
ล ำดับที่ สังกดัหน่วยงำน ช่ือ/สกลุ
1 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายชยัณรงค ์จุย้กุดแคน
2 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายกิตติพงษ ์บางนอ้ย
3 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายจ ารัส ดีมัน่
4 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายพจน์ ธะประวติั
5 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายลิขิต ทศัน์เกษร
6 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายพยงค ์โออิฐ
7 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายสมศกัด์ิ ดีสกดั
8 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นางรัตนา พรหมสาขา ณ สกลนคร
9 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นางขนิษฐา สมคัรไทย
10 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายฉตัรชยั สุขสมสงัข์
11 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายสุนทร กระตุฤกษ์
12 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายชวลิต ทองคลา้ย
13 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายสมศกัด์ิ หร่ังปรางค์
14 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายณฤทธ์ิ แกว้อ าพนัธ์
15 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายสนัติ กองกูล
16 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายบรรจง สุขสมโภชน์
17 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายส าเริง เปล่ียนประไพ
18 กรมการขนส่งทางบก นางสุภาภรณ์ โชติธนสกุล
19 กรมการขนส่งทางบก นายชูชีพ จัน่ทอง
20 กรมการขนส่งทางบก นายสมนึก โกณฑา
21 กรมการขนส่งทางบก นางนงคเ์ยาว ์ธรรมะ
22 กรมการขนส่งทางบก นางสาวสมจิตร ศรีวงั
23 กรมการขา้ว นางวรรณนา น่ิมนงค์
24 กรมการขา้ว นางกมลทิพย ์โพธ์ิสุวรรณ
25 กรมการขา้ว นางอนงค ์โพธ์ินอ้ย
26 กรมการคา้ต่างประเทศ นายสุขเกษม ลาวดัพรหม
27 กรมการคา้ต่างประเทศ นางถิรวรรณ สายเสริมศกัด์ิ
28 กรมการคา้ต่างประเทศ นายดิเรก ถ่ินจนัท
29 กรมการคา้ต่างประเทศ นายโกศล ธนโชติ
30 กรมการคา้ภายใน นายธงชยั นนัตะสุคนธ์
31 กรมการคา้ภายใน นายอศัวิน ค  าจนัทร์
32 กรมการคา้ภายใน นายพศิน ดวงศรี
33 กรมการคา้ภายใน นายเกษม ทวีกุล
34 กรมการเงินทหารบก ( กง.ทบ.) นางอรุณี อ่ิมโภคา
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35 กรมการเงินทหารอากาศ (กง.ทอ.) นางคนึงนิจ จนัที
36 กรมการเงินทหารอากาศ (กง.ทอ.) นางสุทธิมาวดี เทพสง่า
37 กรมการจดัหางาน นางสาวสุภาพ ค  ารอด
38 กรมการจดัหางาน นายวรวงศ ์หทัยาดิสยั
39 กรมการจดัหางาน นายจรัญ บญุช่วย
40 กรมการทหารส่ือสาร นางสาวิตรี รอดทรัพย์
41 กรมการทหารส่ือสาร นางปณุยนุช พนัธ์ุเป้า
42 กรมการทหารส่ือสาร นางนาฎยา เถ่ือนสุริยะ
43 กรมการทหารส่ือสาร นางเอ้ือง โมทิม
44 กรมการทหารส่ือสาร นางสุภาพร มณีกิจ
45 กรมการทหารส่ือสาร นายพิชยั ตาโพธ์ิ
46 กรมการทหารส่ือสาร นายสุพจน์ แยม้ผกา
47 กรมการทหารส่ือสาร นางไกรวาสน์ สารสุวรรณ
48 กรมการทหารส่ือสาร นางจงจิต ดวงตาแกว้
49 กรมการทหารส่ือสาร นางปนดัดา แยม้ผกา
50 กรมการทหารส่ือสาร นางมารศรี รุ่งเรือง
51 กรมการทหารส่ือสาร นายบญุชู อ่อนภูธร
52 กรมการปกครอง นางลกัษณ์คณา ชา้งขนุเทียน
53 กรมการปกครอง นางอลิษา โพธ์ิศรี
54 กรมการปกครอง นายอิทธิพล เปรมปรีสุข
55 กรมการพฒันาชุมชน นายประหยดั ทองสมัฤทธ์ิ
56 กรมการแพทย ์กองคลงั นายทวีป ทองแกว้
57 กรมการแพทย ์กองคลงั นายวิเชียร ละม่อม
58 กรมการแพทย ์กองคลงั นายสุนทร บญุสถิตย์
59 กรมการแพทย ์กองคลงั นางสาวรัตนา สีใส
60 กรมการแพทย ์กองคลงั นายสุทานี เนตรเพญ็
61 กรมการแพทย ์กองคลงั นางอภิรมย ์ทศันบรรจง
62 กรมการแพทย ์กองคลงั นางสาวดวงเนตร ยอดฉุน
63 กรมการแพทย ์กองคลงั นางสาวพชัรา กิติเวชโภคาวฒัน์
64 กรมการแพทย ์กองคลงั นายปรีชา หุ่นพว่ง
65 กรมก าลงัพลทหารบก (กพ.ทบ.) นายสุรชยั ยิง่ใหญ่
66 กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางนภสันนัท ์นุราช
67 กรมกิจการเด็กและเยาวชน นายสุจิต สุริโย
68 กรมกิจการเด็กและเยาวชน นายวฒันา มากพนัธ์
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69 กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวพรนิภา แพเรืองทรัพย์
70 กรมกิจการเด็กและเยาวชน นายประทีป นุชเจริญ
71 กรมกิจการพลเรือน กองทพัอากาศ (กร.ทอ.) นางพชันี ศรีอ าไพ
72 กรมกิจการพลเรือน กองทพัอากาศ (กร.ทอ.) นายนภดล อาจอ ่า
73 กรมกิจการพลเรือน กองทพัอากาศ (กร.ทอ.) นางเฉลิมขวญั ประกอบกิจ
74 กรมกิจการพลเรือน กองทพัอากาศ (กร.ทอ.) นางสุมาลี พิมพศิ์ริ
75 กรมกิจการพลเรือน กองทพัอากาศ (กร.ทอ.) นางหทยัรัตน์ เกิดศิริ
76 กรมกิจการพลเรือน กองทพัอากาศ (กร.ทอ.) นางสาวจิราพร สมปรีดา
77 กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.) นางชิดกมล สุทธิทกัษ์
78 กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.) นางจ ารัส บณุยรังค์
79 กรมควบคุมการปฏิบติัทางอากาศ (คปอ.บยอ.) นายอรรถวุฒิ ฟักแกว้
80 กรมควบคุมการปฏิบติัทางอากาศ (คปอ.บยอ.) นางพรพิมล เรืองยบุล
81 กรมควบคุมการปฏิบติัทางอากาศ (คปอ.บยอ.) นางวิภา สินธุเสก
82 กรมควบคุมการปฏิบติัทางอากาศ (คปอ.บยอ.) นางสาวกาญจนา แตงกล ่า
83 กรมควบคุมมลพิษ นายจ าเริญ สมะโน
84 กรมควบคุมโรค บญุน า บญุเลิศ
85 กรมควบคุมโรค นางอรนุช สุรสิทธ์ิ
86 กรมควบคุมโรค นายส าเริง เน่ืองพิมพ์
87 กรมควบคุมโรค นายสรรค ์ธนกรกิจสกุล
88 กรมควบคุมโรค นายดุสิต กิจอรุณ
89 กรมควบคุมโรค นายภูษิต แดงสุวรรณ
90 กรมควบคุมโรค นายจิณณะ โตจนัทร์
91 กรมควบคุมโรค นายธนา จนัทร์แดง
92 กรมควบคุมโรค นางสุวรรณี ปันสาน
93 กรมควบคุมโรค นายวีระวิทย ์สงวนศกัด์ิ
94 กรมคุมประพฤติ นายสายณัห์ วรอรรถ
95 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ นายชยัชาญ สาครรัศมี
96 กรมเจา้ทา่ นายณรงค ์เจนจบ
97 กรมเจา้ทา่ นายค ารณ ลนขาว
98 กรมเจา้ทา่ นายธนายทุธ ์อุ่มอยู่
99 กรมเจา้ทา่ นายประเสริฐ นวลแกว้
100 กรมเจา้ทา่ นางสาววานี สณัห์พานิชกิจ
101 กรมเจา้ทา่ นายสมภพ เจริญศรี
102 กรมเจา้ทา่ นายสุรพล ก าแพงแกว้
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103 กรมชลประทาน นางศรีไพร ศิลปชยั
104 กรมชลประทาน นายอ านาจ จัน่ประดบั
105 กรมชลประทาน นายถวลัย ์ฐิตินทรางกูร
106 กรมชลประทาน นายบญุชิต นาสมตรึก
107 กรมชลประทาน นายพงษเ์ลิศ สกุลอินจนัทร์
108 กรมชลประทาน นายกุศล แสงจนัดา
109 กรมชลประทาน นายฉลอง มีมุข
110 กรมชลประทาน นายชาญยทุธ บางนอ้ย
111 กรมชลประทาน นายไพศาล สมจิตร์
112 กรมชลประทาน นายกรณ์ไพบลูย ์พิลาบรูณะ
113 กรมชลประทาน นางกาญจนา ทรัพยป์ระเสริฐ
114 กรมชลประทาน นายณรงคเ์ดช ข  าเนตร
115 กรมชลประทาน นางวชัรินทร์ มะโนหาญ
116 กรมชลประทาน นางสมพิศ รุ่งเรืองฤทธ์ิ
117 กรมชลประทาน นายด ารงค ์แสงยศ
118 กรมชลประทาน นายมงคล รอดกริช
119 กรมชลประทาน นายส าราญ พรสุรัตน์
120 กรมชลประทาน นางศิรินยา จงรักษ์
121 กรมชลประทาน นายจ านงค ์ชูชยัมงคล
122 กรมชลประทาน นายสุพจน์ ดีศรี
123 กรมชลประทาน นายสุขพิศาล บวัเขม็
124 กรมชลประทาน นางศมนีย ์บญุคงทน
125 กรมชลประทาน นายพลัลภ รักภกัดี
126 กรมชลประทาน นายประสิทธ์ิ ภิญโญวนั
127 กรมชลประทาน นายชยัพร แป้นเกตุ
128 กรมชลประทาน นายธรรมเนียม สาศรีรัตน์
129 กรมชลประทาน นายจกัรกฤษ ์ทบัทิมทอง
130 กรมชลประทาน นางธรรมสรณ์ ชเวดท์
131 กรมชลประทาน นายกีรติ ศรีสุข
132 กรมชลประทาน นางสุพร วงษเ์ตชะ
133 กรมชลประทาน นายสุรพล อยูศ่าสตรา
134 กรมชลประทาน นายวนัชยั นาคปานเสือ
135 กรมชลประทาน นายส ารวย ภู่ระหงษ์
136 กรมชลประทาน นายค ากอง สุขปาน
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137 กรมชลประทาน นายสมหมาย ฉายา
138 กรมชลประทาน นายอ านวย ซ่อนกล่ิน
139 กรมชลประทาน นายเจิม วงษสุ์วรรณ
140 กรมชลประทาน นางกญัฉฐัฐ ์โคว้สมบรูณ์
141 กรมชลประทาน นายฉลอง ทองเกลา
142 กรมชลประทาน นางพิลาสินี บตุรชะมอ้ย
143 กรมชลประทาน นายการีม มะซอ
144 กรมชลประทาน นายเอนก จิตรเจริญ
145 กรมชลประทาน นายส าราญ ขนัค  า
146 กรมชลประทาน นายนพวงค ์อินทร์แจง้
147 กรมชลประทาน นายสญัจร อ ่าสอน
148 กรมชลประทาน นายด ารงค ์วงษเ์อก
149 กรมชลประทาน นายบรรเทา นีซงั
150 กรมชลประทาน นายยงยทุธ ชา้งแรงการ
151 กรมชลประทาน นายสมศกัด์ิ จนัทร์สืบแถว
152 กรมชลประทาน นายสุเทพ ครูแกว้
153 กรมชลประทาน นายสุรศกัด์ิ มุสิกสุต
154 กรมชลประทาน นายบญุเกิด ทองเถ่ือน
155 กรมชลประทาน นางพรหมรัตน์ ฟักทอง
156 กรมชลประทาน นายบญุเยีย่ม วงษนิ์กร
157 กรมชลประทาน นางสายหยดุ มาทอง
158 กรมชลประทาน นายเฉลียว พนัธุเกตุ
159 กรมชลประทาน นางพรรณนิกา พิมพา
160 กรมชลประทาน นายสุบรร โมลี้
161 กรมชลประทาน นายยทุธ ์เผ่ือนปฐม
162 กรมชลประทาน นางเพญ็ศรี ทวีนนท์
163 กรมชลประทาน นายณรงค ์ฮินทา่ไม้
164 กรมชลประทาน นายบรรณพต ทองขาว
165 กรมชลประทาน นางเพลินพิศ กิจวรวุฒิ
166 กรมชลประทาน นางสมเด็จ จ  าปาบญุ
167 กรมชลประทาน นางบญุเรือน กาญจนกุล
168 กรมชลประทาน นายวชัรินทร์ รัตนวงษ์
169 กรมชลประทาน นายสมศกัด์ิ พรอโนทยั
170 กรมชลประทาน นายส าราญ เดินสนัเทียะ

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 ในวนัศุกร์ที่   9  ตุลำคม  2563  (รอบแรก )

171 กรมชลประทาน นายจุมพล แสงเงิน
172 กรมชลประทาน นายถาวร คุม้ไดอ้ยู่
173 กรมชลประทาน นายปพน ไทยปราณีต
174 กรมชลประทาน นายดนยั พิมพวิ์ลยั
175 กรมชลประทาน นางบญุเรียม เทียนทอง
176 กรมชลประทาน นางเปรมจิต ปรางคจ์นัทร์
177 กรมชลประทาน นายสมมาด คงวงศา
178 กรมชลประทาน นายภิญโญ หอยสกุล
179 กรมชลประทาน นายนิติธร เพ่ิมพนูผล
180 กรมชลประทาน นายเอนก วิชิตนาค
181 กรมชลประทาน นางอุไรวรรณ ทองประไพ
182 กรมชลประทาน นายคงเดช อคัเนตร
183 กรมชลประทาน นายจ าลอง หน่อแกว้
184 กรมชลประทาน นายประยง อว้นชุม
185 กรมชลประทาน นายสุชิน ชาวไร่ออ้ย
186 กรมชลประทาน นางธนิดา วิชญวรคุณ
187 กรมชลประทาน นายวีระศกัด์ิ กอ้นแกว้
188 กรมชลประทาน นายอมร เทพขวญั
189 กรมชลประทาน นางบญุธรรม พิลึก
190 กรมชลประทาน นายบรรพต มงคล
191 กรมชลประทาน นายณรงค ์วิริยะกิจ
192 กรมชลประทาน นายชูเกียรติ หลอดสว่าง
193 กรมชลประทาน นายสุทศัน์ รัตนเนนท์
194 กรมชลประทาน นายณรงค ์พวงทอง
195 กรมชลประทาน นางสาววารี บญุกลัน่
196 กรมชลประทาน นางจินตนา เอ่ียมส าอางค์
197 กรมชลประทาน นายมานะ ลือประเสริฐ
198 กรมชลประทาน นางยพิุน บญุแก่น
199 กรมชลประทาน นายบนัลือ สุนทรชาติ
200 กรมชลประทาน น.ส.อจัฉรา ขมุแกว้
201 กรมชลประทาน นางภาระดี อารยชาติสกุล
202 กรมชลประทาน นายวชัร ภกัด์ิประไพ
203 กรมชลประทาน นางทองแถม กาญจนดุล
204 กรมชลประทาน นายนิวฒัน์ ปลัง่กมล
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205 กรมชลประทาน นายมนสั นาคประสิทธ์ิ
206 กรมชลประทาน นายสม อินทศรี
207 กรมชลประทาน นายสุภกัด์ิ มุกดา
208 กรมชลประทาน นายบญุมา พลหินกอง
209 กรมชลประทาน นายสงดั พรมแกว้
210 กรมชลประทาน นายสุนทร อม้เถ่ือน
211 กรมชลประทาน นายอุทิศ บญุมานาง
212 กรมชลประทาน นายฉลอง ตุ่นเงิน
213 กรมชลประทาน นายสุเมธ พฒันธารทิพย์
214 กรมชลประทาน นายสุเนตร จนัทร์สุข
215 กรมชลประทาน นางชมนาถ เรืองศรี
216 กรมชลประทาน นายมานะ แดงเทศ
217 กรมชลประทาน นายธงชยั ชุมศรี
218 กรมชลประทาน นายสืบศิลป์ ขวญันวล
219 กรมชลประทาน นางศรีสมร สกูลคง
220 กรมชลประทาน นายระยอง อินจ๋ิว
221 กรมชลประทาน นางสมคิด กออ าไพ
222 กรมชลประทาน นายไพรัช มรกตเขียว
223 กรมช่างโยธาทหารเรือ นายวนัชยั สุวรรณวาล
224 กรมช่างโยธาทหารเรือ นายธราธร คงสาคร
225 กรมช่างโยธาทหารเรือ นางนวลฉวี เจริญยศ
226 กรมช่างโยธาทหารเรือ นายสุวฒัน์ อาชวพร
227 กรมช่างโยธาทหารเรือ นายประจวบ ข  ารักษา
228 กรมช่างโยธาทหารเรือ นายวนัชยั บญุเลิศ
229 กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ นายวินยั รัตนวิเชียร
230 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ นายมนตรี สมเช้ือเวียง
231 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา นายมานะ ค  ารุณ
232 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง นางจ าเนียน คิดชอบ
233 กรมทรัพยากรธรณี นายจ าลอง อยูส่วสัด์ิ
234 กรมทรัพยากรธรณี นายจ าริน ชาอุ่น
235 กรมทรัพยากรธรณี นายคณิต จนัทร์มหา
236 กรมทรัพยากรน ้า นางกรรณิกา แสงอะโน
237 กรมทรัพยากรน ้า นางนวพร กลัวทานนท์
238 กรมทรัพยากรน ้า นางจนัทร์เพญ็ พิษณุพจน์
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239 กรมทรัพยากรน ้า นายวิชา พุม่เกตุ
240 กรมทรัพยากรน ้า นางฉวีวรรณ รัตนจนัทร์
241 กรมทรัพยากรน ้า นายศภุกร ทองค า
242 กรมทรัพยากรน ้า นายจ าลอง ทบัแกว้
243 กรมทรัพยากรน ้า นายสมหมาย พนัธจิ์ต
244 กรมทรัพยากรน ้า นายบญุชู เสือค าจนัทร์
245 กรมทรัพยากรน ้า นายวฒันา พลราชม
246 กรมทรัพยากรน ้า นายประดิษฐ ์ประวนันา
247 กรมทางหลวง นายทองผล นาคโนทศ
248 กรมทางหลวง นายสุรชยั สงวนพนัธ์ุ
249 กรมทางหลวง นางสุนิสา เพชรรัตน์
250 กรมทางหลวง นางวนัดี คุปตะวิริยะพานิช
251 กรมทางหลวง นายไชยภพ มาตฒิวฒัน์
252 กรมทางหลวง นายเฉลียว อ่อนเปร้ียว
253 กรมทางหลวง นายสมจิต หมอ้ทอง
254 กรมทางหลวง นายธงชยั ศิลโรจน์
255 กรมทางหลวง นางสถาบนั ชินธนวฒัน์
256 กรมทางหลวง นายต๋อง น่ิมสอน
257 กรมทางหลวงชนบท นายเทียนไชย เห้ียมจะบก
258 กรมทางหลวงชนบท นายพรชยั ศกัด์ิค  า
259 กรมทางหลวงชนบท นายอาคม พระบวับาน
260 กรมทางหลวงชนบท นายสญัญา วิจารณรงค์
261 กรมทางหลวงชนบท นางมนภร วฒันาวีรกุล
262 กรมทางหลวงชนบท นายประชา อินสุวรรณ
263 กรมทางหลวงชนบท นายพนัธ์ุยทุธ สุทศัน์ ณ อยธุยา
264 กรมทางหลวงชนบท นายสิงห์ รู้รอบ
265 กรมทางหลวงชนบท นายสมนึก สมบรูณ์
266 กรมทางหลวงชนบท นายอภิมุข ไพศรีรัตน์
267 กรมทางหลวงชนบท นายบดินทร์ เปาะแมรีซอ
268 กรมทางหลวงชนบท นายอิทธิพล ว่องไว
269 กรมทางหลวงชนบท นายประเวศน์ วณีสอน
270 กรมทางหลวงชนบท นางพชัรินทร์ ศรีโหร
271 กรมทางหลวงชนบท นายสมคิด บญุเนือง
272 กรมทางหลวงชนบท นายประเวียง ศรีโมรา
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273 กรมทางหลวงชนบท นายฉลอง ทองสุก
274 กรมทางหลวงชนบท นางสุขสม เสียงแจ่มใส
275 กรมทางหลวงชนบท นายอุทยั ศิลา
276 กรมทางหลวงชนบท นายสุกิจ ทองค าแสน
277 กรมทางหลวงชนบท นายนพ เครือค าขาว
278 กรมทางหลวงชนบท นายบญุรัตน์ แสงจนัทร์
279 กรมทางหลวงชนบท นายปฐพี ศรีผดุง
280 กรมทางหลวงชนบท นายบรรลือศกัร กตัพงษ์
281 กรมทางหลวงชนบท นายไชยา ช่ืนกรมรักษ์
282 กรมทางหลวงชนบท นายประยรู สุวรรณหอ้ย
283 กรมทางหลวงชนบท นายสุทิน อามินธร
284 กรมทางหลวงชนบท นายเฉลิมพล เป็นสุข
285 กรมทางหลวงชนบท นายชยัณรงค ์สถิตรัชตสถาพร
286 กรมทางหลวงชนบท นายบญุช่วย งามดี
287 กรมทางหลวงชนบท นายวุฒิ สอนเจริญทรัพย์
288 กรมทางหลวงชนบท นายมงคล เกตุสุวรรณ์
289 กรมทางหลวงชนบท นายอภิสิทธ์ิ ผดุงศรี
290 กรมทางหลวงชนบท นายประเสริฐ เพชรเลิศ
291 กรมทางหลวงชนบท นายสุรินทร์ น ้าทิพย์
292 กรมทางหลวงชนบท นายบญุธรรม วุฒิ
293 กรมทางหลวงชนบท นายอนนัต ์ขวญัรอด
294 กรมทางหลวงชนบท นางละมยั หงษท์อง
295 กรมทางหลวงชนบท นายสุเทพ เหล่ากาวี
296 กรมทางหลวงชนบท นายวินยั วนัขวญั
297 กรมทางหลวงชนบท นายชยัมงคล วรจกัร
298 กรมทางหลวงชนบท นายวินิจ จนัทร์แกว้
299 กรมทางหลวงชนบท นายค ารณ เกิดทอง
300 กรมทางหลวงชนบท นายบ ารุงชยั อินทร์ค  านอ้ย
301 กรมทางหลวงชนบท นายประกอบ สนัทดั
302 กรมทางหลวงชนบท นายสุเวท โยธาฤทธ์ิ
303 กรมทางหลวงชนบท นายวิชาญ ทองทิพย์
304 กรมทางหลวงชนบท นายไข่ นาเหมือง
305 กรมทางหลวงชนบท นายมานิต บญุเรือง
306 กรมทางหลวงชนบท นายชลิต เหลก็เพชร์
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307 กรมทางหลวงชนบท นางสมใจ สงสุรินทร์
308 กรมทางหลวงชนบท นายอ าพล ศรีนาค
309 กรมทางหลวงชนบท นายสุพรรณ สุมะหิงพนัธ์
310 กรมทางหลวงชนบท นางสาวสมศรี กล ่าสนอง
311 กรมทางหลวงชนบท นายวิโรจน์ พรรณโรจน์
312 กรมทางหลวงชนบท นายเจ๊ะหมดั เพช็ร์ขาว
313 กรมทางหลวงชนบท นายอรุณ นาคประเวศน์
314 กรมทางหลวงชนบท นายพิชิต ศรีเมืองบญุ
315 กรมทางหลวงชนบท นายสมนึก พงษพ์า
316 กรมทางหลวงชนบท นายสุรินทร์ ผดุผอ่ง
317 กรมทางหลวงชนบท นายราเมศ สมอาษา
318 กรมทางหลวงชนบท นายนิรุต พรหมอารักษ์
319 กรมทางหลวงชนบท นายประเทือง วงษช์ม
320 กรมทางหลวงชนบท นายพลัลภ เรณูขจร
321 กรมทางหลวงชนบท นายบรรจง แกว้ประดบั
322 กรมทางหลวงชนบท นายไสว โกสุม
323 กรมทางหลวงชนบท นายธ ารงค ์ปานชา
324 กรมทางหลวงชนบท นางจุลดา ไวยจะมี
325 กรมทางหลวงชนบท นายปราโมท นาคสุทธิ
326 กรมทา่อากาศยาน นายธรรมศกัด์ิ แกว้อ าไพ
327 กรมท่ีดิน นายล่วง วนัแกว้
328 กรมท่ีดิน นายจีระ เตม็ตาวงษ์
329 กรมท่ีดิน นายสิทธิโชค อุณหฤกษ์
330 กรมท่ีดิน นายสมศกัด์ิ ไชยพฒัน์
331 กรมท่ีดิน นางสาวสุจิตรา พิเศษศิลป์
332 กรมท่ีดิน นายจ ารัส จ  ารัสพนัธ์ุ
333 กรมท่ีดิน วิลาวรรณ ลิลา
334 กรมท่ีดิน นายเสน่ห์ สืบดี
335 กรมท่ีดิน นายสุรินทร์ ชา้งเยน็ฉ ่า
336 กรมธนารักษ์ นายสมโพธ์ิ แวดลอ้มญาติ
337 กรมธนารักษ์ น.ส.มาลี ชาติแขก
338 กรมธนารักษ์ นางวีณารัตน์ คนัทรัพย์
339 กรมธนารักษ์ น.ส.นิตยา โพธิสาร
340 กรมธนารักษ์ นางดุษณี สวนจนัทร์
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341 กรมธนารักษ์ นางณัฐถา งามสมโสต
342 กรมธนารักษ์ นางปราณี พจน์ประสาท
343 กรมธนารักษ์ นายดุสิต ประพนัธเสน
344 กรมธนารักษ์ นายนนัตชยั พารุ่ง
345 กรมธนารักษ์ นางอนงนาฎ พิชิตวิทยา
346 กรมธนารักษ์ นางกญัจนา ทองมัง่
347 กรมธนารักษ์ นางสุรินทร์ เขียนสุวรรณ
348 กรมธนารักษ์ น.ส.นนัทินี ภทัรเศรณี
349 กรมธนารักษ์ นายประเสริฐ เหล่ือมศรีจนัทร์
350 กรมธนารักษ์ นายพิธิวตั ศรีอาษา
351 กรมธนารักษ์ นายสงวน ดวงกางใต้
352 กรมธนารักษ์ นางชลลดา ประพนัธเสน
353 กรมธนารักษ์ นางสาวจุรีย ์เพช็รพลู
354 กรมธนารักษ์ นายสุทธิพงษ ์จุลเสน
355 กรมธนารักษ์ นางบงัอร กนัประเสริฐ
356 กรมธุรกิจพลงังาน นายวิโรจน์ บญุเลิศ
357 กรมธุรกิจพลงังาน นายพงษเ์ผา่ นานิล
358 กรมธุรกิจพลงังาน นางอารีย ์หอยสงัข์
359 กรมบงัคบัคดี นายประพาส กนัตวิรุฒ
360 กรมบงัคบัคดี นายวุฒิศกัด์ิ ณ อุบล
361 กรมบงัคบัคดี นายประโยชน์ ใจเพช็ร์
362 กรมบงัคบัคดี นายสมศกัด์ิ ทรัพยพ์ญา
363 กรมบงัคบัคดี นายวฒันา ชูสงัข์
364 กรมบงัคบัคดี นายสมมารถ มากเพง็
365 กรมบงัคบัคดี นายสุทธินนัท ์ไมไ้หว
366 กรมบงัคบัคดี นายประพนัธ ์ชดัเจน
367 กรมบงัคบัคดี นายอดุลย ์ปัญจบรีุ
368 กรมบญัชีกลาง นายสมาน ก่ิงกาหลง
369 กรมบญัชีกลาง นายสุรชยั จนัทร์ทรง
370 กรมบญัชีกลาง นายสมคิด ศรีอ่วม
371 กรมบญัชีกลาง นายบรรจบ เอ่ียมย ัง่ยนื
372 กรมประมง นายสมชาย ช่ืนนอ้ย
373 กรมประมง นายสมชาย ขวญัอยู่
374 กรมประมง นายสมชาย แกว้อ าไพ
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375 กรมประมง นายวิชยั เปรมจิตต์
376 กรมประมง นายสุพฒัน์ โพธิไพจิตร
377 กรมประมง นายจ ารัส ทองสุข
378 กรมประมง นายสนัน่ เลือดขนุทด
379 กรมประมง นายสมคิด ปลอ้งอว้น
380 กรมประมง นายสมชาย สมุทคีรี
381 กรมประมง นายแสง เทียมเมฆ
382 กรมประมง นายชยัพร สวสัด์ิพงษ์
383 กรมประมง นางปรีดา จุลมณีโชติ
384 กรมประมง นายเผด็จ นาคเกษม
385 กรมประมง นายธนาพล มูลสงัข์
386 กรมปศสุตัว ์(กองคลงั) นางกนก วงษดี์
387 กรมปศสุตัว ์(กองคลงั) นายสมบญุ วงษส์ว่าง
388 กรมปศสุตัว ์(กองคลงั) นายภูริเชษฐ ์ศิลา
389 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั นายธรรมนูญ ผลเตม็
390 กรมป่าไม้ นายพฒันา เฉียงตะวนั
391 กรมป่าไม้ นายร าพรรณ หน่อพรหม
392 กรมป่าไม้ นายประไพ วงศค์  าภู
393 กรมป่าไม้ นายสมชาย ไชยพิเนตร
394 กรมป่าไม้ นายสุทธิศกัด์ิ เพช็รหวน
395 กรมป่าไม้ นางบญุมณี โมจ่้าง
396 กรมป่าไม้ นายบวัลอง พลทะยาน
397 กรมป่าไม้ นายวีระพล พลทะยาน
398 กรมป่าไม้ นายสมนึก ชยัราช
399 กรมป่าไม้ นายประมวล หงษท์อง
400 กรมป่าไม้ นายท านอง นวลช่ืน
401 กรมป่าไม้ ล  าดวน เช้ือเมืองพาน
402 กรมป่าไม้ นายสุวฒัน์ บตุรการ
403 กรมป่าไม้ นายพิน จุลลางกูร
404 กรมป่าไม้ นายหล ่า เซาะก่าน
405 กรมป่าไม้ นางสาวฐิติภสัร์ ธนปานรัตน์กุล
406 กรมป่าไม้ นายวิรัช ดุสรพนัธ์
407 กรมป่าไม้ นายดิเรก ทองสุข
408 กรมป่าไม้ นายไพฑูรย ์ขวญัดี
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409 กรมป่าไม้ นายอนนัต ์หมุนหวาน
410 กรมป่าไม้ นายประเวทย ์รบศึก
411 กรมป่าไม้ นายบญุจนัทร์ ใจดี
412 กรมป่าไม้ นายไพรัช กนัระวงัชยั
413 กรมป่าไม้ นายนิสาด เหล่าคนคา้
414 กรมป่าไม้ นายจ านงค ์กนัทมาดา
415 กรมป่าไม้ นายสุวฒัน์ ดิษฐวิบลูย์
416 กรมป่าไม้ นายอรัญ โนจิตร
417 กรมป่าไม้ ปราณีต เรืองศรี
418 กรมป่าไม้ นายลคร ทลูพทุธา
419 กรมป่าไม้ นางกนกรัตน์ ร าไพรุจิพงศ์
420 กรมป่าไม้ นายธีระศกัด์ิ ธานี
421 กรมป่าไม้ นายถวิล หลา้ก ่า
422 กรมป่าไม้ นางชญาน์นนัท ์ภาวารี
423 กรมป่าไม้ นายเกรียงศกัด์ิ ศรีภูวงศ์
424 กรมป่าไม้ นางขวญัเรือน อคัรศรีวร
425 กรมป่าไม้ นายสมควร มาเมือง
426 กรมป่าไม้ นายวิชิต เรียนพิมพ์
427 กรมป่าไม้ นายจ าลอง เพชรมัง่
428 กรมป่าไม้ นายสมเกียรติ เสนานุช
429 กรมป่าไม้ นายสมศกัด์ิ อน้กระโทก
430 กรมป่าไม้ นางสาวประภาพรรณ ชุมภู
431 กรมป่าไม้ นายไชยวิทย ์สุวรรณพงษ์
432 กรมป่าไม้ นายชยัสิทธ์ิ นิตยสุ์ข
433 กรมป่าไม้ นายสมเกียรติ มุกดาหาร
434 กรมป่าไม้ นายสามารถ อรุณโชติ
435 กรมป่าไม้ นายประสงค ์ชูทอง
436 กรมป่าไม้ นายมนสัชยั เชียงสากุล
437 กรมป่าไม้ นายสุเมธ บ ารุงเจียม
438 กรมป่าไม้ นางพรรณี ถ่องจ าเนียร
439 กรมป่าไม้ นายเรืองศกัด์ิ ดีดนอ้ย
440 กรมป่าไม้ นายทองทศ กุลอ้ึง
441 กรมป่าไม้ นายชาติชาย บวัเผียน
442 กรมป่าไม้ นายบญุช่วย ดาทอง
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443 กรมป่าไม้ นายบญุเกิด แกว้พิลา
444 กรมป่าไม้ นายสรชยั ผลาหาญ
445 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร้อยเอกรณชยั ยอดไกรศรี
446 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายจ าเริญ ทองรวง
447 กรมพลศึกษา นางกาญจนา คลา้ยสุด
448 กรมพลศึกษา นางรุ่งเรือง มะลิ
449 กรมพลศึกษา นางสาวกรรณิการ์ ดีบกุค  า
450 กรมพลศึกษา นายไพบลูย ์รักษพนัธ์
451 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางอนุกูล ฤทธ์ิเดช
452 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางปณุณภา สุริยะกุล
453 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางนพพร สาตร์ประไพ
454 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางสุกญัญา ไกรศกัด์ิศรี
455 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายชิระ เขม็เพช็ร์
456 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางนุกูล บญุขนัธ์
457 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางกญัญณัช ภูฆงั
458 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางจุฬาพร คงปรีชา
459 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางมาลินี ชยัฤกษ์
460 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางสาวอนุนาฏ อศัวเสนา
461 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางรังสิมา พนูจ าเนิน
462 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางอจัฉรา สดเจริญ
463 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางสาวพยอม สงัสะเกตุ
464 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางพรพรรณ เฉยภิรมย์
465 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางศิริวฒันา โมอ่อน
466 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายนพดล กาลเศรณี
467 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางทศันีย ์นพสูรย์
468 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางรัตนา แกว้ละเอียด
469 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางเสาวลกัษณ์ ยิม้ประเสริฐ
470 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายสรรพรัตน์ อ่อนเหล่
471 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางสมพร เชา้ฉ้อง
472 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายจรัญ ยิง่สม
473 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางสุภาณี รัตนรุ่งโสภณ
474 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) น.ส.ภกัคณิช บญุรมย์
475 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางทรรณพิวา จนัทร์แดง
476 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางมาลี พรามมา
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477 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางวารุณี คุม้ไข่
478 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายเสน่ห์ กล่ินดี
479 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายสมบญุ ไทรจ าปา
480 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางวฒันา วิบลูยสุ์ขสม
481 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายประธาน พนัธุภทัร
482 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางกมลลกัษณ์ พวงประเสริฐ
483 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายบญุชู สวนพรหม
484 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายบญุเก้ือ พลอยษะศรี
485 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางสุวรีย ์รอดทองค า
486 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางราตรี อภยั
487 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางสุรีรัตน์ พินส าเนียง
488 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายจะรินทร์ กร่ิมใจ
489 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางมยรีุ พลรัฐ
490 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางสุรีย ์พานทอง
491 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายมานะ แกว้พานิช
492 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางสมคิด วงศจ์  าปา
493 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายปฐมพงษ ์แสนรัก
494 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายวนัชยั น าสนธิ
495 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางชลดา พว่งศิลป์
496 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายไพฑูรย ์ตุม้แสงทอง
497 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) น.ส.ล าพนู นิตุธร
498 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายทรงชยั ทองศรี
499 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายแดง คุม้กลาง
500 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายสุภาพ ชูแกว้
501 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายสงัเกตุ ไมอ่้อนดี
502 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายอุทยั แขมค า
503 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายทองมี สร้อยศรี
504 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางบญุเพญ็ การพนัธา
505 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางกุลนิภา ทองแสง
506 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายประยงค ์วิลยั
507 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางสาวส่งศรี ประสูตรนาวิน
508 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายประเสริฐ พฤกษาโรจนกุล
509 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายบญุเรือง ชชัวงษ์
510 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางศศินภา ทองบา้นบอ่
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511 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางสาวจิตติมา หตัถกรรม
512 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายอนนัต ์ณ บางชา้ง
513 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางนวลใย น่ิมปิ
514 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางส าเนียง ล าใย
515 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางสุชาภทัร สานศิลปิน
516 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางมาลี นิมิตพงศพ์ร
517 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นางวรรณา กล่ินกุล
518 กรมพลาธิการทหารเรือ นางพิมพพ์ร เขียววิชยั
519 กรมพลาธิการทหารเรือ นางกฤษณา คงสนัทดั
520 กรมพลาธิการทหารอากาศ (พธ.ทอ.บนอ.) นางถนอมทรัพย ์ทองโคตร
521 กรมพลาธิการทหารอากาศ (พธ.ทอ.บนอ.) นางสุนนัทา แฟงสม
522 กรมพลาธิการทหารอากาศ (พธ.ทอ.บนอ.) นางสุณีย ์ถนอมจิตร์
523 กรมพลาธิการทหารอากาศ (พธ.ทอ.บนอ.) นายเอนก สานศิลปิน
524 กรมพลาธิการทหารอากาศ (พธ.ทอ.บนอ.) นายนพดล บญุอ ารุง
525 กรมพลาธิการทหารอากาศ (พธ.ทอ.บนอ.) นางณิชชาภทัร สถานสม
526 กรมพลาธิการทหารอากาศ (พธ.ทอ.บนอ.) นายอนุจินต ์จุย้ม่วงศรี
527 กรมพลาธิการทหารอากาศ (พธ.ทอ.บนอ.) นางวลันี ภาคยธนากุล
528 กรมพลาธิการทหารอากาศ (พธ.ทอ.บนอ.) นางศรีสุดา สืบแกว้
529 กรมพลาธิการทหารอากาศ (พธ.ทอ.บนอ.) นายปราโมท จนัทร์สุวรรณ
530 กรมพลาธิการทหารอากาศ (พธ.ทอ.บนอ.) นายสุรเชษฐ โกสลานนท์
531 กรมพฒันาท่ีดิน นายเสนาะ มีลือวนั
532 กรมพฒันาท่ีดิน นางประภา ไตลงัคะ
533 กรมพฒันาท่ีดิน น.ส.มาลี ถนอมกล่ิน
534 กรมพฒันาท่ีดิน นางนาฏยา เยน็วตัร
535 กรมพฒันาท่ีดิน นางละเอียด ทองมัง่
536 กรมพฒันาท่ีดิน นางภทัทิรา บวัสด
537 กรมพฒันาท่ีดิน นายบรรจบ พลบัพลี
538 กรมพฒันาท่ีดิน น.ส.สุทิศา ลีลาวณิชวฒัน์
539 กรมพฒันาท่ีดิน นางรัชนี หุตินนัทน์
540 กรมพฒันาท่ีดิน นายสมชาย น่ิมนอ้ย
541 กรมพฒันาท่ีดิน นายสมชาย เปลินศิริ
542 กรมพฒันาท่ีดิน นายขจรศกัด์ิ มุณีแกว้
543 กรมพฒันาท่ีดิน นางสุรางรัตน์ เจตน์เขตกิจ
544 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ นายสุเทพ สิงห์ปรีชา
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545 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ นายเมธี สมัพนัธ์
546 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน นายเล่ือน ขนัถม
547 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน นายณรงค ์เพ่ิมสมบติั
548 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน นายวลัลภ ใจรัก
549 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน นายฉลอง อ่อนส าอางค์
550 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน นางสุพฒันา อินมะเหง่ียม
551 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน นายสวาสด์ิ มัง่ค ัง่
552 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน นายชูรัตน์ เรืองสุขสุด
553 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน นายนิกา เกิดพนา
554 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน นางวรรณา อาชีวพฒัน์
555 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน นางสาวล าดวน พายะมงคล
556 กรมแพทยท์หารบก นายสวงค ์โพธิอาศยั
557 กรมแพทยท์หารบก นางเด่นนภา ใจท าดี
558 กรมแพทยท์หารเรือ นายสุเทพ กาเล่ียน
559 กรมแพทยท์หารเรือ นายไพฑูรย ์ปรางคท์อง
560 กรมแพทยท์หารเรือ นายวฒันา สุจริต
561 กรมแพทยท์หารเรือ นายชาคริต มีปรางค์
562 กรมแพทยท์หารเรือ น.ส.ชชัวรรณ ไชยรัตน์
563 กรมแพทยท์หารเรือ นายสายชล บวักล ่า
564 กรมแพทยท์หารเรือ นางกนกกร โพธ์ิทอง
565 กรมแพทยท์หารเรือ นางผไทมาศ ตน้แขม
566 กรมแพทยท์หารเรือ นายชยัยทุธ ครุฑธา
567 กรมแพทยท์หารเรือ นายอคัรเดช มงักรงาม
568 กรมแพทยท์หารอากาศ (พอ.บนอ.) นางนยันา ขอสินกลาง
569 กรมแพทยท์หารอากาศ (พอ.บนอ.) นายณรงค ์ทรัพยส์มบรูณ์
570 กรมแพทยท์หารอากาศ (พอ.บนอ.) นางสมพิศ ร่มสายหยดุ
571 กรมยทุธการทหารบก (ยก.ทบ.) นายสานิต เณรหนู
572 กรมยทุธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) นายประกอบ สิงห์ทอง
573 กรมยทุธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) นางพรทิพย ์นวะมี
574 กรมยทุธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) นายประสพชยั บวัพร
575 กรมยทุธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) นางภวิตา เช้ืออินตะ๊
576 กรมยทุธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) นายไพรัตน์ นวะมี
577 กรมยทุธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ.) นางบญุเรือน กล่ินน่ิมนวล
578 กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) นางวิภา ชา้งกอ้น
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579 กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) นางสุณี แฉ่งอารี
580 กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) นายสมคิด จ าปายอ้ย
581 กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) นางสาวอนุช หอมจนัทร์
582 กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) นางบงัอร หมอประเสริฐ
583 กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) นางอรกมล กลางสาทร
584 กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) นางสุพรรณ จิตรประวติั
585 กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) นางสุรินทร์ กลว้ยไม้
586 กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.) นางอรพิน พรหมมา
587 กรมโยธาธิการและผงัเมือง น.ส.จนัทร์เพญ็ กองแกว้
588 กรมโยธาธิการและผงัเมือง นายนิวตัร์ แกว้นิยม
589 กรมโยธาธิการและผงัเมือง นางขวญัเรือน ทองค า
590 กรมโยธาธิการและผงัเมือง นายสมโภชน์ อ  ่าบญุ
591 กรมโยธาธิการและผงัเมือง นายบรรจง โกษะ
592 กรมโยธาธิการและผงัเมือง นายเลก็ ตรีมงคล
593 กรมโยธาธิการและผงัเมือง นายนนท ์ประเทืองรัตน์
594 กรมโยธาธิการและผงัเมือง นางคมคาย พุม่ศรีเพช็ร์
595 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายณรงค ์ไข่ทอง
596 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นางเบญจมาศ เทศสถาน
597 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นางวิชุดาภรณ์ วรรณมาศ
598 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสิตาพร แจ่มแจง้
599 กรมวิชาการเกษตร นายพิชยั ผดุงตรี
600 กรมวิชาการเกษตร นายชูวิทย ์หงษท์อง
601 กรมวิชาการเกษตร นายโชติ สุขกุล
602 กรมวิชาการเกษตร นายอบ สุขกุล
603 กรมวิชาการเกษตร นายพรเลิศ เทศแดง
604 กรมวิชาการเกษตร นายธนารัตน์ ธรรมโกศล
605 กรมวิชาการเกษตร นางส าราญ ผดุงธรรม
606 กรมวิชาการเกษตร นางสาวอวยพร เทียนเถ่ือน
607 กรมวิชาการเกษตร นายผดุง เจา้สุวรรณ์
608 กรมวิชาการเกษตร นางเท่ียง นาระหดั
609 กรมวิชาการเกษตร นายยคุลรัตน์ สุวรรณ
610 กรมวิชาการเกษตร นายสุนทร แก่นแกว้
611 กรมวิชาการเกษตร นางจงกล ช่ืนวจีธรรม
612 กรมวิชาการเกษตร นางประชุม นุย้จ  านลั
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613 กรมวิชาการเกษตร นางจิตตินนัท ์ลุผกัชี
614 กรมวิชาการเกษตร นายวิราช ศรีจัน่
615 กรมวิชาการเกษตร นางอจัฉรา นิลเล่ือม
616 กรมวิชาการเกษตร น.ส.นงเยาว ์เจริญสุข
617 กรมวิชาการเกษตร น.ส.ปัดทมุมา พรมรัตน์
618 กรมวิชาการเกษตร นายส าเนียง วรรณะ
619 กรมวิชาการเกษตร นายบญุรอด บวัดว้ง
620 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสมพร อ่ิมท่ีสุด
621 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายสุรัตน์ แหวนเพช็ร
622 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายนิเร็นย ์อน้กระโทก
623 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นายวชัสพนธ ์คมัภีระ
624 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นายวินยั ปัญจะทวี
625 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นายบวัพา งาคะเชนท์
626 กรมศิลปากร นายสมนึก พนัธน์ารา
627 กรมศิลปากร นายหาญณรงค ์เพียวอยู่
628 กรมศิลปากร นายอุดม วุฒิวิกยัการ
629 กรมศิลปากร นายนววิช คชเกร็ง
630 กรมศิลปากร นางพงศกร สงัขป์าน
631 กรมศิลปากร นายสมบติั ถนดักิจ
632 กรมศิลปากร นายอ านวย พวงดี
633 กรมศิลปากร น.ส.สมัฤทธ์ิ สงัขท์อง
634 กรมศิลปากร นายสุมล เทศเพญ็
635 กรมศิลปากร นางสมคิด สมัมาวุฒธิ
636 กรมศิลปากร นางพยงุ มีโชคชยั
637 กรมศิลปากร นายสุรศรี ชยัสิทธ์ิ
638 กรมศิลปากร นายสมบรูณ์ สมัภาลี
639 กรมศิลปากร นางนงรัตน์ เกรียงธนวิบลูย์
640 กรมศิลปากร นายประเวศน์ สุขสุสร
641 กรมศลุกากร นายสมบรูณ์ ภู่เพช็ร์
642 กรมศลุกากร นายมณฑล ฤกษดี์
643 กรมศลุกากร นายนิมิตร สวนศิริ
644 กรมศลุกากร นายสมศกัด์ิ สุขแจ่ม
645 กรมศลุกากร นายไพรินทร์ พฒุตาล
646 กรมศลุกากร นายวนัชยั ศรีศภุโชค
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647 กรมศลุกากร นายพงศ ์ทองอินทร์
648 กรมส่งเสริมการเกษตร นายทรัพย ์ศรศรี
649 กรมส่งเสริมการเกษตร นายเฉลิมศกัด์ิ ลอยเน่ือง
650 กรมส่งเสริมการเกษตร นายทองสุข นิลเลิศ
651 กรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญชยั รัศมิทตั
652 กรมส่งเสริมการเกษตร นายวิค เริงร่ืน
653 กรมส่งเสริมการเกษตร นางทองสุข แจ่มกฐิน
654 กรมส่งเสริมการเกษตร นางอุดร รักษาราษฎร์
655 กรมส่งเสริมการเกษตร นางอุบล ใบมาก
656 กรมส่งเสริมการเกษตร นางสาววิมล เนตรลอ้มวงศ์
657 กรมส่งเสริมการเกษตร นายอิทธิพล ภกัดีพิพฒัน์
658 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ นายยงยทุธ ศรีแจ่มดี
659 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ นายสมทรง วงษก์ณัหา
660 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ นายวฒันะ อนัสะโก
661 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน นายประเทือง ศรีประศาสตร์
662 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม นายช่ืน เสาะแสวง
663 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม นางฐิตินนัท ์เหมือนญาติ
664 กรมส่งเสริมวฒันธรรม นางอมัพวรรณ แกว้เกตุ
665 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางชลธิชา ภมะราภา
666 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางขนิษฐา กองวิสยัสุข
667 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายกอมารอดิน มุกดาสวสัด์ิ
668 กรมส่งเสริมสหกรณ์ น.ส.ชุลีพร ศรีกวีราช
669 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายนิกร กาบเขียว
670 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสุรางค ์งามวงศ์
671 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสมหวงั แกว้คงคา
672 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางพรทิพย ์มุขจีน
673 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม น.ส.อารีรัตน์ กระต่ายเพช็ร์
674 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางบงัอร ภู่เพช็ร์
675 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวอญัญารัตน์ ร้อยสมมุติ
676 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายอ านวย มีนิสยั
677 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวกรกมล บญุมี
678 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายผดุง เกิดช่าง
679 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสุรินทร์ ม่วงนอ้ย
680 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายไพฑูลย ์นาคสุวรรณ
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681 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวสุนทร จ าแนกสาร
682 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ (ส านกับริหาร) นางสาวสุณี เพญ็นาท
683 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ (ส านกับริหาร) จ.ส.ต.ประจกัษ ์เทพมณี
684 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ (ส านกับริหาร) นางจ ารัส จนัทร์ใบเลก็
685 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ (ส านกับริหาร) นางสุมาลี จุฬาทิพย์
686 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ (ส านกับริหาร) นางเพียงใจ เยาวโรจน์
687 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ (ส านกับริหาร) นายวรุตม ์ฉอสวสัด์ิ
688 กรมสรรพากร นางสาววริษฐา โตสง่า
689 กรมสรรพากร นางสาวปองทิพย ์ชยัสวสัด์ิ
690 กรมสรรพากร นายธนพล เชยชมศรี
691 กรมสรรพากร นางสาวรัตนา ฉิมนอ้ย
692 กรมสรรพากร นางอนุรัตน์ ปรางทอง
693 กรมสรรพากร นางสาวอรษา นารถอุดม
694 กรมสรรพากร นายถนอม เกิดจนัทร์สว่าง
695 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายบณัฑิตย ์ชาลีรัตน์
696 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสาวชมยัพร เลานวฒันา
697 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสุภาภรณ์ นิธิวุฒิ
698 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสมยศ ขนุทอง
699 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางธนัยนนัท ์สุทธิเนติวิทย์
700 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางฐิตินนัท ์วิลาวงศ์
701 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางทิพวรรณ ขนัทอง
702 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางฐิตาพร พกุเผ่ือน
703 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายชยัณรงค ์อาลยัศิลป์
704 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางจนัทิรา จนัทะยานี
705 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายขจร พิมพิชยั
706 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางพรสิริ ฐิตะสุต
707 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางณัฐฐินนัท ์อุมสัเถียร
708 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสาวสุลาวณั ภู่ระหงษ์
709 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสาวิตรี กาบแกว้
710 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสุระศกัด์ิ จ้ีเพชรงาม
711 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายอนุชิต ทะนุ
712 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางกมลศิริ ยิง่โสภณ
713 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายกรกิจ อาทิตย์
714 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสมหมาย โพธิมาก
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715 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสายพิน ฉายวิเชียร
716 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางนวพร ทองสุวรรณ
717 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสุนทร หร่ังกลัน่
718 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายชาญ ยงัเจริญ
719 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสุรศกัด์ิ สมบรูณ์
720 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสมปรารถนา หยกิประเสริฐ
721 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางจุไรรัตน์ พิไลพนัธ์
722 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสาวองุ่น กองแกว้
723 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายประวิทย ์ต่ายตระกูล
724 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสาววรณัน วุฒิโต
725 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสมศกัด์ิ หมนันุ่ม
726 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายเฉลียว มากปาน
727 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางฉตัรวีรยา กุลฉตัรณิชศิริ
728 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสาวจินตนา หนุนภกัดี
729 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสุรพล หมอ้สุวรรณ
730 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายพิสิฏฐ พวงค า
731 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายนรินทร์ บญุเกิด
732 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางนิลปัทม ์พลบปุผา
733 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางนภาทิพย ์นาควิเชียร
734 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายไพโรจน์ นพพนัธ์
735 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสาวอจัจิมา รัตนกุล
736 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสาวสุพชัรี วิสิฐพนัธ์ุ
737 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสนัตศิ์ริ ชัง่ชุน
738 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายดิเรก อ่องกล่ิน
739 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายศิริ วงษฤ์ทธ์ิ
740 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายอ านาจ เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา
741 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางจิตรา มิม  าพนัธ์
742 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายพรชยั สอดแจ่ม
743 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางพะเยาว ์บวัเผ่ือน
744 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางสุภาพร สงัขเ์ผ่ือน
745 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสมชาย อ้ึงเซง้
746 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายชาญไชย แกว้รอด
747 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายไพฑูรย ์หอมชู
748 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสุภชยั จนัทร์วงษ์
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749 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายรังสรรค ์ศรีสวสัด์ิ
750 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางขจีรัตน์ จนัทร์ดดั
751 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสุธี เนตรทศัน์
752 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายประสิทธ์ิ มัน่แน่
753 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายศรีค  ารณ สาระเกษ
754 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นางอพิชญา จนัทร์หอม
755 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสหสัวรรษ ตระการดี
756 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) น.ส.มุกดา สุทธิอาคาร
757 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายอุดร ฤาชา
758 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสมพร รอดศรีสมุทร
759 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายธราธร อุมานนท์
760 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสุรศกัด์ิ วงศบ์ญุมาก
761 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสุนทร สุดสุย
762 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายชยัชนะ มาเนียม
763 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายกิระศกัด์ิ ค  าภา
764 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายวีระ แพงส าโรง
765 กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นายสุนนัท ์วงษสุ์วรรณ
766 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นายเมธา อน้โต
767 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นายธนดล บญุมัน่
768 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นายศรชยั นุชนาคา
769 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นายชุม ชมจุย้
770 กรมสรรพาวุธทหารเรือ นายประสิทธ์ิ เอ่ียมเชย
771 กรมสวสัดิการทหารบก (สก.ทบ.) นายเดชา จนัทร์จบั
772 กรมสวสัดิการทหารบก (สก.ทบ.) นายวินยั แจง้พลอย
773 กรมสวสัดิการทหารบก (สก.ทบ.) นายสามารถ ชาดี
774 กรมสวสัดิการทหารบก (สก.ทบ.) นางวรรณวิรัตน์ ทวีชยัวฒัน์
775 กรมสวสัดิการทหารบก (สก.ทบ.) นายประชา สุขกิจเจ
776 กรมสวสัดิการทหารบก (สก.ทบ.) นายสมศกัด์ิ ทองจนัทร์
777 กรมสวสัดิการทหารอากาศ (สก.ทอ.) นางธนัยชนก บินชยั
778 กรมสวสัดิการทหารอากาศ (สก.ทอ.) นายสมาน สวสัดิกุล
779 กรมสวสัดิการทหารอากาศ (สก.ทอ.) นายสนิท สวสัดี
780 กรมสวสัดิการทหารอากาศ (สก.ทอ.) นายสุทน นอ้ยตั้ง
781 กรมสวสัดิการทหารอากาศ (สก.ทอ.) นางวรรณี แสงลอย
782 กรมสวสัดิการทหารอากาศ (สก.ทอ.) นายถนอม รอดไสว
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783 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน นายมงคล รักษาสุข
784 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน นายกิติ พลายทอง
785 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน นายอุดม สระแกว้
786 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน นายสมยศ ชา้งพลาย
787 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน นางสมบญุ สุขสมพงษ์
788 กรมสารบรรณทหารบก (สบ.ทบ.) นางจารุรัตน์ แสนนาม
789 กรมสารบรรณทหารบก (สบ.ทบ.) นางสิรารมย ์ประสาทสิทธ์ิ
790 กรมสารบรรณทหารบก (สบ.ทบ.) นางจินตนา สายฉวี
791 กรมสารบรรณทหารอากาศ (สบ.ทอ.) นายสมัพนัธ ์ใสศรีสุข
792 กรมสารบรรณทหารอากาศ (สบ.ทอ.) นายบญุธรรม จงป้ัน
793 กรมสารบรรณทหารอากาศ (สบ.ทอ.) คุณจรรยา จิตรหวล
794 กรมสารบรรณทหารอากาศ (สบ.ทอ.) นางบญุสม ดินม่วง
795 กรมสารบรรณทหารอากาศ (สบ.ทอ.) อรุณี พานบวั
796 กรมสารบรรณทหารอากาศ (สบ.ทอ.) นายสมพงษ ์ป๊ิบกลาง
797 กรมส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ (สอ.ทอ.) นายรังสรรค ์มีทรัพย์
798 กรมส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ (สอ.ทอ.) นายผอ่ง จิตรีวาสน์
799 กรมส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ (สอ.ทอ.) นายธะเนศพล พลอยสระศรี
800 กรมส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ (สอ.ทอ.) นายวิรัตน์ กิริยา
801 กรมส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ (สอ.ทอ.) นายสุวิทย ์กองรอด
802 กรมอนามยั นางวรนุช ยาวิไชย
803 กรมอนามยั นางอ านวย สง่าใจ
804 กรมอนามยั นางนิตยา ราชอาจ
805 กรมอนามยั นางบญุเตือน จนัทร์เช้ือ
806 กรมอนามยั นายประพด รักสกุล
807 กรมอากาศโยธิน (อย.) นางนนัทารัตน์ เฉลยทิพย์
808 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ นางบญุธรรม อรัญมาศ
809 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ นางสาวอจัฉรา ชยัปรีชา
810 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ นายด าเนิน ภิบาลบตุร
811 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ นายสุรินทร์ เต้ียเนตร
812 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ นายเรวตั หีตจนัทร์
813 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ น.ส.ปราณี ยอดวิมล
814 กรมอุตุนิยมวิทยา นายสุพรรณ วงศาวิเศษ
815 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นางนงลกัษณ์ ภูโต
816 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายวิคม บรรดา
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817 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช ประทีป นอ้ยสุวรรณ
818 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายสายณัห์ หนูบตุร
819 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายการุณ ค  าวาศรี
820 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายชาติ สุวรรณพนัชู
821 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายมนสั แสงเทียน
822 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายระพิน พนูฟัก
823 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายภาษี แสนโภชน์
824 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นางไพรินทร์ ทองเป้ีย
825 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นางสุกญัญา ดีดา
826 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายมูล ปันลงั
827 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายสุจิน สุนนัตา
828 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายค ารณ ม่วงช่ืน
829 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายประสงค ์โนรีเวช
830 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นางมุกดา พงษเ์พช็ร
831 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นางสาวจรัสศรี นนทวงศ์
832 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายสมศกัด์ิ บรูะเพง็
833 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นางสาวบษุยา ไชยเพ่ิม
834 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช อารีย ์จนัทร์สุข
835 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายสุชีพ สมณี
836 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นางล าพลู ประชิตครบรีุ
837 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายนิโรฒ แปงลว้น
838 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายณัฏฐกิตต์ิ สุขสวสัด์ิ
839 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช รุ่งรัตน์ ทองส่งโสม
840 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นางสาวพรรพิศ เรืองรอง
841 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายมานพ เฮ้ียนชาศรี
842 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นางสาวณัฐวรรณ เทพเสนา
843 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายไทยเลิศ เกษรทอง
844 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นางนิตยา แดงช่วง
845 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายช านาญ พ่ึงชู
846 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นายสุธรรม พนัธ์ุมณฑา
847 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช น.ส.พรพิศา ภกัดีอกัษร
848 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธุพื์ช นางสุมาวดี พงษไ์ชย
849 กรมอู่ทหารเรือ นายสุเทพ สิทธิชาติ
850 กรมอู่ทหารเรือ นายธีระชาติ พรรัตน์
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851 กรมอู่ทหารเรือ นายสุเทพ บญุเหมือน
852 กรมอู่ทหารเรือ นายวิจารณ์ เพช็รพนัธ์ุ
853 กรมอู่ทหารเรือ นางปราณี สว่างอารมย์
854 กรมอู่ทหารเรือ นายเกรียงศกัด์ิ เป่ียมสุวรรณ
855 กรมอู่ทหารเรือ นายประนอม พนัธเ์ต้ีย
856 กรมอู่ทหารเรือ นางมนตเ์ลิศลกัษณ์ ฉิมพลี
857 กรมอู่ทหารเรือ นายวนัชยั พิพฒันาพร
858 กองก ากบัการต ารวจน ้า นายสามารถ จิตรพิลา
859 กองก ากบัการต ารวจภูธรภาค 3 นางกรรณิการ์ ศรีสุระ
860 กองบญัชาการกองทพัอากาศ นางจิตรา แกว้ฉาย
861 กองบญัชาการช่วยรบท่ี 2 (บก.บชร.2) นางณรัตน์นนัท ์วนัเปล่ียนสี
862 กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล นางผกากรอง นนทเปาระยะ
863 กองบิน 1 นายสมทรง แกว้วงัวร
864 กองบิน 1 นางสุวรรณ แพงวงษ์
865 กองบิน 21 นางเตม็ดวง เทียบคุณ
866 กองบิน 21 นางลาวลัย ์โภคทรัพย์
867 กองบิน 21 นางจนัทิมา ไวยพารา
868 กองบิน 21 นายส าราญ ทองพิทกัษ์
869 กองบิน 23 นางบญุมี อ  ่าศรี
870 กองบิน 4 นางศรีนารถ หุ่นเจริญ
871 กองบิน 4 นายสุนทร อินสว่าง
872 กองบิน 4 นางเสมอ ทรัพยเ์อนก
873 กองบิน 4 นายทิม มัน่พรม
874 กองบิน 4 นายนพพร สุวรรณรัญ
875 กองบิน 4 นายวิโรจน์ ทรงรุ่งเรือง
876 กองบิน 46 นายไพรัช สุขขะนสั
877 กองบิน 46 นายประสิทธ์ิ สุขศิริ
878 กองบิน 6 นายทองแดง บนัดร
879 กองบิน 7 นางวารี บญุซา้ย
