นางยพุา  ศรีหล่ิง
1066 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง นางบบุผา  โตสมัฤทธ์ิ
1067 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นายสมัพนัธ ์ แสดคง
1068 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล นายสุรสมปราชญ ์ วุฒิปัญญาโชติวฒัน์
1069 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล นายอญัชลี  ยา่หลี
1070 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั นายส ารวย  โพธ์ิญาณ
1071 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั นายเสท้ือน  ม่ิงกล่ิน
1072 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั นางสอ้ิง  ประศาสตร์ศิลป์
1073 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั นางกาญจนา  กระบาย
1074 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั นายณรงค ์ พฒุสลดั
1075 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั นายปรีชา  เพชรคง
1076 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นายเอนก  สุวรรณจกัร์
1077 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นางนคร  สนธิหา
1078 ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 2 (ล าปาง) นางกรรณิกา  พุม่จนัทร์
1079 ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 (พิษณุโลก) นางสาวิตรี  ยิม้ทองสุข
1080 ส านกังานอยัการจงัหวดันนทบรีุ นายไพฑูรย ์ โสมนรินทร์
1081 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัตาก นายปรีชาวุฒิ  คงทรัพย์
1082 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัตาก นายอนุสรณ์  จนัทร์มี
1083 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน นายศรศกัด์ิ  มหาสิงห์
1084 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน นายจ ารูญ  บญุวฒัน์
1085 ส านกัชลประทานท่ี 10 (นครหลวง) นายออ๊ด  ภาคเกษี
1086 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ป่าสกัชลสิทธ์ิ) นายสุธน  บญุส่ง
1087 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ส านกั) นายณรงค ์ สิทธิวงศ์
1088 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานนครสวรรค์) นางประไพ  ฐานโพธ์ิ
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1089 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นายเปล่ียน  แกว้รัตถา
1090 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นายปรีดา  แสงจนัทร์
1091 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นายสงัคม  วิชายะ
1092 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นายผดุง  ปรางทอง
1093 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นายสมคิด  สิทธิกรณ์
1094 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นายมงคล  ตะสุข
1095 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นายบรรจง  ผอ่งใส
1096 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นายพายพั  สตัยวรรณกุล
1097 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาแควนอ้ยบ ารุงแดน )นายสมชาย  วดันอ้ย
1098 ส านกัชลประทานท่ี 3 (ฝ่ายบริหารทัว่ไป) นางนดัดา  มีจนัโท
1099 ส านกัชลประทานท่ี 3 (ส่วนเคร่ืองจกัรกล) นายบญุช่วย  ด่านเสถียร
1100 ส านกัชลประทานท่ี 3 (ส่วนเคร่ืองจกัรกล) นายหนุ่ย  ขตัติยะ
1101 ส านกัชลประทานท่ี 3 (ส่วนเคร่ืองจกัรกล) นายบญุเลิศ  บวังาม
1102 ส านกัชลประทานท่ี 3 (ส่วนเคร่ืองจกัรกล) นายเทียนชยั  หนิมพานิช
1103 ส านกัชลประทานท่ี 3 (ส่วนเคร่ืองจกัรกล) นายอุทาน  สุขใสดี
1104 ส านกัชลประทานท่ี 3 (ส่วนเคร่ืองจกัรกล) นางธนภคั  บญุก่อ
1105 ส านกัชลประทานท่ี 3 (ส่วนเคร่ืองจกัรกล) นายนิคม  บวันวล
1106 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายชาญ  สุขพร้อม
1107 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายประกฤติ  สิงหเนตร
1108 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายสงัคม  ทองหล่อ
1109 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายเอนก  บญุนา
1110 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นางกุศล  แกว้สิงห์โต
1111 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายประภาส  เมธีสกุลวงศ์
1112 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายวีระชยั  ตระกูลสว่าง
1113 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายสมควร  คูหา
1114 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายแป๊ะ  เป็นใจ
1115 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายวิเชียร  เท่ียงโถ
1116 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายสิงห์เทพ  หอมดอก
1117 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายสุรพล  ตรีสตัย์
1118 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายโท  วนัมหาชยั
1119 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายพินิจ  ใจเท่ียงตรง
1120 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายนนัทพงศ ์ บษุบรรณ์
1121 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายสนัน่  กล่ินจนัทร์
1122 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายจริญ  เสือค ารณ

หมายเหตุ   ก  าหนดการโอนเงินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้  ทั้งน้ี  ท่านสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารไดท่ี้เวบ็ไซค ์กสจ. www.gpef.or.th



