
ล ำดบัที่ สังกัดหน่วยงำน ช่ือ/สกุล
1 กรมชลประทาน นายสุพจน์  แป้นจนัทร์
2 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นายวีระ  นิวาสกุล
3 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นางช่อทิพย ์ ธรรมสุวรรณ
4 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นางนฤมล  ขวญัชยั
5 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นายอภยั  พิมพาภรณ์
6 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นางศิริรัตน์  ทศันสุวรรณ
7 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นายสุรศกัด์ิ  โพทะยะ
8 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นายประยรู  งามฉวี
9 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นายวิสูจน์  ร่มไทร

10 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นายนครินทร์  ทิมเนตร
11 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นายเสนาะ  นกแกว้
12 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นางปราณี  ภิญโญ
13 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นายบุญเสริม  พว่งยิง่
14 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นายนรงค ์ เนียมกล ่า
15 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นายสมปอง  โนรี
16 กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ นายส าเนา  ศรีชมภู
17 กรมอนามยั นางอ าพร  สุรขนัธ์
18 กองบงัคบัการอ านวยการ กองบญัชาการศึกษา นายพนม  อุปราช
19 กองบิน 2 นางบุญชู  รุ่งกล่ิน
20 กองบิน 2 นางนกเล็ก  เมฆประยรู
21 กองบิน 2 นางพชันี  บวับาน
22 กองบิน 2 นางวาสนา  ราชมุลตรี
23 กองบิน 41 นางอรพนู  จนัทร์ค  า
24 ต ารวจภูธรจงัหวดัพิจิตร นางมนัทนา  มา้แกว้
25 ต ารวจภูธรจงัหวดัพิจิตร นายมาโนช  นวลตา
26 ต ารวจภูธรจงัหวดัพิจิตร นายประสิทธ์ิ  เนียมสิน
27 มณฑลทหารบกท่ี 13 นางอนงค ์ นีอู่ทอง
28 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายจรูญ  รุ่งเรือง
29 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายแสงจนัทร์  สิทธิชุม
30 มณฑลทหารบกท่ี 13 นางเพชราภรณ์  แกว้จุนนัท์
31 มณฑลทหารบกท่ี 13 นางดวงเดือน  เวียงวงั
32 มณฑลทหารบกท่ี 13 นางสุภาวดี  สวนจัน่
33 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายอุทยั  เยาวธ์านี
34 มณฑลทหารบกท่ี 31 นายมนตรี  เคนตากแดด

กองทุนส ำรองเลียงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (กสจ.)
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35 มณฑลทหารบกท่ี 41 นายคุณานนท ์ ผิวแกว้
36 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นางอุบล  เสถียรโชค
37 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นายสมรัก  แพลอย
38 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นายกณัตภณ  ดอกแกว้
39 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นายทินกร  นนัตาวงั
40 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นายบุญยงั  สงวนวงษ์
41 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นายนิคม  ศรีนวล
42 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นายสมาน  ทีอุทิศ
43 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นายบุญเกิด  ท  านา
44 โรงพยาบาลยะลา นายสมศกัด์ิ  ท่าชา้ง
45 โรงพยาบาลยะลา นางสาวจนัทิพย ์ ทวีชยั
46 โรงพยาบาลยะลา นางกาญจนา  เวธาสิทธ์ิ
47 โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม นายบุญเชิด  พริกใหญ่
48 โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม ส.อ.สุนทร  อินตะ๊วิชยั
49 วิทยาลยัประมงชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ นายชยัชาญ  สุวรรณกระจ่าง
50 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ นายกริษน์  พยบัทอง
51 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ นางพาณี  สุทธิรักษ์
52 วิทยาลยัสารพดัช่างลพบุรี นางก าไร  อ่อนศรี
53 วิทยาลยัสารพดัช่างลพบุรี นายด ารงค ์ คุม้พร้อม
54 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายสมศกัด์ิ  นิลทอง
55 ศูนยพ์ฒันาสังคม หน่วยท่ี 69 จงัหวดัหนองบวัล าภู นายพรทิวา  บุญอรัญ
56 สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงกุ่มสะแก นางจ านนั  สุวิทยาภรณ์
57 สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงกุ่มสะแก นางกุสุมา  เขียวอ่อน
58 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั นายพงศธ์ร  หางแกว้
59 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั นางนอ้ย  ปัญญาค า
60 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั นางกาญจนา  ทิววฒัน์ปกรณ์
61 สถาบนัพยาธิวิทยา นางชูศรี  สินทรธรรม
62 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 นายสมฤทธ์ิ  จงประเสริฐ
63 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 นายปฐมวงศ ์ กนันุฬา
64 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นางสาวสุภาวรรณ  อภิรมยย์านนท์
65 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นางจ านง  จนัทร์เดช
66 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายธนโชติ  รัตนโชติ
67 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นางวนัเพญ็  มนฑามณี
68 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นายชยัยทุธ  เภาโพนงาม
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69 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายไกรสร  ผ่องกลาง
70 ส านกังานจงัหวดันครปฐม นางรัชภร  ภาณุนิธิเมธ
71 ส านกังานประกนัสังคมจงัหวดัสระบุรี นายเชาว ์ บุศราค า
72 ส านกังานศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช นางสมควร  ผิวงาม
73 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสุราษฎร์ธานี 1 นางวรรณา  โตะ๊สุวรรณ
74 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ นายสมชยั  จนัสีชา
75 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นายไพรัช  เรือนศรี
76 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นายสมศกัด์ิ  จ  าปาทิว
77 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นายประธาน  มุ่นพลาย
78 ส านกัตรวจสอบพิเศษภาค 1 (พระนครศรีอยธุยา) นายกิจภู  สุพิมพ์
79 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (แพร่) นายบุญส่ง  ใจพรม
80 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (แพร่) นายธนน  ตรีชยัวนิช
81 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น นายสวสัด์ิ  กาปินตา
82 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ นางสิริพร  นารอด
83 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ นางปราณี  วงศว์าร
84 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชุมพร จงัหวดัชุมพร นายชยัวฒัน์  เดชเกล้ียง
85 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชุมพร จงัหวดัชุมพร นายส ารวม  สังขม์าลา
86 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนไฟ จงัหวดัล าปาง นางวงษล์  า  จ  าเดิม
87 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นด่าน จงัหวดัอุตรดิตถ์ นายศกัด์ิทวี  นกัร้อง
88 องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาจุก จงัหวดัอุตรดิตถ์ นายแตม้  อยูอิ่นทร์
89 องคก์ารบริหารส่วนต าบลส านกัขนุเณร จงัหวดัพิจิตร นายประเสริฐ  จนัประเทียน
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