880 กองบิน 7 นางกะดงังา ภกัดีสุวรรณ์
881 กองบิน 7 นางรัตยา คลา้ยบาง
882 กองบิน 7 นางสุดา ทองมา
883 กองบิน 7 นางอาภรณ์ มีลือ
884 กองบิน 7 นายเกียรติศกัด์ิ หลานวงษ์
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885 กองเรือยทุธการ นางสาวสุนีย ์เช้ือบวั
886 กองเรือยทุธการ นางเตือนใจ อินทรวิกะสิต
887 กองเรือยทุธการ นางสาวญาณภาดา ปานบา้นแพว้
888 กองเรือยทุธการ นางจนัทร์เทือง แกว้แกมสุวรรณ
889 กองเรือยทุธการ นางสาวถิรารัตน์ บญุทรง
890 กองโรงงานวตัถุระเบิด นายอุทยั ชูวงษ์
891 กองโรงงานวตัถุระเบิด นายสุรพล สมัมาวรณ์
892 กองโรงงานวตัถุระเบิด นางสมควร มีสมเดช
893 กองโรงงานวตัถุระเบิด นายสุรเชฐ อว้นล ่า
894 กองโรงงานวตัถุระเบิด นายสมโภช คชเพต
895 กองโรงงานวตัถุระเบิด นายสมประสงค ์เทียมใหม่
896 กองโรงงานวตัถุระเบิด นายธีรเดช สิงหโชติสุขแพทย์
897 กองโรงงานวตัถุระเบิด นางจรี สมัมาพรต
898 กองโรงงานวตัถุระเบิด นางมาลี สุวรรณ์ทร
899 กองโรงงานวตัถุระเบิด นางปัทมา เจริญสุข
900 แขวงการทางกรุงเทพ นายมลเทียน จนัทร์มงักร
901 แขวงการทางกรุงเทพ นายวนั พทุธบรูณ์
902 แขวงการทางกาญจนบรีุ-สุพรรณบรีุ (ท่ี 2) นายส าริด ดีนอ้ย
903 แขวงการทางชยันาท นายทดั รัตนโพธ์ิ
904 แขวงการทางชยันาท นายสมชาย นาคราช
905 แขวงการทางชยันาท นายสุเทพ พุม่จ  าปา
906 แขวงการทางเชียงรายท่ี 1 นายณะรินทร์ พ่ึงสุวรรณ์
907 แขวงการทางเชียงรายท่ี 1 นายวิชา อะทะวงศา
908 แขวงการทางเชียงรายท่ี 1 นายชาตรี ดารารัตน์
909 แขวงการทางเชียงรายท่ี 1 นายชยั อินตะ๊ยศ
910 แขวงการทางเชียงรายท่ี 1 นายช่อ มัน่คง
911 แขวงการทางเชียงรายท่ี 1 นางนิสากร ครุฑเหมาะ
912 แขวงการทางเชียงรายท่ี 2 นายก าจดั พงษด์า
913 แขวงการทางเชียงรายท่ี 2 นายสมบรูณ์ หอมนาน
914 แขวงการทางเชียงรายท่ี 2 นายสมเร็จ ปาละ
915 แขวงการทางเชียงรายท่ี 2 นายเทียม เทพแสน
916 แขวงการทางนครราชสีมาท่ี 2 นายประสาน ไมสนัเทียะ
917 แขวงการทางนครราชสีมาท่ี 2 นางสายหยดุ บ ารุงพล
918 แขวงการทางนครราชสีมาท่ี 2 นายส าเริง สุขสนิท
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919 แขวงการทางนครราชสีมาท่ี 2 นายเอกชยั กุลอ่อน
920 แขวงการทางนครราชสีมาท่ี 2 นายจรูญ โม่งปราณีต
921 แขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 2 (ทุ่งสง) นายสายญั เสนากสัป์
922 แขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 2 (ทุ่งสง) นายวิรัตน์ จีบโจง
923 แขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 2 (ทุ่งสง) นางล าดวน แกว้อ่อน
924 แขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 2 (ทุ่งสง) นายสฤษด์ิชยั จุลภกัด์ิ
925 แขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 2 (ทุ่งสง) นายเจริญ พลชนะ
926 แขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 2 (ทุ่งสง) นางพบั เปียแดง
927 แขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 2 (ทุ่งสง) นายสุรพงษ ์พลวารินทร์
928 แขวงการทางน่านท่ี 1 นายเจริญ ตนัติ
929 แขวงการทางน่านท่ี 1 นางฉวีวรรณ มงคล
930 แขวงการทางน่านท่ี 1 นายวีระชยั ทองมา
931 แขวงการทางน่านท่ี 2 นายอุดม สุนทร
932 แขวงการทางปทมุธานี นายธงชยั สระบวั
933 แขวงการทางพะเยา นายทองใบ อุนจะน า
934 แขวงการทางพะเยา นายสุพจน์ ตามล
935 แขวงการทางแพร่ นายพงครั์ตน์ ศรีเรือง
936 แขวงการทางแพร่ นายบญุมี จาอาบาล
937 แขวงการทางแพร่ นายบรรจง ลงณ์วงศกร
938 แขวงการทางแม่ฮ่องสอน นางจนัทร์เพญ็ วรรณสิทธ์ิ
939 แขวงการทางแม่ฮ่องสอน นายดวงสุทญั กาสุนนัท์
940 แขวงการทางแม่ฮ่องสอน นายเปล่ียน มาวิน
941 แขวงการทางแม่ฮ่องสอน นางสุภา เมืองพรหม
942 แขวงการทางลพบรีุท่ี 2 (ล านารายณ์) นายดอน สอนนอก
943 แขวงการทางลพบรีุท่ี 2 (ล านารายณ์) นายส าราญ บวัชุมสุข
944 แขวงการทางลพบรีุท่ี 2 (ล านารายณ์) นายประเสริฐ ยาดี
945 แขวงการทางล าปาง นางไพลิน เพ่ิมพลู
946 แขวงการทางล าปาง นายสุชาติ หมีวรรณ์
947 แขวงการทางล าพนู นางศิริพร เอมระดี
948 แขวงการทางล าพนู นายจรัส สุริยะ
949 แขวงการทางล าพนู นายธวชั ยะแกว้
950 แขวงการทางสกลนครท่ี 2 (สว่างแดนดิน) นายมานิตย ์เครือสวสัด์ิ
951 แขวงการทางสกลนครท่ี 2 (สว่างแดนดิน) นายสุรพงษ ์เสาศิริ
952 แขวงการทางสมุทรสาคร (ธนบรีุ) นายประเสริฐ สาระศะ
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953 แขวงการทางสมุทรสาคร (ธนบรีุ) นางสลกัจิต สนัโดษ
954 แขวงการทางสระแกว้ (วฒันานคร) นางพิศเพลิน แดงใส
955 แขวงการทางสระแกว้ (วฒันานคร) นายสุรพนัธ ์หงษท์องดี
956 แขวงการทางสระแกว้ (วฒันานคร) นายพจน์ กุลมงคล
957 แขวงการทางอุตรดิตถท่ี์ 1 นายธนเดช อินทรมาศ
958 แขวงการทางอุตรดิตถท่ี์ 1 นางธีรยา พุม่กุมารชยั
959 แขวงการทางอุตรดิตถท่ี์ 1 นายสุชิน วงัวิเศษ
960 แขวงการทางอุตรดิตถท่ี์ 1 นายปิระ ครองไกรเวช
961 แขวงการทางอุตรดิตถท่ี์ 2 นายเกษม แยม้วดั
962 แขวงการทางอุตรดิตถท่ี์ 2 นายปัญญาศกัด์ิ ชุมปัญญา
963 แขวงการทางอุตรดิตถท่ี์ 2 นายเฉลิม กล่ินล ายงค์
964 แขวงการทางอุตรดิตถท่ี์ 2 นางบญุช่วย ศรีอา้ย
965 แขวงทางหลวงกระบ่ี นายสมศกัด์ิ เครือเครา
966 แขวงทางหลวงกระบ่ี นายสุนทร เสดสนั
967 แขวงทางหลวงกระบ่ี นายสมปอง ทองสาม
968 แขวงทางหลวงกาญจนบรีุ นายรอด มัน่คง
969 แขวงทางหลวงกาญจนบรีุ นางนิชา หอมเยน็
970 แขวงทางหลวงกาญจนบรีุ นายสาคร มิตรางกูล
971 แขวงทางหลวงกาญจนบรีุ นายส าอาง เหลืองทอง
972 แขวงทางหลวงกาญจนบรีุ นายประสงค ์ปลีบตุร
973 แขวงทางหลวงกาญจนบรีุ นางศิโรรัตน์ จุลมูล
974 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ นายบญุคุณ เช้ือบญุมี
975 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ นายเสรี สุวรรณภกัดี
976 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ นายวรกิจ อรรคสาร
977 แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1 นายบญุรอด ทวงชน
978 แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 2 (ชุมแพ) นายค าพนัธ ์พลโยธา
979 แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 3 (บา้นไผ่) นายสงวน เคา้แคน
980 แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 3 (บา้นไผ่) นายประสิทธ์ิ เยน็สวสัด์ิ
981 แขวงทางหลวงจนัทบรีุ นางเสนาะ ทรามาตร์
982 แขวงทางหลวงจนัทบรีุ นายประสงค ์ค  าหวล
983 แขวงทางหลวงจนัทบรีุ นายสุรินทร์ ฉยัยา
984 แขวงทางหลวงจนัทบรีุ นายวิชยั แกว้วิจิตร
985 แขวงทางหลวงจนัทบรีุ นางการะเกด ศรายทุธพิชยั
986 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา นายแผน ตุ่มเจริญ
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987 แขวงทางหลวงชลบรีุท่ี 1 นายประเสริฐ ภู่แสงศรี
988 แขวงทางหลวงชลบรีุท่ี 1 นายวาสนา ปานศิริ
989 แขวงทางหลวงชลบรีุท่ี 1 นางสาวช่ืนจิตต ์สวสัดี
990 แขวงทางหลวงชลบรีุท่ี 2 นายสุรพล ทเุรียน
991 แขวงทางหลวงชุมพร นายมานะ สมส่วน
992 แขวงทางหลวงชุมพร นายปัญญา สุดธานี
993 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 นายทรัพย ์ขาวงาม
994 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 นายบญุส่ง ไอถิน
995 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 นายสมบรูณ์ ถาธง
996 แขวงทางหลวงตรัง นายจ าลอง โมเหลน้
997 แขวงทางหลวงตราด นางรัตนา ยนิดี
998 แขวงทางหลวงตราด นายอุดร ยงัธญัญา
999 แขวงทางหลวงตราด น.ส.ไพเราะ ไกรสมุทร
1000 แขวงทางหลวงตราด นางไพรวลัย ์กระจ่างฤกษ์
1001 แขวงทางหลวงนครปฐม นางพนิดา เคนหลา้
1002 แขวงทางหลวงนครพนม นายสุขไส โคต่อเนตร
1003 แขวงทางหลวงนครพนม นายสมพงษ ์อินรักษา
1004 แขวงทางหลวงนครพนม นายสมโภชน์ ผลบรูณ์
1005 แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 1 นายส าเริง เถียรชะน า
1006 แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 1 นายสายหยดุ โตสนัเทียะ
1007 แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 1 นายบญุยงั ทิพยส์นัเทียะ
1008 แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 1 นายสกั กองกระโทก
1009 แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 2 (ตากฟ้า) นายประเทือง ปานอยู่
1010 แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี์ 2 (ตากฟ้า) นายเฉลียว จนัทร์ฤทธ์ิ
1011 แขวงทางหลวงนนทบรีุ นายพินิจ ลอยใหม่
1012 แขวงทางหลวงบึงกาฬ นายค าภา วรสิงห์
1013 แขวงทางหลวงบึงกาฬ นายอุทิศ จิตร ารุณ
1014 แขวงทางหลวงบรีุรัมย์ นายนพรัตน์ จ  าปา
1015 แขวงทางหลวงบรีุรัมย์ นายวนัชยั แน่นอุดร
1016 แขวงทางหลวงบรีุรัมย์ นายวิเชียร เซรัมย์
1017 แขวงทางหลวงบรีุรัมย์ นายเฉลียว ยอ่ยไธสง
1018 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขนัธ ์(หวัหิน) นายส าราญ สว่างอารมณ์
1019 แขวงทางหลวงปัตตานี นายธีระ สงัขท์อง
1020 แขวงทางหลวงปัตตานี นายจเร พลูเงิน
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1021 แขวงทางหลวงพทัลุง นายพินิต บญุมา
1022 แขวงทางหลวงพทัลุง นายสมใจ ถาวรานุรักษ์
1023 แขวงทางหลวงพทัลุง นางสาวกนกพร ค  าขนุนุย้
1024 แขวงทางหลวงภูเก็ต นายเสริม จ าปาทอง
1025 แขวงทางหลวงภูเก็ต นายสนิท ควรกลา้
1026 แขวงทางหลวงภูเก็ต นายยนิดี ปราบสมุทร์
1027 แขวงทางหลวงมุกดาหาร นายอุดม วงษารี
1028 แขวงทางหลวงมุกดาหาร นางสมหวงั บญุกระสาน
1029 แขวงทางหลวงมุกดาหาร นายอนนัต ์กุลสุทธ์ิ
1030 แขวงทางหลวงมุกดาหาร นายค าตา กุลสุทธ์ิ
1031 แขวงทางหลวงยโสธร นายชาญชยั ชารีราษฎร์
1032 แขวงทางหลวงยะลา นายอาซิ เปาะอีแต
1033 แขวงทางหลวงยะลา นายวิชาญ วรรณพฤกษ์
1034 แขวงทางหลวงระนอง นายสมหมาย ยวนเกิด
1035 แขวงทางหลวงระนอง นายสุนนัท ์บวัจนัทร์
1036 แขวงทางหลวงระนอง นางภทัรศิริ พิเคราะห์ฤกษ์
1037 แขวงทางหลวงระนอง นายศิริศกัด์ิ ศิริเรศ
1038 แขวงทางหลวงระยอง นายเอกรินทร์ ธรรมถาวร
1039 แขวงทางหลวงระยอง นายไสว แว่วเสียง
1040 แขวงทางหลวงราชบรีุ นายมาโนช จานทอง
1041 แขวงทางหลวงราชบรีุ นายเฉลิม นุ่มรอด
1042 แขวงทางหลวงเลยท่ี 1 นางวรรษมน แสนใจวุฒิ
1043 แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 (ด่านซา้ย) นายเรืองเดช เรืองไพศาล
1044 แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 (ด่านซา้ย) นายสมชาย ศรีวฒันะ
1045 แขวงทางหลวงสตูล นายมนูญ ศรีวะปะ
1046 แขวงทางหลวงสตูล นายบญุสงค ์สงัเกตุ
1047 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ นางนิตยา โหมดวงษ์
1048 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ นายสุรินทร์ ทองเป้อ
1049 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ นายนิคม อาบสุวรรณ์
1050 แขวงทางหลวงสระบรีุ นายสมศกัด์ิ พิทกัษว์งศ์
1051 แขวงทางหลวงสระบรีุ นายแดง เฉลยชล
1052 แขวงทางหลวงสระบรีุ นายสมชาย โพธ์ิณะชาติ
1053 แขวงทางหลวงสุพรรณบรีุท่ี 1 นายอนนัท ์สูบเด็ง
1054 แขวงทางหลวงสุพรรณบรีุท่ี 1 นางสาวสมลกัษณ์ คชภูมิ
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1055 แขวงทางหลวงสุพรรณบรีุท่ี 1 นางสุนทร ชาวหว้ยหมาก
1056 แขวงทางหลวงสุพรรณบรีุท่ี 1 นายสมศกัด์ิ สีทองค า
1057 แขวงทางหลวงสุพรรณบรีุท่ี 1 นายประเชิญ การะเกตุ
1058 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พนุพิน) นายจรุง เลิศศกัด์ิวานิช
1059 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พนุพิน) นายลอยศกัด์ิ พนัธ์ุสวสัด์ิ
1060 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พนุพิน) นายศภุชยั สุขเมือง
1061 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พนุพิน) นายกมัพล ปานบ ารุง
1062 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พนุพิน) นายภิรมย ์นุย้เมือง
1063 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พนุพิน) นายสมโภชน์ ธิมากุล
1064 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1 (พนุพิน) นายไพฑูรย ์สุวรรณรัตน์
1065 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 3 (เวียงสระ) นายสุรพล รุ่งงามเวช
1066 แขวงทางหลวงสุรินทร์ นายสมบติั คงอุตส่าห์
1067 แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ นายสว่าง บญุเชิด
1068 แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ นายวิจิต ทาลา
1069 แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ นายรัศมี จอมหงษ์
1070 แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ นางลิขิต สินทรัพย์
1071 แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ นายค าตนั จตุรัส
1072 แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) นายประกาศ ช ามะลี
1073 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 1 นายสมศกัด์ิ จิตตสิ์งห์
1074 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี 2 นายโทน เอ้ือทาน
1075 แขวทางหลวงหนองคาย นายคร บตุรโคตร
1076 โครงการขยายการศึกษาของ ม .สงขลานครินทร์ท่ี จ.สุราษฎร์ธานี นางรัชดา ธนานุภาพไพศาล
1077 จงัหวดัทหารบกชุมพร นางวรรณา จนัเมธากุลวฒัน์
1078 จงัหวดัทหารบกเพชรบรูณ์ จารุรัช พรหมลทัธ์ิ
1079 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางสรัสพชั อฏัฐาคุณภคัชม
1080 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายพนม เกิดอยู่
1081 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางสมนึก บญุม่วง
1082 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายอรุณ บ ารุงราษฎร์
1083 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายวินยั เสือพอน
1084 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางสุมาลี ผลปราชญ์
1085 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายจุมพล ขนัทอง
1086 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางสม้จีน บญุเป่ียม
1087 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางอนงค ์พลูอ่อน
1088 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางวิไล บญุพามี
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1089 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายอดุลย ์ฉาวกระโทก
1090 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายสง่า หงษอิ์นทร์
1091 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางสมพร หาปัญนะ
1092 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายบญุทนั ลีลอ้ม
1093 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายสุนนั ชนะชยั
1094 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายสุรพล สงครามยศ
1095 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางปราณี ชิดดี
1096 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายสมบติั แสนชมช่ืน
1097 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายชาติชาย วงศภู์มิ
1098 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางประนอมใจ สุวรรณไตร
1099 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายสารัช พลูสมบติั
1100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางค าใบ ดวงสีดา
1101 ฐานทพัเรือสงขลา (สถานีทหารเรือสงขลา) นายกิตินนัท ์จนัทร์สมบรูณ์
1102 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายวิเชียร ไทยเสถียร
1103 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายส าราญ คงเมือง
1104 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายเสกสรรค ์พิชิตมารกุล
1105 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายธาตรี บญุสุทธิ
1106 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายสุนนัท ์นามประเทือง
1107 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายสมบติั อินฉุย
1108 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายมนตรี เชาวศิ์ริ
1109 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายทรงพล ไชยนุรักษ์
1110 ฐานทพัเรือสตัหีบ นางองัศณา สนศรีทอง
1111 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายอุเทศ ทองแดง
1112 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายสมชยั สาคร
1113 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายชยัชนะ แสนสุข
1114 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายรุ่งเกียรติ แสงกอน
1115 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายอดิศกัด์ิ นาคทอง
1116 ฐานทพัเรือสตัหีบ นางสิริรัฐ ชยัสิริพฒันา
1117 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายนริศ สายสาหร่าย
1118 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายพนูศกัด์ิ สุขบท
1119 ฐานทพัเรือสตัหีบ นางประไพ เจริญขวญัใจ
1120 ฐานทพัเรือสตัหีบ นางสุภาพ ไปล่ปลดทกุข์
1121 ฐานทพัเรือสตัหีบ นางเสาวนิตย ์มะลิวรรณ์
1122 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายอมร ลิขิต
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1123 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายเอนก จนัทร์ขาว
1124 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายรังสรรค ์น่วมทอง
1125 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายอนุพงษ ์นาคสุทธ์ิ
1126 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายสุขใจ ปราณนทัธี
1127 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายสุชาติ ชาวสวน
1128 ฐานทพัเรือสตัหีบ นางสาวกิตติวรรณ โชกิตติ
1129 ฐานทพัเรือสตัหีบ นางสาวดารุณี เวฬุวรรณ
1130 ด่านศลุกากรตากใบ นายพฒันา สุวรรณเดชา
1131 ด่านศลุกากรทา่ล่ี นายสนิท สาระวงษ์
1132 ด่านศลุกากรเบตง นายวาหะมะ เจ๊ะมะ
1133 ด่านศลุกากรภูเก็ต นายประเสริฐ ธรรมรงค์
1134 ด่านศลุกากรแม่สอด นายอธิษฐ ์จนัทร์สีทอง
1135 ด่านศลุกากรสุไหงโก-ลก นายมะวี อารอมะ
1136 ต ารวจภูธรจงัหวดัเชียงใหม่ นายจ าเนียร วิจิตรขจี
1137 ต ารวจภูธรจงัหวดับรีุรัมย์ นายมโน จอ้ยเจริญ
1138 ต ารวจภูธรจงัหวดัสตูล นายประเสริฐ ส าเร
1139 ต ารวจภูธรจงัหวดัสระบรีุ นายมนตเ์ทียน จนัทร์ผล
1140 ต ารวจภูธรจงัหวดัอ่างทอง นายส ารวย สุขเจริญ
1141 ต ารวจภูธรจงัหวดัอุบลราชธานี นายประจกัษ ์คุณภาที
1142 ต ารวจภูธรอ าเภอฝาง นายนิรันดร์ อยูสุ่ภาพ
1143 ทา่อากาศยานชุมพร นายสานิตย ์วรพนัธ์
1144 ทา่อากาศยานตรัง นายภิญโญ จนันุย้
1145 ทา่อากาศยานนครราชสีมา นายศลัยพจน์ ค  าประไพ
1146 ทา่อากาศยานนครศรีธรรมราช นายสุรวฒัน์ รัตนบษุย์
1147 ทา่อากาศยานนราธิวาส นางรอปีอะ บินบลูะ
1148 ทา่อากาศยานน่าน นายศรีนวล พลธนะ
1149 ทา่อากาศยานแพร่ นายชยัชาญ พร้ิงเพริด
1150 ทา่อากาศยานเลย นายวชัรพงษ ์ศรีมาจนัทร์
1151 ทา่อากาศยานสกลนคร นางทศันีย ์เมืองแทน
1152 ทา่อากาศยานสกลนคร นายสมยศ กรพนัธ์
1153 ทา่อากาศยานอุบลราชธานี นายวิเชียร แผลงฤทธ์ิ
1154 ทา่อากาศยานอุบลราชธานี นายวิเชษฐ แหยมเจริญ
1155 ท่ีท  าการปกครองจงัหวดักาฬสินธุ์ นายสถิตย ์ไพรสณฑ์
1156 ท่ีท  าการปกครองจงัหวดัมหาสารคาม นายศกุร์ พิมพไ์ชยงาม
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1157 ท่ีท  าการปกครองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายสมทบ หิรัญเรือง
1158 ท่ีท  าการปกครองจงัหวดัอุทยัธานี นายวิชิตย ์วฒันะโรจน์
1159 เทศบาลต าบลเสลภูมิ นายแก่นจนัทร์ ดีสงคราม
1160 นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ นายพล ค  านนท์
1161 นิคมสร้างตนเองควนขนุน จงัหวดัพทัลุง นางแววตา รุยวิชิต
1162 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ นายค าพนัธ ์สารภา
1163 นิคมสร้างตนเองบา้นกรวด จงัหวดับรีุรัมย์ นางดรุณี ขอ้ยุน่
1164 นิคมสร้างตนเองปราสาท อมัรา ฉิมงาม
1165 นิคมสร้างตนเองปราสาท นายคาวุธ หวงัเจริญ
1166 นิคมสร้างตนเองปราสาท นายแสง พนูผล
1167 นิคมสร้างตนเองพระแสง นายสุดใจ ชาตรี
1168 นิคมสร้างตนเองพิมาย นายบญุทิ้ง ช่างไม้
1169 นิคมสร้างตนเองสุคิริน จงัหวดันราธิวาส นายถวิล แพนพนัธ์ุอว้น
1170 นิคมสร้างตนเองหว้ยหลวง จงัหวดัอุดรธานี นายสมชาย แหวนครุฑ
1171 นิคมสร้างตนเองหว้ยหลวง จงัหวดัอุดรธานี นายชาตรี ไชยอินทร์
1172 แผนกสสัดีจงัหวดัระยอง นายประดิษฐ ละสา
1173 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไชยา น.ส.สุพาพิน หิรัญบรูณะ
1174 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย นางสมฤดี นนัตา
1175 มณฑลทหารบกท่ี 11 นางสาวจริยา พรมวงษา
1176 มณฑลทหารบกท่ี 11 นางประไพ ณ นคร
1177 มณฑลทหารบกท่ี 11 นางณัฐชนก เมฆะกูล
1178 มณฑลทหารบกท่ี 11 นางศิริพรรณ ทองศกัด์ิ
1179 มณฑลทหารบกท่ี 11 นางบญุนาค อ่อนอินทร์
1180 มณฑลทหารบกท่ี 11 นางสาวจริยา พลูเพ่ิม
1181 มณฑลทหารบกท่ี 12 นางณัฐกาญจน์ เลียบศิริ
1182 มณฑลทหารบกท่ี 12 นางประนอม สงัสมศกัด์ิ
1183 มณฑลทหารบกท่ี 12 นางอ าไพ ดวงจินดา
1184 มณฑลทหารบกท่ี 13 นางชลลดา แกว้สิทธ์ิ
1185 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายจรัญ พนัธน์าคา
1186 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายนที สาวนัดี
1187 มณฑลทหารบกท่ี 13 นางเยาวเรศ ชยักุล
1188 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายสุรินทร์ พ่ึงจาบ
1189 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายสมยศ ห่วงรักษ์
1190 มณฑลทหารบกท่ี 13 น.ส.สุรีพร เกตุศรีทอง
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1191 มณฑลทหารบกท่ี 13 นางสาล่ี สุขรอด
1192 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายประเสริฐ แสนลอ้ม
1193 มณฑลทหารบกท่ี 13 นางพิศมร สวสัดี
1194 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายส าโรง พิมพท์อง
1195 มณฑลทหารบกท่ี 14 นางประชิต สิงห์หาญ
1196 มณฑลทหารบกท่ี 14 นางราณี เพช็รหลิม
1197 มณฑลทหารบกท่ี 15 นางสาวก่ิงแกว้ นิลอ่อน
1198 มณฑลทหารบกท่ี 15 นางจนัทนา ตาลประเสริฐ
1199 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นางสมจินตนา สิงหล
1200 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นายวนัชยั ศรีสวสัด์ิ
1201 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นางพรลภสัทร์ ชวนชม
1202 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นายเสนาะ นิลมณี
1203 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นางสมพิศ พิทกัษส์งคราม
1204 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นายสุชาติ ทิพยเ์วช
1205 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นางสาวเสาวณีย ์สายประสิทธ์ิ
1206 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นายเอิญ ทองพนัธ์
1207 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นายชาญยทุธ ส าเภาทอง
1208 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นายธีระ หล่อเงิน
1209 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นางสมศรี กลัน่เกตุ
1210 มณฑลทหารบกท่ี 16 (จงัหวดัทหารบกราชบรีุ) นางธนภรณ์ ชมัภารีย์
1211 มณฑลทหารบกท่ี 17 นายบญุศรี ผาบจนัดา
1212 มณฑลทหารบกท่ี 18 นางคธัริยา สายโยธา
1213 มณฑลทหารบกท่ี 18 นายวินิก พนัธ์ุนอ้ย
1214 มณฑลทหารบกท่ี 18 นางวรางคณา วิชากร
1215 มณฑลทหารบกท่ี 18 นางกฤษณา อุ่นจิตร์
1216 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายสมเกียรติ ไวยวฒัถา
1217 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายเริงศกัด์ิ ดอกจนัทร์
1218 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายธวชั ข  าจนัทร์
1219 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายส ารวย เกยจอหอ
1220 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายสนัติชยั ไกรเพช็ร์
1221 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายชุมพล ชยัสิทธ์ิ
1222 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายเอกรัฐ บวัแกว้
1223 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายแผน หนากลาง
1224 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายอรรถพล อิทธิพลกุล
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1225 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายอุทยั อินพรมพะเนาว์
1226 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายอดิศกัด์ิ ช่วยค ้าชู
1227 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายธวชัชยั ทมุประสิทธ์ิ
1228 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายวิญญู วงษจ์นัลา
1229 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายชยัณรงค ์วงษจ์นัลา
1230 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายขาน พรมสิทธ์ิ
1231 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นางสุทิน นาราษฎร์
1232 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายมนู ขาวฉออ้น
1233 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายสงคราม ชมบวัทอง
1234 มณฑลทหารบกท่ี 21 (กรซย.ศอ.สพ.ทบ.) นายสุวิทย ์สิงห์รัมย์
1235 มณฑลทหารบกท่ี 21 (บก.มทบ.21) นางวรรณกร สุขษาสุณี
1236 มณฑลทหารบกท่ี 21 (บก.มทบ.21) นางเสมอแข สรสิทธ์ิ
1237 มณฑลทหารบกท่ี 21 (บก.มทบ.21) นางจนัทร์จรัส พิริยะกุล
1238 มณฑลทหารบกท่ี 21 (บก.มทบ.21) นายสวรรคท์ยั ลายบตุรศรี
1239 มณฑลทหารบกท่ี 21 (บก.มทบ.21) นางสาวศิริเพชร วชัรภูมิสิทธ์ิ
1240 มณฑลทหารบกท่ี 21 (แผนก 5 กคส.สพ.ทบ.) นายพยบั ผินสูงเนิน
1241 มณฑลทหารบกท่ี 21 (แผนก 5 กคส.สพ.ทบ.) นายหิรัญ รุณจกัร์
1242 มณฑลทหารบกท่ี 21 (แผนก 5 กคส.สพ.ทบ.) นายสุระชยั หยบิสูงเนิน
1243 มณฑลทหารบกท่ี 21 (โรงพยาบาลค่ายสุรนารี) นางอจัฉริยะภคั พรมรัตน์
1244 มณฑลทหารบกท่ี 21 (โรงพยาบาลค่ายสุรนารี) นางนิตยา แจ่มดอน
1245 มณฑลทหารบกท่ี 21 (โรงพยาบาลค่ายสุรนารี) นายส าเริง บญุเมือง
1246 มณฑลทหารบกท่ี 21 (โรงพยาบาลค่ายสุรนารี) นางอรวรรณ คอยสูงเนิน
1247 มณฑลทหารบกท่ี 21 (โรงพยาบาลค่ายสุรนารี) นางจินดาวรรณ วิรัติธมั
1248 มณฑลทหารบกท่ี 21 (โรงพยาบาลค่ายสุรนารี) นางมาลินี ประทมุศรี
1249 มณฑลทหารบกท่ี 22 นางสาวนิระวรรณ ศรีดาคุณ
1250 มณฑลทหารบกท่ี 22 นางสาววฒันา พาผล
1251 มณฑลทหารบกท่ี 22 นายประมวล ไตรยสุทธ์ิ
1252 มณฑลทหารบกท่ี 22 นายอุทิศ เนินทราย
1253 มณฑลทหารบกท่ี 23 นายบญุสวน แพนพา
1254 มณฑลทหารบกท่ี 23 นายธีรพนัธ ์กุลวงศ์
1255 มณฑลทหารบกท่ี 23 นายสุทธิชยั ช่วยศิริ
1256 มณฑลทหารบกท่ี 24 นางพรสวรรค ์ไพค านาม
1257 มณฑลทหารบกท่ี 24 นางพิศมยั โพธ์ิทรัพย์
1258 มณฑลทหารบกท่ี 24 นางมะลิ ชามนตรี
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1259 มณฑลทหารบกท่ี 24 นางประไพ เวทยานนท์
1260 มณฑลทหารบกท่ี 24 นางงามศิริ สงัขท์อง
1261 มณฑลทหารบกท่ี 24 น.ส.จิตตานนัท์ิ ปราชญศิ์ลป์
1262 มณฑลทหารบกท่ี 24 นายสฤษด์ิ วรรณสนธ์ิ
1263 มณฑลทหารบกท่ี 24 นางล ามร พรหมชมชา
1264 มณฑลทหารบกท่ี 24 นางวิชญา วงษแ์วง
1265 มณฑลทหารบกท่ี 31 นางจารุรัศม์ิ เกษมสิทธ์ิพงศา
1266 มณฑลทหารบกท่ี 31 นายทศพร ชูสิงห์
1267 มณฑลทหารบกท่ี 31 นายพงษเ์ทพ รุ่งสง่า
1268 มณฑลทหารบกท่ี 33 นายปรีดา อ่างเงิน
1269 มณฑลทหารบกท่ี 33 นางสุพตัรา อุตเจริญ
1270 มณฑลทหารบกท่ี 39 นางจรัสศรี อ่อนละมูล
1271 มณฑลทหารบกท่ี 41 นางสาวดรุณี ประดิษฐ์
1272 มณฑลทหารบกท่ี 41 นางปภาดา สถิตยภู์มิ
1273 มณฑลทหารบกท่ี 41 นางสุคนธ ์ช่วยรักษ์
1274 มณฑลทหารบกท่ี 41 นางสมฤดี ครุฑธามาศ
1275 มณฑลทหารบกท่ี 41 น.ส.มณีวรรณ ชีวะ
1276 มณฑลทหารบกท่ี 41 นางณัฐฐา แกว้ขาว
1277 มณฑลทหารบกท่ี 41 นางสาวมณีทิพย ์แกว้มณี
1278 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชยัภูมิ นายสิทธิชยั แกว้ไชโย
1279 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กองกิจการนิสิต กพส . นางธาวิตา เนตรเอ่ียมภูมิ
1280 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี นายสมศกัด์ิ สว่างสุข
1281 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี นายพรณรงค ์รุ่งกรุด
1282 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี นายสมพงษ ์หตัสระ
1283 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กพส . นางพเยาว ์ทรัพยป้์อมแกว้
1284 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กพส . นายทศพร บญุรังษี
1285 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะประมง นายเพ่ิมลาภ พลูเพ่ิมพนัธ์
1286 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะประมง นายประจวบ ภูมิขนอน
1287 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ นายณรงค ์มากหลาย
1288 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส . นายสมัพนัธ ์โสนุช
1289 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ นางทองปลิว คมสนั
1290 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ กพส . นายวิฑูรย ์ภาคสมบติั
1291 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ กพส . นางชุดา หวงัจนัทร์
1292 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ นายมานพ วดัเมือง
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1293 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ นางทองทิพย ์จารึกธรรม
1294 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน กพส . นายศกัดา แสงน ้ารัก
1295 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่นา กพส . นางสมใจ ค  าวงษ์
1296 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภาควิชาโรคพืช กพส . นายชิต ขยนังาน
1297 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสตัวบาล นายสุชาติ สุดสาคร
1298 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสตัวบาล นายสมพงษ ์ชุ่มใจ
1299 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสตัวบาล นายวิเชียร เอ่ียมทอง
1300 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสตัวบาล กพส . นายสุนนัเทพ พ่ึงอุทยั
1301 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สถานีวิจยัดอยปยุ นายบญุมี เพง็ไธสง
1302 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร นางสุภาพ เผา่กุ่ม
1303 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร นางเรณู วรรณาลยั
1304 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง ม .ก. กพส. นางสาวสุดใจ วรเลข
1305 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง ม .ก. กพส. นายณรงศกัด์ิ ค  าหอมกุล
1306 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ส านกังานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ นางสุวรรณ์ ชา้งเยน็ฉ ่า
1307 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ส านกัส่งเสริมและฝึกอบรม กพส . นางสมคิด รอดนอ้ย
1308 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ส านกัส่งเสริมและฝึกอบรม กพส . นายสุพรรณ พราทิตย์
1309 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ส านกัส่งเสริมและฝึกอบรม กพส . นายล าพนั ทองดี
1310 มหาวิทยาลยัเกษตศาสตร์ ภาควิชาพืชสวน กพส . นายสรศกัด์ิ ตรีอินทอง
1311 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นายนิรุจน์ ผิวพุม่
1312 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นายสุระชยั ศรีหนองกุง
1313 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นางวนัดี วรรณจงค า
1314 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นายไพโรจน์ ใจตรง
1315 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นายวนัดี นามสีฐาน
1316 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นายสมพงค ์ชาค ามูล
1317 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นางส ารวย จนัทร์เจิดแกว้
1318 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นายทองใสย ์จนัทร์ประเทศ
1319 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นายสงวน ศรีวงษา
1320 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นายปรีชา ฮาดชมภู
1321 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นายวิมุตต ์พงษก์ะพนัธ์
1322 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นางบญุญรัตน์ บญุกาวิน
1323 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นายบรรเลง หาทองค า
1324 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นางผอ่งโสภา สมปัญญา
1325 มหาวิทยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ี) นางลอง ศรีสารคาม
1326 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายประดิษฐ ์ถาลิปน
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1327 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พรรณี พรหมมา
1328 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายวีระเดช นิประพนัธ์
1329 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นางศิริณี ด ารงค์
1330 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายประเสริฐ สุวรรณปัญญา
1331 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นางประไพร เคร่ืองค า
1332 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายวลัลภ แกว้ปัญญา
1333 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายทองดี วิโรจน์
1334 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายเช้ือ วงคเ์สือ
1335 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายบรรจง เคร่ืองค า
1336 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายบญุธรรม บญุทา
1337 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นางสุภคั วรรณชยัสน
1338 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายเกษม ศรีมณี
1339 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายสุเทพ ยอดทองหลาง
1340 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายมงคล ยอดค าเหลือง
1341 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นางลินจง ตุย้แสน
1342 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายบญุสม บวัเหลือง
1343 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายวิสูตร์ ไชยวรศิลป์
1344 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายสุพล มูลวิไชย
1345 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายจรัล นพคุณ
1346 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายบญุเลิศ ผิวจนัทร์
1347 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายมานพ จนัทคลกัษณ์
1348 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นางวนิดา ดาเขียว
1349 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายวิวฒัน์ชยั ไชยชาญ
1350 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายยทุธ แกว้นอ้ย
1351 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายธวชัชยั ใจวงั
1352 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายอา้ย ปัญญากูล
1353 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ยพิุน เจริญทรัพย์
1354 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นางอ านวย ขีกลางดอน
1355 มหาวิทยาลยัทกัษิณ นายละมุล จนัทร์จะนะ
1356 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ นางสาวสมบติั ลือดารา
1357 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพฯวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ นายละมยั สงัฆมานนท์
1358 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพฯวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ นายสมจิตร เนียมสุข
1359 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพฯวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ นายจ านงค ์บิลรัมย์
1360 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพฯวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ นายสมชาติ หอมหงษ์
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1361 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพฯวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ นายสาด จนัทร์ศรี
1362 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ นายสมศกัด์ิ ทองแยม้
1363 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ นายนนัทชยั ชินาศยั
1364 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ นางสุธาทิพย ์เพญ็โพธ์ิ
1365 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร นายชาญชยั ธ ารงทรัพยส์กุล
1366 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร นายรังสรรค ์สรรพนา
1367 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร นายประพนัธ ์เวชสนัดรพงษ์
1368 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร นางอรุณี นรเศรษฐสิ์งห์
1369 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร นายทศวรณ์ คงทอง
1370 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร นางจินตนา มีสานุ
1371 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร นายประยงค ์ไชยสินธ์ุ
1372 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายา นายส าราญ อินจนัทร์
1373 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายา นายบญุชู เลิศมงคล
1374 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายา นายปราโมทย ์วรรณประภา
1375 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาวิทยาเขตน่าน นายวาท รุณตนั
1376 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาวิทยาเขตน่าน นายจนัทร์ กนัฟัน
1377 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาวิทยาเขตภาคพายพั จงัหวดัเชียงใหม่นายเฉลียว สมอินทร์
1378 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาวิทยาเขตล าปาง นายสนิท ปาละมะ
1379 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาวิทยาเขตล าปาง นางสาคร สุนาเคณ
1380 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราชนายประค า ศรีสุขใส
1381 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นายวนัเช้ือ มาพลู
1382 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัวิทยาเขตภาคใตจ้งัหวดัสงขล นายไพบลูย ์หนูประกอบ
1383 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ส านกังานอธิการบดี นายสุชาติ สุทธลกัษณ์
1384 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ส านกังานอธิการบดี นายสุรัตน์ บญุยวง
1385 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตนนทบรีุ นางอ าไพ แกสนัเทียะ
1386 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนีอนายจรัญ มะเริงสิทธ์ิ
1387 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนีอนายจรูญ ทบัจะบก
1388 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนีอนายวิจิตร จนัทกูต
1389 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ นายสิงห์ทอง คุม้จอหอ
1390 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายณรงค ์สิทธิวตั
1391 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นางเตือนใจ กองขนุจนัทร์
1392 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายบญุทิ้ง บญุปกครอง
1393 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นางพิกุล คงกล่อม
1394 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นางสุริยา เทศทอง
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1395 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายธีวฒั อมาตยสุนทร
1396 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นางเพลินพิศ วรามิตร
1397 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายสม ชาวประมยั
1398 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายสุรพงษ ์สุจินต์
1399 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายโชติศกัด์ิ กล ่าชา้ง
1400 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายมาโนช พรมราช
1401 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายสามารถ สวยสูงเนิน
1402 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายสมชาย อยูแ่ยม้
1403 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นางกลัญา ยิม้กมล
1404 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายด าเนิน สุภามงคล
1405 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายปรีชา แกว้ดวงตา
1406 มหาวิทยาลยันครพนม บ ารุง สว่างแกว้
1407 มหาวิทยาลยันครพนม นางจ าปี เทพกรรณ์
1408 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ นายวรรณ ไชยชาญ
1409 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ นางพฒัชรีย ์สุขสวสัด์ิ
1410 มหาวิทยาลยันเรศวร นายปราโมทย ์จีนขวั้น
1411 มหาวิทยาลยันเรศวร นายพีระ ทองแจง้
1412 มหาวิทยาลยันเรศวร นายบานเยน็ จนัทร์อิน
1413 มหาวิทยาลยันเรศวร นายเลา จนัทร์ดี
1414 มหาวิทยาลยันเรศวร นายจ าเนิน ลาวโสม
1415 มหาวิทยาลยันเรศวร นายสมชาย สิงหเดช
1416 มหาวิทยาลยับรูพา นายพล ซุ่นไล้
1417 มหาวิทยาลยับรูพา นายนิพล นิสยัสุข
1418 มหาวิทยาลยับรูพา นายวลัลภ ขาวเหลือง
1419 มหาวิทยาลยับรูพา นายสนิท พวงงาม
1420 มหาวิทยาลยับรูพา น.ส.ล าพรรณ์ วีศรี
1421 มหาวิทยาลยับรูพา นายเฉวียง ผกูสิน
1422 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายวิเชียร ทนัพรม
1423 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายกระสิน อนุอนั
1424 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายส าราญ โคตสมบติั
1425 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นายมานิต ศรีโทโคตร
1426 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ นางส าราญ อยูย่งค์
1427 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ นางจินดา วุฑฒวิภาต
1428 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ นางเบญญาภา มหามนตรี
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1429 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ นางสม้แป้น ชูสวสัด์ิ
1430 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ นายจิรศกัด์ิ ควรหาเวช
1431 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะเภสชัศาสตร์ นายชยัพร หาพร
1432 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะเภสชัศาสตร์ นายธีระศกัด์ิ บ  ารุง
1433 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายประสิทธ์ิ ซนัมิน
1434 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ นางสาวสุวรรณา ทองอยู่
1435 มหาวิทยาลยัมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ นางศิวนาถ ตรีพืชท์
1436 มหาวิทยาลยัมหิดล ศนูยส์ตัวท์ดลองแห่งชาติ นายส าเร็จ บรีุ
1437 มหาวิทยาลยัมหิดล ศนูยส์ตัวท์ดลองแห่งชาติ นายเจษฎา พรหมพิริยากูล
1438 มหาวิทยาลยัมหิดล สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม นางชลยัยก์ร บญุลอ้ม
1439 มหาวิทยาลยัมหิดล สถาบนัวิจยัโภชนาการ นายบรรจง ตรีวิสูตร
1440 มหาวิทยาลยัมหิดล สถาบนัวิจยัโภชนาการ นายด ารงค ์กล่ินบวั
1441 มหาวิทยาลยัมหิดล สถาบนัวิจยัโภชนาการ นางสาวณัฐชนก กอนวการ
1442 มหาวิทยาลยัมหิดล ส านกัอธิการบดี นางฐิติวรรณ อ่อนแยม้
1443 มหาวิทยาลยัมหิดล ส านกัอธิการบดี นายสุพตัร แกว้บญุเพ่ิม
1444 มหาวิทยาลยัมหิดล ส านกัอธิการบดี นายสมนึก แจง้เจียนหดั
1445 มหาวิทยาลยัมหิดล ส านกัอธิการบดี นายบญุเลิศ เงินอน้
1446 มหาวิทยาลยัมหิดล ส านกัอธิการบดี นายจิตติ โตสมัพนัธ์
1447 มหาวิทยาลยัมหิดล ส านกัอธิการบดี นายอนุกูล เอ่ียมองค์
1448 มหาวิทยาลยัมหิดล ส านกัอธิการบดี นางมะลิ เกิดบญุ
1449 มหาวิทยาลยัมหิดล ส านกัอธิการบดี นายสวสัด์ิ อาจมาก
1450 มหาวิทยาลยัมหิดล ส านกัอธิการบดี นายณรงคช์ยั นาคไร่ขิง
1451 มหาวิทยาลยัมหิดล ส านกัอธิการบดี นายกุมุท เกล้ียงล ายอง
1452 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย นายสิงห์แกว้ สมประสงค์
1453 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ นายสนัน่ อุตมา
1454 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ นายสุพจน์ บวัสุข
1455 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ นางนงคราญ มอญแสง
1456 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ นางสุวรรณา โกมลบณุย์
1457 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ นายสุทธิ หนูนุรัตน์
1458 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา นายวรพงษ ์แสงชาติ
1459 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา นายอนนัต ์ข  าดี
1460 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร นายแอน ขนัธสอน
1461 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร นายจรัญ ผดุงตรี
1462 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร นายสมชาย ศรีสุขเจริญ
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1463 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ นายลาภ ขมแกว้
1464 มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี จงัหวดัจนัทบรีุ นายพิชิต ปิยชลธาร
1465 มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง นายจรัญ อุ่นม่อน
1466 มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง นายบญุหลง ฝ้ันค าอา้ย
1467 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ นายมาโนช เงาภู่ทอง
1468 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ นายสมพร ฝึกกาย
1469 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร น.ส.มุงเมือง ค  านาทิพย์
1470 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา นายชวฤทธ์ิ ทองเพช็ร์จนัทร์
1471 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา นายประภสั จนัทร์ขาว
1472 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต นางจนัทิมา เกษร
1473 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต นายประใส ธรรมศร
1474 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา นางสาวสุนทรี ศิลปศร
1475 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา นายอรรถพล หาเรือนทรง
1476 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา นางสุณี โพธ์ิโต
1477 มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี นายพงษศ์กัด์ิ เซ่ียงฉิน
1478 มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี นางนงคราญ นุ่มนอ้ย
1479 มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ นายกรีฑา จารัตน์
1480 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบึง นายสุพนันะวงษ ์บญุจริง
1481 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ นายบญุธรรม มาประกอบ
1482 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ นางเบญญทิพย ์ภูมิประเทศ
1483 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี นายสมยั ภิญโญ
1484 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางสาวบงัเอิญ ปาวิลยั
1485 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายสมบติั เกษศรี
1486 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายวีระ แผลงมจัฉา
1487 มหาวิทยาลยัรามค าแหง น.ส.แจ่มจิตร ธงยศ
1488 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางอนนัต ์ทิพยส์วสัด์ิ
1489 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางสมคิด นุ่นงาม
1490 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางสมนึก บางแบง่
1491 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางบญุยงั คงเจริญ
1492 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายนงลกัษณ์ ลีกอก
1493 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายอุดม โตะ๊ดิน
1494 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายพิชยั พุม่ด า
1495 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายมนพ เงินฉาย
1496 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางอมรา มงคลทิพย์
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1497 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางกนัยา สะนี
1498 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายบญุสม เตียวบู๊
1499 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายเสรี เหล่าใหญ่
1500 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางส าออย อวยพร
1501 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายฉลอง วิชยั
1502 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางเจริญ จีนเมือง
1503 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางกมลพฒัน์ ศรีส าอางค์
1504 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นายประจวบ จัน่ขั้ว
1505 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นายสมทรง สมนิล
1506 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นายสายนัต ์ศรีสุข
1507 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นางสุกญัยา ทรงเดช
1508 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นายรณชยั ใจการณ์
1509 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นายวิวฒั แสงแจง้
1510 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นางชุลี ทองแกมแกว้
1511 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นายวิชาญ จิตนุกูล
1512 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นายสามารถ คงสุข
1513 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นายบญุรับ ช่วยชูสกูล
1514 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นายจ านงค ์พทุธกูล
1515 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นางบ าเพญ็ พนัธม์ะโน
1516 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายธ ารง แสงศรีจนัทร์
1517 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายนรเศรษฐ ์สุขาเขิน
1518 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายชยเดช ชุมทองธนโชค
1519 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายวนัเกษม เบญ็วนัสุหลง
1520 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายสุรินทร์ เจ๊ะอุเซ็ง
1521 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายด าริห์  แกว้วิจิตร
1522 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายจลิต ศภุวิริยากร
1523 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นายสมหมาย เมืองโคตร
1524 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นายบญุโฮม เยน็ดี
1525 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นายสมชาย รอดข า
1526 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี นายเหนือ นาคเพช็ร
1527 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี นายวิเชียร วงศอิ์นทร์
1528 เรือนจ ากลางคลองไผ่ นายสุหรี ศรีเพช็ร
1529 เรือนจ าจงัหวดัเพชรบรีุ นายวิญญู โมสุทธิ
1530 เรือนจ าพิเศษธนบรีุ นายปรีชา แยม้มงคล
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1531 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน นางสว่างจิต เพง็ปาน
1532 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน นางปิยะนนัท ์พรเจริญ
1533 โรงพยาบาลกระบ่ี นางธนัวา ประคีตะวาทิน
1534 โรงพยาบาลกระบ่ี นางสุดใจ ธาราอุดม
1535 โรงพยาบาลกระบ่ี นางมลัทนา พรหมรักษา
1536 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางบญุโฮม นนัทสมบรูณ์
1537 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางสุธาสินี ฤทธ์ิรักษา
1538 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางสาวมยรุา บุ่งเสน่ห์
1539 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายทองสุข ภูดอนนาง
1540 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางรัชนีวรรณ ยาญจิตร
1541 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางอรวรรณ จุทาการ
1542 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางจุฬารัตน์ แจง้ฉาย
1543 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางวนัเพญ็ ภูจกัหิน
1544 โรงพยาบาลเขายอ้ย นางแกว้ใจ รักวงศบ์ตุร
1545 โรงพยาบาลจนัทรุเบกษา พอ.บนอ. นายฉลวย ทองขาว
1546 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นายธนกร ดีแสง
1547 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นางกญัวรา นอ้ยเลน็
1548 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นางสมพงษ ์ดั้งขนุทด
1549 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคร์าชนครินทร์ นายพชรพล วรรณภาค
1550 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช นางมานะ จนัทร์มัน่
1551 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช นางส ารวย พลายยงค์
1552 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช นางอุทยั ทา้วลา
1553 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช นางสมวิทย ์เรือนใจมัน่
1554 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช นางวาสนา แสงภู่วงษ์
1555 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช นายมนสั ศรีสว่าง
1556 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช นางดารณี ชาวบตุรดี
1557 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช นางจุรีย ์ชาวทะเล
1558 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช นางปราณี วรตระกูลพงศ์
1559 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร นายสมชาย วนัทอง
1560 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร นางพะเยาว ์มีสิน
1561 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร นายสุดใจ บวัชุม
1562 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร นางณิชา ตะเภาพงศ์
1563 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร นางสาวกณัฐิกา ตะเภาพงษ์
1564 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร นางสาวพรรณธิภา สุขหอม
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1565 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร นางนนัทพร วาณิชสรไกร
1566 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร นางละมยั จิตตสุ์ภา
1567 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร นางกนกชลธร เกตุเลก็
1568 โรงพยาบาลชลบรีุ นางไพจิตร พงษพ์ฒันะ
1569 โรงพยาบาลชลบรีุ นายช านาญ ล้ิมภกัดี
1570 โรงพยาบาลชลบรีุ นางพรทิพย ์วิชชาธร
1571 โรงพยาบาลชลบรีุ นางพิศมยั คชคง
1572 โรงพยาบาลชลบรีุ น.ส.จินานนัท ์ประเสริฐสมพร
1573 โรงพยาบาลชลบรีุ นางนนัทน์ภสั ตนัมี
1574 โรงพยาบาลชลบรีุ นางจุฑามาศ ป่ันจริต
1575 โรงพยาบาลชลบรีุ นางสาวละม่อม ภู่ทอง
1576 โรงพยาบาลชลบรีุ นางปราณี แกว้ระยา้
1577 โรงพยาบาลชลบรีุ นางไพรัช แกว้เยื้อง
1578 โรงพยาบาลชลบรีุ นายสุนทร เผ่ือแผ่
1579 โรงพยาบาลชลบรีุ นางอารี สงัขท์อง
1580 โรงพยาบาลชลบรีุ นางลดัดาวลัย ์อองตนั