ล ำดับที่ สังกดัหน่วยงำน ช่ือ/สกลุ

กองทุนส ำรองเลยีงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (กสจ.)
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1123 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นางจรินทร์ทิพย ์ ตนัปานบญุ
1124 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายสญัญา  ฤมิตร
1125 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายประเสริฐพร  สุพรรณ
1126 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายวสนัต ์ ครองแกว้
1127 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายเสน่ห์  เพช็รก าแหง
1128 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายเชษฐา  มหาวรรณ
1129 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นางพานุพนัธ ์ มานะตระกูล
1130 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นางรวงทอง  สินพรหมมา
1131 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายรุ่งโรจน์  ระมดัระวงัภยั
1132 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายเอนก  ใจตรง
1133 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายประเสริฐ  ด่ืนตา
1134 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายชรัตน์  โตะ๊ถม
1135 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายจรัญ  นอ้ยยม
1136 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายประดิษฐ  นมนาน
1137 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายปรีชา  กองเพง็
1138 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายอุดร  สิงห์ชานนท์
1139 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายสายนัต ์ สุวิญญา
1140 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายสุน  นามนอ้ย
1141 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายสุเชษฐ  ประทมุ
1142 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายธวชั  คนกลา้
1143 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นางยพิุน  บนุนาค
1144 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นางบญุช่วย  ยอดเพชร
1145 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายมณฑล  ศรีนารัตน์
1146 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายณรงค ์ ปล้ืมใจ
1147 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายสมชาย  แกว้น่ิม
1148 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นางพิศเพลิน  นิลเกตุ
1149 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายสวาท  เขม็หอม
1150 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายเสถียร  สุนนัทะ
1151 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายธวชัชยั  เจริญสวรรค์
1152 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสุรพนัธ ์ กอ้นค า
1153 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายประกอบ  สายแวว
1154 ส านกัทางหลวงท่ี 13 นางสาวอาลม  เพชร์มณี
1155 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1 (ปราจีนบรีุ) นายฉตัรชยั  พลีพลู
1156 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10 (อุดรธานี) นายปรีชา  กนัตะบตุร
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1157 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10 (อุดรธานี) นายอนุ  วงษจ์นัทร์
1158 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10 (อุดรธานี) นายจิระศกัด์ิ  สีทอนสุด
1159 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10 (อุดรธานี) นายวิชยั  หาชม
1160 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายไพบลูย ์ พวงเพช็ร์
1161 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายบญุเพง็  เจริญใจ
1162 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นางทองลา  ดอกไมง้าม
1163 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายจรูญ  คานนอ้ย
1164 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นางดวงตา  อุบลรัตน์
1165 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายสมศกัด์ิ  มีสุวรรณ์
1166 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) น.ส.สุมาลี  ใจชนะ
1167 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายบญุแทน  ราชานุวตัร
1168 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นางอุปถมัภ ์ โทนธนู
1169 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายสุริยะ  สะอาดใจ
1170 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายสมชาย  แกว้ทลู
1171 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นางรัตนา  อ่อนละออ
1172 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12 (นครสวรรค)์ นายสุรสิทธ์ิ  ศรีวิบลูยรั์ตน์
1173 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12 (นครสวรรค)์ นายสง่า  อุตราช
1174 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12 (นครสวรรค)์ นายจ าปี  ใจคุม้
1175 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12 (นครสวรรค)์ นายสมศกัด์ิ  เพช็รัตน์
1176 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 12 (นครสวรรค)์ นายเรืองเดช  ร่วมชยัภูมิ
1177 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14 (ตาก) นายจงรัก  อนนัตศกัด์ิ
1178 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14 (ตาก) นายบญุเลิศ  คลา้ยพนัธ์ุ
1179 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14 (ตาก) นายเจริญ  ก๋าต๊ิบ
1180 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14 (ตาก) นางบวัของ  เผา่เสรีพงษ์
1181 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายเจษฎา  ศกัด์ิเจริญ
1182 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายประชาชาติ  ศิริสายณัห์
1183 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายสุทธิศกัด์ิ  หมายชม
1184 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายเดชา  เพชรหนู
1185 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายบญุเทียม  ค  าสมุทร
1186 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) นางสาววราภรณ์  มาตยภู์ธร
1187 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) นายประหยดั  กุลดา
1188 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) นายวินยั  สุธงษา
1189 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) นายอาทิตย ์ เณรโต
1190 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) นายคนึงนิจ  สมค า
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1191 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) นายบวัพนั  ธรรมกุล
1192 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) นายสมชาย  แสงคา
1193 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) นายบนุรินทร์  วงษา
1194 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 2 นางนริศา  รอดแป้น
1195 ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 1 นายวุฒิพงษ ์ รอดเสียงล ้า
1196 ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 2 นายสุดใจ  มารมย์
1197 ส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 2 จงัหวดัราชบรีุ นางดวงจนัทร์  บิดาทอง
1198 ส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 2 จงัหวดัราชบรีุ นายชูศกัด์ิ  พทุธรักษา
1199 ส านกัอ านวยการประจ าศาลจงัหวดัสมุทรปราการ นางอ าไพ  บญุลาภ
1200 ส านกัอ านวยการประจ าศาลแพง่ธนบรีุ นางวรัญยญ์ารัตน์  รัชตารมย์
1201 ส านกัอ านวยการประจ าศาลแพง่ธนบรีุ นายณรงค ์ หามนตรี
1202 ส านกัอ านวยการประจ าศาลแพง่ธนบรีุ นายประเสริฐ  เนียมบญุน า
1203 ส านกัอ านวยการประจ าศาลแพง่ธนบรีุ นายฉลอง  ยอ้ยสุวรรณมณี
1204 ส านกัอ านวยการประจ าศาลอาญา นายสุรพฒุ  ณัชญวิ์ภชั
1205 ส านกัอ านวยการประจ าศาลอาญาธนบรีุ นายประพฒัน์  หรุ่มร่ืน
1206 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา นายถนอม  นาสนัเทียะ
1207 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา นายประนอม  เปล่ียนจนัทึก
1208 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา นายวิศาล  ค  าภิวลัย์
1209 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา นายเดชา  ทองศรี
1210 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา นายอ านวย  ดอนจนัทร์โคตร
1211 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช นายวิระศกัด์ิ  กล่ินสมัผสั
1212 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ นายดิเรก  เพง็จาด
1213 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ นางเสาวลกัษณ์  ฉิมพาลี
1214 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา จงัหวดัสงขลา นายสมพร  กุมภกาญจน์
1215 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง จงัหวดัสระแกว้ นายสุนนัท ์ รักษาพล
1216 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงขวาง จงัหวดันครพนม นายสมอาจ  รังศรี
1217 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตนัหยงมสั จงัหวดันราธิวาส นางสุนยันา  มะรูดิง
1218 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายนคร  สุขมาก
1219 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายอดุลย ์ ชนินนตัติพงศ์
1220 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายมานะ  จนัทร์กลดั
1221 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายเดชายทุธ  กอนแกว้
1222 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายดิสสุทตัต ์ ชวะโนทย์
1223 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายศกัด์ิชยั  สีเกิด
1224 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายสมัฤทธ์ิ  ปลัง่กลาง
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ล ำดับที่ สังกดัหน่วยงำน ช่ือ/สกลุ