1581 โรงพยาบาลชลบรีุ นางสาวพิมพฉ์วี อุ่นแกว้
1582 โรงพยาบาลชลบรีุ นางยพิุน สุขประเสริฐ
1583 โรงพยาบาลชลบรีุ นางรัตนา น่วมอยู่
1584 โรงพยาบาลชยัภูมิ นางสุบิน เจริญพล
1585 โรงพยาบาลชยัภูมิ นางสาวพรทิพยภ์า  แสงสารวตัร
1586 โรงพยาบาลชยัภูมิ นางมยรีุ แสนธิ
1587 โรงพยาบาลชยัภูมิ นางรัตนาพร ดวงมณี
1588 โรงพยาบาลชยัภูมิ นายนิรัตน์ อตัศาสตร์
1589 โรงพยาบาลชยัภูมิ นางลาวลัย ์ต้ืนชยัภูมิ
1590 โรงพยาบาลชยัภูมิ นางรัศมีพรรณ ปิติพลภทัร
1591 โรงพยาบาลชยัภูมิ นางล ายง รอดประเสริฐ
1592 โรงพยาบาลชยัภูมิ นางมณี สมานวงศ์
1593 โรงพยาบาลชยัภูมิ นางวงเดือน หวา้พิทกัษ์
1594 โรงพยาบาลชยัภูมิ นายสุริยนั รักษาชนม์
1595 โรงพยาบาลชยัภูมิ นางมณฑา กุศล
1596 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ นายธรรมวิรัตน์ นวลพรม
1597 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ นางยพุา อุษณกรกุล
1598 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ นายชนวน อุ่นแกว้
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1599 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ น.ส.นฤมล สุขโต
1600 โรงพยาบาลเชียงค า นางมยรีุ เด็ดขาด
1601 โรงพยาบาลเชียงค า นางสุลีนา จตุพรชยัวฒันา
1602 โรงพยาบาลเชียงค า นางรพีพรรณ ปินตา
1603 โรงพยาบาลเชียงค า นางนนัทน์ภสั สมฤทธ์ิ
1604 โรงพยาบาลเชียงค า นางอุบล ถึงการ
1605 โรงพยาบาลเชียงค า นายวิรัตน์ วงศใ์หญ่
1606 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางสุพรรณี นวกุล
1607 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางสุกนัทา เทพค าลือ
1608 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแอต็ โพธิปัญญา
1609 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางจนัดี รัตนะ
1610 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายวนัชยั มณีรัตน์
1611 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางตะวนั มณีรัตน์
1612 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายนิคม มณีรัตน์
1613 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางดวงเดือน คงตุ่น
1614 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางอรพิน โพธิเลิศ
1615 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางพิบลูภา ไชยวณัณ์
1616 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายวายนิ สุทโธ
1617 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายวรทยั นามวงค์
1618 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายอ านวย มณีรัตน์
1619 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายสมนึก สิทธิวงั
1620 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางบญุเรือน พรมสา
1621 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางจ าเนียน ทิสา
1622 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางสุวรรณา วงคจิ์นดา
1623 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก นางสาวชนาณัติ ภวพงศสุ์ภทัร
1624 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก นางกมลทิพย ์คงกระพนัธ์
1625 โรงพยาบาลตรัง นางอารีย ์จนัทร์รุ่ง
1626 โรงพยาบาลตรัง นางพิณทิพย ์พรหมมี
1627 โรงพยาบาลตะกัว่ป่า นายสุธี ใฮย้ว้นกูล
1628 โรงพยาบาลต ารวจ นางสุนนัทา นิลสวสัด์ิ
1629 โรงพยาบาลทา่ยาง นายสมปอง รวมมา
1630 โรงพยาบาลเทิง นางประนอม สุทธมงคล
1631 โรงพยาบาลธญัญารักษ ์(เชียงใหม่) นายทองใบ ดอกหอม
1632 โรงพยาบาลนครนายก นางพยอม ส าราญเกตุ
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1633 โรงพยาบาลนครนายก นางมณี ทองศรี
1634 โรงพยาบาลนครนายก นางเมธาพร เขม็ทอง
1635 โรงพยาบาลนครนายก นางอนญัญา สืบทิม
1636 โรงพยาบาลนครนายก นางทองดี ถาวรเจริญ
1637 โรงพยาบาลนครนายก นางสาวส ารวย อ่อนศรี
1638 โรงพยาบาลนครนายก นายบญุช่วย เพ่ิมพลู
1639 โรงพยาบาลนครปฐม ประนอม สุขสดเขียว
1640 โรงพยาบาลนครปฐม นายสนัติ ศรีเกษม
1641 โรงพยาบาลนครปฐม นางจนัทิมา สุขสวสัด์ิ
1642 โรงพยาบาลนครปฐม นายพฒันพงษ ์ศิริถาวรเลิศสกุล
1643 โรงพยาบาลนครปฐม นางศรีนวล เพชรดี
1644 โรงพยาบาลนครปฐม นางน าพร ลิลา
1645 โรงพยาบาลนครปฐม นางวรพรรณ ศรีคูบวั
1646 โรงพยาบาลนครปฐม นางณัฐนนัท ์คุม้พะเนียด
1647 โรงพยาบาลนครปฐม นางจ าเนียร พ่ึงไทย
1648 โรงพยาบาลนครปฐม นายอนนัต ์ชมช่ืนใจ
1649 โรงพยาบาลนครพนม นายนฐัวุฒิ นนันิยงค์
1650 โรงพยาบาลนครพนม นางศิริวรรณ ทองนอ้ย
1651 โรงพยาบาลนครพนม นายนพคุณ โมคมูล
1652 โรงพยาบาลนครพนม นางมะลิวรรณ สุวรรณสาร
1653 โรงพยาบาลนครพนม นายประริต อาจหาญ
1654 โรงพยาบาลนครพิงค์ นายแสวง ก๋องค า
1655 โรงพยาบาลนครพิงค์ นางจีรวรรณ สว่างวงค์
1656 โรงพยาบาลนครพิงค์ นางกรวรรณ ชยัวงค์
1657 โรงพยาบาลนครพิงค์ นางบวัจนัทร์ ทองสุข
1658 โรงพยาบาลนครพิงค์ นางอ าพร รวดเร็ว
1659 โรงพยาบาลนครพิงค์ นางรวิวรรณ สุรพงษจิ์นดา
1660 โรงพยาบาลนครพิงค์ นายธนวฒัน์ กาวีเมือง
1661 โรงพยาบาลนครพิงค์ นางสาวสวรรยา เวียงนาค
1662 โรงพยาบาลนครพิงค์ นายสมชยั จู่ฮ่วน
1663 โรงพยาบาลนครพิงค์ นางสุพตั อารียห์นู
1664 โรงพยาบาลนครพิงค์ นายกมล ผดัวงั
1665 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นายถนอม เฉลิมญาติ
1666 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นายปกรณ์ ศรีเจริญสุข
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1667 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นายชลอ กุณาวงศ์
1668 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางภคินี ว่าพฒันวงศ์
1669 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางปานทิพย ์แสงมณี
1670 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางสาวจรรยา ยอมเตม็
1671 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางสมบรูณ์ มณีมาศ
1672 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางนราพร ทิพยมนตรี
1673 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางฮาลีป๊ะ อาแว
1674 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางพชัรา สืบประดิษฐ์
1675 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายนิกร ภิรมยหิ์รัณย์
1676 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางวฤดี มะโนภกัด์ิ
1677 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายประสพ หมานโอสถ
1678 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางอารีย ์มลิพนัธ์
1679 โรงพยาบาลน่าน นางปรานอม กนัศรีเวียง
1680 โรงพยาบาลน่าน นางภทัราวรรณ กองวนั
1681 โรงพยาบาลน่าน พวงผกา วงศชู์แกว้
1682 โรงพยาบาลน่าน นางศรีค  า ใจจนัทร์
1683 โรงพยาบาลน่าน นายทวีศกัด์ิ มูลวงศ์
1684 โรงพยาบาลน่าน น.ส.เกดสุดา ณ.น่าน
1685 โรงพยาบาลน่าน นายอุทยั มาจีน
1686 โรงพยาบาลน่าน นางสาวอาวร ยาใจ
1687 โรงพยาบาลน่าน นางบวับาน นนัทช์ยั
1688 โรงพยาบาลน่าน นางเครือวลัย ์มหานิล
1689 โรงพยาบาลน่าน นางชุลี พงษสุ์วรรณ
1690 โรงพยาบาลน่าน นางประพรสินี พงษภู์วรินทร์
1691 โรงพยาบาลน่าน นางสายสมร ฝายนนัชยั
1692 โรงพยาบาลน่าน นางวลัยเ์นาว ์แกว้อ่ิน
1693 โรงพยาบาลน่าน นางศภุลกัษณ์ หาดสาร
1694 โรงพยาบาลน่าน นางประทมุ กิติยศ
1695 โรงพยาบาลน่าน นางฤดีวรรณ ทองมา
1696 โรงพยาบาลบวัใหญ่ นางภคัประภา ปฐพีภทัร
1697 โรงพยาบาลบวัใหญ่ นายอุดม ทรงศิริเลิศ
1698 โรงพยาบาลบวัใหญ่ นายสิงห์ทอง ด่านกลาง
1699 โรงพยาบาลบวัใหญ่ นางจนัทร์ฉาย บวัทอง
1700 โรงพยาบาลบวัใหญ่ นางสุพรรณวดี เปศรี
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1701 โรงพยาบาลบวัใหญ่ นางศริณยทิ์พย ์รักษา
1702 โรงพยาบาลบวัใหญ่ นายวีระศกัด์ิ สิทธิสาร
1703 โรงพยาบาลบวัใหญ่ นางสุมามาลย ์พรมมานอก
1704 โรงพยาบาลบวัใหญ่ นายพงษศ์รี ค  ามณี
1705 โรงพยาบาลบวัใหญ่ น.ส.นดัดา มุกดา
1706 โรงพยาบาลบางปะอิน นางวาสนา สมรูป
1707 โรงพยาบาลบางปะอิน นางบญุเรือน เทียนเงิน
1708 โรงพยาบาลบางปะอิน นายธวชัชยั กระแสสตัย์
1709 โรงพยาบาลบา้นโป่ง นางรัตนา เจริญสุข
1710 โรงพยาบาลบา้นโป่ง นายสมทรง ปานแจ่ม
1711 โรงพยาบาลบา้นโป่ง นางเยาวภา สงวนวงศ์
1712 โรงพยาบาลบา้นโป่ง นางกาญจนา ก าแพงแกว้
1713 โรงพยาบาลบา้นโป่ง นางสาวปราณี วฒันาสถาพร
1714 โรงพยาบาลบา้นโป่ง นางพเนาว ์ชูเลิศ
1715 โรงพยาบาลบา้นโป่ง นางสงวนวงค ์อิงสุวรรณวิจิตร
1716 โรงพยาบาลบา้นโป่ง นางอุดม แสงสิน
1717 โรงพยาบาลบา้นโป่ง นางมณฑา รักเมือง
1718 โรงพยาบาลบา้นโป่ง นางวิมล ดวงจนัทร์
1719 โรงพยาบาลบา้นโป่ง นางสิทธิมา จูเกต
1720 โรงพยาบาลบา้นโป่ง นายเฉลย ศรีเจริญสุข
1721 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นางประทมุรัตน์ พิศเพง็
1722 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นายวชัรพล ไชยรินทร์
1723 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นายจริน ฟักวฒันา
1724 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นางแจ๋ว สาราจารย์
1725 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นายสมภพ สินศิริ
1726 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นางบญุมี อดุลยสุ์ข
1727 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นายชยัยะพล หนองโทน
1728 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นายปรีชา โพธิสตัย์
1729 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นางสมคิด ศภุสารสาทร
1730 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นางสมพร เรืองปรัชญากุล
1731 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นายประเสริฐ อุปชยั
1732 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ นายสมพร พงศศิ์ลาชยั
1733 โรงพยาบาลเบตง นายณัฐวตัร พลอยศรี
1734 โรงพยาบาลเบตง นางนรีรัตน์ ธรรมศิริ
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1735 โรงพยาบาลเบตง นางหทัยารัตน์ โจวรรณถะ
1736 โรงพยาบาลปทมุธานี นางพรศรี โพธ์ิค  า
1737 โรงพยาบาลปทมุธานี นางปียากร กมลโรจน์
1738 โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ นางเกยรู บริรักษ์
1739 โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ นายมนสั จนัทร์วงค์
1740 โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ นายล าจอง สุขส าราญ
1741 โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ นางมณเฑียร ธรรมาเจริญราช
1742 โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ นายเกษม โคตะมาลี
1743 โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ น.ส.บญุส่ง ชูทอง
1744 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นางระเบียบ โยพนสัสกั
1745 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นางผอ่งพรรณ สาวิวงค์
1746 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นางกชามาส เริงนิรันดร์
1747 โรงพยาบาลพระจอมเกลา้จงัหวดัเพชรบรีุ นางสุพรรณี รัตนพนัธ์ุ
1748 โรงพยาบาลพระจอมเกลา้จงัหวดัเพชรบรีุ นางชนากานต ์ศรีชาติ
1749 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา นายสหวิช หาพรต
1750 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา นางวิภาวรรณ มนตเ์ทวญั
1751 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา นางยพุา มาลาพดั
1752 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา นายเกษม มณีพราว
1753 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา นางณปภชั ปาณะสิทธ์ิ
1754 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา นายวิสิทธ์ิ ศิลปิกุล
1755 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา นางสมยั ค  าอยู่
1756 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา นางชนันะษา วีระประจกัษ์
1757 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา นายประกิจ ประจงกิจ
1758 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา นายไพรัช รัมเนตร
1759 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ นางสุวฒันา จนัทาพนู
1760 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ นางสุวรรณา สีน ้าเงิน
1761 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ นางสาวจินตนา มารอด
1762 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ นายทองเจือ อินจนัทร์
1763 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ นางถนอม คงเวียง
1764 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ นายชอบ คงเวียง
1765 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นายทศันะ พรายแกว้
1766 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นางนภาพร ลิขิตโต
1767 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นางสมยั กล่ินนุช
1768 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นายกลาง ต่ิงอินทร์
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1769 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นางประมวล แกว้ค  า
1770 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นางพลูทรัพย ์บญุปาสาน
1771 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นายทองใส แหนบนาค
1772 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นายสมพร ชีวะรัตน์
1773 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นายพรกวิช บวัเพญ็
1774 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นางผสุดี อุ่นเรือนงาม
1775 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นางภสัสรา วรโชติกาญจนา
1776 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นางสาวพรพรรณ พรมปัญญา
1777 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นางสุรียรั์ตน์ ส าเภาแกว้
1778 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นางนภาวรรณ เบญจวรรณ
1779 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นางอุทยั พาทีชอบ
1780 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นายจิตร สมุททยั
1781 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นางมนทนา วิถีไตรรงค์
1782 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นางสาวอจัฉรา สามสี
1783 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นางสายชล ธรรมเกษร
1784 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นายสมปอง นาคินทร์
1785 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นายศรศกัด์ิ แกว้ประเสริฐ
1786 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นางทองพนัธ ์พรมหนองออ้
1787 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นางปราณี ตนัหยง
1788 โรงพยาบาลพระพทุธบาท นายสม หญา้ปลอ้ง
1789 โรงพยาบาลพระพทุธบาท นางอารีย ์บตุรศรี
1790 โรงพยาบาลพระพทุธบาท นางสิริกร เริงวชัรมาศ
1791 โรงพยาบาลพระพทุธบาท นางสุภตัรา พ่ึงพทุโธ
1792 โรงพยาบาลพระพทุธบาท นางประมุข อ่อนแจง้
1793 โรงพยาบาลพระพทุธบาท นางปาณิสรา บญุเลิศ
1794 โรงพยาบาลพระพทุธบาท นางสายพิน วงษน์อ้ย
1795 โรงพยาบาลพระพทุธบาท นายสุชีพ สีสูงเนิน
1796 โรงพยาบาลพระพทุธบาท นายณรงค ์จิตรแจง้
1797 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางวนันา โพธ์ิสาขา
1798 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายสมชาติชาย พว่งพี
1799 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางกนัตินนัท ์บญุมาก
1800 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางสุธาทิพย ์ประโพธนงั
1801 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายด ารง ย ัง่ยนื
1802 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางเพญ็แข วงษท์องดี
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1803 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายสมชาย มูฮามตัตาเฮด
1804 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายสมพงษ ์ช่ืนเพง็
1805 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางศศิวิมล แสงสาตรา
1806 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายพินิจ ช่ืนจิตร
1807 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางกลัยากร สุกใส
1808 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายประพนธ ์ขอบทอง
1809 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางศรีรัตน์ นุ่มโต
1810 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางอรุณี ขาวปลอด
1811 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางศิริพร เอมะรักษ์
1812 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางสมวงค ์สิทธิกาย
1813 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางดวงพร สุขสูงเนิน
1814 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางสุวรรณา คลา้ยบวั
1815 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายพิพฒัน์ ประเกาทนัฑ์
1816 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางเยาวภา บรรลือ
1817 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางสาววฒันา ฤกษส์อาด
1818 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายสมหมาย โตปิติ
1819 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายสมชาย แจ่มสุนทร
1820 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายณรงค ์เสนาผนั
1821 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายสุริยะ เคลา้กลาง
1822 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายสาคร ราชธร
1823 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางเครือวลัย ์อุปพงษ์
1824 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายสถิตย ์พลูพุม่
1825 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางสาวสมจิตต ์สงวนจินต์
1826 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางมาลี จนัทร์เอียง
1827 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นางอุบล ศรีเจา้
1828 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ นายชาลี ประโพธนงั
1829 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ นางชวลัลกัษณ์ ศรีสง่า
1830 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ นางสาวสวามินี บงัศรี
1831 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ นางหนูกร ดว้งค  าสี
1832 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ นางพิมพนิ์ภา พลอยนารี
1833 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ นางปาริชาติ ภิญโญ
1834 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ นายเดชา สิมมาเคน
1835 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ นายสุเทพ คุณสุทธ์ิ
1836 โรงพยาบาลพะเยา นายสิทธิพงศ ์ชาวน่าน
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1837 โรงพยาบาลพะเยา นายเสาร์ ก่ิงแกว้
1838 โรงพยาบาลพะเยา นางเสาวลกัษณ์ คร่องรับ
1839 โรงพยาบาลพะเยา นางศรีไว จนัทร์ศิริพงษ์
1840 โรงพยาบาลพะเยา นางสุดารัตน์ ออ๊ดเอก
1841 โรงพยาบาลพะเยา นางกฤษณา มหาวรรณ์
1842 โรงพยาบาลพะเยา นางนิภา สอนแกว้
1843 โรงพยาบาลพะเยา น.ส.เกษสุดา สูงศกัด์ิ
1844 โรงพยาบาลพงังา นายประกิจ ทวีรส
1845 โรงพยาบาลพงังา นางสุมา โกยกุล
1846 โรงพยาบาลพงังา นายสาคร เกตุรักษ์
1847 โรงพยาบาลพงังา นางชูศรี เกิดกอบ
1848 โรงพยาบาลพงังา นายสมัพนัธ ์นาคแป้น
1849 โรงพยาบาลพทัลุง นางบญุฉลาก คณะแนม
1850 โรงพยาบาลพทัลุง นายวีระ คงถม
1851 โรงพยาบาลพทัลุง นายปรารถนา ขนุปราบ
1852 โรงพยาบาลพทัลุง นายประพนัธ ์แกว้สุข
1853 โรงพยาบาลพทัลุง นางสุจิตรา ชูข  า
1854 โรงพยาบาลพทัลุง นางพรรณี หอยนกคง
1855 โรงพยาบาลพทัลุง นางประหยดั จนัทระ
1856 โรงพยาบาลพทัลุง นายธานินทร์ ไวยรัตน์
1857 โรงพยาบาลพาน นางนชัชา โทะ๊ป๋า
1858 โรงพยาบาลพทุธโสธร นางชิตสมยั อมรกุล
1859 โรงพยาบาลพทุธโสธร นางอุไรวรรณ พฒุตาล
1860 โรงพยาบาลพทุธโสธร นางภูษณิศา โพธิศิริ
1861 โรงพยาบาลพทุธโสธร นายบญัญติั กรมมิ
1862 โรงพยาบาลพทุธโสธร นางอุดมรัตน์ ภาชณวรรณ
1863 โรงพยาบาลพทุธโสธร นายพินยั รัตนศกัด์ิปราการ
1864 โรงพยาบาลพทุธโสธร นางเรวดี ปัณฑะโชติ
1865 โรงพยาบาลพทุธโสธร นายเกรียงไกร เผด็จศึก
1866 โรงพยาบาลพทุธโสธร นายสมชาย ยศยิง่ยงค์
1867 โรงพยาบาลภูเขียว นางสาวชญานิศ ค  าช่ืน
1868 โรงพยาบาลภูเขียว นางศิศธร ศรีชูเป่ียม
1869 โรงพยาบาลภูเขียว นางสุดารักษ ์อาโยวงษ์
1870 โรงพยาบาลภูเขียว นายชูชาติ นามบิดา
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1871 โรงพยาบาลภูเขียว นายบริการ เลิศคอนสาร
1872 โรงพยาบาลภูเขียว นางสายเทียน ภูมิคอนสาร
1873 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช นางจินตนา จิวาลกัษณ์
1874 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช นางสาวพรรณี วายพุฒัน์
1875 โรงพยาบาลมหาราช นางสุมาลี วรโภชน์
1876 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางอาภาภทัร แสงจนัทร์
1877 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางประทีป ชนะภกัด์ิ
1878 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางนงนุช พรมสูงยาง
1879 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางพะยอม ทบัจะบก
1880 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางปราณี เอ่ียมศรี
1881 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา น.ส.พิมพรรณ โนใหม่
1882 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายอารุณ เหลก็กลา้
1883 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางสมพิศ พนัธุรัตน์
1884 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางทศันีย ์ถึงรัตนตรัย
1885 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางประทมุ ปลัง่กลาง
1886 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางยพุา หนองงู
1887 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา น.ส.วรวรรณ รุ่งแจ่ม
1888 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายสนิท สนักลาง
1889 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางกญัญารัตน์ ทานอก
1890 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายสมนึก นิมิตรหม่ืนไวย
1891 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางวนัทนา พนัธน์าเหนือ
1892 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางอุไร สุทธิศกัด์ิ
1893 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางร าพึง ผาดี
1894 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางธนพร นิมขนุทด
1895 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางธนพร จนัทร์หม่ืนไวย
1896 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางวาริกา วิจิตรกลาง
1897 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางสมจิต ตรีศกัด์ิ
1898 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางอุลิต เช่ือมกลาง
1899 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางสุนทรี สมพร
1900 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางสมมารถ เจริญวยั
1901 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายสุรชยั มุง่เฝ้ากลาง
1902 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช น.ส.สุนีย ์เก้ือมา
1903 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายเชวง ลั้งแทกุ้ล
1904 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายประวิง บรีุรักษ์
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1905 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางเมธิรา นาวารัตน์
1906 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางปริญญา กุลรัตน์
1907 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางสายชล ไชยฤทธ์ิ
1908 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางอารี อารีมิตต์
1909 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางจกัรี สมวาที
1910 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายธีระพงศ ์ดวงทอง
1911 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางละออ ทบัทอง
1912 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางจิตติ เยีย่งกุลเชาว์
1913 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางสมจิตร เยีย่งกุลเชาว์
1914 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางโฉมยงค ์มากจุย้
1915 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายสมศกัด์ิ จิตรากุล
1916 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายพิชยั นิสงค์
1917 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางจารุวรรณ สิงคิพร
1918 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางกณัหา พรหมทอง
1919 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายประเสริฐ นะประสิทธ์ิ
1920 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายสมเกียรติ ราชมุลตรี
1921 โรงพยาบาลมหาสารคาม นางสหวา แสนยนัต์
1922 โรงพยาบาลมหาสารคาม น.ส.ทองจนัทร์ สายทองยนต์
1923 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายพรรณา อุดมโภชน์
1924 โรงพยาบาลมหาสารคาม นางละมุล ศรีสองชยั
1925 โรงพยาบาลมหาสารคาม นางเพญ็จนัทร์ เร่ืองลือ
1926 โรงพยาบาลมหาสารคาม นางค าจนัทร์ ปองดี
1927 โรงพยาบาลมหาสารคาม นางรัชนี นนัทะเสน
1928 โรงพยาบาลมะการักษ์ นางดุษิตรา บตุรวงศ์
1929 โรงพยาบาลมะการักษ์ นายวิโชติ สมพงษ์
1930 โรงพยาบาลมะการักษ์ นางลาวณัย ์ศรีไพบลูยท์รัพย์
1931 โรงพยาบาลมะการักษ์ นายสุเทพ รักสาย
1932 โรงพยาบาลมะการักษ์ นางสาล่ี ปันปี
1933 โรงพยาบาลมะการักษ์ นางค าสวย ปริโย
1934 โรงพยาบาลมะการักษ์ นางจ ารัส รักนาม
1935 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางรุ่งรัตน์ สูนานนท์
1936 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายไพฑูรย ์วิชาเทพ
1937 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางอรพิศ พิพฒัน์พร
1938 โรงพยาบาลมุกดาหาร นางศภุสรา บทุธิจกัร์
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1939 โรงพยาบาลมุกดาหาร นางจินดาพร พิมพส์มแดง
1940 โรงพยาบาลมุกดาหาร นายมนสั อาจหาญ
1941 โรงพยาบาลมุกดาหาร นางวิไล ศิริมา
1942 โรงพยาบาลมุกดาหาร นางสุขกมล จารุการ
1943 โรงพยาบาลมุกดาหาร นางพิศมยั ค  าแสง
1944 โรงพยาบาลมุกดาหาร นางประนมมา อุ่นอารียก์ุล
1945 โรงพยาบาลมุกดาหาร นายจรูญศกัด์ิ ธิพรพนัธ์
1946 โรงพยาบาลมุกดาหาร นางรัตนา แกว้ศิลา
1947 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์(วดัไร่ขิง) นางยพุา จนัทรนคร
1948 โรงพยาบาลแม่จนั นางอาวรณ์ เวชนนัท์
1949 โรงพยาบาลแม่จนั นางสุภาพ ตุย้ดา
1950 โรงพยาบาลแม่จนั นางสาวสายสุนีย ์ทศภานนท์
1951 โรงพยาบาลแม่จนั นางดวงจิตต ์ธีระพงษ์
1952 โรงพยาบาลแม่จนั นางสายสุนีย ์พรหมณี
1953 โรงพยาบาลแม่จนั นางอุทยัลกัษณ์ วิญญา
1954 โรงพยาบาลแม่ลาว นางวรกานต ์ ไชยสุข
1955 โรงพยาบาลยโสธร น.ส.สุรีพร เวชกามา
1956 โรงพยาบาลยโสธร นางสมพิศ พลไชย
1957 โรงพยาบาลยโสธร นายบญุเติม วิรุณบตุร
1958 โรงพยาบาลยโสธร นางสมร วงษส์ถิตย์
1959 โรงพยาบาลยโสธร นางจรรยพร ศรีโคตา
1960 โรงพยาบาลยโสธร นายมนตรี ขนัสมัฤทธ์ิ
1961 โรงพยาบาลยโสธร นางอุไร ทองดี
1962 โรงพยาบาลยโสธร นางลาวลัย ์วิชาธร
1963 โรงพยาบาลยโสธร นางสุนนั วงษไ์กร
1964 โรงพยาบาลยโสธร นางเฉลียว เยือ่ใย
1965 โรงพยาบาลยโสธร นางเพญ็ศรี ไชยวิเศษ
1966 โรงพยาบาลยโสธร นางณัฐวดี ทดัเกษร
1967 โรงพยาบาลยา่นตาขาว นายวินยั มธัยนัต์
1968 โรงพยาบาลยา่นตาขาว นายวีระพนัธ ์รัตนเมธีวรกุล
1969 โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัถ์ นายโสพิศ กุย้เขียว
1970 โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัถ์ นายจ าเนียร ทองเสือ
1971 โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัถ์ นางสิริกญัญา วีรเมธากุล
1972 โรงพยาบาลร้อยเอด็ นางสุจิตรา แสนวงั
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1973 โรงพยาบาลร้อยเอด็ นางมณี จนัทะช านิ
1974 โรงพยาบาลร้อยเอด็ นางลดัดา ดีขนุทด
1975 โรงพยาบาลร้อยเอด็ นางสาวเสาวณีย ์สิงหาทิพย์
1976 โรงพยาบาลร้อยเอด็ นางกฤษณา อุตรมาตย์
1977 โรงพยาบาลระนอง นางสุรีรัตน์ อ่วมคง
1978 โรงพยาบาลระนอง นางชูศรี ทองทบั
1979 โรงพยาบาลระนอง นายชาติชาย รักชาติ
1980 โรงพยาบาลระนอง นางยพุา แซ่ตั้ง
1981 โรงพยาบาลระนอง นายเฉลียว นอ้ยราช
1982 โรงพยาบาลระนอง นางเพลินพิศ สงัขเ์สือ
1983 โรงพยาบาลระยอง นางรัตติยาภรณ์ เกตุสุวรรณ
1984 โรงพยาบาลระยอง นางล าดวน ศรีสง่า
1985 โรงพยาบาลระยอง นางรุจิรา สิงหเขตต์
1986 โรงพยาบาลระยอง นางสุดา เยือ่ใย
1987 โรงพยาบาลระยอง นายสุนทร อุบลประเสริฐ
1988 โรงพยาบาลระยอง นางพยอม เชิดชู
1989 โรงพยาบาลระยอง นายเสถียร มชัฌิมะ
1990 โรงพยาบาลระยอง นางอญัชลี เอ่ียมสุภาภรณ์
1991 โรงพยาบาลระยอง นายด ารงค ์ไชยโชติ
1992 โรงพยาบาลระยอง นางอาภรณ์ รัศมีบณัฑิต
1993 โรงพยาบาลราชวิถี นางเพญ็ศรี ใจรัก
1994 โรงพยาบาลราชวิถี นางนนัทา ณรงครั์ตน์
1995 โรงพยาบาลราชวิถี อรทยั มัน่ความดี
1996 โรงพยาบาลราชวิถี นายประยงค ์จรรยา
1997 โรงพยาบาลราชวิถี นางสาวสมจิตต ์รายะนคร
1998 โรงพยาบาลราชวิถี นางสุนีย ์ศกัด์ิชยันนัท์
1999 โรงพยาบาลราชวิถี นายวิศิษฐ ์เพชรรัตน์
2000 โรงพยาบาลราชวิถี นางฉนัทนา วนัเจียม
2001 โรงพยาบาลราชวิถี ขนิษฐา บญุไพจิตต์
2002 โรงพยาบาลราชวิถี นางกุหลาบ มีมงคล
2003 โรงพยาบาลราชวิถี นางส าอางค ์เพง่พิศ
2004 โรงพยาบาลราชวิถี นางศศิลกัษณ์ ทองโพธ์ิ
2005 โรงพยาบาลราชวิถี นางล ายอง พรมป๋ัน
2006 โรงพยาบาลราชวิถี นางสมทรง เรืองหิรัญ
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2007 โรงพยาบาลราชวิถี นายนวศกัด์ิ หิรัญเจริญ
2008 โรงพยาบาลราชวิถี ประนอม พวงสมบติั
2009 โรงพยาบาลราชวิถี นายเท่ียง ทองเอีย
2010 โรงพยาบาลราชวิถี นายประชุม เป็นสุข
2011 โรงพยาบาลราชวิถี นางจุฑารส ปานอุดม
2012 โรงพยาบาลราชวิถี นางจุลลดา ชุดบญุธรรม
2013 โรงพยาบาลราชวิถี นางสุภรี ทดัเทียม
2014 โรงพยาบาลราชวิถี นายกริษแกว้ เกาไศยนนัท์
2015 โรงพยาบาลลาดบวัหลวง นายสอาด วุฒินาม
2016 โรงพยาบาลลาดบวัหลวง นายบญุส่ง ทรงงาม
2017 โรงพยาบาลล าปาง นางชฎาพร ค  าเข่ือน
2018 โรงพยาบาลล าปาง นางสาวปาจรียา กุฎนานอ้ย
2019 โรงพยาบาลล าปาง นางทองเพียร ศรีแจ่ม
2020 โรงพยาบาลล าปาง นายสมศกัด์ิ แกว้ศรี
2021 โรงพยาบาลล าปาง นางบญุเรือง ฟใูจ
2022 โรงพยาบาลล าปาง นางสาคร โพธิลงักา
2023 โรงพยาบาลล าปาง นางปราณี ใจมาโมะ๊
2024 โรงพยาบาลล าปาง นางประทิน ทามิน
2025 โรงพยาบาลล าปาง นางนงเยาว ์วิทิพยร์อด
2026 โรงพยาบาลล าปาง นางบปุผา เตชะกนั
2027 โรงพยาบาลล าปาง นายสงดั ณ น่าน
2028 โรงพยาบาลล าปาง นายไกรวลัย ์บริจินดา
2029 โรงพยาบาลล าปาง นางเยาวลกัษณ์ พนัธ์ุพชัระญานนท์
2030 โรงพยาบาลล าปาง นางเดือนฉาย วนรัตน์
2031 โรงพยาบาลล าปาง นายอ านวย ทรายใจมา
2032 โรงพยาบาลล าปาง นายมานิตย ์คนดี
2033 โรงพยาบาลล าปาง นางนวพร กนัธายอด
2034 โรงพยาบาลล าปาง นางสาวศรีสมร ขนัค  า
2035 โรงพยาบาลล าพนู นางสุมาลี พงษสุ์ภกัด์ิ
2036 โรงพยาบาลล าพนู นางเกศแกว้ โจทยธ์รรม
2037 โรงพยาบาลล าพนู นายสุระเดช ปัญญาวงค์
2038 โรงพยาบาลล าพนู นายนิเวศน์ สุขสาร
2039 โรงพยาบาลล าพนู นายทวนทอง ค  าสินศกัด์ิ
2040 โรงพยาบาลล าพนู นางผอ่งพรรณ ปรีชากุล
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2041 โรงพยาบาลล าพนู นางเยาวลกัษณ์ อินทวงษ์
2042 โรงพยาบาลล าพนู นายอรรณพ ปัญญาวงค์
2043 โรงพยาบาลล าพนู นางนวลจนัทร์ สมคิด
2044 โรงพยาบาลล าพนู นายมนูญ ชนะศึก
2045 โรงพยาบาลล าพนู นางกนิษฐา ยะเรือน
2046 โรงพยาบาลล าพนู นางอรพรรณ อินไชย
2047 โรงพยาบาลล าพนู นางณัฐธยาน์ อุ่นเจริญ
2048 โรงพยาบาลเลย นายถวลัย ์ไชยโสดา
2049 โรงพยาบาลเลย นางพรพิมล พรมบตุร
2050 โรงพยาบาลเลย นายพฒันา บตุรปาน
2051 โรงพยาบาลเลย น.ส.บญุรักษ ์ศรีมงคล
2052 โรงพยาบาลเลย นางลกัขณา เสนาลา
2053 โรงพยาบาลเลย นางพรทิพา เช้ือบญุมี
2054 โรงพยาบาลเลย นายส าเริง ธรรมวงษ์
2055 โรงพยาบาลเลิดสิน นางศิริเลขา ทองรัก
2056 โรงพยาบาลเลิดสิน นางทศันีย ์รอดงาม
2057 โรงพยาบาลเลิดสิน นางอุไรวรรณ บรูพา
2058 โรงพยาบาลเลิดสิน นายนพดล กล่อมสกุล
2059 โรงพยาบาลเลิดสิน นายเรืองศิลป์ จนัทะแสง
2060 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางสุวรรณา บิลอบัดุลล่าห์
2061 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางกญัญา สงัขชาติ
2062 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางสมจิตร คนโต
2063 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายสมนึก เสวก
2064 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต น.ส.องัคณา แสงนิล
2065 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางวราภรณ์ เพชรเรืองโรจน์
2066 โรงพยาบาลวงันอ้ย นางประทมุ คิดพินิจ
2067 โรงพยาบาลวงัวิเศษ นางสุจินต ์อุย้ก้ิม
2068 โรงพยาบาลเวียงแก่น นางชนญัชิดา ติปตา
2069 โรงพยาบาลศรีธญัญา นายวรพจน์ เรือนแพ
2070 โรงพยาบาลศรีธญัญา นายบณัฑิต แยม้ฟัก
2071 โรงพยาบาลศรีธญัญา นายพานิช ยิม้จนัทร์
2072 โรงพยาบาลศรีธญัญา นางจินดา เจริญศรี
2073 โรงพยาบาลศรีธญัญา นายบญุสม สุดจิตร
2074 โรงพยาบาลศรีธญัญา นายธีรศกัด์ิ ขนัแขง็
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2075 โรงพยาบาลศรีธญัญา นายค ารณ คลา้ยแยม้
2076 โรงพยาบาลศรีธญัญา นางชุดาภา รอดชยนัต์
2077 โรงพยาบาลศรีธญัญา นางสุมณฑา อมาตยกุล
2078 โรงพยาบาลศรีธญัญา นางณิชา พรหมขจร
2079 โรงพยาบาลศรีธญัญา นางขวญัยนื ทบัคลา้ย
2080 โรงพยาบาลศรีธญัญา นางณัฐกนก แสวงหา
2081 โรงพยาบาลศรีธญัญา นางเฉลียว หิรัญชยั
2082 โรงพยาบาลศรีธญัญา นายกฤษดา เตชานุเคราะห์
2083 โรงพยาบาลศรีธญัญา นางล ายวง คุม้กลดั
2084 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายศรินทร์เทพ วงศแ์กว้
2085 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายธวชัชยั ศิริกา
2086 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายช านาญ วิเศษสงัข์
2087 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายจ ารัส แกว้จนัทร์
2088 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายจรูญ หทัยา
2089 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายสมชาย จ าปามูล
2090 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางผกากรอง บญุค ้าจุน
2091 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางจนัทร์หอม เขตตะ
2092 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายรอง ศรีกุล
2093 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางยพุยง สมคะเน
2094 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายปัญญา ผงกุลา
2095 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางธนวรรณ มงคลเกษตร
2096 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางรัชนีวรรณ รชตทวีธีรสุข
2097 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางอนงคน์าถ เจตินยั
2098 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางวชัรี ลาลุน
2099 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางจ าลอง บรรเทา
2100 โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์ นายสุพจน์ พิชิตวงค์
2101 โรงพยาบาลสกลนคร นางอชัรีย ์ช่องวารินทร์
2102 โรงพยาบาลสกลนคร นางพิทยา เอ้ียงลกัขะ
2103 โรงพยาบาลสกลนคร นางประเทือง หาญจ าปา
2104 โรงพยาบาลสกลนคร นางอญัญาพร ค  าวิชิต
2105 โรงพยาบาลสกลนคร นางอุไรรัตน์ ทองศิริ
2106 โรงพยาบาลสกลนคร นางเพญ็ศรี ด่อนประมี
2107 โรงพยาบาลสกลนคร นางจนัแดง ไสยฮ์าตวงษ์
2108 โรงพยาบาลสกลนคร นายธรรมรัตน์ ชาแสน
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2109 โรงพยาบาลสกลนคร นางวิไลวรรณ นพคุณวงศ์
2110 โรงพยาบาลสกลนคร นายฤทธิชยั เถาวช์าลี
2111 โรงพยาบาลสกลนคร นายบญุถิน เพียลาดไหล
2112 โรงพยาบาลสกลนคร วิลยั พรมพิลา
2113 โรงพยาบาลสกลนคร นางสาวนิตยา โคตรผาย
2114 โรงพยาบาลสงขลา นางด๊ะ สมดัเจริญ
2115 โรงพยาบาลสงขลา นางจารินี ทองเสป
2116 โรงพยาบาลสงขลา นางสาวบบุผา บญุฤทธ์ิ
2117 โรงพยาบาลสงขลา นางวรรณา ยอดศรี
2118 โรงพยาบาลสงขลา นายชูชาติ ผลยะฤทธ์ิ
2119 โรงพยาบาลสงขลา นางสาวประภาศิริ คงพนัธ์
2120 โรงพยาบาลสงขลา นางธญันนัท ์โพชนุกูล
2121 โรงพยาบาลสงขลา นางสาวยพุา สุนทร
2122 โรงพยาบาลสงขลา นางจนัทิรา ล าดวน
2123 โรงพยาบาลสงขลา นางเสาวภา ตัน่หุย้
2124 โรงพยาบาลสงขลา นางรณิดา จนัทรมาส
2125 โรงพยาบาลสงขลา นางวิไล แซ่ล้ี
2126 โรงพยาบาลสงขลา นายชาญชยั ทองเน้ือนวล
2127 โรงพยาบาลสงฆ์ นางรัชฎา ศิริวิชญาพร
2128 โรงพยาบาลสงฆ์ นายทวีศกัด์ิ มะโนรัตน์
2129 โรงพยาบาลสงฆ์ นางสาวสมจิตร เบ้ืองบน
2130 โรงพยาบาลสงฆ์ นางจุฑาภรณ์ วงษา
2131 โรงพยาบาลสตูล นายราเหม กองพล
2132 โรงพยาบาลสตูล นางอุทมุพร พรมสุวรรณ์
2133 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พร . นางกรรณิกา ไพศาล
2134 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พร . นางไพลิน นิลอุบล
2135 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พร . นางศิวาพร ศรีเลก็
2136 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พร . นางอาภรณ์ สุวรรณเพ่ิม
2137 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พร . นางรัศมีจนัทร์ ทมุมานนท์
2138 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พร . นางสาวลมา้ย แก่กลา้
2139 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พร . นางบารมี หนูคง
2140 โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้ นางจิตรา สุวรรณ
2141 โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้ นางสาววาสนา ศิริประเสริฐ
2142 โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้ นางนลินี มณีโชติ
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2143 โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้ นายจ ารูญ อยูส่มบรูณ์
2144 โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้ นางนนัทา หงษท์อง
2145 โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้ นางจิตาภา ค  านึงกิจ
2146 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเชียงของ นางนงเยาว ์ไชยราช
2147 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ นางสอ้ิง งามเมือง
2148 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ นางบงัอร ประเสริฐศรี
2149 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ นางจารุนนั ไกรทอง
2150 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช องคท่ี์ 17 นางสาวสมใจ ประยรู
2151 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช องคท่ี์ 17 นางเรณู สโรบล
2152 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช องคท่ี์ 17 นางจีรนนัท ์ใจมัน่
2153 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช องคท่ี์ 17 นางลาวลัย ์ใหญ่มีศกัด์ิ
2154 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช องคท่ี์ 17 นางสาวนุชนาฎ สจัจานุรักษ์
2155 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช องคท่ี์ 17 นางปราณี จนัทร์ฉาย
2156 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช องคท่ี์ 17 นายเกษม หมอนวดดี
2157 โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช องคท่ี์ 17 นายนนัท ์ศรีนอ้ยเมือง
2158 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสมปอง บญุยงั
2159 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางส าลี วดัอ่อน
2160 โรงพยาบาลสมุทรปราการ น.ส.หนูเขียน ชูขาว
2161 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นายบญุเยีย่ม นามสว่าง
2162 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นายวิรัช อินไกร
2163 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสุฉวี จนัทกุล
2164 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางรัตนา วรรณา
2165 โรงพยาบาลสมุทรสาคร นาง มณฑา  นิลทองค า
2166 โรงพยาบาลสมุทรสาคร นางกญัจนา พินิจปรีชา
2167 โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายเมธี ตนัติศิริเจริญ
2168 โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายด ารง พิศนอก
2169 โรงพยาบาลสระบรีุ นางจ าศวร มกัคะนอ้ย
2170 โรงพยาบาลสระบรีุ นางสนใจ ตนภู
2171 โรงพยาบาลสระบรีุ นายชิณวร แสนใจ
2172 โรงพยาบาลสระบรีุ นายจีระศกัด์ิ เกยรู
2173 โรงพยาบาลสระบรีุ นางนิรมล สนามชยั
2174 โรงพยาบาลสระบรีุ นางล้ินจ่ี อุปกรณ์
2175 โรงพยาบาลสระบรีุ น.ส.สมใจ บตุรนาค
2176 โรงพยาบาลสระบรีุ นายสมบติั หา้วหาญ

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 ในวนัศุกร์ที่   9  ตุลำคม  2563  (รอบแรก )

2177 โรงพยาบาลสระบรีุ นางสุนีย ์บญุอินทร์
2178 โรงพยาบาลสระบรีุ นายส าราญ ทอนสูงเนิน
2179 โรงพยาบาลสระบรีุ นางวิไล ช่ืนใจ
2180 โรงพยาบาลสระบรีุ นายบดุดี ทิณเสวก
2181 โรงพยาบาลสระบรีุ นายสมโภชน์ จนัทรทิพย์
2182 โรงพยาบาลสวนปรุง นายอนุชาติ ทิพยท์อง
2183 โรงพยาบาลสวนปรุง นางดวงค า บญุแกว้
2184 โรงพยาบาลสวนปรุง นางอชัรา ดิฐพงษพิ์ชญ์
2185 โรงพยาบาลสวนปรุง นายธีระ วงคทิ์พย์
2186 โรงพยาบาลสวนปรุง นายทองพลู พรมธนัวา
2187 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ นางกรองกาญจน์ เกษเกษร
2188 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ นางเพญ็ศรี เผือกสวสัด์ิ
2189 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ นายส าเนา หนูจุย้
2190 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ นางรัชนิดา บญุปลอ้ง
2191 โรงพยาบาลสิงห์บรีุ นางภทัรา พิศวง
2192 โรงพยาบาลสิงห์บรีุ นางสาวเกษศริน เต่าทอง
2193 โรงพยาบาลสิงห์บรีุ นางตอ้ย หอมสนิท
2194 โรงพยาบาลสิงห์บรีุ นายณรงค ์ทบัทอง
2195 โรงพยาบาลสิงห์บรีุ นายนเรศ กลัยา
2196 โรงพยาบาลสิงห์บรีุ นางสาวนนัทน์ภสั จนัทร์กรณ์
2197 โรงพยาบาลสุโขทยั นายสุระพจน์ สุขประกอบ
2198 โรงพยาบาลสุโขทยั นางกญัจน์ณิชา ตรีสินธ์ุไชย
2199 โรงพยาบาลสุโขทยั นางปราณี บญุคง
2200 โรงพยาบาลสุโขทยั นายมนูญ ชูเตชะ
2201 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายเก่งพงศ ์ณ นคร
2202 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นางมลฑา ล้ิมถาวรนนัท์
2203 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นางจารุนนัท ์นาคบ ารุง
2204 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นางกฤษณา แกว้มีศรี
2205 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นางนิตยา ทีปะปาล
2206 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายศรีสุธนธ ์ศรีชุม
2207 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นางอุ่นใจ ชิตเพชร
2208 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายส าเริง หสัเกิด
2209 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นางอ าพร ประดิษฐ์
2210 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นางผกาวรรณ โพชากร
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2211 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สมผล หมัน่ประสงค์
2212 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายโกวิท สุขเมือง
2213 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นางอรุณี ช่วยเตม็
2214 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายอดุลย ์เกตุกินทะ
2215 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายองอาจ คชนาค
2216 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางสุรัจ คงทน
2217 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางภคมณ แสวงสุข
2218 โรงพยาบาลสุรินทร์ นายจุม บญุศรี
2219 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางณัฐฐินนัท ์โภคทรัพย์
2220 โรงพยาบาลสุรินทร์ นายยนืยง นวลแกว้
2221 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางขวญัทิพย ์นามงาม
2222 โรงพยาบาลสุรินทร์ นายธนกิตต ์ประเสริฐสุข
2223 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางพิน สุภาพ
2224 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางบงัอร พลาสูรย์
2225 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางศศิกาญจน์ มานุจ า
2226 โรงพยาบาลสุรินทร์ นายประสิทธ์ิ จนัทร์เพญ็
2227 โรงพยาบาลสุรินทร์ นายคฑาวุฒิชยัเดช สุขนิตย์
2228 โรงพยาบาลหนองคาย นายโชติพฒันรัตน์ สาผิว
2229 โรงพยาบาลหนองคาย นายสมยั เตนากุล
2230 โรงพยาบาลหนองคาย นายส าเนียง รัตนผล
2231 โรงพยาบาลหนองคาย นายศิริมงคล โถชยั
2232 โรงพยาบาลหนองคาย น.ส.บผุชาติ ตุละคะวิน
2233 โรงพยาบาลหนองคาย นางพรพรรณ เสนายอด
2234 โรงพยาบาลหนองคาย นางกณัหา คุรุปัญญา
2235 โรงพยาบาลหนองคาย นายทอมสนั หสัสา
2236 โรงพยาบาลหนองคาย นางจงจิตร รัตนะ
2237 โรงพยาบาลหนองคาย นางละมุล หารมาร
2238 โรงพยาบาลหนองคาย น.ส.สุดา ภูวะนนท์
2239 โรงพยาบาลหนองคาย น.ส.มทัยา เทพรัตน์
2240 โรงพยาบาลหนองบวัล าภู นายเมธี สีดา
2241 โรงพยาบาลหนองบวัล าภู นายสถาพร แพงสร้อย
2242 โรงพยาบาลหว้ยยอด นางวิไล นุย้ภิรมย์
2243 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางพรรณี ศรีเกตุ
2244 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางวิไลวรรณ ขนุทอง
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2245 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางเพญ็ศิลป์ อนุศิษฎวิ์วฒัน์
2246 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางศิริพร พรหมมณี
2247 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางสุกญัญา เพช็รชุม
2248 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางถนอมภรณ์ แกว้ดี
2249 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางหวน พฒันา
2250 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางฉวีวงค ์สุขเกษม
2251 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางศศิวิมล รัตนดากุล
2252 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางสุพิศ ดวงสุวรรณ
2253 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางสมจิตต ์กระจายวงศ์
2254 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นายนิติกร ยะมานนท์
2255 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางสุจิตรา สุทธิพนัธ์
2256 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางเยาวลกัษณ์ ชนธญั
2257 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นายมนตรี ชยัเพชร
2258 โรงพยาบาลอ่างทอง นางปราณี สว่างช่ืน
2259 โรงพยาบาลอ่างทอง นางสาวพชัรินทร์ บญุยนื
2260 โรงพยาบาลอ่างทอง นางสาวสุดารัตน์ คล่องณรงค์
2261 โรงพยาบาลอ่างทอง นางวาสนา สู่สกุล
2262 โรงพยาบาลอินทร์บรีุ นางสุณี สุกแกว้
2263 โรงพยาบาลอินทร์บรีุ นางตุก๊ตา ตุม้จิตร
2264 โรงพยาบาลอินทร์บรีุ นายคมกฤต ศิริวฒันกุล
2265 โรงพยาบาลอุดรธานี นางปดิวรัดา ขลีุดี
2266 โรงพยาบาลอุดรธานี นายนิรันดร โพธิทา
2267 โรงพยาบาลอุดรธานี นางบงัอร จนัทร์ไพดอน
2268 โรงพยาบาลอุดรธานี นางบณุยนุช แกว้จนัทร์เพง็
2269 โรงพยาบาลอุดรธานี นางลดัดาวลัย ์รามจะตุ
2270 โรงพยาบาลอุดรธานี นางเสาวนิตย ์เพ่ิมพลู
2271 โรงพยาบาลอุดรธานี นายลือชยั พฒุสา
2272 โรงพยาบาลอุดรธานี น.ส.พรรณประภา รสดี
2273 โรงพยาบาลอุดรธานี นางณัฐกานต ์ดวงสิมมา
2274 โรงพยาบาลอุดรธานี นายเมษา จงสูงเนิน
2275 โรงพยาบาลอุดรธานี นางล าดวน อาทิตย์
2276 โรงพยาบาลอุดรธานี นายอุดม ค  าจนัทร์
2277 โรงพยาบาลอุดรธานี นางสุวรรณา กิติราช
2278 โรงพยาบาลอุดรธานี นางชนากานต ์เสกขนุทด
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2279 โรงพยาบาลอุดรธานี นางถาวรีย ์หาญลือ
2280 โรงพยาบาลอุดรธานี นางอมร ศิริธรรมจกัร
2281 โรงพยาบาลอุดรธานี นางวนิดา หนองหารพิทกัษ์
2282 โรงพยาบาลอุดรธานี นางลาวลัย ์สิงห์ทอง
2283 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางเปรม นาคอินทร์
2284 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางประสิทธ์ิ อยูต่ ั้ง
2285 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางเกษรา บญุเพ่ิม
2286 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายใหม่ เพชรแบน
2287 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางถนอม นึกไฉน
2288 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายไสว นึกไฉน
2289 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางประภาสิริ ปานานนท์
2290 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางสาวเฉลย ท ามา
2291 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางนิกร จนัทร์เส็ง
2292 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางดวงจนัทร์ ป้ันจาด
2293 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางปราณี ศรทิพย์
2294 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ น.ส.อ าพร อุไรวรณ์
2295 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางชูศรี จนัทร์เส็ง
2296 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางบวัศรี นาคทอง
2297 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายเสน่ห์ ไชยแยง
2298 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางสุรินทร์ รอดเลิศ
2299 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางเพญ็พกัตร์ นพรัตน์
2300 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางภาวิณี แสงซ่ือ
2301 โรงพยาบาลอุทยั นางศรี อภิไชย
2302 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัถ์ สมพร วอร่ม
2303 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัถ์ นางสมพร กุลครอง
2304 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัถ์ นางรวิษฎา มีเอ่ียม
2305 โรงเรียน สส.  (สส.ทร.) นายเลก็ ทว้มสากล
2306 โรงเรียน สส.  (สส.ทร.) นายนิรันดร เทพสุวรรณ
2307 โรงเรียนกนัทรลกัษวิ์ทยา นายเรณ กุมภรรณ์
2308 โรงเรียนการบิน กองบญัชาการยทุธทางอากาศ นายประหยดั บชูา
2309 โรงเรียนกาวิละอนุกูล นายปรีชา วิเทศ
2310 โรงเรียนกาวิละอนุกูล นายพธุ แลสนักลาง
2311 โรงเรียนกีฬาจงัหวดัขอนแก่น นายสุรศกัด์ิ ถ่ินแสนดี
2312 โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสุพรรณบรีุ นางสาวสรินทิพย ์ศรีสุข
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2313 โรงเรียนชยับาดาลวิทยา จ.ลพบรีุ นายสมจิตร ผดุงผิว
2314 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร นายชาติชาย อมรมุนีพงศ์
2315 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร วีระนนัท ์พิชญะวิบลูย์
2316 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร นายสนัติ วจันามยั
2317 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร นายมงคล ศรีประจนัทร์
2318 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร นางเครือพนัธ์ุ อุดมศิลป
2319 โรงเรียนนครขอนแก่น นายสุวิทย ์เกง้โทน
2320 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นายสมจิตร ลุนลาน
2321 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จงัหวดันครราชสีมา นายพยงุศกัด์ิ ธญัญานนท์
2322 โรงเรียนนครสวรรค์ นายสมเกียรติ บานเพียร
2323 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ จงัหวดันครปฐม นางจารุนีย ์เฉลิมวุฒิ
2324 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ จงัหวดันครปฐม นายสุรีย ์เหลก็ไหล
2325 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นายอาคม แสงเงิน
2326 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ศิริพร หอมทอง
2327 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นายทศพร พลอยเพช็ร
2328 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นายมะลิ พงษศ์า
2329 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นายภุชงค ์มุรธามาศ
2330 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นายพจน์ กระจายกล่ิน
2331 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นางนชัชา สมฤทธ์ิ
2332 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นายประจวบ หมอโอสถ
2333 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นายทองหล่อ อ่อนจอ้ย
2334 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นางวนัวิสา เม่นคง
2335 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นายพนัธ์ุ ทบัสิงครา
2336 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ นายมงคล สง่าเพช็ร์
2337 โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) นายสมศกัด์ิ ม่วงเทศ
2338 โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) นายเจริญ ประเทิงจิตต์
2339 โรงเรียนปากพนงั นายสมโภชน์ แขกเทพ
2340 โรงเรียนพานพิทยาคม นายชะนะกิจ โสวรรณี
2341 โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ นายสวาท แสงแกว้
2342 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จงัหวดัระยอง นางภทัรภร ชอบชู
2343 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จงัหวดันครศรีธรรมราช นางชูศรี สุดถนอม
2344 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่ นายสมพงษ ์ปิจดี
2345 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 นางชญัญาภคั อยูเ่ยน็
2346 โรงเรียนวาปีปทมุ นายทองปาน นนทค าจนัทร์
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2347 โรงเรียนวาปีปทมุ นางแสงทอง ชาววาปี
2348 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ นางวิรพรรณ เพียสา
2349 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ .นครราชสีมา นายฉลอง รวงกลาง
2350 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี นายนิพร ศรีประดู่
2351 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม นายประเทือง เกาะสมบติั
2352 โรงเรียนเสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" นายวิระชน เช่ียวชาญ
2353 โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม นายแสงอรุณ ดา้ยกลาง
2354 โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร นายวิรัตน์ สุวรรณสถิตย์
2355 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี น.ส.ยพุร อุตราช
2356 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายเอนก บญุเกิด
2357 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นางนาถรฎา ยิม้นิยม
2358 วศ.ทร. นายสุริยนัต ์แยม้โรจน์
2359 วิทยาลยัการทพับก นายสมบรูณ์ ชนะประสพ
2360 วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น น.ส.ทองใบ บญุลน้
2361 วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น นายสุพจน์ พิมพก์ุล
2362 วิทยาลยัการอาชีพเกาะคา นางทองทศัน์ หล่อเลิศฤทธิชยั
2363 วิทยาลยัการอาชีพตรัง นายเลิศ จนัทร์หอม
2364 วิทยาลยัการอาชีพตรัง นางสาวสุพตัรา เกิดคง
2365 วิทยาลยัการอาชีพตรัง นายจ านงค ์คงต าหนิ
2366 วิทยาลยัการอาชีพเทิง นายบญุสิน กองกวด
2367 วิทยาลยัการอาชีพนครปฐม นางสุธาทิพย ์คงมณี
2368 วิทยาลยัการอาชีพนครปฐม นายสนชยั ขนุทรง
2369 วิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช นางอรวรรณ ฉายศิริวฒันา
2370 วิทยาลยัการอาชีพโพนทอง นายบรรเจิด จงใจสิทธ์ิ
2371 วิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด นางสาวศฑามาศ บญุเจริญ
2372 วิทยาลยัการอาชีพอ่าวลึก นายจารึก นุ่นสงค์
2373 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีระบ่ี นายวชัรพงษ ์ค  าศรี
2374 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีระบ่ี นางดวงลกัษณ์ รักษาสรณ์
2375 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยขีอนแก่น นายสุเมต จนัทร์ดา
2376 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชิงเทรา นางสมส่วน ศรีสุวรรณ์
2377 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชิงเทรา นางอมัพร มีเมตตา
2378 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชิงเทรา นายชยัสิทธ์ิ มีเมตตา
2379 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ นางคมคาย เชยชยัภูมิ
2380 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่ นายสนัน่ ดวงแกว้
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2381 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง นางจิตติ อกัษรเกิด
2382 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง นายประทมุ แดงนอ้ย
2383 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช นางจารี ทุ่งโพธ์ิตระกูล
2384 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช นายจรัญ ทองทิพย์
2385 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง นายสมาน คลา้ยยา
2386 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง นางอมัภา ชูภกัดี
2387 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรีุ นางวรรณา ธรรมวิหาร
2388 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรีุ นางสาคร กญัจนกาญจน์
2389 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยแีพร่ นายกิตติพงษ ์ทา้วพนัวงค์
2390 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยแีพร่ น.ส.พิศมยั อินทนนท์
2391 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยแีพร่ นางสมจิตร อินจนัทร์
2392 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอด็ นายสุบรรณ สตันาโค
2393 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรีุ นายส าราญ สุขใส
2394 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรีุ นายแดง ศรีสวสัด์ิ
2395 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีพบรีุ นายสนัน่ วิริยะ
2396 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีพบรีุ นางดอกไม ้เนตรหาญ
2397 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี  าพนู นางรัชนีวรรณ ทนุกาศ
2398 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ นายเจือ วงศท์วี
2399 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีระแกว้ นายทวีศกัด์ิ พนัธรรม
2400 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสิีงห์บรีุ นางบรรจง ช่วยชู
2401 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสิีงห์บรีุ ส าราญ สีสนธ์ิ
2402 วิทยาลยัเทคนิคกาญจนบรีุ นางนาตยา เชาวสุ์วรรณ์
2403 วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น นางเฉลิมขวญั กายราช
2404 วิทยาลยัเทคนิคจนัทบรีุ นายสมศกัด์ิ  เลือกสรรค์
2405 วิทยาลยัเทคนิคชลบรีุ นายบญุยนื บตุรดี
2406 วิทยาลยัเทคนิคชุมพร นางวนิดา ประดบัเพช็ร
2407 วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง นางเจนจิรา ภู่บา้นใหม่
2408 วิทยาลยัเทคนิคดุสิต นายสุรพล พรรณปราโมทย์
2409 วิทยาลยัเทคนิคตราด นายเฉลิม วิจิตรสมบติั
2410 วิทยาลยัเทคนิคนครนายก นายณรงค ์รุจิเงิน
2411 วิทยาลยัเทคนิคนครปฐม นายประเสริฐ อิสระกูล
2412 วิทยาลยัเทคนิคน่าน นางนพวรรณ ณ น่าน
2413 วิทยาลยัเทคนิคบางแสน นายสิบ ขวญัแกว้
2414 วิทยาลยัเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์ นายชูชีพ บญุศรี
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2415 วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม นางกมลพรรณ ศรีโยธา
2416 วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา อุ่นเรือน เพียรกลา้
2417 วิทยาลยัเทคนิคพงังา นายสามารถ คงครอง
2418 วิทยาลยัเทคนิคเพชรบรีุ นางบญุส่ง เรืองอร่าม
2419 วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม นายจ ารูญ ฤกษพ์อดี
2420 วิทยาลยัเทคนิคระนอง นายสนิท ศกัด์ิรักษ์
2421 วิทยาลยัเทคนิคราชบรีุ นายส าราญ มาเวหา
2422 วิทยาลยัเทคนิคลพบรีุ แห่งท่ี 2 นายสายนัต ์จนัทร์เกิด
2423 วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ นายเหรียญชยั แก่นทิพย์
2424 วิทยาลยัเทคนิคสกลนคร นายสมปอง อาจสมจิตร
2425 วิทยาลยัเทคนิคสตูล นายวนัชยั สงัขแ์กว้
2426 วิทยาลยัเทคนิคสตัหีบ นางวิลาวลัย ์วรประสพ
2427 วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบรีุ นายสมพต ปักษากุล
2428 วิทยาลยัเทคนิคหนองคาย นายอภิสิทธ์ิ ลาบตุร
2429 วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี นางวาสนา แสนค า
2430 วิทยาลยัเทคนิคอุตรดิตถ์ นายเฉลียว พานิชชอบ
2431 วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย นายวีระศกัด์ิ ทิพชยั
2432 วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย นายถวิล สิงห์นนท์
2433 วิทยาลยันาฏศิลปจนัทบรีุ นายวนัชยั จิตตส์ว่าง
2434 วิทยาลยันาฏศิลปสุโขทยั นางบญุลือ แหว้เหมือน
2435 วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง นายอติชาติ พนัธ์ุดี
2436 วิทยาลยัพณิชยการเชตุพน นายสมศกัด์ิ พุม่พดุ
2437 วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก นางสาวสุชาดา จนัทร์เผือก
2438 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดันนทบรีุ นางสาวเกษร ศรีเพช็ร์
2439 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดันนทบรีุ นายสมหมาย ตั้งตรงสนัติ
2440 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ นางสมพิศ ป่ันจริต
2441 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท นางสาวอุปถมั พลบัเงิน
2442 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท นางสาวทองสุก แสงเขียว
2443 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นางสงัเวียน สนสูงเนิน
2444 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นางสาวเรไร พ่ึงเกษม
2445 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง น.ส.ค ามี เสาร์ใจ
2446 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง น.ส.ไพริน การะกนั
2447 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง นางด าหริ คิดอ่าน
2448 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง นางพสัวี วงัมูล

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 ในวนัศุกร์ที่   9  ตุลำคม  2563  (รอบแรก )

2449 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง นางสาวศิริวราภรณ์ บญุศรี
2450 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นางวนัเพญ็ ทองประสูตร
2451 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรีุ นายวิเชียร แตงนวล
2452 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา นางส าเนียง ถีราวุฒิ
2453 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา นางประไพ แกว้สุริยนัต์
2454 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นายสมชาย สุขศรี
2455 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ นายสมศกัด์ิ ร่วมจิตร
2456 วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบรีุ นางเรียม ปานสวรรค์
2457 วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบรีุ นายธนกฤต ปานสวรรค์
2458 วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ (พบ.วพม.) นางจินดา อิสสอาด
2459 วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ (พบ.วพม.) นางเรณู คงเนตร
2460 วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ (พบ.วพม.) นางบญุเชิด เลิกสนัเทียะ
2461 วิทยาลยัศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช นางสินีนาฏ ธานีรัตน์
2462 วิทยาลยัสารพดัช่างกาญจนบรีุ นายสินชยั คงถาวร
2463 วิทยาลยัสารพดัช่างชยัภูมิ นายประยงค ์อินทร์หม่ืนไวย
2464 วิทยาลยัสารพดัช่างชุมพร นายวิรัตน์ สงัวรกาญจน์
2465 วิทยาลยัสารพดัช่างเชียงใหม่ นายสุระพทั นากแกว้
2466 วิทยาลยัสารพดัช่างธนบรีุ นางมาลี ศะสิบตุร
2467 วิทยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา นายประพนัธ ์เพียรท าดี
2468 วิทยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา นางสุรัตนา หวยสูงเนิน
2469 วิทยาลยัสารพดัช่างนครหลวง นายสมพงษ ์ดอนจินดา
2470 วิทยาลยัสารพดัช่างบรรหาร-แจ่มใส นายเอ้ือน สงพนัธ์
2471 วิทยาลยัสารพดัช่างบรรหาร-แจ่มใส นายดาวเรือง คงเพช็ร์
2472 วิทยาลยัสารพดัช่างบรีุรัมย์ นายจนัทร์ ทองวงัสงัข์
2473 วิทยาลยัสารพดัช่างปราจีนบรีุ นายจีราวฒัน์ ธิติเมธีศกัด์ิ
2474 วิทยาลยัสารพดัช่างสมุทรปราการ นายทองใบ ขนุทอง
2475 วิทยาลยัสารพดัช่างส่ีพระยา นางเรียม พุม่เรือง
2476 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายบญัชา โชติพนัธ์ุ
2477 วิทยาลยัอาชีวศึกษามหาสารคาม นายธนดล สุระเทวี
2478 วิทยาลยัอาชีวศึกษามหาสารคาม นางจินตนา อุ่นเพญ็
2479 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเลย นายบญุทอม รามศิริ
2480 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสงขลา นางอ าภา โค่ยสตัยา
2481 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ นายอนนัต ์บญุเกิด
2482 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ นางวนัรุ่ง น่ิมสนัต์
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2483 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายบญุยงค ์คงทน
2484 ศนูยก์ารทหารราบประจวบคีรีขนัธ์ นางวรรณพร จนัทรวงศ์
2485 ศนูยก์ารทหารราบประจวบคีรีขนัธ์ นางศิริรัตน์ ชาญณรงค์
2486 ศนูยก์ารทอ่งเท่ียวกีฬาและนนัทนาการจงัหวดัขอนแก่น นางสุนีรัตน์ หมูเ่มืองสอง
2487 ศนูยก์ารทอ่งเท่ียวกีฬาและนนัทนาการจงัหวดัพงังา นายศรีศกัด์ิ ล่ิมเหมาะ
2488 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดักาญจนบรีุ นายกฤษนยั บรรลือศกัด์ิ
2489 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัฉะเชิงเทรา นางมาลี ผอ่งสุภา
2490 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัชลบรีุ นางวนัทนา เรืองสุวรรณนที
2491 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัชยัภูมิ นายวิชาญ เพญ็จนัทร์
2492 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัเชียงราย นายบญุทิตย ์ใจสวิง
2493 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัเชียงราย นายปาน ลาภยศ
2494 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัเชียงใหม่ นายอาทิตย ์ค  าแผน่
2495 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันครปฐม นายเกรียงศกัด์ิ อินทร์สาลี
2496 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันครปฐม นายอ านวย ศรีสุข
2497 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันครพนม นายไสว แกว้พดุ
2498 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันครศรีธรรมราช นายเฉลียว ไชยเพช็ร
2499 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันนทบรีุ นายยทุธชยั จินโณภาส
2500 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันราธิวาส นายสุเทพ โกตนั
2501 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัน่าน นายสุรพล วุฒิ
2502 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัน่าน นายอุดม แสนยะเสนีย์
2503 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดับรีุรัมย์ นายเวียงชยั สุทธสน
2504 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นางสุภาวดี สุนทโรสถ์
2505 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัปราจีนบรีุ นายไพฑูรย ์วงคช์มภู
2506 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัมหาสารคาม นายเฉลิม ภคะวา
2507 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัร้อยเอด็ นายรังสิทธ์ิ พนัทองค า
2508 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสตูล นายวิจิตร ด ารงวีระวิทย์
2509 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสตูล นางณัฐกาญจน์ อกัษรช่ืน
2510 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสระบรีุ นางถาวร กรุณานนท์
2511 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นางอรอนงค ์เทพประดิษฐ
2512 ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัอุดรธานี นายสมเกษ ภูดิน
2513 ศนูยก์ารสุนขัทหาร นางจนัทร์เพญ็ งามละมา้ย
2514 ศนูยก์ารสุนขัทหาร นายสายนัต ์จนัทรา
2515 ศนูยก์ารสุนขัทหาร นายสมควร อินทศาสตร์
2516 ศนูยก์ารสุนขัทหาร นายสมศกัด์ิ นาคสิงห์
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2517 ศนูยค์วบคุมยางสงขลา นายปรีชา นูนวงศ์
2518 ศนูยค์วบคุมยางสงขลา นายพิเชษฐ ์หม่ืนศรี
2519 ศนูยค์วบคุมยางสงขลา นายสุนทร ทองเรือง
2520 ศนูยซ่์อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ นายปรีดา สุขโห้
2521 ศนูยซ่์อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ สมาน แพฟืน
2522 ศนูยซ่์อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ นายทิวา กมราช
2523 ศนูยซ่์อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ นายบญุส่ง บ ารุงศกัด์ิ
2524 ศนูยซ่์อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ นายทวีชยั จิตตอุ่์น
2525 ศนูยซ่์อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ นายสมคิด เจจือ
2526 ศนูยซ่์อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ นางสงัวรณ์ ประสงค์
2527 ศนูยซ่์อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ นายวิวฒัน์ ฤทธ์ิเกษม
2528 ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ท่ี 20 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นางมยรุา สมพรหม
2529 ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ท่ี 6 จงัหวดันครราชสีมา นายสงัคม จ าปานุย
2530 ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ท่ี 6 จงัหวดันครราชสีมา นายสุรศกัด์ิ สุขเกษม
2531 ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ท่ี 7 จงัหวดัขอนแก่น นายสุเมธ ดุจจานุทศัน์
2532 ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ท่ี 8 จงัหวดัขอนแก่น นางแฉลม้ อาจดวงดี
2533 ศนูยบ์ริการวิชาการดา้นพืชและปัจจยัการผลิตระนอง นายทนงศกัด์ิ แสงพิทกัษ์
2534 ศนูยบ์ริการวิชาการดา้นพืชและปัจจยัการผลิตลพบรีุ นายสมศกัด์ิ ฉายสุวรรณ์
2535 ศนูยบ์ริการสวสัดิการสงัคมจงัหวดัลพบรีุ นางพรรณปพร ชนะพรหมเมือง
2536 ศนูยบ์ริหารศตัรูพืชจงัหวดัขอนแก่น นายสรรเสริญ แสนโภชน์
2537 ศนูยบ์ริหารศตัรูพืชจงัหวดัสุพรรณบรีุ นางสาวสิริรัตน์ นาคพิทกัษ์
2538 ศนูยบ์  าบดัรักษายาเสพติดจงัหวดัขอนแก่น นางสุกญัญา ทวิลา
2539 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 1 ปทมุธานี นายไกรศกัด์ิ ปณุขนัธ์ุ
2540 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 1 ปทมุธานี นายชาตรี อินทร์ดี
2541 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 11 สุราษฎร์ธานี นายวิเชียร กลบัวงศา
2542 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 11 สุราษฎร์ธานี นายวินยั ทองประดู่
2543 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 11 สุราษฎร์ธานี นายส าเริง อินทชาติ
2544 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 11 สุราษฎร์ธานี นายศกัด์ิสิทธ์ิ มีศกัด์ิสยาม
2545 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 11 สุราษฎร์ธานี นายอรุณ ดุกล่อง
2546 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 11 สุราษฎร์ธานี นายเอกพงษ ์คงษาลี
2547 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 11 สุราษฎร์ธานี นายวรวุฒิ ยะโกะ
2548 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 12 สงขลา นายเจษฎา ม่วงนอ้ยเจริญ
2549 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 12 สงขลา นายเจ๊ะมะ๊ เสปโตะ๊หมาน
2550 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 12 สงขลา นายจรูญ นิลเพช็ร์
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2551 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 12 สงขลา นายดิฐ เรืองสุวรรณ์
2552 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 12 สงขลา นายสุนทร สุวรรณกาญจน์
2553 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 12 สงขลา นายสมปอง ช่วยข า
2554 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 12 สงขลา นายสุเทพ ชยัหาญ
2555 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 12 สงขลา นายสมคิด เก้ือสุวรรณ
2556 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 12 สงขลา นายวิสุทธ์ิ ค  าคนัธฤทธ์ิ
2557 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 2 สุพรรณบรีุ นางอุทยั ใจเยน็
2558 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 2 สุพรรณบรีุ นายเรืองยศ อ่ิมนุช
2559 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 2 สุพรรณบรีุ นายสมควร สาททอง
2560 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 2 สุพรรณบรีุ นายนคร รักสตัย์
2561 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 2 สุพรรณบรีุ นายประครอง สินพนัธ์ุ
2562 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 2 สุพรรณบรีุ นายฉลอง เรืองทอง
2563 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 2 สุพรรณบรีุ นายสมเกียรติ องัคพทัยา
2564 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 2 สุพรรณบรีุ นายประเวศ ภิญญพนัธ์ุ
2565 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 2 สุพรรณบรีุ นายพลายทุธ พลายจัน่
2566 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 3 ปราจีนบรีุ นายฉตัรชยั กิตติคง
2567 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 3 ปราจีนบรีุ นายประสงค ์ก่ิงนอก
2568 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 3 ปราจีนบรีุ นายสมพร พรหมสุริยากร
2569 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 3 ปราจีนบรีุ นายชุมพร ทองอนัตงั
2570 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 4 ประจวบคีรีขนัธ์ นายชลอ เลือดแดง
2571 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 4 ประจวบคีรีขนัธ์ นายทวี รัตนบษุยาพร
2572 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 4 ประจวบคีรีขนัธ์ นายสุระ รอดภยั
2573 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา นายสง่า ป่ินประวติั
2574 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา นายประวิทย ์แกว้ศิลา
2575 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา นายประสิทธ์ิ หริรัตนะพรรณ
2576 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา นายจ านงค ์ชาวเสมา
2577 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา นายประหยดั หวลสนัเทียะ
2578 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา นางสาวมีจิน แซ่คิว
2579 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา นายพฒันะพงษ ์สิริจงวฒันา
2580 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา นายแสวง กุลไธสง
2581 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา นางสาวศรีเพชร จอ้ยอินทร์
2582 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา นายรัชดากร สืบสหการ
2583 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 5 นครราชสีมา นายสมัฤทธ์ิ จุลโชค
2584 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 6 ขอนแก่น นายอนนัต ์เหล่ือมกลาง
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2585 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 6 ขอนแก่น นางล าพวย มาตยภูธร
2586 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 6 ขอนแก่น นายสงัคม ชุบรัมย์
2587 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 6 ขอนแก่น นายวิเชียร เมยเคา้
2588 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 6 ขอนแก่น น.ส.พลูศรี สีลากลาง
2589 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 6 ขอนแก่น นางวรัญญา ค  าตาพนัธ์ุ
2590 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 6 ขอนแก่น นายถาวร เจริญสุข
2591 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 6 ขอนแก่น นายสุเมธ เคา้สิม
2592 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 6 ขอนแก่น นายสุพจน์ ผา่นส าแดง
2593 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 6 ขอนแก่น นายค าไป จนัทะนพ
2594 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 6 ขอนแก่น นายสุระจิต ทา่จีน
2595 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 7 สกลนคร นายสฤษด์ิ กนัทะพนัธ์
2596 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 7 สกลนคร นายทวี สุภกัด์ิ
2597 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 7 สกลนคร นายวลัลภ กิจนิกร
2598 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 7 สกลนคร นายประยกุต ์ยิง่ยวด
2599 ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 7 สกลนคร นายสายนัต ์อาจจ านงค์
2600 ศนูยฝึ์กและพฒันาอาชีพจงัหวดัสระแกว้ นางพรรณิภา ชวนเสง่ียม
2601 ศนูยฝึ์กและพฒันาอาชีพจงัหวดัสระแกว้ นายประสาท สาตน้วงษ์
2602 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง นายฉลอง จงใจ
2603 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง นายอภิชาติ ธรรมสวสัด์ิ
2604 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง นายเถลิงศกัด์ิ ค  าภาพงษ์
2605 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง นายเกษม ศิริคช
2606 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 ราชบรีุ นายชนะศกัด์ิ เลิศไกร
2607 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 ราชบรีุ นายอุทิศ ศกัดิวงศ์
2608 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสีมา นายบญุช่ืน สีภพ
2609 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 (จงัหวดัขอนแก่น) นางกนกพร สณัฑมาศ
2610 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 (จงัหวดัขอนแก่น) นางเครือฟ้า นะธิศรี
2611 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอุบลราชธานี นายประสาท ศกัด์ิสิงห์
2612 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอุบลราชธานี นายเริงณรงค ์สายธนู
2613 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอุบลราชธานี นางรัชนีกร ยิม้ยอ่ง
2614 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอุบลราชธานี นางเทียมจิตร ใจเสน
2615 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 (จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) นายณัฐธพงศ ์เนตรรุ่ง
2616 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 (จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) นายบญุช่วย สุจีรพนัธ์
2617 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลา นายนิพล พรหมมาก
2618 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลา นางอารี พทุธสุภะ
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2619 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นกรุณา นางเรณู มีสตัย์
2620 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร นายกิติยศกัด์ิ ตุลเตมีย์
2621 ศนูยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 2 นางกมลพร มงคลการ
2622 ศนูยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 4 นายสมบรูณ์ เชียงเครือ
2623 ศนูยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 4 นางดรุณี นาคดวงเกษมศรี
2624 ศนูยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 7 นางฐปนพรรษ ์อ่อนพทุธา
2625 ศนูยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 9 นางสาวญานิอร นวลละออง
2626 ศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางจงัหวดัชลบรีุ นายขวญัชยั โซวสวสัด์ิ
2627 ศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางจงัหวดัชลบรีุ นายประจวบ แกว้มณี
2628 ศนูยฝึ์กอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ นางพชรวรรณ ประเวศไพรสนธ์ิ
2629 ศนูยฝึ์กอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ นายด ารงคฤ์ทธ์ิ กาวิน
2630 ศนูยฝึ์กอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ น.ส.ทศันี คุม้ปริยติั
2631 ศนูยพ์ฒันาชาวเขาจงัหวดัน่าน นายเสถียร วงศศิ์ริ
2632 ศนูยพ์ฒันาชาวเขาจงัหวดัน่าน คณินวฒัน์ ดิฐภกัดีคุณานนท์
2633 ศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดักาฬสินธุ์ นางวฒันา บญุเสง่ียม
2634 ศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัปทมุธานี นางดวงสมร เจียมเรือง
2635 ศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัปัตตานี นายเอกชยั บรีุรัก
2636 ศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัปัตตานี นายฉลอง วิโยชน์
2637 ศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเพชรบรูณ์ นายอคัรเดช ทาทอง
2638 ศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัมหาสารคาม นายยทุธพงศ ์สุวรรณรงค์
2639 ศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัสิงห์บรีุ นายจิรพงษ ์เท่ียงทศัน์
2640 ศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัหนองคาย นายธงชยั โพธิ
2641 ศนูยพ์ฒันาและบ ารุงรักษาทางน ้าท่ี 1 (อยธุยา) นายสมชาย คิดชอบ
2642 ศนูยพ์ฒันาและบ ารุงรักษาทางน ้าท่ี 3 (ตรัง) นายวิชยั แกว้ภกัดี
2643 ศนูยพ์ฒันาและบ ารุงรักษาทางน ้าท่ี 4 (สงขลา) นายวุฒิ ปรางยิม้
2644 ศนูยพ์ฒันาและบ ารุงรักษาทางน ้าท่ี 4 (สงขลา) นายอรุณชยั อุไรวรรณ
2645 ศนูยพ์ฒันาและบ ารุงรักษาทางน ้าท่ี 7 (เชียงใหม่) นายประเสริฐ ศรีชยั
2646 ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการ บา้นศรีวนาไล จงัหวดัอุบลราชธานีนายประสิทธ์ิ ศรีขาว
2647 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 12 จงัหวดัเชียงราย นายโสรัจ เมืองทอง
2648 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 12 จงัหวดัเชียงราย นายประสิทธ์ิ โรยพริกไทย
2649 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 12 จงัหวดัเชียงราย นางนุสรา ดวงมณี
2650 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 13 จงัหวดัเชียงใหม่ นางสมพร ป่ินทอง
2651 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นางกมลรัตน์ รัตนอคัรเวช
2652 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 42 จงัหวดัมุกดาหาร นายสม หนองแคน
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2653 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 43 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน นายดี ถ่ินวนา
2654 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 43 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน นายกระแส กองแกว้สดใส
2655 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 43 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน นางศิริวรรณ อารีย์
2656 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 51 จงัหวดัล าปาง นางอารียา จิตรโคตร
2657 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 61 จงัหวดัสระแกว้ นายศภุชยั พวงไพศาล
2658 ศนูยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 73 จงัหวดัอุทยัธานี นางทเุรียน เกิดศิริ
2659 ศนูยพ์ฒันาอนามยัพ้ืนท่ีสูง จงัหวดัล าปาง นายมนู จกัรทิพย์
2660 ศนูยพ์ฒันาอนามยัพ้ืนท่ีสูง จงัหวดัล าปาง นางสมพร แกว้มา
2661 ศนูยพ์ฒันาอนามยัพ้ืนท่ีสูง จงัหวดัล าปาง นายผดั อภิชยั
2662 ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด นายประจบ สุดสวาท
2663 ศนูยฟ้ื์นฟอูาชีพคนพิการจงัหวดัหนองคาย นายนิพนธ ์ภกัดีทา
2664 ศนูยฟ้ื์นฟอูาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช นางทมุมา บญุญานุวตัร
2665 ศนูยฟ้ื์นฟอูาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช นายสมนึก แกว้หนองเสมด็
2666 ศนูยม์ะเร็ง ลพบรีุ นายณรงค ์ตอ้งเช้ือ
2667 ศนูยม์ะเร็ง ลพบรีุ นายวินยั ไกรพนัธ์
2668 ศนูยเ์มลด็พนัธข์า้วสุรินทร์ นายสมใจ ปากประโคน
2669 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วกาฬสินธุ์ นายอนนท ์เรืองแสน
2670 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วขอนแก่น นายอศัวิน แหล่ยงั
2671 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วชลบรีุ นายสมพิศ ล่าสี
2672 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วชลบรีุ นายขรรคช์ยั ลาภกิจ
2673 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วชยันาท นายล าพา จนัตะเภา
2674 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วเชียงใหม่ นางสมพร จิโนเจริญ
2675 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วเชียงใหม่ นายสง่า จิโน
2676 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วนครราชสีมา นายสะอาด แปรงกระโทก
2677 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วนครราชสีมา นายปราณีต โตกระโทก
2678 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วปัตตานี นางกลัยา เอียดช่วย
2679 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วปัตตานี นายไมตรี คงชู
2680 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วพะเยา นางเกตสุดา คุม้สิน
2681 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วพะเยา นายนคร ประวงั
2682 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วพทัลุง นางจ ารัส ภวงัสวสัด์ิ
2683 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วร้อยเอด็ นายสุทิน สุริยะแก่นทราย
2684 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วร้อยเอด็ นายสมศกัด์ิ จงกล
2685 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วราชบรีุ นายวิรัตน์ หาญณรงค์
2686 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วลพบรีุ นางอรปรียาฏรั์ศ ผลเพ่ิม
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2687 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วล าปาง นายเมฆ หม่ืนค าแปง
2688 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วสกลนคร นายประทีป ฮาบสุวรรณ
2689 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วอุดรธานี นายทศพล อุทยัเรือง
2690 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วอุบลราชธานี นางพรทิพย ์โกมลมาลย์
2691 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วอุบลราชธานี นายสมพร กุลบตุร
2692 ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วอุบลราชธานี นายจรัญ จารยเ์ข่ือง
2693 ศนูยรั์กษาความปลอดภยั นางลกัษณารีย ์กระแสสืบ
2694 ศนูยวิ์จยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพเชียงใหม่ นายอภิวฒัน์ สงวน
2695 ศนูยวิ์จยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพเชียงใหม่ นายบรรจง ปัญญาฟู
2696 ศนูยวิ์จยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ นายวราวุฒิ รัตนวราหะ
2697 ศนูยวิ์จยัขา้วคลองหลวง นางสาวทองค า นาคแป้น
2698 ศนูยวิ์จยัขา้วคลองหลวง นางจิตตินนัท ์มาทอง
2699 ศนูยวิ์จยัขา้วชยันาท นายโสพิต บญุธรรม
2700 ศนูยวิ์จยัขา้วเชียงใหม่ นายสมคิด โรจน์ดี
2701 ศนูยวิ์จยัขา้วเชียงใหม่ นายอภิเทพ ชยัมงคล
2702 ศนูยวิ์จยัขา้วนครราชสีมา นายส าเภา ดีแกว้
2703 ศนูยวิ์จยัขา้วปทมุธานี นางสาวนวรัตน์ ทองอยู่
2704 ศนูยวิ์จยัขา้วปทมุธานี นางวิชชุดา จ  าปาทอง
2705 ศนูยวิ์จยัขา้วปทมุธานี นางปทมุ บ ารุงเอ้ือ
2706 ศนูยวิ์จยัขา้วปทมุธานี นายสมคิด ขนุหม่ืน
2707 ศนูยวิ์จยัขา้วปราจีนบรีุ นายชลอ มีแสง
2708 ศนูยวิ์จยัขา้วปราจีนบรีุ นายสุทีป รักษม์ณี
2709 ศนูยวิ์จยัขา้วปราจีนบรีุ นายสมยศ นาคสวสัด์ิ
2710 ศนูยวิ์จยัขา้วปราจีนบรีุ นางสาววนิดา หร ่ าเดช
2711 ศนูยวิ์จยัขา้วพระนครศรีอยธุยา นายบญุชู ทนงสุทธ์ิ
2712 ศนูยวิ์จยัขา้วพทัลุง นายชาญชยั รัตนสุภา
2713 ศนูยวิ์จยัขา้วพทัลุง นางพจนา อ่อนคง
2714 ศนูยวิ์จยัขา้วแพร่ นางสายหยดุ สิทธิหล่อ
2715 ศนูยวิ์จยัขา้วแม่ฮ่องสอน นายสุพร ทตัชยั
2716 ศนูยวิ์จยัขา้วลพบรีุ นายวินยั ทรัพยค์ง
2717 ศนูยวิ์จยัขา้วลพบรีุ นายธรรมนูญ พิมพท์อง
2718 ศนูยวิ์จยัขา้วสกลนคร นางยพุาวรรณ ทองอินที
2719 ศนูยวิ์จยัขา้วสะเมิง นายพรมลิขิต ปันแกว้
2720 ศนูยวิ์จยัขา้วสะเมิง นางศิริวรรณ มูลใจ
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2721 ศนูยวิ์จยัขา้วสะเมิง นายค าไส กนัตี
2722 ศนูยวิ์จยัขา้วสุพรรณบรีุ นายวิทยา โพธ์ิดาษ
2723 ศนูยวิ์จยัขา้วสุรินทร์ นางจิณณพตั นากลาง
2724 ศนูยวิ์จยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยกีารบินและอวกาศกองทพัอากาศ นางสาวอภิวรรณ ก่ิงทอง
2725 ศนูยวิ์จยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยกีารบินและอวกาศกองทพัอากาศ นางเรือนบญุ เสง้แกว้
2726 ศนูยวิ์จยัพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยกีารบินและอวกาศกองทพัอากาศ นางประภาศรี สุระกูล
2727 ศนูยวิ์จยัพืชไร่ชยันาท นายดาวเรือง ใยสุข
2728 ศนูยวิ์จยัพืชไร่ชยันาท นายเฉลียว ศิริธรรม
2729 ศนูยวิ์จยัพืชไร่เชียงใหม่ นางธญัญรัศม ์สลินทร์ไชย
2730 ศนูยวิ์จยัพืชไร่เชียงใหม่ นางสาวสุรีย ์สมบรูณ์ชยั
2731 ศนูยวิ์จยัพืชไร่เชียงใหม่ นายสงวน งามสง่า
2732 ศนูยวิ์จยัพืชไร่ระยอง นางกมลรัตน์ อินไธสง
2733 ศนูยวิ์จยัพืชไร่ระยอง นายปรีชา ไทยเจริญ
2734 ศนูยวิ์จยัพืชไร่อุบลราชธานี นายมงักร แพทยเ์พียร
2735 ศนูยวิ์จยัพืชสวนจนัทบรีุ นายอุทยั อุระเกตุ
2736 ศนูยวิ์จยัพืชสวนเชียงราย นายบญุเรือง ศรีวิชยั
2737 ศนูยวิ์จยัพืชสวนตรัง นางพรทิพา ชูพลู
2738 ศนูยวิ์จยัพืชสวนศรีสะเกษ นางนอ้ม จวนเกาะ
2739 ศนูยวิ์จยัพืชสวนศรีสะเกษ นางสาวพฒันา แกว้กลา้
2740 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวช์ยัภูมิ นายสมบรูณ์ กุระขนัธ์
2741 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวเ์ชียงใหม่ นายอุทิศ สุดใจ
2742 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวเ์ชียงใหม่ นางอมัพร จนัทร์บญุ
2743 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวท์บักวาง นางสายรุ้ง นะมารังศ์
2744 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวท์บักวาง นางสายธารา เกตุใหม่
2745 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวท์บักวาง นายประสพ โปสูน
2746 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวท์บักวาง นางบญุจนัทร์ หมัน่ซ่อม
2747 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวท์บักวาง นางระเบียบ พทุธสอน
2748 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวท์บักวาง นายไมตรี วรรณวติั
2749 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวท์า่พระ นายเพง็ คงศรี
2750 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวเ์ทพา นางประไพ ชชัวาลย์
2751 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวน์ครราชสีมา นายไซอู๋ เทพแสง
2752 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวน์ครราชสีมา นายมะโนเชาว ์บบุผาสุวรรณ์
2753 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวน์ราธิวาส นายอนนัต ์เล่าเลิศ
2754 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวป์ระจวบคีรีขนัธ์ นายสมพร คลา้ยอยู่
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2755 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวปั์ตตานี นางสาคร ไวถาวร
2756 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวแ์พร่ นายรุ่ง ทะตนั
2757 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวแ์พร่ นายเฉลิม ยะการ
2758 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวย์ะลา นายมุสตอฟา มะตาเฮ
2759 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวล์  าพญากลาง นายค าพลู บตุรมี
2760 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวล์  าพญากลาง นางสมร ดิษธรรม
2761 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวเ์ลย นางใส เพง็ค  า
2762 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวส์กลนคร นายจ าเริญ บวัทะราช
2763 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวส์กลนคร นายพนัพิษ บวัเคน
2764 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวสุ์ราษฎร์ธานี นางอินทิรา ใจสบาย
2765 ศนูยวิ์จยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวสุ์ราษฎร์ธานี นางนงเยาว ์อมรแกว้
2766 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรเชียงใหม่ นางกลัยา วงคเ์ขตร์
2767 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี นายสุชาติ ชูสีนุ่น
2768 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรสุพรรณบรีุ นายทนง ซุ่นเจา
2769 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรอุตรดิตถ์ นายคบ มีมา
2770 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการสตัวแพทยภ์าคเหนือ(ตอนบน) นางศรีทอน โนอา้ย
2771 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงชายฝ่ังนครศรีธรรมราช นางอุทยัวรรณ ณรงค์
2772 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงชายฝ่ังนครศรีธรรมราช นายยะลาหรุดดีน หนาหู้
2773 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงชายฝ่ังสงขลา นางวชัณีย ์จิตภกัดี
2774 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก นายขวญัยนื ศรีอ ่า
2775 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก นายปราศยั บญุจนัทร์
2776 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก นายประกิต ฉายศรี
2777 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดกาญจนบรีุ นายสมนึก แช่มตา
2778 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดกาญจนบรีุ นายสุคนธ ์รอดเจริญ
2779 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดชลบรีุ นายบญุสืบ ฉวีวงศ์
2780 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดเชียงใหม่ นายผอ่ง ดวงรัตน์
2781 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดเชียงใหม่ นายสรวิชญ ์ทองยู
2782 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดเชียงใหม่ นายแปร คีรีอร่ามรัศมี
2783 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดปทมุธานี นายสมยศ โยโน
2784 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดปัตตานี นายรอมือลี กูนา
2785 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดแพร่ นายมงคล รัตนปภานนัท์
2786 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดมุกดาหาร นายสีอ าพร ทองกาล
2787 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดสกลนคร นายเสมียน บตุรมหา
2788 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดสงขลา นายสมชยั สุรบรรณ์
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2789 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดสระแกว้ นายชม เพง่พิศ
2790 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดสุพรรณบรีุ นายสมพร หมวกกุล
2791 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดสุพรรณบรีุ นายจารุต พ่ึงเจริญ
2792 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดสุพรรณบรีุ นายมนูญ กล่ินหอมดี
2793 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดสุพรรณบรีุ นายทองหล่อ พนัธ์ุแตง
2794 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดสุรินทร์ นายจนัทร์ ภูแกว้
2795 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภูเก็ต) นายเกียรติศกัด์ิ พรหมกุลสิทธ์ิ
2796 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภูเก็ต) นายสายณัห์ ศรีนาค
2797 ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนบน (ภูเก็ต) นายสมศกัด์ิ เส็นสุวรรณโณ
2798 ศนูยวิ์จยัและพฒันาผลิตภณัฑป์ศสุตัวม์หาสารคาม นายสุวฒัน์ คเณราช
2799 ศนูยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัว ์อ  านาจเจริญ นายทวีชยั เงาเพช็ร
2800 ศนูยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวข์อนแก่น นางส าลี เพียสุพรรณ
2801 ศนูยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวช์ยันาท นายวิรัต นารอด
2802 ศนูยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวช์ยันาท นายทรงธรรม ไข่กล่ิน
2803 ศนูยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวร้์อยเอด็ นายล าเทียน พดัพรม
2804 ศนูยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวร้์อยเอด็ นายวนัสา จ  าปา
2805 ศนูยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวร้์อยเอด็ นายสุพรรณ โชคแสน
2806 ศนูยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวล์  าปาง นายสวสัด์ิ ดีแป้น
2807 ศนูยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวล์  าปาง นายอินทลู อินตะ๊ใจ
2808 ศนูยวิ์ทยาศาสตร์การแพทยช์ลบรีุ นางจงกล สถิติสงัวร
2809 ศนูยวิ์ทยาศาสตร์การแพทยส์งขลา นางพิพฒัน์ ไชยตรี
2810 ศนูยวิ์ศวกรรมการแพทยท่ี์ 10 (อุบลราชธานี) นายดุสิต สุนทรารักษ์
2811 ศนูยวิ์ศวกรรมการแพทยท่ี์ 9 (นครราชสีมา) นายสมคัร ขอนโพธ์ิ
2812 ศนูยส์งเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง น.ส.ราสี ความตั้งใจ
2813 ศนูยส์งเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง น.ส.ทศันีย ์ปลัง่สมบติั
2814 ศนูยส์งเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ นางสาวจุรีย ์อินทยะ
2815 ศนูยส์งเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ นางเจนนภา เดชสิริยาภรณ์
2816 ศนูยส์งเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา นางทิพสุคนธ ์นามวงษ์
2817 ศนูยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นวิศวกรรมเกษตร จงัหวดัชยันาท นายประทีป คุย่เสด็จ
2818 ศนูยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ (ผ้ึง) นายมนูญ จงหวงั
2819 ศนูยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัน่าน (พืชสวน) นายชาญ เมืองค า
2820 ศนูยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัร้อยเอด็ (จกัรกลเกษต นายสงวนศกัด์ิ วงศส์ระคู
2821 ศนูยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัระยอง (พืชสวน) นายวิเชียร ซองรัมย์
2822 ศนูยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัระยอง (พืชสวน) นายธูป พลอยกลาง
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2823 ศนูยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเลย (พืชสวน) นายเคน เหลก็นอก
2824 ศนูยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัสมุทรสาคร (พืชสวน) นายภาคิน กิตตินรนนัท์
2825 ศนูยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัสุพรรณบรีุ (พนัธ์ุพื นายสมควร ล้ิมมณี
2826 ศนูยส่์งเสริมอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทรายภาคกลาง นายปัญญา จนัทร์มา
2827 ศนูยส่์งเสริมอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทรายภาคตะวนัออก นายวฒันะ ปานยิม้
2828 ศนูยส์มเด็จพระสงัฆราชญาณสงัวรเพ่ือผูสู้งอาย ุจงัหวดัชลบรีุ นางสายชล ฉิมบา้นไร่
2829 ศนูยส์ร้างทางขอนแก่น ส านกัก่อสร้างทางท่ี 2 นายชยัณรงค ์จนัทวฤทธ์ิ
2830 ศนูยส์ร้างทางขอนแก่น ส านกัก่อสร้างทางท่ี 2 นายธเรศ สุนทร
2831 ศนูยส์ร้างทางล าปาง นายพิชยั โสรส
2832 ศนูยส์ร้างทางล าปาง นายสายนัต ์พรมวงั
2833 ศนูยส์ร้างทางล าปาง นายบญุมี ค  าเมือง
2834 ศนูยส์ร้างทางล าปาง นายจ าเรียง วิชารัตน์
2835 ศนูยส์ร้างทางล าปาง นายชะลอ เครือแกว้
2836 ศนูยส์ร้างทางล าปาง นายอ านวย บญุลือ
2837 ศนูยส์ร้างทางล าปาง นายบญุส่ง หมูตา
2838 ศนูยส์ร้างทางสงขลา นายสุชาติ อินทร์จนัทร์
2839 ศนูยส์ร้างทางสงขลา นายสุรพล นนทชิต
2840 ศนูยส์ร้างและบรูณะสะพานท่ี 2 (ขอนแก่น) นายสมาน ปัดถามยั
2841 ศนูยส์ร้างและบรูณะสะพานท่ี 2 (ขอนแก่น) นายปรีชา โจทา
2842 ศนูยส์ร้างและบรูณะสะพานท่ี 2 (ขอนแก่น) นายอมร แพงโคตร
2843 ศนูยส์ร้างและบรูณะสะพานท่ี 2 (ขอนแก่น) นายศรีปราชญ ์พฒันิบลูย์
2844 ศนูยส์ร้างและบรูณะสะพานท่ี 3 (ปทมุธานี) นายสมพงษ ์สมบวัคู
2845 ศนูยสุ์ขภาพจิตเขต 6 นายพิมล กอ้นเป้ิน
2846 ศนูยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชยัภูมิ นางชุติมา โชคเหมาะ
2847 ศนูยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชยัภูมิ นางเพลินพิศ คุณทรัพย์
2848 ศนูยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา นายอนนัต ์ฝ่ายกระโทก
2849 ศนูยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บรีุรัมย์ นายพะโยม ป่ินศิริ
2850 ศนูยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บรีุรัมย์ นายจิรศกัด์ิ ศฤงคาร์นนัท์
2851 ศนูยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอด็ นายธนชยั อรัญวาสน์
2852 ศนูยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย นายทองคูณ แกว้ประสงค์
2853 ศนูยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ นายบาหยนั ป้องวิเศษ
2854 ศนูยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร นายสุริยนัต ์บญุตาทา้ว
2855 ศนูยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร นางวชัรี ฝ่ายขนัธ์
2856 ศนูยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี นายประถม พนัธย์งค์
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2857 ศนูยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี นายเฉลย วรรณโคตร
2858 ศนูยอ์นามยัท่ี 1 เชียงใหม่ นายณรงค ์ค  าช่าง
2859 ศนูยอ์นามยัท่ี 1 เชียงใหม่ นายอุดม เขียวเลางาม
2860 ศนูยอ์นามยัท่ี 1 เชียงใหม่ นายวิสนัต ์มาลาคีรี
2861 ศนูยอ์นามยัท่ี 12 ยะลา นางอามีนา จนัทร์สุวรรณ
2862 ศนูยอ์นามยัท่ี 12 ยะลา นางฉลวย จินเดหวา
2863 ศนูยอ์นามยัท่ี 12 ยะลา นางพิกุล ปาเกร์
2864 ศนูยอ์นามยัท่ี 5 ราชบรีุ นางประนอม ปรักแกว้
2865 ศนูยอ์นามยัท่ี 5 ราชบรีุ นางอจัฉรา ค  าทอง
2866 ศนูยอ์นามยัท่ี 5 ราชบรีุ นางเรณู วรวิทย์
2867 ศนูยอ์นามยัท่ี 6 ชลบรีุ นายขรรชยั โพธ์ิทอง
2868 ศนูยอ์นามยัท่ี 7 ขอนแก่น น.ส.ทศันีย ์ขะมนัจา
2869 ศนูยอ์นามยัท่ี 7 ขอนแก่น นางธนภร แขง็แรง
2870 ศนูยอ์นามยัท่ี 7 ขอนแก่น นายช านาญ พรมวงศ์
2871 ศนูยอ์  านวยการสร้างอาวุธกองทพับก นายณรงคฤ์ทธ์ิ แกว้มีศรี
2872 ศนูยอ์  านวยการสร้างอาวุธกองทพับก นายพนม ทองอยู่
2873 ศนูยอ์  านวยการสร้างอาวุธกองทพับก นายสมชาย ชุ่มอารมณ์
2874 ศนูยอ์  านวยการสร้างอาวุธกองทพับก นายสมหมาย สรรพคุณ
2875 ศนูยอ์  านวยการสร้างอาวุธกองทพับก นายประเสริฐ ก าจาย
2876 สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้นเฟ่ืองฟ้า จงัหวดันนทบรีุ นางขนัทอง โลหิตปรุะ
2877 สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้นเฟ่ืองฟ้า จงัหวดันนทบรีุ นางธิดา ปานฑะผลิน
2878 สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้นเฟ่ืองฟ้า จงัหวดันนทบรีุ ร่ืนรม สิงห์เรือง
2879 สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้นเฟ่ืองฟ้า จงัหวดันนทบรีุ นางล ายอง พนัธม์ะโน
2880 สถานคุม้ครองและพฒันาอาชีพบา้นเกร็ดตระการ นางวชัรินทร์ เลก็แข
2881 สถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กภาคตะวนัออก นางเกษมณิชา ศรีสงคราม
2882 สถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กภาคตะวนัออก นายทวาย เจริญสุข
2883 สถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กภาคตะวนัออก นางร าเพย กิจสาลี
2884 สถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นายบรรดา ทองโคตร
2885 สถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นายประจกัษ ์ศรีบญุ
2886 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นายสรรชยั จินตนากูล
2887 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นายวนัชยั ศรีโพธ์ิชา้ง
2888 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นายภาคิน ดลจรัส
2889 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัจนัทบรีุ นางนวรัตน์ อานามวฒัน์
2890 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัตรัง นางพรพรรณ อรรถสงเคราะห์
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2891 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดับรีุรัมย์ นายบญัญติั ชยานนท์
2892 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดับรีุรัมย์ นายปัญญานนัท ์สิงหวศิน
2893 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นายอภิชาติ หิรัญสถิตย์
2894 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัล าปาง นางมณฑา ต๊ิบปะละวงศ์
2895 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสงขลา นายชยัยนัต ์รักขพนัธ์
2896 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสงขลา นายจรงค ์วงศโ์ชติ
2897 สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด นางนดัดา กองพล
2898 สถานสงเคราะห์คนพิการบา้นศณีวนาไล จงัหวดัอุบลราชธานี นางพนมพร ศรีฤทธ์ิ
2899 สถานสงเคราะห์คนพิการบา้นศณีวนาไล จงัหวดัอุบลราชธานี นางพรรณี จนัขอนแก่น
2900 สถานสงเคราะห์คนพิการและทพุพลภาพพระประแดง นายสนัน่ สุดสวาท
2901 สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงบา้นเมตตา นายเสน่ห์ น ้าเพชร
2902 สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส นางกาญจนา แตมามุ
2903 สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นเชียงใหม่ นายจีรศกัด์ิ ต่างใจ
2904 สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นเชียงใหม่ นายวิจารณ์ ทา้วแดนค า
2905 สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นบางละมุง นายณรงค ์เอกกุทพั
2906 สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นบางละมุง นางประกอบ เอกกุทพั
2907 สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นปากเกร็ด นายอุดม คลา้ยทอง
2908 สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นราชสีมา นางประไพศรี ตรงด่านกลาง
2909 สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นศรีธรรมราช นางละเวง สุขเจริญ
2910 สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นศรีธรรมราช น.ส.บญุศรี ดุกล่อง
2911 สถานสงเคราะห์เด็กบา้นแคนทอง นางมะลิคิด บรรหาร
2912 สถานสงเคราะห์เด็กบา้นเวียงพิงค์ นางเกตุแกว้ บตุรค า
2913 สถานสงเคราะห์เด็กบา้นเวียงพิงค์ นายสรรเพช็ญ ์อสุนี ณ อยธุยา
2914 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา นายเยน็ รัตนารี
2915 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา นางพิมพใ์จ ฮวดหตัถกรรม
2916 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทพุพลภาพปากเกร็ด นางสมหมาย นามสอน
2917 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทพุพลภาพปากเกร็ด นายทองค า บดุดาวงศ์
2918 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี นายค าตนั เภาสี
2919 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี นางจนัทร์สุดา อารีรบ
2920 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต นางอนงค ์เปาริก
2921 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต นางราตรี มีบญุเกิด
2922 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต นายสมหมาย เปียประโมง
2923 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช นายมานสั คลา้ยกรูฏ
2924 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช นายศิริ ลือลาภ
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2925 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช นายบณัฑิต แก่นนคร
2926 สถานีประมงน ้าจืดจงัหวดัชยัภูมิ นายนคร นิยตุรานนท์
2927 สถานีพฒันาอาหารสตัวสุ์โขทยั นายวิทยา คงสมัมา
2928 สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ นายประดิษฐ ์คณาธรรม
2929 สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ นางเสง่ียม แกว้งาม
2930 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง นางณัตฐิยา แสนสุรินทร์
2931 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง นางสุนนัท ์ก่ิงก ้า
2932 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง นายบญุสืบ แตงมีแสง
2933 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง นายปราโมทย ์ยิม้พงษ์
2934 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี นายไพรวรรณ ค าบวัเรียน
2935 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นางสาวสุมาลี เรืองจรูญ
2936 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นางประภา เจือสุวรรณ
2937 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นางญาดา จนัทร์พฒุ
2938 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นายปกรณ์ ทศัน์สว่าง
2939 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นางบญุมา บตุรสา
2940 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นางศรีสุดา ช่วยมาก
2941 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นายวิเชียร หงษวิ์บลูผล
2942 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นางญาณินท ์เหรียญสุวรรณ
2943 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นายเกษม กิจสง่า
2944 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นางสุพตัรา แสงแกว้สุก
2945 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นางนิยม ลาลบั
2946 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นายเดช พรหมภกัด์ิ
2947 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นายยอดยิง่ โคกพนู