กองทุนส ำรองเลยีงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (กสจ.)

     กำรจ่ำยคืนเงนิลูกจ้ำงประจ ำที่เกษยีณอำยุรำชกำร ปี 2563  ก ำหนดโอนคืนเงนิ ในวนัจนัทร์ที่   19  ตุลำคม  2563  (รอบสอง )

1225 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายบรรจง  จ๋ิวใจธรรม
1226 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายปริญญา  นาคศภุศิริ
1227 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายนที  โรจน์อมัพร
1228 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นางสุวิภาคย ์ ชูนามไชย
1229 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายอิทธิชยั  อ่วมอนงค์
1230 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายมีชยั  อ่วมจุก
1231 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นางรุจาภา  กนัตศ์รี
1232 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายอนุชิต  ช่อกระถิน
1233 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายประภกัตร์  โคมลอย
1234 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นางอารีวรรณ  ทองแจ่ม
1235 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายโยธิน  ก่ิงกาหลง
1236 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายประภสัสร  ทรัพยนิ์ยม
1237 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายเสริมศกัด์ิ  รักสงัข์
1238 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายชาลี  อิสมาแอล
1239 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายคมสนัต ์ เรืองจิตรธรรม
1240 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นางสาวจนัทร  ระวานนท์
1241 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายโอโรม  อ่อนลมูล
1242 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายสาคร  คามีศกัด์ิ
1243 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายสมศกัด์ิ  ศิริเลิศ
1244 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายสมหมาย  ฉ ่าฉวี
1245 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายธนิสร  สดุดี
1246 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายสยาม  จนัโท
1247 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายสุธิชยั  เท่ียงน่วม
1248 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายสุรจิตต ์ สวสัด์ิถึก
1249 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายช่ืน  เช่ือมสุข
1250 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายสมหมาย  แกว้เมฆ
1251 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายประจวบ  รอดนอ้ย
1252 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายสมผล  คงมี
1253 อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้ อจปร.อร. (8370) นายณรงค ์ ไม่ลืมหลง
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