2948 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นายธวชัชยั เมืองจนัทร์
2949 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา นางจินดา ขินทอง
2950 สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั นางจิรัชยาพร ยิม้ประดิษฐ์
2951 สถาบนัธญัญารักษ์ นางกาญจนา เป่ียมสง่า
2952 สถาบนัธญัญารักษ์ นายสมศกัด์ิ เพช็รประดบั
2953 สถาบนัธญัญารักษ์ นายสนิท ศภุศฤงคาร
2954 สถาบนัธญัญารักษ์ นายประเสริฐ รักษสู์งเนิน
2955 สถาบนัธญัญารักษ์ นางกญัญารัตน์ ขนัทอง
2956 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นายประสาน บญุมี
2957 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นายสมนึก จนัทร์สุภา
2958 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นางสุบิน จอ้ยศรี
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2959 สถาบนับ าราศนราดูร นางปาหนนั สุดประสิทธิ
2960 สถาบนับ าราศนราดูร นางศิรินทิพย ์ชิงดวง
2961 สถาบนับ าราศนราดูร นายวิเชียร อ่อนละมยั
2962 สถาบนับ าราศนราดูร นางจ ารัส รักแจง้
2963 สถาบนับ าราศนราดูร นางรุจิรา รัตนบนัรินทร์
2964 สถาบนับ าราศนราดูร นางละมยั บตุราช
2965 สถาบนัประสาทวิทยา นางเสาวคนธ ์แยม้อดุลย์
2966 สถาบนัประสาทวิทยา นายเดชา สายปัญญา
2967 สถาบนัประสาทวิทยา นางสุรัตน์ ขอพร
2968 สถาบนัประสาทวิทยา นางสมร ขวญัเจริญ
2969 สถาบนัประสาทวิทยา นายประหยดั ธรรมเจริญ
2970 สถาบนัประสาทวิทยา นางบญุลอง อุบลธชาติ
2971 สถาบนัประสาทวิทยา นายวุฒิ เชา้เชิด
2972 สถาบนัพยาธิวิทยา นายสมบติั ทองเอ่ียม
2973 สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ นายสุรัตน์ สุขเหลือง
2974 สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคเหนือ นายบญัชา มีโชค
2975 สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา นางสมประสงค ์เครือศรี
2976 สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา นางสาวพรพรรณ พาลไธสง
2977 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ นายเอนก พงษห์นู
2978 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 10 ล าปาง นายศรีรัตน์ เนตรค า
2979 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบรีุ นายชาญณรงค ์หว่างจอ้ย
2980 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบรีุ นายประจวบ สนัททรัพย์
2981 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบรีุ นายสมพร ประดิษฐข า
2982 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา นายสมาน เช้ือพระคา
2983 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี นายสุวรรณ พานเงิน
2984 สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ นางนิภาพร พวงดอกไม้
2985 สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ นายนิยม โพธ์ิวรรณ
2986 สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ นายค าดี รอดวินิจ
2987 สถาบนัราชประชาสมาสยั นายบรรพต ศรีทอง
2988 สถาบนัราชประชาสมาสยั นายพิเชษ บวัเทศ
2989 สถาบนัราชประชาสมาสยั นางชยาภรณ์ ฉายลกัษณ์
2990 สถาบนัราชประชาสมาสยั นางอรสา เฮงสวสัด์ิ
2991 สถาบนัราชประชาสมาสยั นายวิทนั ไชยแกว้
2992 สถาบนัราชประชาสมาสยั นางกชพร ทองศยัยะ
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2993 สถาบนัราชานุกูล นายจ ารูญ ทรัพยชิ์ต
2994 สถาบนัราชานุกูล นางธมลวรรณ วรรณพาหุล
2995 สถาบนัราชานุกูล นายสุนทร พนัทวี
2996 สถาบนัโรคทรวงอก นางจุฑารัตน์ พวงมาลยั
2997 สถาบนัโรคทรวงอก นางจ าปา อินจนัทร์
2998 สถาบนัโรคทรวงอก นายวิรัต พุม่โพธ์ิงาม
2999 สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง นายสมเดช อว้นมาก
3000 สถาบนัสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น นางมะลิ เหล่ากสิการณ์
3001 สถาบนัสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น นางสาวสมหมาย พินิจภาสกร
3002 ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ นายทรงธรรม พทุธพนั
3003 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดักระบ่ี นายธ ารงค ์จนัทรงาม
3004 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัตรัง นางอรอุมา ช่วยสง
3005 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดันครราชสีมา นางอสัมาพร คงบญุ
3006 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นายสุทิน เฟ่ืองฟุ้ง
3007 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นางอรุณี อรรถศิลป์
3008 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นายสนอง เกิดอยู่
3009 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นายประเสริฐ บญุน ามา
3010 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นางฉวีวรรณ โพธ์ิประยรู
3011 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นายประสาน สอนโต
3012 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นายสุวิท ยนิดีพิศ
3013 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นางฐิตาภรณ์ เคารพ
3014 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นายมนตรี พว่งทอง
3015 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นายณรงคศ์กัด์ิ ฉายอรุณ
3016 ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม นายสมเดช ฆอ้งบา้นโขง้
3017 ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว นางบวัพนัธ ์จนัทะคดั
3018 ส านกังานเกษตรจงัหวดักาฬสินธุ์ นายชยัรัตน์ ศรีพละธรรม
3019 ส านกังานเกษตรจงัหวดัชลบรีุ นางกฤตยา พลหินลาด
3020 ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงราย นางวลีกาญจน์ เรืองสวสัด์ิ
3021 ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ นายทวีศกัด์ิ สุมาลี
3022 ส านกังานเกษตรจงัหวดันครนายก น.ส.ทองลว้น เช้ืออาษา
3023 ส านกังานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา นางจุรีพร แกว้ปัญญา
3024 ส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช นายบรรจบ มาศจด
3025 ส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน นายคมศิลป์ สารเถ่ือนแกว้
3026 ส านกังานเกษตรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นางสาวคนึงนิตย ์ศรีสุภาวดี
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3027 ส านกังานเกษตรจงัหวดัปัตตานี นายยวุนนัท ์หลงมิหนา
3028 ส านกังานเกษตรจงัหวดัมุกดาหาร นางไพลอ้ด ทวีโคตร
3029 ส านกังานเกษตรจงัหวดัยโสธร นางคมวลัย ์ไชยราช
3030 ส านกังานเกษตรจงัหวดัยโสธร นางกรรณิการ์ สายเช้ือ
3031 ส านกังานเกษตรจงัหวดัยโสธร นางสุรีรัตน์ อุ่นมีศรี
3032 ส านกังานเกษตรจงัหวดัยะลา นายสิทธิชยั ปราชญาวงศ์
3033 ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพนู นายเกียรติศกัด์ิ ตอเงิน
3034 ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุบลราชธานี นายวรวิทย ์อินทะนาม
3035 ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดักระบ่ี นายจ ารอง สีหายกั
3036 ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ นายตวง คา้ขาย
3037 ส านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายสมยศ อยูแ่ต่งตั้ง
3038 ส านกังานขนส่งจงัหวดัตรัง นายศภุชาต พากเพียร
3039 ส านกังานขนส่งจงัหวดัตราด นายจ าเนียร เล่ือมใส
3040 ส านกังานขนส่งจงัหวดันครราชสีมา นายอุดม พลขนัธ์
3041 ส านกังานขนส่งจงัหวดัน่าน นายสมบรูณ์ สนัทราย
3042 ส านกังานขนส่งจงัหวดัปัตตานี นายสมปอง จูงศิริ
3043 ส านกังานขนส่งจงัหวดัศรีสะเกษ นายรณชยั เขม็พิลา
3044 ส านกังานขนส่งจงัหวดัสกลนคร นายวนัชยั สุวรรณรัญ
3045 ส านกังานขนส่งจงัหวดัสกลนคร นายสกุลชยั ทองใบ
3046 ส านกังานขนส่งจงัหวดัสงขลา นายนริต นพรัตน์
3047 ส านกังานขนส่งจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายอุดม เชตุวรรณ
3048 ส านกังานขนส่งจงัหวดัอุตรดิตถ์ นายนรินทร์ นามค า
3049 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 นายประวฒัน์ งาทอง
3050 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี เขต 1 นายสงัวร อ่าวลึกนอ้ย
3051 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี เขต 1 นายสนิท สิงห์โต
3052 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี เขต 1 นายคนึง กิจการ
3053 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี เขต 1 นายพรเพชร ผลิตะการ
3054 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี เขต 1 นายสุชาติ กาญจนคลอด
3055 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี เขต 1 นายปกครอง พลูเพ่ิม
3056 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี เขต 1 นายวิริยะ น่าสม
3057 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี เขต 1 นายสมเจต กงัวานเกียรติกุล
3058 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นายบญุเลิศ ลาดเหลา
3059 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร น.ส.ประยรู หร่ังยิม้
3060 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางมณี สร้อยค า
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3061 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นายสมชาติ บวัทรัพย์
3062 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 1 นายปรีชา วิเชียรโชติ
3063 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 1 นายสุรสิทธ์ิ ทิมทอง
3064 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 1 นายสมศกัด์ิ ชูตระกูลธรรม
3065 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 1 นายบญุปลอด ภารตรัตน์
3066 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 2 นายสงัวร กระต่ายทอง
3067 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 2 นายสอน พทุธศรี
3068 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 4 นายอกัษร ค  าปาน
3069 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 4 นายมาโนช คลา้ยทอง
3070 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 4 นายโกมล เกิดโภคา
3071 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 นายเคน ไผพ่ทุธ
3072 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 นายประเคน ศภุะเมืองแสน
3073 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 นายใจ วิชยั
3074 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 นางหนูน่ิม มละมาศ
3075 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 นายเอกสิทธ์ิ อุทธาทอง
3076 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 นายทองสุข มาพล
3077 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 นายสาคร สุเพญ็ศิลป์
3078 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 นายสมจิต ดีรักษา
3079 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 นายวนัชยั ดาโอภา
3080 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 นายประสวย กวา้งสวาสด์ิ
3081 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 นายสว่าง ตาสาโรจน์
3082 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 นายอภิเดช สมดี
3083 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 นายชุมพล เพช็รสุ่ม
3084 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 นายชยัเลิศฤทธ์ิ แกว้วิเศษ
3085 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 นายธงชยั คงตะ๊
3086 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 นายถาวร ทองจนัทร์
3087 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 นายสิทธิศกัด์ิ ถาวร
3088 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 นายบงการ ถนอมผล
3089 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 นายชยันนท ์อินทพงษ์
3090 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 นายวิเชียร ดาวเรือง
3091 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายผล แก่นสม
3092 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายสุริยนต ์ค  าอินทร์
3093 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายบญุเตม็ ทิพแสง
3094 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายสุพล แสงขาว
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3095 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายทองสุข ซา้ยสุข
3096 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายบญุฤทธ์ิ ถามุลตรี
3097 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สฤษ พิมพเ์สน
3098 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นายสมศกัด์ิ ด่านซา้ย
3099 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นายสมเพชร ศรีไสว
3100 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นายโกวิท เลบา้นแทน่
3101 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 นายปิยะ ค  าแก่นแกว้
3102 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 นายชนะ สุดเฉลียว
3103 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 นายยอดเยีย่ม กุดทิง
3104 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 นายสมยั พิมจนัทึก
3105 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 นายสุวรรณ์ แกว้นนัเฮา้
3106 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 นายประมวล  ใยแกว้
3107 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 นายถวิล บญุเพง็
3108 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 นายบญุมี วอแพง
3109 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายสาคร สามชยั
3110 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายนพเกา้ กุลนอ้ย
3111 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายพิมลชยั ถาบตุร
3112 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายวิไล เหลืองค า
3113 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายวิจิตร ทองทมุ
3114 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบรีุ เขต 2 นายหย ัน่ อคันีโชติ
3115 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นายสมพงค ์ผาวนัดี
3116 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นายประยงค ์เนตรคุณ
3117 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นายสามารถ โสมเมา
3118 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นายสมชยั ทรัพยบ์ญุช่วย
3119 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นายอ านาจ เพชรจรัสศรี
3120 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1 นางสุนนัทา สนิทกูล
3121 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1 นายนฤนาท สงวนมงคลเดช
3122 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1 นายเกรียงไกร ไพมณี
3123 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1 นางสมทรง พว่งศรี
3124 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 3 นายสมใจ จิตจ านงค์
3125 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท เขต 1 นายสมชาย ภู่เจริญศกัด์ิ
3126 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท เขต 1 นายอุดมศกัด์ิ ศรีวสุธากุล
3127 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท เขต 1 นายพานิชย ์เพช็รไทย
3128 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท เขต 1 นายประวติั แก่นจนัทร์
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3129 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท เขต 1 นายสมชาย คงบญุ
3130 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 นายเกษม มนสัศิลา
3131 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 นายสุริวฒัน์ ธงภกัด์ิ
3132 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 นายสานิตย ์พิไลพนัธ์
3133 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 นายจ านงค ์บ ารุงเช้ือ
3134 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 นายมนตรี ยศรุ่งเรือง
3135 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 นายสวา ไกรใหญ่
3136 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 นายธชล ประเสริฐสงัข์
3137 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 นายบพิธ ฉิมมานิตย์
3138 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 นายวีระชาติ ประจนัตะเสน
3139 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 นายปรีชา ประยรูชาญ
3140 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 นายสุรพล โสภกุล
3141 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 นายธวชัชยั ไดพ้ร
3142 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 นายสุนทร กอ้นมณี
3143 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 นายวิรัตน์ หมายชยั
3144 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 นายณรงค ์ศรีชยัปัญหา
3145 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 นายไสว ประค านอก
3146 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายนพดล ลือชยั
3147 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายประสิทธ์ิ มีสุข
3148 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายศิรินทร์ บว่งราบ
3149 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นายวินิจ กลบัชุ่ม
3150 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นายอุดม ผลสุข
3151 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายประสิทธ์ิ ชยัมูล
3152 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายอุดม ถาค า
3153 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายชชัวาล วฒันา
3154 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายเกษม ดอนลาว
3155 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายยงยทุธ อินตะ๊มา
3156 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายณพงษ ์มหาวรรณ์
3157 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายประพฒัน์ ปันตุย้
3158 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายวีระ ปวนแกว้หาญ
3159 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายอ่ินแกว้ กุนทะวรรณา
3160 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นายประมุข ศรีไกรรส
3161 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นายนพพล แกว้เทพ
3162 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นายสวิง ปัญญาดว้ง
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3163 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นายสนัน่ ปาลี
3164 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายสนัน่ ธรรมชยั
3165 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายประดิษฐ ์ถนอมศิลป์
3166 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายบญุเป็ง สิงห์ทอน
3167 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายพิพฒัน์ เลิศค  าฟู
3168 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายวิรัตน์ เตปา
3169 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายยศ ไชยบญุเรือง
3170 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายประสาน ศรีวิชยั
3171 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายวชัรพงษ ์ไชยานะ
3172 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นายสุระสิทธ์ิ เทพประสิทธ์ิศกัดา
3173 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นายอ านวย ผดัแปง
3174 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นายเสาร์ค  า สมออ๊ด
3175 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นายจ าลอง ใส่ใจ
3176 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นายศรีทน สมบรูณ์
3177 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นายสุวิทย ์อภิชยั
3178 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นายภูวเดช จนัโลหิต
3179 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นายอุดม อุตนะวงค์
3180 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นายวฒันะ ค  าแสน
3181 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นายบญุลือ นาศรี
3182 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นายสุวิทย ์จิตตห์ลงั
3183 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นายวิโรจน์ รุ่งชู
3184 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นางภิรดี ตุลยสุข
3185 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นายนิคม เป้าทอง
3186 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นายวิชิต ศรีนวลขาว
3187 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นายแผนก รองเดช
3188 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายสุวิทย ์นิลกาฬ
3189 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายวรกร กงัง่ิน
3190 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายฉลอง ชูช่วย
3191 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 นายบรรลูน วฒันะ
3192 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นายสมส่วน โทน่เป้า
3193 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นายสมหมาย สืบสายจนัทร์
3194 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก เขต 1 นายสมพงษ ์ป่ินแกว้
3195 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก เขต 1 นายวิชา ดาอาษา
3196 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก เขต 1 นายจุฑา รักษาศิลป์
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3197 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก เขต 1 นายสงัวร ตรีเมฆ
3198 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายเสนาะ อยูแ่สง
3199 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายสมเจตน์ สุดฟุ้ง
3200 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นายสุรินทร์ พลอยประดบั
3201 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นายสมมณะ อินทรชูกุล
3202 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นายสญัญา โรจนบณัฑิต
3203 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นายเมธี ตรีศรี
3204 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นายตรี เสนาสี
3205 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นายอดิศกัด์ิ อภยัโส
3206 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นายณรงค ์ติยะบตุร
3207 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นายปิยะรัตน์ วงษา
3208 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นายพงศส์รร เชาวท์วีลกัษณ์
3209 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นายมานพ ชยัชนะกลาง
3210 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายเอกชยั ทินกระโทก
3211 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายสมัฤทธ์ิ ขมุกระโทก
3212 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายกาวิน จนัตา
3213 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายยพิุน เหมือนสนัเทียะ
3214 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นายจรัส เด่ือไธสง
3215 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นายสมพงษ ์พทุธวาลย์
3216 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นายสมพงษ ์พีระพรรณ์
3217 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายมิตรชยั สุขสูงเนิน
3218 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายพรหมณี เรืองจนัทึก
3219 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายขรรคช์ยั คลงัศิยานนท์
3220 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นายนิมิตร มองขนุทด
3221 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นายดน งอนสนัเทียะ
3222 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นายสมาน กวนส าโรง
3223 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นายสมโภชน์ ทมุกลาง
3224 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นายดวงเด่น โรพนัดุง
3225 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นายบ ารุง นิลรัตน์
3226 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายประสิทธ์ิ ใจบญุนอก
3227 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายบญุช่วย ณรงคน์อก
3228 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายสุภิต กุลบตุร
3229 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายบญุช่วย ศรีนอก
3230 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายสุบิน แสนสี
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3231 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายชูชาติ นาดี
3232 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายวิโรจน์ สญัจร
3233 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 กนัตธ์ร ขาวแยม้
3234 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 นายสมนึก โชติรักษ์
3235 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 นายภยัรัตน์ ถ่ินกาญจน์
3236 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 นายหสัฐากรณ์ สุจรต
3237 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นายอรุณ อคัคีสุวรรณ
3238 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นายโสภณ จิตติศกัด์ิ
3239 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นายนเรนทร เงินศรีเหม
3240 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นายสุเทพ อภิวนัทบ์งกช
3241 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นายสานนท ์แสงบรรจง
3242 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นายจุจิตร นวลศรี
3243 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นายสายนัต ์คงจนัทร์
3244 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นายเสริม คงเพชร
3245 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นายสุชาติ รัตนามาศ
3246 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นายสุรศกัด์ิ อรุณรุ่ง
3247 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นายภิญโญ นิตยวิ์มล
3248 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นายสมนึก กล่ินมาลี
3249 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นายโสภณ ชาญณรงค์
3250 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 นายประสพโชค ฉุยฉาย
3251 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 นายประสาท จ านงโภค
3252 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 นายอากาศ ศรีสวสัด์ิ
3253 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 นายทองค า ยนืยง
3254 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 นายค าปัน สุริยะจนัทร์
3255 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 นายบญุชู พลูสวสัด์ิ
3256 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 นายฉลาด พิลึก
3257 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายสมพงษ ์ชุดแดง
3258 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายวฒันา นาแซ
3259 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายมาหะมะเซ็ง คามิ
3260 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นางมารีเยาะ มะลี
3261 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายอาหามะ สาและ
3262 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นายมาหะมะ หะยเีจ๊ะอาแซ
3263 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นายสมาน ยโูซ๊ะ
3264 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นายมะ เจ๊ะเปาะสู
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3265 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายเติมศกัด์ิ แสนธเรศวร
3266 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายจ าเริญ ปงสนิทย์
3267 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายสะอาด อิสละ
3268 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายนพดล ยศอาลยั
3269 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายบวัพนัธ ์อาจเอ่ียม
3270 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายจ าเนียร กนัทะสี
3271 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายเหลิน มหาอุป
3272 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายสถิตย ์วรขนัธ์
3273 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายบนัรับ ปะทงัวา
3274 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 1 นายบญุรอด สมภารเพียง
3275 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 1 นายสุชาติ เจริญรัมย์
3276 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 2 นายปลอบ เพชรเลิศ
3277 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 2 นายแกว้ บาลโสง
3278 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 2 นายสงัข ์ศิริส าราญ
3279 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 2 นายชล ศรีย  า
3280 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 2 นายสมพร นยัเนตร
3281 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 2 นายพนม จงกล
3282 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 2 นายพงศศ์กัด์ิ เชียรประโคน
3283 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 2 นายประสาน พอ่คา้
3284 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 2 นายประเสริฐ ค  าจนัทร์
3285 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 3 นายยงยศ แสงเพชร
3286 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 4 นายชะโลม แววไธสง
3287 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย ์เขต 4 นายอ าไพร ศรีพล
3288 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 นายเสนาะ แสนงาม
3289 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 นายสมศกัด์ิ บญุรักษ์
3290 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 นายอดิศกัด์ิ บวัเล้ียง
3291 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 นายสุนนั เงินกระแชง
3292 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 นายสมบติั แจง้สว่าง
3293 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 นายสมศกัด์ิ ทองค ารอด
3294 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นายผล หนูคง
3295 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นายมามุ คาเดร์
3296 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นายนาแซ เจะมะ
3297 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นายมะแซ วาเตะ
3298 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 นายสุนทร ชมลาภ
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3299 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 นายภราดร ยนิดี
3300 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 นายเจริญสุข รัตนหล
3301 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 นายอนนัต ์เน่ืองเสวก
3302 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายผดั ปัญญาฟู
3303 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายบญัญตั ค  าจนัทร์
3304 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายอมร ธรรมใจ
3305 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายอธิษฐาน ค  าอา้ย
3306 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นายประสิทธ์ิ อารียรั์กษ์
3307 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา เขต 1 นายวิทยา คล่องสมุทร
3308 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา เขต 1 นายมานิต ชุมเปีย
3309 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา เขต 1 นางล าดวน มีเยน็
3310 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 นายบญุยงั เพชรกาศ
3311 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 2 นายโสภณ จนัทร์นวล
3312 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นายศกัด์ิคร ขวญัแน่น
3313 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรีุ เขต 1 นายเยือ่ งามชม
3314 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรีุ เขต 1 นายสมจิตร์ กลา้หาญ
3315 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรีุ เขต 1 นายบญุทิ้ง โพธ์ิทอง
3316 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรีุ เขต 2 นายวิเชียร ม่วงนาค
3317 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรีุ เขต 2 นายวิศิษฐ ์พราหมณ์ฤกษ์
3318 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 2 นายสุชาติ บญุณรงค์
3319 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 2 นายค าผิน จนัสุริยะ
3320 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 2 นายนิคม มีสี
3321 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายประสาท ขนัค  านนัตะ๊
3322 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายภคัณวฒัน์ สว่างเมืองวรกุล
3323 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 นายสุรินทร์ อ่อนเป็ง
3324 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 นายวานิจ น ้าใส
3325 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1 นายบรรหาร พิกุลทอง
3326 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายสุภาพ ปาปะชะ
3327 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายถนอม ปะวนันา
3328 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายจ านงค ์ไปแดน
3329 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายชาญชยั เอกรักษา
3330 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายณัทธศิลป์ ปะทะกงั
3331 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายสมาน ผอ่งลุนหิต
3332 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายบญุสง ปะเทนนัตา
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3333 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายสุชาติ แสนมานิตย์
3334 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1 นายพนัธ ์แสนสมคัร
3335 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1 นายนิพนธ ์ชายทวีป
3336 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1 นายปรีชา ภิรมย์
3337 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1 นายสมสอาด อคัติ
3338 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1 นายปรีดา แขง็แรง
3339 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1 นายประเทือง ศรีทอง
3340 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1 นายบญุลอ้ม สุภาพนัธ์
3341 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1 นายศิริชยั มีศรี
3342 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1 นายใฝ่ฝัน รอบคอบ
3343 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 นายส่วยลาน โพกุนนะ
3344 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 นายประสงค ์ทิพาค า
3345 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 นายประเสริฐ รักษาจิต
3346 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 นายสุวิทย ์บญุหลา้
3347 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายสุวรรณ ค าภิไหล
3348 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายศรีวรรณ ธรรมยศ
3349 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายอินป๋ัน สมบรูณ์
3350 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นายประยรู แก่นโพธ์ิ
3351 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นายบรรพต กลางนอก
3352 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นายณรงค ์บญุเท่ียง
3353 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายสีโท พิกุลสด
3354 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายปิยะวฒัน์ รภสัสิทธ์ิ
3355 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายสุขจนัทร์ ค  าทอง
3356 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายไขพร ป้องศรี
3357 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายสุรินทร์ วิไลลกัษณ์
3358 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายอาคม เช้ือไทย
3359 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายณรงค ์ทองดี
3360 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายสะมะแอ สะรี
3361 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายสมบรูณ์ จนัทน์ผลิน
3362 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 นายมะมือลี มูซอ
3363 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายนิสิต วงศจ์ารุสถิตย์
3364 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายสมพร ชนะพล
3365 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1 นายบญุพดั วงคค์  า
3366 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1 นายชาญณรงค ์ไชยนิจ
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3367 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1 นายวิจิตร ตะติยะสุนทร
3368 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1 นายสุขเกษม โบราณมูล
3369 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายบญุถ่ิน มะอาจเลิศ
3370 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายสมควร ไผโ่สภา
3371 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายสุพล มธันงั
3372 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายจ าเนียร อศัวภูมิ
3373 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายรถ สุรทร
3374 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายอนนัต ์นุวงษศ์รี
3375 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายทองสุข มุขรักษ์
3376 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง เขต 1 นายสมทรง แซ่อุ๋ย
3377 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 นายสมบรูณ์ เนินอรัญ
3378 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 นายถวิล ซุ่นมก
3379 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 1 นายสมัฤทธ์ิ สุขอินทร์
3380 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 1 น.ส.สมศรี มีจ  ารัส
3381 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 1 นางสุพิดา ม่วงชุม
3382 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 1 นายพร อุ่นเรือน
3383 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 1 นายฉตัร นาคโสมกุล
3384 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 1 นายอรุณ สารัตถธรรม
3385 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 1 นายปัญญา  ธูสรานนท์
3386 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 1 นายไพโรจน์ เอมโอษฐ
3387 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1 นางชาริณี รุญรส
3388 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1 นายโชติวุฒิ ชนะวงศ์
3389 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1 นายสมบติั ทรัพยศ์รีเก้ือกูล
3390 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1 นายสมทรง ประพนัธท์รัพย์
3391 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1 นายประยรู สุ่นยิม้
3392 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2 นายหวล กลา้ดี
3393 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2 นายพงษไ์ทย เอ่ียมพงษ์
3394 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2 นายสุนู ฉิมมา
3395 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 เสนอ เมืองใจ
3396 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายสองเมือง เพียงกา
3397 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายบญุธรรม ตนัตา
3398 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายบญุส่ง อ่ินฝ้ัน
3399 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายเสาร์แกว้ มณีวรรณ
3400 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายอ านวย สมศิริ
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3401 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายสุรพล ศิริสุข
3402 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายณรงค ์ค  าเป็ก
3403 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายสนอง เสาร์พนัธ์ุค  า
3404 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายสมเดช แสนกุล
3405 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายสวิง หน่อวงศ์
3406 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 นายศรีมา ค  าบรีุ
3407 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 นายมงคล ค  าภีละแปง
3408 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 นายมา ทาอาสา
3409 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 นายสุขรัตน์ วงคท์องจนัทร์
3410 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 นายถนอม วิตา
3411 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 นายสมเดช มาใจ
3412 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 นายเจริญ สุยะวาด
3413 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 นายประเสริฐ วงศน์นัตา
3414 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 นายบญุเจริญ อดเหนียว
3415 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 นายดวงแกว้ สมจิตร
3416 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 นายบญุเทียม สระแกว้
3417 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 1 นายหาญชยั ใหม่หลวงกาศ
3418 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 1 นายไพริน พทุธโส
3419 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 1 นายวีระศกัด์ิ โพธิพฤกษ์
3420 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 นายพิชยั แกว้ทิพย์
3421 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายทินกร รัตนภกัดี
3422 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายบวัพนั พวงไพวลัย์
3423 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายเดช บบัภาเอก
3424 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายทองเส่ียน พนัสอน
3425 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายเคน ลาดบวัขาว
3426 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นายสถิตย ์โสดา
3427 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายแสวง ชมสมุทร์
3428 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุบรรณ์ จนัทะเสน
3429 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายพฒันพงษ ์เภาแกว้
3430 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสวสัด์ิ ศรีอินทร์
3431 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทดั บญุจนัทร์
3432 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองสา ค  าศรี
3433 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองหลาง แผลงงาม
3434 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายวินยั ธรรมนิยม
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3435 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายสุวรรณ กมล
3436 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายวิเชียร โพธ์ิค  า
3437 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายธนพิพฒัน์ เอกบญุฤทธ์ิ
3438 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายจ านงค ์ภาเภา
3439 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายพล รัตนพนัธ์
3440 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายจรัส อินทร์วนั
3441 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายบรรลือ พิมานแพง
3442 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายมานิตย ์ประมวล
3443 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายสุวิมล แก่นสนธ์ิ
3444 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สมุทร์ สุดา
3445 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายถวิล สุวรรณ
3446 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายพิทกัษ ์โฮมวงศ์
3447 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายไพรวลัย ์ชนะมาร
3448 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายสุระศกัด์ิ โคตรวิชา
3449 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายรักเกียรติ ธิมะสาร
3450 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายสิทธิเดช สุวรรณไชยรบ
3451 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายหสัดี กาญบตุร
3452 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายค าไผ ่สีเมือง
3453 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายอติชาติ แง่พรหม
3454 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายบญุรมย ์นนัทะเสนา
3455 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายสุบิน ไพสีขาว
3456 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายสนอง ธรรมะ
3457 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 นายลิขิต ชูแกว้
3458 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 นายวิรัช แกว้เนียม
3459 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นายสุบิน ขวญัเดช
3460 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นายสุริน จุลนวล
3461 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นายประดิษฐ ์เยีย่มยกกุล
3462 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นายประสิทธ์ิ มะเด่ือ
3463 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นายประลอง อุตตะมะมุณีย์
3464 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นายชวน พรหมร่วมแกว้
3465 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นายจ าแลง ขวญัทอง
3466 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1 นายอานนท ์สุวาหล า
3467 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1 นายมานิตย ์ยอ่งห้ิน
3468 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1 นายวิม องศารา
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3469 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1 นายเจิม หยงสตา
3470 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1 นายประจญ หลงหา
3471 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1 นายศกัรินทร์ สองเมือง
3472 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1 นายยาหยา สนัม่าหมูด
3473 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายชูศกัด์ิ มะโนนอ้ม
3474 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายอุดม ดีชะโชติ
3475 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายมานพ อ่อนไม้
3476 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายสงวน ดอนถวิล
3477 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายขวญัไชย บวัเมือง
3478 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นายชวน รอดแก่นทรัพย์
3479 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นายพรหมนิมิตร เสกตระกูล
3480 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เขต 1 นายบญุช่วย ว่าวก าเหนิด
3481 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1 นายธงชยั จนัทร์ศรี
3482 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1 นายอนุกร สินธเกิด
3483 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 นายเรืองรอง สุทธิบตุร
3484 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 นายบญุสืบ ชุ่มเยน็
3485 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 นายผล พงษพ์รม
3486 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 นายสมยศ จนัทร์เกษ
3487 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 นายวรรณชยั กิจควร
3488 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 นายผจญ โสดาราม
3489 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 1 นายสมาน แกว้ตา
3490 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 1 นายสมบติั ทาษี
3491 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 1 นายประเทือง บวัเลก็
3492 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 1 นายธงชยั ค  าสาว
3493 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 นายเกรียงศกัด์ิ ทบัเงิน
3494 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 นายลัน่ทม คงกระจ่าง
3495 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 นายสนาม บญุคง
3496 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1 นายอ านาจ เมืองวงษ์
3497 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1 นายประสงค ์ทาตุการ
3498 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1 นายไพฑูรย ์ฟักอินทร์
3499 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1 นายไพฑูรย ์มณีเรืองเดช
3500 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1 นายฉลอง ยิม้สมบรูณ์
3501 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1 นายสมพิศ เมฆเคล่ือน
3502 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1 นายจ ารัส ปลอ้งนอ้ยวงษ์
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3503 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1 นายสุชิน ล ้าเลิศ
3504 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1 นายดิลก เกตุมณี
3505 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2 นายสวสัด์ิ แจ่มจ ารัส
3506 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2 นายสญัญา เฉลิมสุข
3507 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2 นายอุย้ แจง้ดอนไพร
3508 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3 นายระเบียบ ค  าแผง
3509 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3 นายประยงค ์เนียมรัศมี
3510 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3 นายสมยศ สุวรรณ
3511 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3 นายออมทรัพย ์สุขดี
3512 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3 นายสุเทพ รอดเรือง
3513 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3 นายอ านวย ธญัญเจริญ
3514 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3 นายประยงค ์ทีปะลา
3515 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3 นายมงคล อู่อรุณ
3516 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นายจรุง ขนุเสถียร
3517 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นายสมศกัด์ิ ขวญัทอง
3518 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นายจอน เรืองศรี
3519 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นายเดโช ชูจอน
3520 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นายแทน จนัทร์เขียว
3521 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นายศกัด์ิสิน เสนคง
3522 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นายวิสานต ์พฒัสงค์
3523 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นายประเสริฐ พดัวี
3524 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายประวิทย ์มะลิลา
3525 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายวิเชียร มูลทอง
3526 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายสุชาติ มัน่หมาย
3527 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายประเด็น สมพร
3528 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายบญุส่ง พรหมบตุร
3529 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายสมพร คิดสุข
3530 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายจ าเริญ ทรงศรี
3531 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายสุรินทร์ จนัทร์แจ่ม
3532 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายไสว พิมพท์อง
3533 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายวิเชียร บญุเตม็
3534 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายเกรียงศกัด์ิ ชญัถาวร
3535 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายนิพนธ ์กาแกว้
3536 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายสุพจน์ ใจกลา้
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3537 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายประสิทธ์ิ เจริญราช
3538 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายจรูญ นาดี
3539 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นายสมยศ งดัโคกกรวด
3540 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นายกุลทวี งามศิริ
3541 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นายบญุถึง มงัษะชาติ
3542 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นายเสนอ ค  าแกว้
3543 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นายนพดล จนัทรา
3544 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นายสมศกัด์ิ ศรีดา
3545 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นายวีรวฒัน์ พฒัน์ผล
3546 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นายเรืองชยั ป้อมหาร
3547 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นายจ านงค ์แน่นอุดร
3548 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นายบญุชู สิงหา
3549 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายสุรักษ ์นาไต้
3550 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 นายวิมล ศรีพนัธบตุร
3551 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 นางปราณี มุกดาม่วง
3552 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 2 นายบญุชู ผาบจนัดา
3553 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 2 นายบวัเรียว แกว้โสภา
3554 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 2 นายเสมียน นาเจริญ
3555 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 2 นายยทุธนา บวัระภา
3556 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เขต 1 นายเสรี ใบบวั
3557 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เขต 1 นายสุรพงศ ์เยน็ทรวง
3558 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เขต 1 นายเหรียญ สุขประเสริฐ
3559 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เขต 1 นายอารมณ์ เช้ือบญุ
3560 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เขต 1 นายเกษม แจง้กระจ่าง
3561 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เขต 1 นายฉลอง ตอสูงเนิน
3562 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ เขต 1 นายไสว จ าปานนท์
3563 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ เขต 1 นายจ าเนียร โสภา
3564 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ เขต 1 นายพรชยั จุกจนัทร์
3565 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ เขต 1 นายเสกสรร วรรณโสภา
3566 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ เขต 1 นายอมร ทองวรณ์
3567 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ เขต 1 นายสมโภชน์ ทาตาสุข
3568 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ เขต 1 นายบญุเยีย่ม บญุยิง่
3569 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายทองใส ตาเต่า
3570 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายสมยั ไผล่อ้มท าเล
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3571 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายปรีชา วิภาตา
3572 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายไพศาล ฝ้ายสีงาม
3573 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายสมศกัด์ิ โพนเวียง
3574 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายอนนัต ์คนพรหม
3575 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายอุบล สมสาย
3576 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายจรูญ บตุรราช
3577 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายประดิษฐ ์แดนสีแกว้
3578 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายสมนึก โพพิลา
3579 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายหนูเกียง เสนิราช
3580 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายชยัรัตน์ โสมานดั
3581 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายจรัล ตาทิพย์
3582 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายสุชาติ ล้ิมภูมิณรงค์
3583 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายสหธรรม ฝอยทอง
3584 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายนนัท ์กุลากุล
3585 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายบญุธรรม อว้นแพง
3586 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายสมบรูณ์ รักษาเงิน
3587 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายคมกฤช แกว้แสนสินธ์ุ
3588 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นายสุทศัน์ มงคลแสน
3589 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นายสวสัด์ิ ผิวบาง
3590 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นายอภิวฒัน์ รดาฤทธ์ิ
3591 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นายไผ ่มหาชยั
3592 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นายบญุจนัทร์ เอ้ือทดัทาน
3593 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นายอาคม ไชยค า
3594 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นายอดุลยเ์ดช ไชยค า
3595 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นายทองหล่อ สีอ่อน
3596 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นายสนัน่ ปติโยพนั
3597 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 นายทองด า ม่วงอ่วม
3598 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 นายสุดใจ เหลก็สิงห์
3599 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 นายกนั สุดตา
3600 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 นายศภุกร บญุมีโพธ์ิ
3601 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 นายประกอบ พนัธ์ุเภา
3602 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 2 นายสุวิทย ์จนัโสดา
3603 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 2 นายยุง้ สีทา
3604 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 2 นายวิเชียร พามี
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3605 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายสุพจน์ กอดแกว้
3606 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายไพบลูย ์นามศรี
3607 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายสมชาย จนัทรวิจิตร
3608 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นายสนัทดั บญุพรม
3609 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นายสมชยั ดอนโคตร
3610 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นายพชร ศรีบญุ
3611 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายบญุศรี กล่ินแกว้
3612 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายวีระ แวดระเว
3613 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายวิพฒัน์ กุลบตุร
3614 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นายประคอง ตะรินนัต์
3615 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นายสมศกัด์ิ โคตรสมพงษ์
3616 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นายมงักร สีสนิท
3617 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นายสมหมาย พาลงั
3618 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นายบวัริน สร้างค  า
3619 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นายสมยั พรมบนั
3620 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายบญุหลาย วิลานนัต์
3621 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายสุนนัท ์แกว้สุข
3622 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายเฉลิม พาพะหม
3623 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายตอ้ย สุมา
3624 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายบิน วิลา
3625 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายพสธร สรแสง
3626 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายวิชา ทองอยู่
3627 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายปรีชา ทพัจ่าง
3628 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายสวตัชยั นากสุก
3629 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายอ านาจ พานทอง
3630 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นางสุวรรณา รอนใหม่
3631 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายเสนาะ ใจบญุ
3632 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายชยัณรงค ์เพช็รคุม้
3633 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายประภาส งามสอาด
3634 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นางสจิราวรรณ เยนทร์ธีระ
3635 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 นายประพนัธ ์ป้อมนอ้ย
3636 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 นายจ าลอง พร้ิงจ ารัส
3637 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 นายกลัยา แผว้ชนะ
3638 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 นายอุดม จู่จุย้เอ่ียม
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3639 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายอุย้ ยะไชยศรี
3640 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายจรงค ์วรรณศิลป์
3641 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นางเรมี พานทอง
3642 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายวิรัตน์ เกียรติรุ่งโรจน์
3643 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายธ ารง ชูจนัทร์
3644 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายประพนัธ ์สุคนธ์
3645 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายสุชาติ รอดเนียม
3646 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายอรุณ หมานมา
3647 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายถวิล เรนภกัดี
3648 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายจรัส สว่างรัตน์
3649 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายมุฮมัมดั ชชัวาลย์
3650 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายจรูญ บรรจง
3651 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 นางพร้ิม พนัธุเสน
3652 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 นายเชือน หม่ืนอะเส็ม
3653 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 นายประดิษฐ ์จ่าวิสูตร
3654 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 นายประพนัธ ์ทองเหมือน
3655 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 นายฟ้ืน ด าคง
3656 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 นายสุรินทร์ บญุแกว้
3657 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 นายค านึง ศิลาวล
3658 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 นายสมใจ สุดเอ้ือม
3659 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 นายเช่ียวชาญ ธญัญะชาติ
3660 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 นายสายญั ใจเยน็
3661 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 นายทศันุ สมงาม
3662 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 นายวินสั ธรรมสาโร
3663 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 นายมนู มหากณัฑ์
3664 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 นายบญุยนื ทองวนัดี
3665 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 นายโสภณ สุดสวสัด์ิ
3666 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 นายประสาน ค  าแสง
3667 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 นายสมชาย ย ัง่ยนื
3668 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 นายวิจิตร พนูนิพฒั
3669 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 นายอุดม แกว้ประดบั
3670 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นายเชน ราชาชาญ
3671 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นายด ารงค ์ศรีสุวพนัธ์ุ
3672 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นางสาวแสงวน อินตะ๊ใจ
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3673 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นายธีรพนัธ ์สวสัด์ิผล
3674 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นางโสภิต นบนอบ
3675 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นายสมชาติ ต่างหู
3676 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นายภทัร เช้ือสุธา
3677 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 นายแปลง พรมถาวร
3678 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 นายอนนัต ์นามบ ารุง
3679 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 นายค าใส วงศาเภาว์
3680 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 นายอธิวฒัน์ ศรีธาวิรัตน์
3681 ส านกังานเขตพ้ืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 นายบญุเยีย่ม โกสิลา
3682 ส านกังานเขตพ้ืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 นายวิระ จนัทหงษ์
3683 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 นายวิรัตน์ เพชรฤทธ์ิ
3684 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 นางมาลา ขวญัทอง
3685 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 นายเทียนชยั ภูดีทิพย์
3686 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 นายค าคง แสนเข่ือน
3687 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 นายชวน วงคต์าผา
3688 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 นายธนวฒัน์ วงคค์  าแพง
3689 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 นายประเวช จนัทะเสน
3690 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 นายสมคัร สุธรรม
3691 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 นายผดั ทศับตุร
3692 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 นายปราโมทย ์ไชยศรี
3693 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 นายสมศกัด์ิ ฤาชากูล
3694 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 นายเจริญ เมษา
3695 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 นายเฉลิมพล แกว้ก่ิง
3696 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 นายจ ารัส วรรณโคตร
3697 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 นายวรจิตร ชูทอง
3698 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 นายสุรศกัด์ิ เหล่าจูม
3699 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 นายสถิตย ์ศิริทารา
3700 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 นายวินยั กุลโพนเมือง
3701 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 นายสุทศัน์ ธญัญะภู
3702 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 นายทองอ ่า มูลสูตร์
3703 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 นางร่วมจิต พฒันสาร
3704 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 นายสมาน ประทมุ
3705 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 นายรัศมี กาละดี
3706 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 นายผสม แกว้กาหลง
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3707 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 นายบรรลุ พนัธวงศ์
3708 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 นายเกียรติศกัด์ิ เน้ือทอง
3709 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 นายอ าพนัธ ์บตุรพรม
3710 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 นายประยงค ์ไชยรัตน์
3711 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 นายฉลอง เรืองฤทธ์ิ
3712 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 นายนิคม พ้ืนผา
3713 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 นายพนู วิเศษพงษ์
3714 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 นางเยาวลกัษณ์ แสนวงษ์
3715 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 นายด ารง เสนาใหญ่
3716 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 นายเกรียงศกัด์ิ วิเศษรอด
3717 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 นายสมศกัด์ิ องอาจ
3718 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 นายบญุเสริม มากรด
3719 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 นายสาโรจน์ เจริญมงคล
3720 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 นายศกัด์ิดา สาระขวญั
3721 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 นายชะมอ้ย หนัวิสยั
3722 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 นางเทพา เส
3723 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 นายสุภี เฉยชยัภูมิ
3724 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 นายมูล อ่อนตา
3725 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 นายสุเวทย ์บญุคง
3726 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายแสวง ขดัโพธ์ิ
3727 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายสมยั วงศอิ์นทร์
3728 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายพยงุ แกว้ทอง
3729 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายมานะ ไวยขนุทด
3730 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายฉลวย กวดนอก
3731 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายบรรจง ภูมิก าเนิด
3732 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายละม่อม ขอขนักลาง
3733 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายชิต เดินรีบรัมย์
3734 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายสุด แถวจนัทึก
3735 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายสมบรูณ์ คงกลาง
3736 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายเอกพร ช่ืนกลาง
3737 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นางนงนุช สุขมงคล
3738 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายคูณ วฒันากลาง
3739 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายบญุธรรม มาตยน์อก
3740 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายเสริม ลีกระโทก
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3741 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 นายอุทิศ ใจรัมย์
3742 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 นางมณี ปริุโสตะโย
3743 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 นายบญุเหลือ พลพิทกัษ์
3744 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 นายจีระชยั การกระสงั
3745 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 นายส าราญ แป้นนรินทร์
3746 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 นายเสถียร ท าไธสง
3747 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 นายสุบรรณ พทุธิเสน
3748 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 นายอุไร จ าลองนาค
3749 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 นายสุพจน์ บญุทนั
3750 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 นายเทิม แกว้รัตน์
3751 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 นายเศรษฐชยั สุขบรรเทิง
3752 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 นายค าสิงห์ สระแกว้
3753 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 นายสง่า ทราจารวตัร
3754 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 นายณัฐพงษ ์คิดดีจริง
3755 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 นายทนัเร็ว รับรอง
3756 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 นายประเสริฐ สยังาม
3757 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 นายประเสริฐ สุขโสด
3758 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 นางทองใบ สีจนัทร์
3759 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 นายสวสัด์ิ เครือศิริ
3760 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 นายชยมณี ค  าฟองเครือ
3761 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 นายสมเดช ใจเสาร์
3762 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 นายราโช ศรีสว่าง
3763 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 นายพยอม สอนเพช็ร์
3764 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 นายสมศกัด์ิ ไตรพนัธ์ุ
3765 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 นายจิรัฏฐ ์เตียนพลกรัง
3766 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 นายเฉลิมยศ จีนเมือง
3767 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 นายเสนาะ สตัยช์าพงษ์
3768 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 นายพยอม เด่นดวง
3769 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 นายสมพงษ ์บปุผา
3770 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 นายสุรชยั พุม่เจริญ
3771 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 นายมานพ บญุเกิด
3772 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 นายสมชาย จนัทร์สวน
3773 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 นายวิชิต ภูนาเชียง
3774 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 นายพยนต ์พฤกสลุง
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3775 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นางสาล่ี พทุธลีลาศ
3776 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นายสุธี หทยัเท่ียง
3777 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นางสาวเบญจวรรณ อยูนุ่ช
3778 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นายสมพงษ ์น่ิมนวล
3779 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นายบญุสืบ รักยงั
3780 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นายสนัน่ นพกิจ
3781 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นายสมพงษ ์แกว้กอง
3782 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 นายสง่า ศิริปัญญาลกัษณ์
3783 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 นายทองแดง อนัสมสี
3784 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 นายมนตรี สุขเฉลิม
3785 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 นางมาเรียม บญุมี
3786 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 นายบวัภา รัตนหงษา
3787 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 นายอุทิตย ์ปลดัศรีช่วย
3788 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 นายล าดวน มะลาศรี
3789 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 นายสายนัต ์อินตะ๊สาร
3790 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 นายวิชยั วงศศ์รีวิศาล
3791 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 นายเสน่ห์ จกัรค  า
3792 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 นายเกียรติศกัด์ิ หลา้ตนั
3793 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 นายสินชยั สุภาวรรณ์
3794 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 นายพิทกัษ ์รัตนนวล
3795 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 นายสมเพชร ยะกนัโท
3796 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 นายพลูศกัด์ิ ธรรมรส
3797 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 นายโสภณ กาวิตะ๊
3798 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 นายบญุธรรม ยอดกนัตี
3799 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 นายมนตรี ฟองเมฆ
3800 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 37 นางประเทียน ทุ่งสิบส่ี
3801 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 37 นายสงคราม ถ่ินทิพย์
3802 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 37 นายสุธรรม ประดิษฐ์
3803 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 37 นายองอาจ สนัคม
3804 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 37 นายสุพจน์ วงัทิพย์
3805 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 37 นายกิตติพงษ ์หน่อทา้ว
3806 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 37 นายวินยั ค  าเหมือง
3807 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 37 นายอุดม เนตรทิพย์
3808 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายนิวชั อารีย์
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3809 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา น.ส.ทิพวรรณ ธรรมสมโรจน์
3810 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายไพฑูรย ์สิงคิบริุนทร์
3811 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายจริน กิจเมฆ
3812 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายสิงหชาติ อ่ินค า
3813 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (กพ.) นายชีพ พลไพโรจน์
3814 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (กพ.) นายบญุเจิด งามนุช
3815 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (กพ.) นายสมคิด ชินทรักษา
3816 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด นายกฤษฎา ชูศิริ
3817 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด นางประมวล นามรุ้ง
3818 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด นายสมทรง นามรุ้ง
3819 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด นายนิธิโรจน์ หาญถิรเดช
3820 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด นายสมคิด จินดานิล
3821 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด นายสมทบ อบอุ่น
3822 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด นายอ าไพ โพมณีย์
3823 ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ นายสมชาย เตง็นิยม
3824 ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ นางสุวารีย ์ฉิมพดั
3825 ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ นายจ าเนียร ดวงตาด า
3826 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ นายวิวฒัน์ วุฒิสาร
3827 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา นางสาวศิริพงษ ์ถนอมพงษ์
3828 ส านกังานคลงัเขต 2 ฉะเชิงเทรา นางสาวพิสมยั วรดิลก
3829 ส านกังานคลงัเขต 3 นครราชสีมา นายเชิดยศ อุทยัสา
3830 ส านกังานคลงัจงัหวดัขอนแก่น นายเฉพาะ บญุเพลิง
3831 ส านกังานคลงัจงัหวดันครศรีธรรมราช นายพยงค ์ภกัดีอกัษร
3832 ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัเชียงใหม่ นายวิจิตร ทองรัตน์
3833 ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัพทัลุง นายชยัพร รัตนพนัธ์
3834 ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัร้อยเอด็ นายบรรเทา แพงค ามี
3835 ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายวุฒิพนัธ ์ช่วยเกิด
3836 ส านกังานจงัหวดัขอนแก่น นายมานิตย ์รุ่งดี
3837 ส านกังานจงัหวดัขอนแก่น นายชยัยทุธ บญุมาหลา้
3838 ส านกังานจงัหวดัขอนแก่น นายบญุช่วย อุทธี
3839 ส านกังานจงัหวดัชลบรีุ นายพิชยั บรรดาศกัด์ิ
3840 ส านกังานจงัหวดัชลบรีุ นายบญุเชิด กุย้อ่อน
3841 ส านกังานจงัหวดัชลบรีุ นายธวชัชยั สวสัดี
3842 ส านกังานจงัหวดัชยันาท นายปัญจะพล ทิพรัตน์
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3843 ส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่ นายอนนัต ์ค  าคมคาย
3844 ส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่ นายเพ่ิมพนู ไชยชนะ
3845 ส านกังานจงัหวดันครนายก นางธญัญพร พวยอว้น
3846 ส านกังานจงัหวดันครนายก นายสมพงษ ์พฒุซอ้น
3847 ส านกังานจงัหวดันครพนม น.ส.สุภารัตน์ บษุมงคล
3848 ส านกังานจงัหวดันครราชสีมา นายปราโมทย ์กุลวรานนท์
3849 ส านกังานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นายสมคิด เกิดทอง
3850 ส านกังานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นายจ าเนียน อยูห่นุน
3851 ส านกังานจงัหวดัปราจีนบรีุ นายสุรัตน์ ค  าแดง
3852 ส านกังานจงัหวดัปัตตานี นายเกษม มณีเรือง
3853 ส านกังานจงัหวดัพิษณุโลก นางสาวพิมลพรรณ อยูน่าค
3854 ส านกังานจงัหวดัแพร่ น.ส.ศิริพร ศิริรัตน์
3855 ส านกังานจงัหวดัยโสธร นายประคอง สุทธิอาคาร
3856 ส านกังานจงัหวดัยโสธร นายถนอม ยอดจนัทร์
3857 ส านกังานจงัหวดัเลย นายธีระพงษ ์แสงสว่าง
3858 ส านกังานจงัหวดัเลย นายวนันสิทธ์ิ โสกณัทตั
3859 ส านกังานจงัหวดัเลย นายพลูศกัด์ิ เจดีย์
3860 ส านกังานจงัหวดัสระแกว้ นางสมบติั ไทยแกว้
3861 ส านกังานจงัหวดัสุพรรณบรีุ นายบญัญติั แกว้วิชิต
3862 ส านกังานจงัหวดัอุบลราชธานี นายวิฑูรย ์จ  าปาอ่อน
3863 ส านกังานจดัหางานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นายธีระพงศ ์จิรปัญญานนท์
3864 ส านกังานจดัหางานจงัหวดัพงังา นายประเสริฐ พวงแกว้
3865 ส านกังานจดัหางานจงัหวดัยโสธร นายวรชยั กอ้นมณี
3866 ส านกังานจดัหางานจงัหวดัลพบรีุ นายอิทธิพงศ ์โชคภูคา
3867 ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นางวนิดา โยธาสุข
3868 ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จนัทบรีุ นายบญุมา จรวิรัตน์
3869 ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ชลบรีุ นายพิพฒัน์ จนัทร์ผยุ
3870 ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ชยัภูมิ นายสุรชยั ประสานเนตร
3871 ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 5 อุดรธานี นายสมควร ฤาธิสาณ
3872 ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์นครสวรรค์ นางสมจิตร์ เซ็นนอ้ย
3873 ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พิษณุโลก นายสมพร เลิศแตง
3874 ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ล าพนู นายชินวฒัน์ ยอดผา่นเมือง
3875 ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์สุโขทยั นายประไม ทอ้งฟ้า
3876 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 จงัหวดัล าปาง นายประพนัธ ์สิงห์แกว้ยศ
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3877 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 จงัหวดัล าปาง นางณลาวลัย ์อุประโจง
3878 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 จงัหวดัล าปาง นายดิลกรัตน์ อินทิมา
3879 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 จงัหวดัล าปาง นายสมคัร วงษา
3880 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 จงัหวดัล าปาง นายโกวิทย ์กล่ินสะอาด
3881 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 จงัหวดัล าปาง นางอาภรณ์ โรจนสโรช
3882 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 จงัหวดัล าปาง นายเกียรติศกัด์ิ พุม่ประจกัษ์
3883 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 10 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายถนอม ลีสง่า
3884 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 3 จงัหวดัอุดรธานี นายจนัทร์ สารีสิงห์
3885 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 3 จงัหวดัอุดรธานี นางสุปัญญา สุวรรณแสง
3886 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 3 จงัหวดัอุดรธานี นายจ านงค ์ค  าสิน
3887 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 4 จงัหวดัขอนแก่น นายจินดา สมพิมพ์
3888 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 4 จงัหวดัขอนแก่น นายชยัวฒัน์ พิพฒุ
3889 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 5 จงัหวดันครราชสีมา นายสุรพนัธ ์บญุมาพบ
3890 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 5 จงัหวดันครราชสีมา นายจรัญ ชอ้ยจอหอ
3891 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 5 จงัหวดันครราชสีมา นายทวีศกัด์ิ ศรีเทพ
3892 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 6 จงัหวดัปราจีนบรีุ นายประทีป สุขเกษม
3893 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 7 จงัหวดัราชบรีุ นายจ านง ผมหอม
3894 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 7 จงัหวดัราชบรีุ นายชาญชยั พทุธทิพย์
3895 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 7 จงัหวดัราชบรีุ นายธชันนท ์บณุฤทธ์ิ
3896 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 8 จงัหวดัสงขลา นายมงคล บญุเตม็
3897 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 8 จงัหวดัสงขลา นายสมใจ ไชยมนตรี
3898 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 8 จงัหวดัสงขลา นายบญุมา สุวรรณจิตต์
3899 ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 8 จงัหวดัสงขลา นายบณัฑิต ทบัทิมอ่อน
3900 ส านกังานทางหลวงท่ี 1 นายประสิทธ์ิ โนรัง
3901 ส านกังานทางหลวงท่ี 1 นายปิติ วิทยกุล
3902 ส านกังานทางหลวงท่ี 1 นายอนนัต ์อินตะ๊เปียง
3903 ส านกังานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา) นางสสิธร สุขทวี
3904 ส านกังานทางหลวงท่ี 10 (นครราชสีมา) นายวิโรจน์ แพะขนุทด
3905 ส านกังานทางหลวงท่ี 12 (สุพรรณบรีุ) นายวิมล ทองมี
3906 ส านกังานทางหลวงท่ี 12 (สุพรรณบรีุ) นางเอง็ เดชอ่อนพนัธ์ุ
3907 ส านกังานทางหลวงท่ี 14 นายโกศล ง่วนส าเริง
3908 ส านกังานทางหลวงท่ี 14 นายภาณุวิชญ ์จิรโชคชยัทรัพย์
3909 ส านกังานทางหลวงท่ี 14 นายสกลพชัร์ จิรกุลภิวฒัน์
3910 ส านกังานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) นายอนุชา หอมคง
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3911 ส านกังานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) นายประสงค ์สะอาดศรี
3912 ส านกังานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) นายธเนศวร ภูวรณ์
3913 ส านกังานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) นายมนสั กงัวล
3914 ส านกังานทางหลวงท่ี 16 นายชาตรี หสัจ านงค์
3915 ส านกังานทางหลวงท่ี 17 นายสุนทร ไสวศรี
3916 ส านกังานทางหลวงท่ี 17 นายบญุลือ วานิชมาศ
3917 ส านกังานทางหลวงท่ี 17 นางจุฑาทิพย ์วรินทรเวช
3918 ส านกังานทางหลวงท่ี 17 นางสุทยัวรรณ สุดเมือง
3919 ส านกังานทางหลวงท่ี 17 นายนิพนธ ์ศรีเมือง
3920 ส านกังานทางหลวงท่ี 18 นายสมนึก ทองเจริญ
3921 ส านกังานทางหลวงท่ี 18 นายพงศท์ยั พลูยรัตน์
3922 ส านกังานทางหลวงท่ี 2 นายภาณุวิชญ ์เวียงหก
3923 ส านกังานทางหลวงท่ี 2 นายธนวฒัน์ วงทะนะ
3924 ส านกังานทางหลวงท่ี 3 นายวรวิทย ์ประพนัธ์
3925 ส านกังานทางหลวงท่ี 7 นายสกล รักอ่อน
3926 ส านกังานทางหลวงท่ี 7 นายวิเชียร ถ่ีถว้น
3927 ส านกังานทางหลวงท่ี 7 นางทองสวน มณีเลิศ
3928 ส านกังานทางหลวงท่ี 7 นายจ าเนียร เพง็เหลา
3929 ส านกังานทางหลวงท่ี 7 นายมงคล กงัวลงาน
3930 ส านกังานทางหลวงท่ี 7 นายสถิตย ์ขานทะราชา
3931 ส านกังานทางหลวงท่ี 7 นายกฤษณะ สุพฒันกุล
3932 ส านกังานทางหลวงท่ี 8 (มหาสารคาม) นายถาวร พรหมภูวงศ์
3933 ส านกังานทางหลวงท่ี 8 (มหาสารคาม) นายอุทิศ วงศศ์รีอาจ
3934 ส านกังานทางหลวงท่ี 8 (มหาสารคาม) นายวิเชียร นวลภูมีวนั
3935 ส านกังานทางหลวงท่ี 8 (มหาสารคาม) นายสินสมุทร ธรรมทินโน
3936 ส านกังานทางหลวงท่ี 8 (มหาสารคาม) นายนิคม กึกกอ้ง
3937 ส านกังานทางหลวงท่ี 9 นายลอย ธรรมประดิษฐ์
3938 ส านกังานทางหลวงท่ี 9 นายสุรพล ดวงแสงฤทธ์ิ
3939 ส านกังานทางหลวงท่ี 9 นายศรีศกัด์ิ รักษานาม
3940 ส านกังานทางหลวงท่ี 9 นายบ าเพญ็ เรือนเงิน
3941 ส านกังานทางหลวงท่ี 9 นายบญุชู โลหะสาร
3942 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัขอนแก่น นางสมคิด กา้นพลู
3943 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา สาขาบางคลา้ นายสมรรถฤกษ ์ตนัติกุล
3944 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัชยันาท นายธีระยทุธ เกษศรีแกว้
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3945 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงราย นายทองค า แกว้ดุลดุก
3946 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัตราด นายแสวง เพียสา
3947 ส านกังานท่ีดินจงัหวดันครปฐม นายโชคชยั พิมพิรัตน์
3948 ส านกังานท่ีดินจงัหวดันครราชสีมา นางธีระนนัท ์หิรัญโรจน์
3949 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัปทมุธานี นายสญัญา จดชยัภูมิ
3950 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัแพร่ นายไพบลูย ์เหลืองสุวรรกุล
3951 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน นายศภุชยั สมเก๋
3952 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง นายบญุพบ มนัทะนา
3953 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัยโสธร นายวิชวน ตุม้หอม
3954 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัยโสธร นายจงรัก เจริญวงศ์
3955 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัศรีสะเกษ นางเนตรยา ศรีกุล
3956 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัศรีสะเกษ นายไพรัตน์ แกว้บตุรตา
3957 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัหนองคาย นายช านาญ พรหมโคตร
3958 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัหนองคาย นายสุนทร จนัทร์ทอง
3959 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัอ่างทอง นายเกรียงไกร วฒันะ
3960 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัอุทยัธานี นายสมชาย สมคัรเขตร์การณ์
3961 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัอุบลราชธานี นางอารียา ค  าศรี
3962 ส านกังานเทศบาลต าบลดงลิง จงัหวดักาฬสินธ์ุ นายสุจิต โคตรธนู
3963 ส านกังานธนารักษพ้ื์นท่ีฉะเชิงเทรา นายสุทศัน์ จูเจริญ
3964 ส านกังานธนารักษพ้ื์นท่ีชยันาท นายสมิต ทองแกว้
3965 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นายไพเลิศ เขียวค า
3966 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นายไพบลูย ์บรรพตา
3967 ส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัราชบรีุ นางสาวฉออ้น ศรวฒันา
3968 ส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัหนองคาย นายถนอม กวา้งขวาง
3969 ส านกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัชลบรีุ นายศิริชยั โสรเนตร
3970 ส านกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัพิจิตร นายพิทยา ธนะสงัข์
3971 ส านกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัร้อยเอด็ นายบญุมี เพง็รัตน์
3972 ส านกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัสุพรรณบรีุ นายวรเทพ บญุประเสริฐ
3973 ส านกังานประมงจงัหวดัระนอง นายสุชาติ ทวีข  า
3974 ส านกังานประมงจงัหวดัสมุทรสาคร นายถนอม ดว้งมาต
3975 ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม นายทองกอ้น แช่มชอ้ย
3976 ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม นายทนงศกัด์ิ คานจนัทึก
3977 ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ นางสุรพร ทิมมานพ
3978 ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ นายสมภพ สุพรรณกาญจน์
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3979 ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ นายพิสาร ง้ิวราย
3980 ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ นางมาลี รัตนจนัทร์
3981 ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ นายจิระพน แซ่โคว้
3982 ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวลัลภ สงัขส์วน
3983 ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรพงศ ์จ  าปาสุข
3984 ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม นายสมชาย พลายานนท์
3985 ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม นายศิริศกัด์ิ สุขพิศิษฐ์
3986 ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ร.อ.ชาย สุวตัถิ
3987 ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน นางสมจิตร์ โตคุม้ทว้ม
3988 ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ นางธญัวรัตน์ เลิศศิลป์
3989 ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ นายสมศกัด์ิ อภิชาติโยธิน
3990 ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ นายชลิตภาส สุวิชา
3991 ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย นายสุจริต ไชยพฒัรัตนา
3992 ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย นางสุภาณี สุวรรณลา
3993 ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย นายธนกฤต ก่ิงโพธ์ิ
3994 ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน นางสาววิลาวลัย ์มารวย
3995 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายชยัพร มงักรแกว้
3996 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายปราโมทย ์หอมลกัษณะ
3997 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายณรงคศ์กัด์ิ สุริบตุร
3998 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายชานนท ์ซอมนั
3999 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายสมชยั ภาคีนุยะ
4000 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค ์มีถาวร
4001 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายมาณพ ศภุสุข
4002 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายสมชาย ชงัข  า
4003 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายสุวิทย ์ถ่ินมาบแค
4004 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศกัด์ิ เงาฉาย
4005 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายปัญญา ทุ่งคาใน
4006 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข นายจิระศกัด์ิ สงวนเช้ือ
4007 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข นางสุวรรณา ไทยบรรจง
4008 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข นางสุพรรณี เร่ิมศิริประเสริฐ
4009 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข นายเชาว ์แกว้บญุเรือง
4010 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข นางยพุา ลีมีชยั
4011 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข นายปรีชา ศรีสมัพนัธ์
4012 ส านกังานปลดับญัชีกองทพับก (สปช.ทบ.) นางกรรติกา เอ่ียมวุฒิ
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4013 ส านกังานปลดับญัชีกองทพับก (สปช.ทบ.) นางเพญ็นภา สอนสงัข์
4014 ส านกังานปลดับญัชีกองทพับก (สปช.ทบ.) นางปิยพร นาคสง่า
4015 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดักาญจนบรีุ นางสาววิมล มงักรทอง
4016 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัขอนแก่น น.ส.นิศา พรหมราช
4017 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา นายมนสั รอดไพบลูย์
4018 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดันครปฐม นายโสภณ เพชรอ า
4019 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดันครราชสีมา นายวิเชียร ตะกรุดแกว้
4020 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดันครราชสีมา นายพิเชษฐ ชุดสูงเนิน
4021 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดันครราชสีมา นายณรงค ์ขมุเกาะ
4022 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดับรีุรัมย์ นายสินชยั มีสี
4023 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัราชบรีุ นายดิเรก ปรีดีชม
4024 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัลพบรีุ นายธนวฒัน์ ดิษฐบรรจง
4025 ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัสกลนคร นางบญุชู แกว้อาจ
4026 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ น.ส.พิกุลทอง มะกอกนอ้ย
4027 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ นายกองบญุ หน่อทอง
4028 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ นายอินสอน ศรีวิชยั
4029 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ นายศรีวยั ศรีบญุเรือง
4030 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ นางวนาพิศ นนัทพนัธ์
4031 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ น.ส.กญัญา ทะมินวฒัน์
4032 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ นายสมคิด สุมลมาตร
4033 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ นายวรค า วงษาปัน
4034 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ นางนฤมล จินาพงศ์
4035 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ นายเจตน์ เชิดพงษพ์นัธ์ุ
4036 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ นายผจญ ตะ๊ผดั
4037 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 10 จงัหวดัอุบลราชธานี นางสมใจ สระแกทอง
4038 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 10 จงัหวดัอุบลราชธานี นางอุษา ปัญญา
4039 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 10 จงัหวดัอุบลราชธานี นางสาวบญุสุข จนัตะ
4040 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 10 จงัหวดัอุบลราชธานี นายเกิน โพธ์ิไทรย์
4041 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช นางสุภาพ จุติพล
4042 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช นายสมบรูณ์ ปิยะเขต
4043 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช นายอชัรินทร์ วรรณนุช
4044 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช นายประสาน ร่าหมาน
4045 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช นายชยัวรรณชา ผลอรัญ
4046 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 11 จงัหวดันครศรีธรรมราช นางสุมามาลย ์รมยพร
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4047 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา นางกฤษณา ปันทะรัตน์
4048 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา นางวนิดา นวบญุ
4049 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา นายวิเชียร สุวรรณโล
4050 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา นายอุดมรัตน์ สงวนพรหม
4051 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา นายพฤทธ ์ทองรุธ
4052 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา นายปรีชา ลาพินี
4053 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา นางมณฑิรา หะยมีะตะเยะ
4054 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา นายบญุยนื สุขแกว้
4055 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 จงัหวดัสงขลา นายมะหะมะ สาและปาเซ
4056 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 จงัหวดัสระบรีุ นายสนัติ เมด็ฝ้าย
4057 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 จงัหวดัสระบรีุ นางสาวอกัขเรศ เผือกเจริญ
4058 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวดัราชบรีุ นายประดิษฐ สุริยะ
4059 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวดัราชบรีุ นายมานพ อินทร์เผือก
4060 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวดัราชบรีุ นายสญัญา ภุมรินทร์
4061 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัชลบรีุ นางประนอม แสนรักษ์
4062 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัชลบรีุ นายวชิระ มากเจริญ
4063 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัชลบรีุ น.ส.เยาวภา แสงล ้าเลิศ
4064 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัชลบรีุ นายสมเกียรติ สาระพากร
4065 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัชลบรีุ นายสมชาย ภิรมยเ์ปรม
4066 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัชลบรีุ นายสุกรี พลูธนพนัธ์
4067 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัชลบรีุ นายสุนิต ภู่มณี
4068 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัชลบรีุ นายวิชยั ก าเนิดบญุ
4069 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัชลบรีุ นายสุรเดช ยอดแสง
4070 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัชลบรีุ นายชนะ แมน้ชยัภูมิ
4071 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 8 จงัหวดัอุดรธานี นายสุชาติ วงษห์าญ
4072 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 8 จงัหวดัอุดรธานี นายจรัญ เสนานุช
4073 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 8 จงัหวดัอุดรธานี นางชุลี กลัยาณมิตร
4074 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 8 จงัหวดัอุดรธานี นายนิรันดร์ จานศรีเพง็
4075 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา นางศิริพร การะนดั
4076 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา นายร่ืน สระทองหลาง
4077 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา นางวรณี วิสุทธิเพญ็
4078 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา นางมชัฌิมา ทรัพยบ์ญุธรรม
4079 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา นางวนัเพญ็ ค  าหงษา
4080 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา นายบญุเลิศ ประทมุทอง
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4081 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา นายถนดั ยิม้แช่ม
4082 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา นายเหรียญชยั บญุฮวด
4083 ส านกังานผูบ้งัคบัทหารอากาศดอนเมือง (สน.ผบ.ดม.) นายวนัชยั ทองเปลว
4084 ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ นายนิวฒัน์ รูปสูง
4085 ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ นางสาวสุดใจ นารี
4086 ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ นายบรรเจิด สีเกตุน่ิม
4087 ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ นางมะลิ ปัถวี
4088 ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ นายประสิทธ์ิ เพียรโป้ย
4089 ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันครราชสีมา นายวิเชียร พรหมบตุร
4090 ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัปราจีนบรีุ นายสมชาย ทรัพยป์ระเสริฐ
4091 ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร นายชยัยง วงษอุ์ทา
4092 ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสุพรรณบรีุ นางสาวสุนีย ์วิมลรัตนชยัศิริ
4093 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 1 นายประชวน ดวงจิตร
4094 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 1 นายสมชาย ทพัไชย
4095 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 10 นางนิลวรรณ มงคลน า
4096 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 10 นายประวิทย ์สวรรคทตั
4097 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 10 นายชาญชยั น่ิมรักษา
4098 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 11 นายวิรัช อินทร์ศิริ
4099 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 11 นายสมพงษ ์ทองปิด
4100 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 11 นายสุวิทย ์ศรีวิทยารัตน์
4101 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 11 นายธีระชยั สุทธินนท์
4102 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 11 นายบญุโชติ เอ่ียมสอาด
4103 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 2 นางผอ่งพิศ ร้ิวทอง
4104 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 2 นางพกัตร์พร้ิง เสง่ียมใจ
4105 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 2 นายขวญัชยั ชยัศิริ
4106 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 2 นายพิศาล ค  านวน
4107 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 2 นายวนัชยั โพธ์ิทอง
4108 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 2 นางจ าเรียง ผดุงกมล
4109 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 3 นายทองสุข กสิกรณ์
4110 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 3 นายสาลี มูลทองหลาง
4111 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 3 นางรัศมย์ดุา อรุณสิริกุลธวชั
4112 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 3 นางนิตยา สุทธิธรรม
4113 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 3 นายวิชาญ ผิวผา
4114 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 3 นางสมเกียรติ สวมชยัภูมิ
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4115 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 4 นางมุกดา ภกัตรนรา
4116 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 4 นางสาววนัทนา พนัธพิ์นิจ
4117 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 4 นายวีรชยั สุรินทร์
4118 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 5 นางสมพร ศิริยานนท์
4119 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 5 นางสาวละออตา สะทา้น
4120 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 5 นายนิมิตร จิตตล์  าจวน
4121 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 5 นางจุฑารัตน์ ชวนจิตร
4122 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 5 นายสุรเดช ใจภกัดี
4123 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 5 นายณัฐพล ศรีสุกใส
4124 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 6 นางพะยอม บรรเจิดฤทธ์ิ
4125 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 6 นายถาวร บญุป๋ัน
4126 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 6 นายสงวน ดวงจนัทร์
4127 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 6 นายเอนก ศภุกุลนิธิไพศาล
4128 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 6 นายถวลัย ์กรเพช็ร
4129 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 6 น.ส.สมพร ปัญญาชยั
4130 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 7 นายก๋องค า อุดทา
4131 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 9 นายบญัญติั อินอ่ิม
4132 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 9 นางเรวดี จีนจรรยา
4133 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 9 นายพรชยั ทองสว่าง
4134 ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 9 นายสมบติั รัติภทัร์
4135 ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัขอนแก่น นายอนนัต ์จูจนัทร์
4136 ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครศรีธรรมราชนายสมบรูณ์ ยวุฒัน์
4137 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชลบรีุ นายสมพงษ ์พลเมืองดี
4138 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสุพรรณบรีุ นายธิติวจัน์  เฮงธนาพนัธ์
4139 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัตรัง นายวิชยั ไกรเสม
4140 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครปฐม นายเรียบ แซ่คู
4141 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราช นายเฉลียว ยอดแกว้
4142 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันราธิวาส นายสะมะแอ วาฮะ
4143 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัปัตตานี นายแวรอยาลี หะยสีะมาแอ
4144 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัมหาสารคาม นายนวรัตน์ ผาสุข
4145 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัยโสธร นายธนวฒัน์ โสกนัทตั
4146 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสมุทรปราการ นายสมพร ตรากลาง
4147 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสมุทรปราการ นายยคุลเดช เกษม
4148 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสมุทรสงคราม นายสมศกัด์ิ โยนกนา

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 ในวนัศุกร์ที่   9  ตุลำคม  2563  (รอบแรก )

4149 ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสุรินทร์ นายราชพนัธ ์สุหร่าย
4150 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา นายแสวง จินดาดวง
4151 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา นายสุพจน์ โพธ์ิซนั
4152 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร นางสายสุณี จิตรมัน่
4153 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร นางอมรา ทองเน้ือดี
4154 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร นายอินทร์ บญุร่วม
4155 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร นายสมบรูณ์ โกเครือ
4156 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร นายสุริโย ลานนากร
4157 ส านกังานเลขานุการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั นายชูศกัด์ิ มารุ่งเรือง
4158 ส านกังานศิลปากรท่ี 3 พระนครศรีอยธุยา นายแมน้ โกมุทพนัธ์
4159 ส านกังานศิลปากรท่ี 4 ลพบรีุ นายสุทธิ เทพา
4160 ส านกังานศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ นายเสรี ค  าเกิด
4161 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร นางสุดารัตน์ บญุพดัส่ง
4162 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร นายวนัชยั บริพนัธ์
4163 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร นายสมบรูณ์ ออ้มทองหลาง
4164 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร น.ส.เสาวลกัษณ์ ตั้งไพจิตร
4165 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร นายเติมชยั ทวิรสกุล
4166 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร นางมาลยั แกว้กลาง
4167 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร นางพิศมยั ยศกลาง
4168 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวสมศรี เอ่ียววงศเ์จริญ
4169 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร นายวนัชยั จินดาประเสริฐ
4170 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร นายบญุตอ้ง พ่ึงพร
4171 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จ .ราชบรีุนายวีระพล ชิตชูตระกูล
4172 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักรุงเทพมหานครนายอคัรชยั แกว้จ านงค์
4173 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัศรีสะเกษนายสมพล สุภาพนัธ์
4174 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัศรีสะเกษนายสมบรูณ์ ใจมัน่
4175 ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 1 นายจรัญ สาริขิต
4176 ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 3 จงัหวดัชลบรีุ นางประจวบ ธนะนิมิตร
4177 ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 7 นายไพรัช ศรีอุทิศ
4178 ส านกังานสถิติแห่งชาติ นายสิรศกัด์ิ ชูกล่ิน
4179 ส านกังานสถิติแห่งชาติ นายคนึงศกัด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร
4180 ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ นายประพนัธ ์รัตนประสิทธ์ิ
4181 ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ นางฉตัรบษุฐ ์โพธ์ิบางหวาย
4182 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นายสมพงษ ์เสาร์ทอง
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4183 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นายวิเชียร โพธ์ิจีน
4184 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นายปัญญา ยางหงษ์
4185 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นายมนตรี มงักรณ์พลอย
4186 ส านกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชยัภูมิ นายวิเชียร อาจอารัญ
4187 ส านกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีบรีุรัมย์ นายสวสัด์ิ แกม้รัมย์
4188 ส านกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีบรีุรัมย์ นายบญุเลิศ วงษม์ณี
4189 ส านกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีประจวบคีรีขนัธ์ นางภิรมย ์คงแกว้
4190 ส านกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีล าปาง นายหสันยั แกว้ตา
4191 ส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 7 นายฐิติพงค ์แกว้ไทรแยม้
4192 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกาญจนบรีุ นางธรณัส พ่ึงประสพ
4193 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีขอนแก่น นายช านาญยทุธ โพธิสาจนัทร์
4194 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีจนัทบรีุ นายณัฐพล ใจบาล
4195 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีชลบรีุ 1 นายเมืองชล พฒันา
4196 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีชลบรีุ 1 นายเฉนย บญุเศรษฐ์
4197 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีชลบรีุ 1 นายเอกพร เจริญรัฐกร
4198 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีชลบรีุ 2 นายนลวชัร์ โสธนะ
4199 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงราย นายกิตติพงษ ์วงษา
4200 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงราย น.ส.ยวนพิศ อารินทร์ตะ๊
4201 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงราย นายเผด็จ เจียมสกุล
4202 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครนายก น.ส.สมปอง เสือเหลือง
4203 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครพนม นายสมศกัด์ิ ค  าสุข
4204 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนครพนม นางอุรารักษ ์ไชยบรุม
4205 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนนทบรีุ 1 นางสาวภาวิณี ทองเล่ียมนาค
4206 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนนทบรีุ 1 นางอญัชลี หาญกลา้
4207 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนนทบรีุ 1 นายปรีชา ปลุกใจเสือ
4208 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีนราธิวาส นางเพญ็ศรี วงศสุ์ขมนตรี
4209 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีปทมุธานี 1 นายบ ารุง ผิวผลาผล
4210 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีปราจีนบรีุ นางดารณีย ์แจ่มผล
4211 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีพงังา นายจิรทีปต ์ศรอินทร์
4212 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีพงังา นายสุรชยั ศิริรักษ์
4213 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีพทัลุง นายภิรมย ์ดีดาษ
4214 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีพทัลุง นายเอกพล พทุธระ
4215 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีพทัลุง นางกลัยา แกว้เชิด
4216 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีเพชรบรีุ นายคงฤทธ์ิ เทพกรณ์
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4217 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีเพชรบรีุ นายสมพิศ สาตรแกว้
4218 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีเพชรบรีุ นายบญุเหลือ กิตติเวช
4219 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีแพร่ นางวาสนา ส าเนียง
4220 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีแพร่ นางเพญ็ศรี นนัทะ
4221 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีภูเก็ต นายวิฑูร การิกาญจน์
4222 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีราชบรีุ นายชชัวาลย ์สุทธิบตุร
4223 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีล าปาง นายเสน่ห์ ตนัทะดา
4224 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสงขลา 1 นายวรรณะ เอกอุรุ
4225 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสงขลา 1 นายสมนิตย ์ขวญัอ่อน
4226 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสงขลา 2 นางสาววิลาวรรณ ทิพยรัศมีวงค์
4227 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสงคราม นางจนัทพ์ฤนต ์มณีศรีข  า
4228 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสระบรีุ นางฐิติพร วงศเ์ท่ียงธรรม
4229 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสุพรรณบรีุ นายชยัยทุธ เท่ียงตรง
4230 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสุพรรณบรีุ นางอุษา คมข า
4231 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสุพรรณบรีุ นายสุข อ่วมค า
4232 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสุพรรณบรีุ นายเดชา พรมแกว้
4233 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีอุดรธานี นายปราโมทย ์รักษาขนัธ์
4234 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีอุตรดิตถ์ นายสมบติั บญุอินเขียว
4235 ส านกังานสรรพากรภาค 1 นางกลัยรัตน์ ฉ ่าชุ่ม
4236 ส านกังานสรรพากรภาค 2 นายสุรศกัด์ิ เพง็นาค
4237 ส านกังานสรรพากรภาค 2 นายทวีเดช เสนวงษ์
4238 ส านกังานสรรพากรภาค 2 นางศรีแพร แวงวรรณ
4239 ส านกังานสรรพากรภาค 2 นางวนิดา อินทรสูต
4240 ส านกังานสรรพากรภาค 2 นางจนัทร์เพญ็ ไสนา
4241 ส านกังานสรรพากรภาค 2 นางสาวพิม ดิษฐพิทกัษ์
4242 ส านกังานสรรพากรภาค 3 นายสุชาติ แสงเรืองฤทธ์ิ
4243 ส านกังานสรรพากรภาค 3 นางอุไร ชูเมือง
4244 ส านกังานสรรพากรภาค 3 นายพิสิษฐ ์เกิดจนัทร์สว่าง
4245 ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสตูล นายสอีด ปะดุกา
4246 ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสระแกว้ นายเจษฎาภรณ์ อยูส่วสัด์ิ
4247 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักาญจนบรีุ นายล าพอง พฒิุตรีภูมิ
4248 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชุมพร นายวงศวิ์ทย ์รัยสุวรรณสกุล
4249 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ นายชาตรี สมบรูณ์ชยั
4250 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ นายเจริญ ธรรมตถา
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4251 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ นายสมพร ธนาวุฒิกูร
4252 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ นายยงยทุธ อินทจกัร
4253 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม นายสมควร น่ิมนวน
4254 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม นายสุทิน คงเม่น
4255 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครพนม นายเพ่ิมพร ทิพยศ์รี
4256 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา นายจกัรชยั จิตตก์ูล
4257 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา นายส าราญ นพฤทธ์ิ
4258 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช นายศาสนพงค ์พงษป์าน
4259 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช นางวารี ชยัฤกษ์
4260 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดับรีุรัมย์ นายจกัรพงษ ์จอดนอก
4261 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดับรีุรัมย์ นายวุฒิศกัด์ิ ปยุะติ
4262 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพะเยา น.ส.มลฤดี ล าค  า
4263 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพะเยา นางศิริพร บญุถึง
4264 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา นายภานุศกัด์ิ ตวงสิน
4265 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ นางบญุรวม คชกฤษ
4266 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัภูเก็ต นายเกรียงศกัด์ิ ขาวทอง
4267 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร นายศรีจนัทร์ พนัธะ
4268 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร นายพรพิตร ซาเสน
4269 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระนอง นายสุนทร พยฆัยทุธ์ิ
4270 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระยอง นายไพศาล ทบัจนัทร์
4271 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบรีุ นายนพพร ป่ินคลา้ย
4272 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล าปาง นางวรรณภา ธรรมศร
4273 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล าปาง นายทองอินทร์ กนัทะปา
4274 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล าพนู นายวีระ ดวงค าสมเพช็ร
4275 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัศรีสะเกษ นายทวีศกัด์ิ ลีมา
4276 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสกลนคร นายทองมว้น ปนุริบรูณ์
4277 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสงขลา นายสุนทร พงศส์วสัด์ิ
4278 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสมุทรสาคร นายฤาชยั เผือกเงิน
4279 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสมุทรสาคร น.ส.เจริญรัตน์ ศรีสงัจนัทร์
4280 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสระแกว้ นายอุไร ศรีทอง
4281 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสระแกว้ นายวิชยั กะบินโรจน์
4282 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุพรรณบรีุ นายโดม เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา
4283 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายสมัฤทธ์ิ จิตรัตน์
4284 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุรินทร์ นางประทมุ เมยประโคน
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4285 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง นายสุวิทย ์ยิม้พงษ์
4286 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ นางกลอยใจ จึงวานิช
4287 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ นายเอกชยั มูลแก่น
4288 ส านกังานสสัดีจงัหวดักระบ่ี นางสมพกัตร์ จนัทรา
4289 ส านกังานสสัดีจงัหวดัก าแพงเพชร นายทองดี อุไรวรรณ
4290 ส านกังานสสัดีจงัหวดัพทัลุง นางละเมียด ปริุนทราภิบาล
4291 ส านกังานสาขาชัง่ตวงวดัเขต 4-2 จนัทบรีุ นายโกมุท เกษตรพลวง
4292 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบ่ี นายปฐม เดชประสิทธ์ิ
4293 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบ่ี นายสุวิทย ์อารีการ
4294 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบ่ี นายประพนธ ์ขวญันิมิตร
4295 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบรีุ นายบรรเลง วิเศษสิงห์
4296 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบรีุ นายอดุลย ์ธรรมเนียมดี
4297 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบรีุ นางพรทิพย ์แสนสุข
4298 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบรีุ นายสมเกียรติ สุกุลธนาศร
4299 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ์ นางศิริกาญจ ์อุทรังษ์
4300 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ์ นางเรืองจนัทร์ วรรณขาว
4301 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ์ นางลกัขณา ปากกลา้
4302 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ์ นายเฉลิม วิเศษขนัธ์ุ
4303 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ์ นางดรุณี แสบงบาล
4304 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ์ นายพินิจ ภูจอมจิตร
4305 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ์ นางเปรมจิตร ศรีสุเพชรกุล
4306 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ์ นางวชัราลกัษณ์ ขอพิมาย
4307 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ์ นางบวัลอง มานพ
4308 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ์ นายส ารวย วิชยัโย
4309 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ์ นางดวงใจ อรัญพลู
4310 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นายเกษม จนัชา
4311 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นายประทีป เต้ียมสุขประเสริฐ
4312 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นายทรงเดช เปคอนสาร
4313 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นางหนูเลียบ มูลตรีภกัดี
4314 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นายสุพจน์ ภูมี
4315 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น น.ส.พิลา บ้ึงเวียง
4316 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นายประชนั เสาไพบลูย์
4317 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นายพรสวรรค ์สายเพีย
4318 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นายเจิม บตุรเวียงพนัธ์
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4319 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นางมาลยั เหลืองค า
4320 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นางฉลาด ขนัประมาณ
4321 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นางอญัชิษฐา พิศนุย
4322 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นายวีระพล โสพดุอ่อน
4323 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นางผอ่งศรี จนัทร์โพธ์ิ
4324 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบรีุ นายสมใจ คลา้ยสอน
4325 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบรีุ นางสุภาณี ภู่คงทน
4326 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบรีุ นายจ าลอง คุม้วงษ์
4327 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบรีุ นายกมล สระเกา้
4328 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบรีุ นางคชัรินทร์ รัตนสร้อย
4329 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบรีุ นายภานุ ช่วงจัน่
4330 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายวิชาญ รัตนสิงห์
4331 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา นางวนัเพญ็ ทองงาม
4332 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา นางปราณี ค  ามอญ
4333 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา นางรัตนา แตรวิจิตร
4334 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายฉลาด อินเจริญ
4335 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา นางสุรีย ์เนตร์มณี
4336 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ นางกรองทอง ฉิมมารักษ์
4337 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ นางศศินนัท ์วงษบ์  ารุงจิตร์
4338 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ นายสมพล ช่ืนบญุธรรม
4339 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ นางสาวเพลิน แสงเขียว
4340 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ นางยพิุน แจง้เนตร
4341 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ นายชด ภู่มาลี
4342 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ นางสาววรรณา งามสุวรรณ์
4343 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ นางวารุณี รัตนภูผา
4344 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ นายนาตร ใจงาม
4345 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ นายส าราญ เลิศศิริ
4346 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท นายสมภาส นงบาง
4347 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท นางศศินา แสงประชุม
4348 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท นางสุมน บรรจงแจ่ม
4349 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท นางรวิยามาศ คงแจ๋ว
4350 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ นายสมบติั ชาลีวงศ์
4351 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ นางนิตยา ชาลีวรรณ
4352 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ นางเสาวณีย ์ลาวิชยั
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4353 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ นางวรัญญา อินสูงเนิน
4354 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชุมพร นายสมชยั สงวรรณา
4355 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชุมพร นายพรชยั ชูสุริแสง
4356 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชุมพร นายนนัทชยั นาคอุดม
4357 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชุมพร น.ส.กฤษณา สายสิงห์ทอง
4358 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชุมพร นายศรศกัด์ิ ตงัสุรัตน์
4359 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชุมพร นางวาสนา ไขบ้วช
4360 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชุมพร นายนรินทร์ โชติกวณิชย์
4361 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นางอาทิตยา จนัทร์กุญชร
4362 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นายอานนท ์จนัทร์ตาบญุ
4363 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นางลดัดา อริยวงัโส
4364 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นางสาวมาลยั ปัญญาดี
4365 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นายมาด แสนสุข
4366 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นายจงรักษ ์สมการณ์
4367 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นางอมัพร ใหม่หลวงกาศ
4368 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นางดวงงา ศิริบญุมา
4369 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นางสุดา ศรีสฤงฆาร
4370 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นางทรงลกัษณ์ ทรงสุภา
4371 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นายถาวร จนัทร์แดง
4372 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นายเกียรติ กาหลง
4373 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นางทศันีย ์ภู่ทบัทิม
4374 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นางสุนทรี แสงเพชร
4375 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ นางสุวารี ตัน๋จกัร
4376 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก มีลาภ ธรรมขนัธ์
4377 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก นางพรพิมล บวัต๊ิบ
4378 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก นายค า แสนเปา
4379 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก นางจนัทรา จ๋ิวแกว้
4380 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครนายก นางส าลี เช้ือค  า
4381 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม นางอารีย ์อวยพร
4382 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม นายทวีศกัด์ิ สิทธิบรูณาญา
4383 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม นางสุขใจ ผาสุขธรรม
4384 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม นางศิรประภา ขวญัเนตร
4385 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นางส าราญ เหลาบวั
4386 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นางสมนึก จนัทะคุณ
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4387 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นายสมาน วงษล่์าม
4388 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นางพรสวสัด์ิ เกษร
4389 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม น.ส.จนัทร์พร บญุมารัตน์
4390 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นางอนินทนา พงษน์รินทร์
4391 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นางสมบรูณ์ พิละมาตย์
4392 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นางศศิธร รัตนถาวร
4393 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นางดวงใจ มะนาต
4394 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นายทวีศกัด์ิ ฟองสมุทร
4395 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นางจารุณี จองลีพนัธ์
4396 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นางสุพี แกว้มุงคุณ
4397 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม นายสมศรี ปิลอง
4398 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายมนตรี เพช็รแท้
4399 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายสมพร คงสตัย์
4400 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายสออ้น เพญ็การ
4401 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายอนนัต ์หงษา
4402 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายสมศกัด์ิ ดีมะการ
4403 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายบญุสอน สงัขพิ์ทกัษก์ุล
4404 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายจรัญ วิเวกพรมราช
4405 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นางเยาวลกัษณ์ อภิบลูย์
4406 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายสมยศ ชินวงค์
4407 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายขจร จิตชนะ
4408 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นางกมลทิพย ์ภูมี
4409 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายสุทศัน์ ข่ายกระโทก
4410 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นางเบญจวรรณ สว่างพล
4411 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายสมชิด ศรีชมภู
4412 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช นางสุภาภรณ์ ศภุนสั
4413 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช นางโสภา ชูราษฎร์
4414 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช นายพร้อม ผกากรอง
4415 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช นายอกัษร มาศธิ
4416 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช นางนงลกัษณ์ สุขบญุสงัข์
4417 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช นายสุพรรณ ขาวซงั
4418 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช นางผอ่งพรรณ ค าเขียน
4419 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นางปทมุ เรืองฤทธ์ิ
4420 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นางอรุณวิทย ์เกียรติเสวี
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4421 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นางจุไรรัตน์ เดชะ
4422 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นางณัฐกุล เนตรศิริ
4423 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นางอุทยั ฤทธ์ิเดช
4424 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นารีย ์สิงห์ชยั
4425 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นางมลิวลัย ์พวงศรี
4426 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นางกมลวรรณ พิลึก
4427 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นายวุฒิกร เพญ็ศรีสวรรค์
4428 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นายทอง จูมัน่
4429 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นายศิลป์ชยั วจีสจัจะ
4430 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นางศิริพร พนัตรี
4431 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นายทองสุข พุม่ใย
4432 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นางนิภาภรณ์ พระสิงห์
4433 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นางสุนีย ์จนัทสุริโย
4434 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นายภาณุวฒัน์ ธิเขียว
4435 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นางปราณี ศรีพลงั
4436 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นางอารมณ์ นะฝ้ัน
4437 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นางประนอม ชาเตียม
4438 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นายสมเพชร ยศหลา้
4439 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นางเพญ็ศรี ภูเล่ือน
4440 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน อรพิน สุทธหลวง
4441 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นางศิวาพชัร์ แสงวนัเพญ็
4442 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นางวนัเพญ็ ปริกเพช็ร
4443 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นางวิลาวรรณ เช้ืออว้น
4444 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นายณรงคศ์กัด์ิ มหาวงศนนัท์
4445 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับึงกาฬ นายดสักร นางาม
4446 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับึงกาฬ นางนริสา โคตรพรม
4447 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับึงกาฬ นางงามศิริ พรมกุล
4448 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับึงกาฬ นางนิตธิยา ปัญญาประชุม
4449 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นางสมพร สวสัดี
4450 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นางจนัทิมา มฐัผา
4451 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นางอุบล วงศสุ์วรรณ
4452 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ น.ส.จุฬา ยอดเยีย่มแกร
4453 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นางวาสนา เช้ือเมืองพาน
4454 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นายสมนึก แควน้ไธสง
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4455 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นางอุดมพร วิเศษทกัษิณ
4456 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นายสุริยา ชุนรัมย์
4457 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นางสุดาทิพย ์ค  าศรี
4458 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นางบวัพนัธ ์ศรีคุณ
4459 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นางทองใบ ทองเหลก็
4460 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นางสมจิตร ไชยสงคราม
4461 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นางปิยาภรณ์ ทะเรรัมย์
4462 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ นางปราณี วรวิเศษ
4463 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นายประกิจ บญุอภิบาลนุกูล
4464 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นายชูชาติ ชาติแกม
4465 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นางวรรณภทัร ฉินะสถิน
4466 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบรีุ น.ส.ภาวดี สุกใส
4467 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบรีุ นางทศันีย ์แมน้พงษ์
4468 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปัตตานี นางอจัจนา แวมายอ
4469 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปัตตานี นางเฉลา คงชู
4470 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นายเสาร์ ศรีแกว้
4471 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นายรังสรรค ์ศรีนวลมาก
4472 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา นางสุพตัรา อภิรักษเ์วศน์
4473 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา นางสุดใจ สิริสุขวฒันากุล
4474 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง นายดลเหลาะ สนัหมุด
4475 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง นายวิจิต ยกเลก็
4476 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง นางณภทัร มากสง
4477 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง นางสาวบญุเรียง เผือกชาย
4478 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง นายสมปอง ไชยรักษ์
4479 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง นายชูศกัด์ิ หนูปลอด
4480 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง นายจ าเลิศ วชิรพฒันสกุล
4481 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรีุ น.ส.นิภาเพียร แดงประเสริฐ
4482 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรีุ นางฐาปนี ทรหด
4483 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรูณ์ นายกิตติ หุ่นดี
4484 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรูณ์ ศิริพร หาหาญ
4485 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรูณ์ ศรีวิจิตร นนบญุตา
4486 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรูณ์ นางเพียงใจ บญุประคอง
4487 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรูณ์ ประยรู คงรวยทรัพย์
4488 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรูณ์ นางวาสนา ทวีค  ่าคูณ
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4489 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบรูณ์ นายขจรศกัด์ิ อินดีค  า
4490 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ น.ส.สนธยา ไชยวรรณ์
4491 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ นายอาคม โสภารัตนาจารย์
4492 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ น.ส.พนัธ ์เวียงค  า
4493 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ นายสมเพช็ร์ นนัตา
4494 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ นางสุจิตรา งานดี
4495 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ นางจินตนา ศรีเจริญ
4496 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต นายนราศกัด์ิ หนูคง
4497 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม นายอุดมศกัด์ิ ศรีวีระนุรัตน์
4498 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม นายสมบรูณ์ อ่อนม่ิง
4499 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม นายเทพทยั ยศสุนทร
4500 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม นายไมตรี แสงดี
4501 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม นางจ าปี วงษสุ์วรรณ
4502 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม นางล าดวน นามมนตรี
4503 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม นางศิริพรรนภา มาตยค์  ามี
4504 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม นางประทวน ฉตัรศรี
4505 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม นายทองใบ ภพไกร
4506 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน นางชฎาพร อุ่นอก
4507 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน นายเกษม แกว้เสนา
4508 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร นางพรพิศ ไศลบาท
4509 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร นางสาวรัตนาภรณ์ ธนาคุณ
4510 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร นางดวงปลี สีมา
4511 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร นางฉวี เจริญสุข
4512 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร นางยพุยงค ์รักพงษพ์นัธ์
4513 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร นางเอ้ืองศรี อาชญาทา
4514 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา นางมณี ทานนท์
4515 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา นายศภุชยั ศรีพงศ์
4516 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นายชาญชยั กลดัทอง
4517 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นายกิตติพงษ ์อินทวงศ์
4518 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นางล าดวน วงศผ์กัเบ้ีย
4519 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นางอารยาจริยาพร บสุพนัธ์
4520 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ ไสว เมาะราษี
4521 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นางสุข มูลสมบติั
4522 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นางบงัอร ลือโสภา
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4523 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นางทองนาค ตอ้งเดช
4524 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นายวสนัต ์พลเยีย่ม
4525 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นายคุณากรณ์ โพธ์ิสุข
4526 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นางสมบรูณ์ อุสิงห์ค  า
4527 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นางรัตมณี บญุช า
4528 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นางสุวรรณทา ค  าภกัดี
4529 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นางกรรณิกา บปุผาวาสน์
4530 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นางประสาทพร ไชยปัญญา
4531 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นางทองขาน บวัขาว
4532 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ นายถนอม สร้อยตา
4533 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระนอง นางอมัภา ป่ินแกว้
4534 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระนอง นายสมบรูณ์ เกียรติกุล
4535 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง นายปรีชา นิลเพช็ร
4536 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง นางสุดารัตน์ ล  าเจียกรุ่งเรือง
4537 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง นางพณิดา สุขประเสริฐ
4538 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง นางเสาวณีย ์นามสนิท
4539 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง น.ส.ซ่อนกล่ิน บวัแกว้
4540 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง นายสมพร บญุยงั
4541 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง นายสมหมาย แกว้พวง
4542 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง นายสมชาย บญุชู
4543 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง นางสนธยา คงคางาม
4544 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง นางจิตรา ฟังค  า
4545 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ นายสุทิน พกุสุวรรณ
4546 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ นายไพฑูรย ์ม่วงพิมพ์
4547 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ นางสราญจิต ขนุแสน
4548 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ นางสุพร สุวรรณ์
4549 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ นางวนิดา อวชยั
4550 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ นายจรัญ เฟ่ืองมา
4551 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ น.ส.อุทยัวรรณ นกัดนตรี
4552 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ นายประภสัร์ บญุรัตนประภา
4553 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ นางปรานอม บญุรัตนประภา
4554 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ นางเพญ็แข เพริดพร้ิง
4555 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ นายสมพงษ ์เทียนด า
4556 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบรีุ นายสมศกัด์ิ เจียมบวัศรี
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4557 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบรีุ นางส าราญ เอ่ียมมงคล
4558 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบรีุ แฉลม้ ใจดีเยน็
4559 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง น.ส.ธนาภา สนัติสุข
4560 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง นางพฒันา เด่ียวพิทกัษส์กุล
4561 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง นางวนัเพญ็ ศรีวิชยั
4562 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง นางพิมพล์ภสั มีพนัธ์
4563 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง นางอญัชลี สอนปะละ
4564 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง น.ส.สมนึก ผาสุข
4565 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง นางเทพี เข่ือนแกว้
4566 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง นายสุรชยั สมยา
4567 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง นายชาญชยั ขาวสะอาด
4568 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง นายมนูญ สอนดี
4569 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง นางจุไรวรรณ ปาเหนือ
4570 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง น.ส.วนิดา โคบตุร
4571 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง นายนิวตัร์ ธาตุรักษ์
4572 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง นางศภุรัตน์ ชมช่ืน
4573 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพนู นายสุรพล ศรีค  าซาว
4574 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพนู นางวิไลวรรณ ตณัฑเจริญกิจ
4575 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพนู นางเพชรี ค่วยเทศ
4576 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพนู นางพิกุลทอง แสงผาบ
4577 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพนู นางพวงทอง ศรีทิพย์
4578 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย นายแวง คงสวรรค์
4579 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย นายวฒันา มีบญุ
4580 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย นายพินิจ มณีศรี
4581 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย นายวยัพฒัน์ ค  าพา
4582 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย นางปภสัรา บญุศรีภูมิ
4583 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย นางละดาล แสนสอน
4584 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย นายดวง แสงราชา
4585 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย นายสุพจน์ จนัทราศรี
4586 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย นายพิชิต ตรีรัตนธ ารง
4587 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางวีราพชัร์ โพธิพนัธ์
4588 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางอนามยั พิมพท์อง
4589 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางดร พวงแกว้
4590 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางเพียรฤดี ศรวิชยั
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4591 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางศทุธินี แสวงผล
4592 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นายวิเศษสิทธ์ิ วงษส์ามารถ
4593 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางจีรนาถ สายสิงห์
4594 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางชุติมา พนัธช์ยั
4595 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นายสุทิน นิลศรี
4596 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางทองอินทร์ สงัสูงเนิน
4597 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางหนูกล่ิน ธรรมบตุร
4598 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นายประสิทธ์ิ วนัค  า
4599 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางสุณี ลบัสูงเนิน
4600 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางอุรา วิลามาศ
4601 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางมลัลิกา บญุพฒัน์
4602 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางเกษร โพธ์ิค  า
4603 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางณัฐณิชาช ์พณัพิชญนนัท์
4604 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นายวิสุทธ์ิ เช้ือดี
4605 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นายสมยศ กนัหา
4606 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นางเพญ็ศรี สีหะวงษ์
4607 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ นายอ านาจ สีหาบตุร
4608 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นางสายสุนีย ์เกตวงศา
4609 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นางศิริยงค ์สุขสอาด
4610 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นายนวนยั เครือสุวรรณ
4611 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นางอ่อนตา ศรีมุกดา
4612 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นางทศันีย ์ประทีป
4613 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นางนงครั์ก แดงประสาท
4614 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นางจงปราณี คุณชยั
4615 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นางปรารถนา สิงห์วงศ์
4616 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นายธนากร ถ่วนนอก
4617 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นายสมคิด คอนไชยศรี
4618 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นางสุธีรา กาญจนกนัติ
4619 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา นางปิยะวดี ช านิธุระการ
4620 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา นางปราณี จนัทรา
4621 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา นายเยีย่ม พรหมอินทร์
4622 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา นายวิเชียร ทะลิทอง
4623 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา นายเวียน เมืองทอง
4624 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา นางอารี เขมภูสิต
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4625 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา นางวลัล่ี ล้ิมประเสริฐ
4626 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา นายส าราญ ชโลธร
4627 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา นางณัฏฐา แสงจนัทร์
4628 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล นายอมัรินทร์ คนึงเพียร
4629 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล นายวนัชยั ฮ่องสาย
4630 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ นางกุลฤดี เอ่ียมผอ่ง
4631 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ นางภารุจา ศรีวรรณ์
4632 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ นางฉลวย รอบคอบ
4633 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ นางศิริพร จนัทนฤกษ์
4634 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ นายพิชิต ป่ินมณี
4635 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสงคราม น.ส.ธญัสินี หิรัญวงศ์
4636 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสงคราม นางวรนุช เหลือบชม
4637 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสงคราม น.ส.วราพร อ่อนอุระ
4638 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้ นายเสถียร กะตุดเงิน
4639 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้ นางลกัษณาภรณ์ หินอ่อน
4640 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้ นางละมยั การดี
4641 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้ นางเบญ็จวรรณ แสงสว่าง
4642 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสิงห์บรีุ นางกฤษณา สุขสโมสร
4643 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบรีุ นายนิพนธ ์อ่ิมสมบติั
4644 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบรีุ นางโฉมยา ช่างเคร่ือง
4645 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบรีุ น.ส.ภิรมภ ์หอมช่ืน
4646 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบรีุ นางวนัเพญ็ ชุ่มช่ืนดี
4647 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบรีุ นายส ารวญ โพธิกุล
4648 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบรีุ น.ส.ปาลิณีย ์โชติพิมลวฒัน์
4649 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบรีุ นางสาวกานดา เสร็จกิจ
4650 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบรีุ นางชุติพนัธ์ุ  ยอดปราง
4651 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นางศิวิไล เพราแกว้
4652 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นางวรรณะ พนัธส์วสัด์ิ
4653 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายชยัชาญ หนูรักษ์
4654 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นางสุภาพร ประสิทธ์ิสนัต์
4655 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายอรุณ ฉิมภกัดี
4656 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายสุพจน์ กลบัวิหค
4657 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ นางศิริรัตน์ ธานี
4658 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ นางแก่นจนัทร์ สุรเนตร
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4659 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ นางนิรมล สุวรรณไตรย์
4660 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ นางเจียมรัตน์ เพ่ิมทอง
4661 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ นางสุทิน สีงาม
4662 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ นางกมลเนตร เทียมสม
4663 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ นายสุรพล รวยสูงเนิน
4664 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ นางสุขศรี ดีพนู
4665 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ นายค ารณ เมืองงาม
4666 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ นายสมบติั เทพนาค
4667 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย นางภกัดิพร ตนัอว้น
4668 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย นายประยทุธ ์สุพานพิมพ์
4669 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย นายสมพร อุตรธิยางค์
4670 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย นายภูวนาท เหมพลเทพ
4671 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย นางสร้อยทอง แสนสุข
4672 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย นายศิริมงคล วงษบ์ตุรศรี
4673 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย นายสงวน ทองทาบ
4674 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู นายประยงค ์มุงคุณ
4675 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู นางย  า่รุ่ง ศรีคุณ
4676 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู นายหนูคลา้ย สาปิตตา
4677 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู นางสมหมาย นาเหลก็
4678 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอ่างทอง นางสาวขนิษฐา เกล้ียงสอาด
4679 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ นายสุดใจ สายพฤกษ์
4680 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ นางสมศรี วิสาระพนัธ์
4681 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ นางจินตนา โยคณิตย์
4682 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ นายอ าพร กมณีย์
4683 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี บญุเร่ิม กูบโคกกรวด
4684 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางเอ้ือมพร สมรูป
4685 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางปณุภาพร รอดแพง
4686 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางบญุฤทธ์ิ วงศก์นัยา
4687 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางรัตนา สาธิตธรรมชาติ
4688 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นายวชิระ บรูณสรรค์
4689 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางอรทยั ศรีส าราญ
4690 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางร าไพ แสนบรรเทา
4691 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางเชาวรีย ์ไชยเชษฐา
4692 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางธญัทิพย ์ทรัพยว์ราธนิน
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4693 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางสมผล ตูจ้นัโต
4694 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นายแผน บรีุเพีย
4695 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางวนัวิชานนท ์เหิมหาญ
4696 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางสมวิลยั กรมแสง
4697 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางลดัดาวลัย ์บตุรกณัหา
4698 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางมณียา จินนาโด
4699 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นางสมหวงั แสนโพธ์ิ
4700 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี นายชาญณรงค ์พงษไ์ทย
4701 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ์ นายบญุเติบ จีนอยู่
4702 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ์ นางจนัทร์บาง ปิยะรัตน์เวชกุล
4703 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ์ นางวลัวิมล บญุเนตร
4704 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ์ นางจุไรรัตน์ อินแกว้
4705 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ์ นางสุนีย ์ปังค  า
4706 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ์ นายเทิง ฮาดฟอง
4707 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ์ นายบญุญวชัญ ์ปินตา
4708 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นางสมหมาย บญุศิริ
4709 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นายส ารอง เทพสมุทร
4710 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นางพณิฎา บญุศรี
4711 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นางประเสริฐ มุจรินทร์
4712 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นายสมชยั สมจิตร
4713 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นางดอกไม ้บริสุทธ์ิ
4714 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นายอภิเชษฐ ์สามิลา
4715 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นายสงวน สุทธงั
4716 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นางบรรจง ธนะวงศ์
4717 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นางมณีวรรณ เพญ็พิมพ์
4718 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นายสมศรี ฐิตะสาร
4719 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นางเกษร ธรรมค า
4720 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นางสาวอุไร ทองบรุาณ
4721 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นางปัญจา ตั้งตระกูล
4722 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นายเกรียงศกัด์ิ วงศสุ์ข
4723 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นายพิเศษศกัด์ิ ราศรี
4724 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นางประสิทธ์ิ ศิริมณี
4725 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งสง นายสมศกัด์ิ แกว้นรา
4726 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งสง นายสนัน่ เสนามิตร
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4727 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งสง นางกาญจนา สุขอนนัต์
4728 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งสง นายนริศร บญุสิทธ์ิ
4729 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งสง นางฐิติรัตน์ ดอกบวั
4730 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งสง นางเสาวคนธ ์มีบวั
4731 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งสง นายชวลิต เทือกสุบรรณ
4732 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอปากพนงั นางอุไรวลั สมมาศ
4733 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพล นายบญุสรวง โลกาวี
4734 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพล นายบญุถม โพธิแสง
4735 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพล นางวาสนา ค  าหอม
4736 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพล นายไสว อณุโนนธาตุ
4737 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง นางลออจนั ไววิชญ์
4738 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสีคิว้ นางภทัราภรณ์ จนัทะเอ
4739 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสีคิว้ นางสนิท ปิยปริญญา
4740 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสีคิว้ นางสุนารี รักกลาง
4741 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสีคิว้ นางขนิษฐา ป้องสนาม
4742 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสีคิว้ นางดาหวนั พงษศิ์ริ
4743 ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบรีุ) นายวิชิต โคกเพราะ
4744 ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (สระบรีุ) นายประยรู ปานพรหม
4745 ส านกังานอยัการจงัหวดัน่าน นางวิมลรัตน์ ค  าปันโย
4746 ส านกังานอยัการจงัหวดับวัใหญ่ นายถวลัย ์โสสระเกษ
4747 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัพทัลุง นายประพนัธ ์ปานเพชร
4748 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเพชรบรูณ์ นายสงัวาลย ์โพธ์ิกล ่า
4749 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัยะลา นายกมล ล่ิมบริบรูณ์
4750 ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายอุทยั แซ่อ๋อง
4751 ส านกังานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต นายศกัดา สงวนนาม
4752 ส านกังานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต นายอดิศกัด์ิ สมนักิจ
4753 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายส าเริง เอ่ียมสอาด
4754 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายสินชยั เกิดแสงนาค
4755 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายสมชาย แพง่นคร
4756 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายกฤตธน ทรัพยห์นุน
4757 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายนิคม พรหมซาว
4758 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายประภาส ล้ิมพลู
4759 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายเสรี สุนตาอินทร์
4760 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายอภิชยั ใจโต
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4761 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายสมเพชร คา้เจริญ
4762 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายบญุทวี มัง่มี
4763 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายสมบรูณ์ ศรีค  ามา
4764 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายออ๊ด วิริยา
4765 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายสงวน ยศยิง่
4766 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายมานิตย ์กนัทวงค์
4767 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) น.ส.ประนอมเพียร ค  าพฒัน์
4768 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายสมเดช สมนาศกัด์ิ
4769 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายสาคร กนัเพชร
4770 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายสุรินทร์ ปินตาคง
4771 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายละมยั น ้าจนัทร์
4772 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นางบญุศรี บวัค  าป้อ
4773 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายเอกพนัธ์ุ ทารัตน์
4774 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายประสิทธ์ิ จินดาวงศ์
4775 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายวุฒิชาติ เขม็ครุฑ
4776 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายวนัชาติ จนัทร์สว่าง
4777 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นางอมัพร โพธ์ิใหญ่
4778 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายบญุส่ง ชุ่มใจ
4779 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายอ านวยชยั พิมพว์งศ์
4780 ส านกัชลประทานท่ี 1 (เชียงใหม่) นายวิสูตร เทียนเทศ
4781 ส านกัชลประทานท่ี 10 (คลองเพรียว) นายชาตรี ศิริไทย
4782 ส านกัชลประทานท่ี 10 (คลองเพรียว) นายวิชิต เซียงซาว
4783 ส านกัชลประทานท่ี 10 (คลองเพรียว) นายอนนัท ์รังศิริ
4784 ส านกัชลประทานท่ี 10 (โคกกระเทียม) นายชาญชยั แดนทอง
4785 ส านกัชลประทานท่ี 10 (โคกกระเทียม) นางสิริกร หอมช่ืน
4786 ส านกัชลประทานท่ี 10 (โครงการฯ ก่อสร้าง 1) นางเสาวนี ทองมา
4787 ส านกัชลประทานท่ี 10 (โครงการฯ ก่อสร้าง 1) นายส าเริง หาพรต
4788 ส านกัชลประทานท่ี 10 (โครงการฯ ก่อสร้าง 1) นายเสง่ียม สิงคเสลิตร
4789 ส านกัชลประทานท่ี 10 (โครงการฯ ก่อสร้าง 2) นายทิน เจือจาน
4790 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ช่องแค) นายเฉลิม สุทธิประภา
4791 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ช่องแค) นายสงัวาลย ์สมทบ
4792 ส านกัชลประทานท่ี 10 (นครหลวง) นายชูเกียรติ พลูชนะ
4793 ส านกัชลประทานท่ี 10 (นครหลวง) นายจ าเริญ ศภุรัตน์
4794 ส านกัชลประทานท่ี 10 (นครหลวง) นายณรงค ์ก าแพงนิล
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4795 ส านกัชลประทานท่ี 10 (นครหลวง) นายใหม่ เทียนเทศ
4796 ส านกัชลประทานท่ี 10 (นครหลวง) นายธงชยั มาลาไธสง
4797 ส านกัชลประทานท่ี 10 (บางบาล) นายจุมพล วงษสุ์ภาพ
4798 ส านกัชลประทานท่ี 10 (บางบาล) นางสาววิภาพร เกิดบญุ
4799 ส านกัชลประทานท่ี 10 (บางบาล) นายบรรทม คนัยานุสิทธ์ิ
4800 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ป่าสกัใต)้ นางภทัรอร มนตรี
4801 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ป่าสกัใต)้ นายสมศกัด์ิ อยูน่รินทร์
4802 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ป่าสกัใต)้ นายสมยศ บญุเป้
4803 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ป่าสกัใต)้ นางปราณี พุม่หร่ิง
4804 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ป่าสกัใต)้ นายสมภพ บญุมี
4805 ส านกัชลประทานท่ี 10 (เพชรบรูณ์) นายบญุเลิศ ฤกษอ์รุณ
4806 ส านกัชลประทานท่ี 10 (เพชรบรูณ์) นายสมบรูณ์ หลา้นอ้ย
4807 ส านกัชลประทานท่ี 10 (เพชรบรูณ์) นางบวัล า ผิวผอ่ง
4808 ส านกัชลประทานท่ี 10 (เพชรบรูณ์) นายบรรจง จนัทะพนม
4809 ส านกัชลประทานท่ี 10 (มโนรมย)์ นางสมพิศ เยน็จิตร์
4810 ส านกัชลประทานท่ี 10 (มโนรมย)์ นายสกนธ ์เยน็จิตร์
4811 ส านกัชลประทานท่ี 10 (มโนรมย)์ นางสาวมาลยั บวัเพชร
4812 ส านกัชลประทานท่ี 10 (มหาราช) นายสมพงษ ์มีเดช
4813 ส านกัชลประทานท่ี 10 (มหาราช) นางสาวกมลพร มีโต
4814 ส านกัชลประทานท่ี 10 (มหาราช) นายสมชาย บญุบาง
4815 ส านกัชลประทานท่ี 10 (เริงราง) นางวชัรี ศรีประทมุ
4816 ส านกัชลประทานท่ี 10 (เริงราง) นายสมชาย ชูเมือง
4817 ส านกัชลประทานท่ี 10 (เริงราง) นายสมรรถ เฉลิมวฒัน์
4818 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ลพบรีุ) นายประมาณ บญุคง
4819 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ส านกั) นายศภุชยั รุ่งเรือง
4820 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ส านกั) นายเชาวฤทธ์ิ เลิศฤทธ์ิ
4821 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ส านกั) นายสมพงศ ์เพียรธญักรณ์
4822 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ส านกั) นายประเทือง กะสินงั
4823 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ส านกั) นายวารี สีลาเนิน
4824 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ส านกั) นางรจนา แสนสุขเจริญผล
4825 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ส านกั) นางศิริลกัษณ์ เท่ียงนอ้ย
4826 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ส านกั) นายไพรรัตน์ เสียงเพราะ
4827 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ส านกั) นางเฉลียง กล่ินองักาบ
4828 ส านกัชลประทานท่ี 10 (ส านกั) นางเพยาว ์พดัทอง
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4829 ส านกัชลประทานท่ี 11 (กรมชลประทาน) นายเกษม ปานนิล
4830 ส านกัชลประทานท่ี 11 (กรมชลประทาน) นางส าเนียง จูโต
4831 ส านกัชลประทานท่ี 11 (กรมชลประทาน) นางสาวภทัรภร กิจบรรณศิริ
4832 ส านกัชลประทานท่ี 11 (กรมชลประทาน) นางสุชีลา ศรส าราญ
4833 ส านกัชลประทานท่ี 11 (กรมชลประทาน) นายชาตรี แสงเพช็ร
4834 ส านกัชลประทานท่ี 11 (กรมชลประทาน) นายสมเกียรต์ิ เถ่ือนขวญั
4835 ส านกัชลประทานท่ี 11 (กรมชลประทาน) นางอรุณ โชติกล่อม
4836 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการเจา้เจ็ดบางยีห่น) นายอ าไพ นิลแสง
4837 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการเจา้เจ็ดบางยีห่น) นายวิชยั ชาติไทย
4838 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการเจา้เจ็ดบางยีห่น) นางเฉลิมพร ธาราแสวง
4839 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการเจา้เจ็ดบางยีห่น) นายกมล สรวงสิงห์
4840 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการเจา้เจ็ดบางยีห่น) นายธานี ธาราแสวง
4841 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการเจา้เจ็ดบางยีห่น) นางกญัญา ไตรอรุณ
4842 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการเจา้เจ็ดบางยีห่น) นายเฉลียว พลูสวสัด์ิ
4843 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร ) นายประมวล เรืองเดช
4844 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร ) นางสาวสุนีรัตน์ องัศิณียบ์ญุ
4845 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร ) นายสายนัต ์สายสุวรรณ
4846 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร ) นางสมจิตต ์บญุชี
4847 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร ) นายฉตัรชยั ขาวหอมกล่ิน
4848 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร ) นายสมยั ปลอ้งอว้น
4849 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ) นายสุรชยั วดันก
4850 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ) นายมานิตย ์บญุประเทือง
4851 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุ นายสมศกัด์ิ มานะวะ
4852 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุ นายสินชยั รักรัศมี
4853 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุ นายบญุพบ ลืมสวสัด์ิ
4854 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุ นายประคอง บญุเผือก
4855 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุ นายพีระ พกุประเสริฐ
4856 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุ นายเจือ พธุศิริ
4857 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุ นายธวชัชยั แจ่มไพบลูย์
4858 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุ นางวรรณา ปาจนัทร์
4859 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุ นายวิชยั กรส าฤทธ์ิ
4860 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุ นายปฏิวติั ไพเราะ
4861 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ ) นางลดาวลัย ์อ่อนสกล
4862 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ ) นางสาวเบญ็จมาศ ผาสุโพธ์ิ
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4863 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ ) นางพวงทอง การรัตน์
4864 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ ) นายกฤษณพงศ ์รับพรพระ
4865 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ ) นางลดัดาวลัย ์ม่วงโคกสูง
4866 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ ) นายวิษณุ กล ่าคลองตนั
4867 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ ) นายวลัลภ ต่วนวิจิตร์
4868 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการฯรังสิตเหนือ) นายแช่ม ครุธสนธ์ิ
4869 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการฯรังสิตเหนือ) นายสุพจน์ ดว้งนิล
4870 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการฯรังสิตเหนือ) นายเจริญ ชูจิตร์
4871 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการฯรังสิตเหนือ) นายชยัยงค ์จนัทร์เอ่ียม
4872 ส านกัชลประทานท่ี 11 (โครงการฯรังสิตเหนือ) นายเสนาะ อารีจิต
4873 ส านกัชลประทานท่ี 11 (นนทบรีุ) นางสาคร วงษธ์ญัญะ
4874 ส านกัชลประทานท่ี 11 (พระพิมล) นายสมโภช ทว้มพรรณ์ทอง
4875 ส านกัชลประทานท่ี 11 (พระพิมล) นายมานะ สุขยวง
4876 ส านกัชลประทานท่ี 11 (พระพิมล) นายลือชา ผอ่งโสภา
4877 ส านกัชลประทานท่ี 11 (รังสิตใต)้ นายศกัดา ชาหอม
4878 ส านกัชลประทานท่ี 11 (รังสิตใต)้ นางนิตยา จาตุรงคกุล
4879 ส านกัชลประทานท่ี 11 (รังสิตใต)้ นายบญุ ไชยมิตร
4880 ส านกัชลประทานท่ี 11 (รังสิตใต)้ นายขาว จนัทร์ทวี
4881 ส านกัชลประทานท่ี 11 (รังสิตใต)้ นายเกิด มาวลัย์
4882 ส านกัชลประทานท่ี 12 นายนอ้ย อินทรบตุร
4883 ส านกัชลประทานท่ี 12 นายธีรนยั อยูเ่อีย
4884 ส านกัชลประทานท่ี 12 นายสมศกัด์ิ รับอาสา
4885 ส านกัชลประทานท่ี 12 (กระเสียว) นายวินยั แจง้อรุณ
4886 ส านกัชลประทานท่ี 12 (เข่ือนเจา้พระยา) นางอนญัญา ช่ืนอุรา
4887 ส านกัชลประทานท่ี 12 (คูน ้า) นายทรงศกัด์ิ แสงอรุณ
4888 ส านกัชลประทานท่ี 12 (คูน ้า) นางธญัญธร เรืองเดช
4889 ส านกัชลประทานท่ี 12 (โครงการชลประทานสิงห์บรีุ) นางละเอียด เปล่ียนดิษฐ์
4890 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ชนัสูตร) นายประพนั เจริญอินทร์
4891 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ชนัสูตร) นายจงั กรุงไกร
4892 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ชนัสูตร) นายประเสริฐ ไหลสงวนงาม
4893 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ชนัสูตร) นายจรัญ พวงผกา
4894 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ชนัสูตร) นายสมเดช สมัฤทธ์ิ
4895 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ชนัสูตร) นายสุธรรม ์เกิดดี
4896 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ชนัสูตร) นายสนิท ไมแ้ก่น
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4897 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ช่างกล) นายสมศกัด์ิ ปักษาพนัธ์ุ
4898 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ดอนเจดีย)์ นายบรรชา อนุมาศ
4899 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ดอนเจดีย)์ นางปราณี วิมลศรี
4900 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ดอนเจดีย)์ นายธิติพชัร์ สุดโตเจริญวฒัน์
4901 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ดอนเจดีย)์ นางสมคิด สมบติัเจริญ
4902 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ดอนเจดีย)์ นายสุชิน อ่อนวิมล
4903 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ทบัเสลา) นายนิพล เทพอาษา
4904 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ทบัเสลา) นายพิสนั สวนมะลิ
4905 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ทบัเสลา) นางจ าเนียน บญุร่ืน
4906 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ทบัเสลา) นายสมโภชน์ ร่ืนริด
4907 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ทบัเสลา) นางชุติญา อยูสิ่งห์
4908 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ทา่โบสถ)์ นายภูติรัต ชูปรารมย์
4909 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ทา่โบสถ)์ นายบญุมี ชูจิตร
4910 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ทา่โบสถ)์ นายผล ศรีโมรา
4911 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ทา่โบสถ)์ นายวิเจน เทียนทอง
4912 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ทา่โบสถ)์ นายณรงค ์แตงโม
4913 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บรมธาตุ) นายสมยศ เขียวอินทร์
4914 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บรมธาตุ) นายสมศกัด์ิ สุภสร
4915 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บรมธาตุ) นางกาญจนา สิริกาญจนพล
4916 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บรมธาตุ) นายสมพร โตยอด
4917 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บรมธาตุ) นางวณิชยา เทศเมือง
4918 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บรมธาตุ) นายมานิตย ์พฒุแยม้
4919 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บรมธาตุ) นายสุทีพ กล ่าถึก
4920 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บรมธาตุ) น.ส.ดรุณี โพธ์ิชยั
4921 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บริหาร) นายระเบียบ โพธ์ิตุ่น
4922 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บริหาร) ปราณี อินทร์คลา้ย
4923 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บริหาร) นางไพรัตน์ สุขรักษ์
4924 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บริหาร) นางลัน่ทม เป้าชงั
4925 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บริหาร) นายชาติชาย ขนุภกัดี
4926 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บริหาร) นางวรรณา ใจระยา้
4927 ส านกัชลประทานท่ี 12 (บริหาร) นางสาวอรดี อินทร์เทียม
4928 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ผกัไห่) นางทองสุข ดีท่ีสุด
4929 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ผกัไห่) นายบญุเกิด ชยัยศ
4930 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ผกัไห่) นายเสวก แสงเดือน
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4931 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ผกัไห่) นายวิทยา ศรีสุวรรณ
4932 ส านกัชลประทานท่ี 12 (พลเทพ) นางสวิง แพบวั
4933 ส านกัชลประทานท่ี 12 (พลเทพ) นางนอ้ย อินนุ่ม
4934 ส านกัชลประทานท่ี 12 (โพธ์ิพระยา) นายวนัดี ศรีเนตร
4935 ส านกัชลประทานท่ี 12 (โพธ์ิพระยา) นายคเณศ สุขมีศรี
4936 ส านกัชลประทานท่ี 12 (โพธ์ิพระยา) นายสมเดช นาครุ่งโรจน์สกุล
4937 ส านกัชลประทานท่ี 12 (โพธ์ิพระยา) นายสมบรูณ์ สิทธิทตั
4938 ส านกัชลประทานท่ี 12 (โพธ์ิพระยา) นางสมนึก ดว้งพนัธ์ุ
4939 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ยางมณี) นายนิธิวิทย ์ศรีสุวรรณ์
4940 ส านกัชลประทานท่ี 12 (ยางมณี) นายถวิล รัศมี
4941 ส านกัชลประทานท่ี 12 (สามชุก) นายด ารงค ์แสนละเอียด
4942 ส านกัชลประทานท่ี 12 (สามชุก) นางวนิดา มีชยั
4943 ส านกัชลประทานท่ี 12 (สามชุก) นายสญัชยั ใสสุขสอาด
4944 ส านกัชลประทานท่ี 12 (อ่างทอง) นายสุเทพ นาคโมรา
4945 ส านกัชลประทานท่ี 12 โครงการก่อสร้าง 1 นายประเชิญ บวัประเสริฐ
4946 ส านกัชลประทานท่ี 12 โครงการก่อสร้าง 2 นายนพดล ผลจกัร์
4947 ส านกัชลประทานท่ี 13 น.ส.จาริณี เหมือนพลอย
4948 ส านกัชลประทานท่ี 13 นายสายนัต ์อมรสงัข์
4949 ส านกัชลประทานท่ี 13 นางปณุยาพชัร์ ชมเดช
4950 ส านกัชลประทานท่ี 13 นายประจกัษ ์พรมประสิทธ์ิ
4951 ส านกัชลประทานท่ี 13 นายสุระพนัธ ์เผา่ผาง
4952 ส านกัชลประทานท่ี 13 นางนฤมล ศิริเอก
4953 ส านกัชลประทานท่ี 13 นายสราวุฒิ อุดมกุศลศรี
4954 ส านกัชลประทานท่ี 13 นายบญุยิง่ แยม้กลดั
4955 ส านกัชลประทานท่ี 13 นายอ านาจ นิลเขียว
4956 ส านกัชลประทานท่ี 13 นายสมหมาย เกตุสลวย
4957 ส านกัชลประทานท่ี 13 นายเกรียงไกร ศิริเกษ
4958 ส านกัชลประทานท่ี 13 นางอรวรรณ ใจรักษ์
4959 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ก่อสร้าง 1) นายสมหวงั จนัทา
4960 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ก่อสร้าง 1) นายเสน่ห์ เอ่ียมสอาด
4961 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ก่อสร้าง 1) นางพรพิมล สีดานุพนธ์ุ
4962 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ก่อสร้าง 2) นางสาวองัคณา กลัน่ประดิษฐ์
4963 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ก่อสร้าง 2) นางสาวมนสันนัท ์มากแตง
4964 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ก่อสร้าง 2) นางภคัฆมณ สิริเวชชะพนัธ์
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4965 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ก่อสร้าง 2) นางศศิธร แต่งปราณีต
4966 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าก  าแพงแสน) นายวิสุทธ์ิ โพธ์ิงาม
4967 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าก  าแพงแสน) นายสมาน หลกัสี
4968 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าก  าแพงแสน) นางชุติมา ประกอบคุณ
4969 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าก  าแพงแสน) นางศรีวรรณ สุขปิยงัคุ
4970 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าก  าแพงแสน) นายดนยั พลเสน
4971 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าก  าแพงแสน) นายสมสุข องัสุวร
4972 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าก  าแพงแสน) นายกา้น ใชเ้จริญ
4973 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าก  าแพงแสน) นายเชิดชยั แดงอุดม
4974 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าเข่ือนแม่กลอง) นายสมปอง ทองงาม
4975 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าเข่ือนแม่กลอง) นายนริศ ผลดี
4976 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าด าเนินสะดวก) นายสานิตย ์สินโพธ์ิ
4977 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าด าเนินสะดวก) นายณรงค ์ทองเจริญ
4978 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าด าเนินสะดวก) นายมงคล สุภารัตน์
4979 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าด าเนินสะดวก) นายมานะ กล่ินหอม
4980 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าด าเนินสะดวก) นางพชัรี รักษาชฎั
4981 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าด าเนินสะดวก) นายมานะ แสงบา้นเหนือ
4982 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้านครชุม) นายยศพล ฉ ่าชะเอม
4983 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้านครปฐม) นางสาวนิตย ์คงกล่ิน
4984 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้านครปฐม) นายสิรภพ ศรีงาม
4985 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้านครปฐม) นายเฉลิมชยั ศกัด์ิกลัยาวดี
4986 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้านครปฐม) นายชยัรัตน์ ทองอ าไพ
4987 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้านครปฐม) นายสมชาติ ผลิเจริญผล
4988 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้านครปฐม) นางนนัทนา สวสัด์ิศิลป์กนก
4989 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าบางเลน) นายยิง่ศกัด์ิ ลพัธิพรชยั
4990 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าบางเลน) นายปรีชา พรหมมา
4991 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าบางเลน) นายบญุช่วย บญุมี
4992 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าบางเลน) นายแกว้ คลา้ยเงิน
4993 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าพนมทวน) นายเสน่ห์ ชมภูพาน
4994 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าพนมทวน) นายชยัยทุธ์ิ เนตะค า
4995 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าพนมทวน) นายสามารถ ศภุมาศ
4996 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าพนมทวน) นางบงัอร สมรูป
4997 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าพนมทวน) นางสุดารัตน์ คลา้ยปาน
4998 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าพนมทวน) นายวิรัตน์ อาจคิดการ
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4999 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าพนมทวน) นายอรรถพล ปิยจนัทร์
5000 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าราชบรีุฝ่ังขวา ) นายมาโนชย ์ลูกแกว้
5001 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าราชบรีุฝ่ังขวา ) นายมนสั จนัทร์แพง
5002 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าราชบรีุฝ่ังขวา ) นางบงัอร เอ่ียมสอาด
5003 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าราชบรีุฝ่ังซา้ย ) นายอ านาจ สง่างาม
5004 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าราชบรีุฝ่ังซา้ย ) นายสมศกัด์ิ ทองสาด
5005 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าราชบรีุฝ่ังซา้ย ) นายปราโนต บวัวฒัน์
5006 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าราชบรีุฝ่ังซา้ย ) นายแดน กระต่ายทอง
5007 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าสองพ่ีนอ้ง) นางบญุยนื ลดัดากุล
5008 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าสองพ่ีนอ้ง) นายบญุเชิด มีสาวงษ์
5009 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าสองพ่ีนอ้ง) นายวินยั กลมสมจิต
5010 ส านกัชลประทานท่ี 13 (โครงการส่งน ้าสองพ่ีนอ้ง) นายจ าลอง สวสัด์ิน า
5011 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ชลประทานกาญจนบรีุ) นายเทอญ เอ่ียมแกว้
5012 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ชลประทานกาญจนบรีุ) นายบญุชู แก่งเส้ียน
5013 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ชลประทานกาญจนบรีุ) นายประจวบ น ้าใจตรง
5014 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ชลประทานกาญจนบรีุ) นายสมยศ มัน่คง
5015 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ชลประทานราชบรีุ) นางขวญัตา พฒันะสุขะ
5016 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ส านกั) นายพนัธรัฐ จนัทะนาม
5017 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ส านกั) นางอนงค ์สุขนิรันดร์
5018 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ส านกั) นายประสิทธ์ิ พงษศ์กัด์ิ
5019 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ส านกั) นางลดัดาวลัย ์ศรีสวสัด์ิ
5020 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ส านกั) นายพยงค ์รู้ประมาณ
5021 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ส านกัส่งน ้าทา่มะกา) นายวฒันา จตุักูล
5022 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ส านกัส่งน ้าทา่มะกา) นางชิน ด ารงสตัย์
5023 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ส านกัส่งน ้าทา่มะกา) นายจ าลอง บญุคุม้
5024 ส านกัชลประทานท่ี 13 (ส านกัส่งน ้าทา่มะกา) นายพรศกัด์ิ เฟ่ืองโกศล
5025 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายอดิศกัด์ิ อินโต
5026 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายสุพจน์ จีนสิน
5027 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายภิรักษ ์โพธ์ิทอง
5028 ส านกัชลประทานท่ี 14 นางสุพร ภู่เจริญ
5029 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายประชวน กล่อมเกล้ียง
5030 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายธนู รอดอน้
5031 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายทองอยู ่ ดวงจนัทร์
5032 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายอรุณ อินทร์คง
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5033 ส านกัชลประทานท่ี 14 นางอจัฉรา มุทธากาญจน์
5034 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายเถลิงศกัด์ิ ชา้งเผือก
5035 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายศกัด์ิชยั คงเพชร
5036 ส านกัชลประทานท่ี 14 นางสุภาศรี กองเกิด
5037 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายเฉลิมพนัธ ์แพรสิน
5038 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายพีระพล ทองเจิม
5039 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายพล จนัทร์เกิด
5040 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายพานทอง ศิริ
5041 ส านกัชลประทานท่ี 14 นางสาวประทมุพร แจ่มศรี
5042 ส านกัชลประทานท่ี 14 นางบญุเกิด หน่อทองแดง
5043 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายสายณัห์ รัตนดากุล
5044 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายวิไล โรจนะรัตน์
5045 ส านกัชลประทานท่ี 15 นางสุรีพร แตม้แกว้
5046 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายปัญญา ศรีไสว
5047 ส านกัชลประทานท่ี 15 ศิริพร บณุยะผลึก
5048 ส านกัชลประทานท่ี 15 น.ส.โสพิศ นิกรติณชาติ
5049 ส านกัชลประทานท่ี 15 น.ส.ธนวรรณ ชีวะ
5050 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายสมพร ศรีเปารยะ
5051 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายอุทิศ รอดสม
5052 ส านกัชลประทานท่ี 15 นางเยาวภา อุดมกิจ
5053 ส านกัชลประทานท่ี 15 นางสุกาญจน์ จิตสวาท
5054 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายพนอ ไชยพฤกษ์
5055 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายสมบรูณ์ ช่วยอกัษร
5056 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายเสวตร บญุครุฑ
5057 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายบญัชา วิเชียร
5058 ส านกัชลประทานท่ี 15 นางระมิธา อุปมนต์
5059 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายไชยโรจน์ รอดแป้น
5060 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายวิชยะ บวัทมุ
5061 ส านกัชลประทานท่ี 15 นางเจ๊ะมะ๊ เรืองฤทธ์ิ
5062 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายส าราญ เสาวลกัษณาการ
5063 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายสงวน อรัญ
5064 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายอนนัต ์นะสา
5065 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายนิพนธ ์กิริยา
5066 ส านกัชลประทานท่ี 15 นายประสงค ์ลือชา
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5067 ส านกัชลประทานท่ี 16 นางสาวสมบรูณ์ ราชบ าเพิง
5068 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายประสบ แน่นแผน่
5069 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายสุธน วิทยสุจินต์
5070 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายมนสั ศรีเมือง
5071 ส านกัชลประทานท่ี 16 นางบญุธรรม ประกอบกิจ
5072 ส านกัชลประทานท่ี 16 นางอาจิณ ศรีบญุยนื
5073 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายอาวุธ นิลพนัธ์ุ
5074 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายวิจิตร เขียวทว้ม
5075 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายเป้ียน ไชยปาน
5076 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายจรูญ แสงทอง
5077 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายอ านวย อรัญวารี
5078 ส านกัชลประทานท่ี 16 นางอ าไพ ชูปาน
5079 ส านกัชลประทานท่ี 16 นางสาวตรีประดบั เทพตรา
5080 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายสิทธ์ิ วิเชียรรัตน์
5081 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายโกศยั นวลแกว้
5082 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายเสรี พฒันพินยั
5083 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายปลอบ วชัรเสรีกุล
5084 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายประเสริฐ เถ่ือนเทพ
5085 ส านกัชลประทานท่ี 16 นางอุบล ขนุฤทธ์ิแกว้
5086 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายสราวุธ วงศเ์พชร
5087 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายจดั เพง็มี
5088 ส านกัชลประทานท่ี 16 นายวนัชยั พรหมปลดั
5089 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายวินยั ลีละกุล
5090 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายสมศกัด์ิ สงผดั
5091 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายสุวิทย ์สิงหภูมิ
5092 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายประนอม ปราบปัญจะ
5093 ส านกัชลประทานท่ี 17 นางสุพรรณี ทองบญุเอียด
5094 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายอุดมพร ยอศิลป์
5095 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายทองขาว สุวรรณชาตรี
5096 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายนิพจน์ เบญ็นา
5097 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายเกรียงศกัด์ิ ตนัตระกูล
5098 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายมูหามดัรอสารี ดาลอ
5099 ส านกัชลประทานท่ี 17 นางอุไรรัตน์ กาฬสุวรรณ
5100 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายอาหามะ สะเยาะ
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5101 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายอรุณ แกว้ทอง
5102 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายสมหวงั บญุศรี
5103 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายจวน ไชยสิทธ์ิ
5104 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายทวี สกุลราช
5105 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายประเทือง จินดาเพชร
5106 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายนูญ แรกสกุล
5107 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายสมชาย นุเคราะห์วดั
5108 ส านกัชลประทานท่ี 17 นายฟอง เทพเงิน
5109 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายประจกัษ ์ดวงใย
5110 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายสมพงษ ์มุทตุา
5111 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายณรงค ์ทะวะละ
5112 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นางพรรณี จริยา
5113 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายธีระพงษ ์ทินอยูว่งษ์
5114 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายค ารณ ต่ายทรัพย์
5115 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายประสิทธ์ิ สุวรรณโน
5116 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นางสาวอมรรัตน์ ณ ล าปาง
5117 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายสมบญุ ชมภู
5118 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายสินทพ ก๋าไชย
5119 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นางเสาวนีย ์ไชยพรม
5120 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายสุบิน ปัญญาช่ืน
5121 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นางปราโมทย ์พระพินิจ
5122 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นางธนิยา นิลก าแหง
5123 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายสมภพ ล ่าดี
5124 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายเทียน ตาเร็ว
5125 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายนริศ แสงจนัทร์
5126 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายธวชัชยั หอมอบ
5127 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายสงกรานต ์มณฑากูล
5128 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายสุพจน์ ขวญัเมือง
5129 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายศกัดา ปัญญาทิพย์
5130 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายมนูญ พรมเสน
5131 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายปรีชา ยารินตะ๊
5132 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายพงษพ์นัธ ์คชประเสริฐ
5133 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายเสถียร ค  าเป็ก
5134 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นางสุจินดา ตนันนัตา
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5135 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นางบปุผา ทิพยเ์ทพ
5136 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายสงกรานณ์ จกัรแกว้
5137 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายรุ่งศกัด์ิ พรมสอน
5138 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายณัฐพล จะเชือนรัมย์
5139 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายวิเชียร ศรีสุวรรณ
5140 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายสงัวาลย ์อุปค า
5141 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายประยทุธ ์ศรีค  าปัน
5142 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายจรูญศกัด์ิ ยทุโธ
5143 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายจรูญ ตานนท์
5144 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายผดั ค  านอ้ย
5145 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายพิทกัษ ์จนัทร์ทุ่ง
5146 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นายบญุชยั ดวงแกว้
5147 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นางอุ่นจิต บโูฮม
5148 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นางกญัญา ศรีเจริญ
5149 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นางปรานี เนียรมงคล
5150 ส านกัชลประทานท่ี 2 (ล าปาง) นางสาวรัญจวน เยาวธ์านี
5151 ส านกัชลประทานท่ี 3  (ส่วนแผนงาน) นายประเจต ทองจุย้
5152 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการก่อสร้าง) นางเพญ็ภิวลัย ์รอดเทศ
5153 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการก่อสร้าง) นายดิเรก โตส าลี
5154 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานนครสวรรค์) นางลออ พิสฐศาสน์
5155 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานนครสวรรค์) นายณรงค ์อินทร์เอ่ียม
5156 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานพิจิตร) นายณรงคศ์กัด์ิ วงอาษา
5157 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานพิจิตร) นายสมศกัด์ิ พมุมา
5158 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานพิจิตร) นางกญัญา เขียวเขิน
5159 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานพิจิตร) นายจ านวน ประภาเพชร
5160 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานพิจิตร) นายพิบลูย ์เจริญบวรศกัด์ิ
5161 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานพิษณุโลก) นายบญุยนื กุเวฬรัตน์
5162 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานพิษณุโลก) นายประมวล แกว้เอ่ียม
5163 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานพิษณุโลก) นางสาวศิรประภา รอดสุขเจริญ
5164 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นายพา ช่ืนสนัต์
5165 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นายจีระศกัด์ิ พิทกัษโ์สภณ
5166 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นายอุดม ชะราพก
5167 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นายสมชาย บอ่ยกระโทก
5168 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาดงเศรษฐี) นายสนัติภาพ สุกายะ
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5169 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาดงเศรษฐี) นายนรินทร์ เสริมเผือก
5170 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาดงเศรษฐี) นายประพนัธ ์ภูศรี
5171 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาดงเศรษฐี) นายสุรีย ์สุทธิศรี
5172 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาทา่บวั ) นายสุดสาคร ศิริคง
5173 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาทา่บวั ) นายวิรัช ปรุะสุวรรณ์
5174 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาทา่บวั ) นายประพนัธ ์ ธนาภูวนิศ
5175 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาทา่บวั ) นายไพบลูย ์เพช็รลอ้มทอง
5176 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาทา่บวั ) นายชง โตกรานต์
5177 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษานเรศวร) นายสงคราม สุขอุดม
5178 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นายชายพนัธ ์พงษธ์รรม
5179 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นายมนสั ค  าสุวรรณ
5180 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นายสมบติั แกว้ศรี
5181 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นางศิริวลัย ์เจริญดี
5182 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นางณิชาภทัร์ สว่างแกว้
5183 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นายสุรศกัด์ิ เท่ียงธรรม
5184 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นายเสน่ห์ เอ่ียมเยน็
5185 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นางส าเริง อยูชุ่่ม
5186 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นายชิน กล่ินหอม
5187 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นางสงวน ศิริสมบติั
5188 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นางเตือนใจ สงัขบ์วัแกว้
5189 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นางดาวรร ค  าปวง
5190 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นายแผว้ ช่ืนชม
5191 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นายเฟ้ือย นิลนาค
5192 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นายปฏิพทัธ ์วิยะรัตน์
5193 ส านกัชลประทานท่ี 3 (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล) นายจรัญ สุทธิวงศ์
5194 ส านกัชลประทานท่ี 3 (ส่วนบริหารจดัการน ้าและบ ารุงรักษา) นายณรงค ์วิทยานุเคราะห์
5195 ส านกัชลประทานท่ี 4 จงัหวดัก าแพงเพชร นายสมพงษ ์พร้อมสกุล
5196 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายอ าคา ชมทอง
5197 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายอุดม พดุสุด
5198 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายสุรพล ลิพา
5199 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายทองปาน หยงเมือง
5200 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายบญุเพง็ สกุลแกว้
5201 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายสมศกัด์ิ พ่ึงโคกสูง
5202 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายสุระธรรม มาตยแ์สง
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5203 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายณรงค ์พิมพส์ารี
5204 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายเสถียร ดวงจนัทร์
5205 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายหนูเดช บตุรราช
5206 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายมนตรี แมดสถาน
5207 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นางธญัญน์ลิน อินธิราช
5208 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายชลิต รินจางวาง
5209 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายสมบรูณ์ สุวรรณค า
5210 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายโกศล ชยัชนะ
5211 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นางอุบล ชยัชนะ
5212 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายวิรัช สุวรรณสิงห์
5213 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นางมะลิ ภาค าตา
5214 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายวิเชียร แสงสุวรรณ์
5215 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายจรัญ พรมสูตร
5216 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายเชาวรัตน์ สุธรรม
5217 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายพดุ ถ่ินเสน
5218 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายรังสนัต ์นาทองหล่อ
5219 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายนิมิตร ลือแสน
5220 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายไกรรัตน์ ปัญญาประชุม
5221 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) น.ส.บญุยงั สพัโส
5222 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายบ ารุง ม่วงทอง
5223 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายอ านวย บวัพรม
5224 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายสุดใจ วงศก์าฬสินธ์ุ
5225 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายเดชณรงค ์สุคนธชาติ
5226 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายพงษศ์กัด์ิ ธ.น.ดี
5227 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายยคุนัธร ประก่ิง
5228 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายชยันนัท ์จนัทร์หอม
5229 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายสุนนั ค  ากอ้น
5230 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายเพชรัตน์ เหล่าทอง
5231 ส านกัชลประทานท่ี 5 (อุดรธานี) นายพรชยั ปะตาทะยงั
5232 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นางจนัดา นาลอย
5233 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายวีระชยั เตชะมาลยัตระกูล
5234 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายวิเชียร ทองหีต
5235 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายประกิต สิงห์ชยั
5236 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นางสยมุพร ส าอางค์
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5237 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสุรพนัธ์ุ นีละเสวี
5238 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายช่ืน ลอดทรง
5239 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายกิตติพงษ ์สายกระสุน
5240 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสุรพงศ ์ประยรูพนัธ์ุ
5241 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายมนสั ญาติสมบรูณ์
5242 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายชูจิต ยงหม่ืนวยั
5243 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นางส าราญ อุมะวรรณ
5244 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสถิตย ์เสรี
5245 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายวริวุฒิ ไวยะกนั
5246 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายจ าเนียร แพงมา
5247 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายประจน ปริุตงั
5248 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายช านาญ ค  าภาพงษ์
5249 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายส าเร็จ แกว้สมบติั
5250 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายฉลาด คุณเนตร
5251 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายบรรพต ร้อยพรมมา
5252 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายเกลา้ บษุราคมั
5253 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายประหยดั โคตรภูเวียง
5254 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายพงษค์ณาวุฒิ ไทโส
5255 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายจนัทร์ โสภาค า
5256 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายบญุช่วย ทพัสุริย์
5257 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสมหวงั แกว้ทะชาติ
5258 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายประจวบ ศิริมูล
5259 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายอารีย ์ช่อประพนัธ์
5260 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสุพจน์ สิงห์ค  าป้อง
5261 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสายณัห์ มะลาศรี
5262 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายชูเกียรติ นรินยา
5263 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายวิเชียร อุดรศาสตร์
5264 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายประสาร สาช านาญ
5265 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายประไพ ร้อยบญุศรี
5266 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายประมวล แน่นอุดร
5267 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายด ารงค ์โคตะลุต
5268 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสุจินต ์วรวงศ์
5269 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายมนูญ นงนวล
5270 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสุพจน์ เวียงสิมา

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 ในวนัศุกร์ที่   9  ตุลำคม  2563  (รอบแรก )

5271 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสงคราม สุดเสน่ห์
5272 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายพิสยั สุทธิประภา
5273 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นางอุดมพร ค  าเจริญ
5274 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสุนทร วิเศษโวหาร
5275 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายเสถียร คชภูธร
5276 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายบณัฑิต พลทศัน์
5277 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายหนูจนัทร์ ดลอารมณ์
5278 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสมเพชร ญานกาย
5279 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายส าราญ ญานประสพ
5280 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสิทธิศกัด์ิ ศรีหร่ิง
5281 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสมจิตร ใจทา
5282 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายวีรชาติ บตุตะศรี
5283 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายอุทยั ทิพวงค์
5284 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายวิชยั ใหมทอง
5285 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายสง เพชรส านกั
5286 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายอภิชยั พีเอน็
5287 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายส ารวย สมณะ
5288 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายมนตรี สุวรรณ
5289 ส านกัชลประทานท่ี 6 (ขอนแก่น) นายวิวฒันชยั บึงใส
5290 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายถวิล สกุลส่องแสง
5291 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายไพทลู อินาวงั
5292 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายสมหมาย สายนะรา
5293 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายยทุธนา มากุล
5294 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายหอม พลูเสนา
5295 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายสมหมาย ป่ินธุรัตน์
5296 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายบญัชา ชาญจิตร
5297 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายศิริ ทวีธง
5298 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายวิเชียร ค  ากอ้น
5299 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายธานินทร์ เหลืองสุวรรณ
5300 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายประสานศกัด์ิ ชูเทศะ
5301 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นางกานดา นิลสลวั
5302 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายวิเชียร สุวรรณเพช็ร
5303 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายทองพลู ทองสิทธ์ิ
5304 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายไพบลูย ์ปินะกาโน
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5305 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายปรารถนา เวียงนนท์
5306 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายคมโชค พงเมธาชยั
5307 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายยงยทุธ บวัเคน
5308 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายนิโรจน์ อินธิราช
5309 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายบญุหนา วารีพดั
5310 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายนาลิตย ์อุไรวรรณ
5311 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายยรรยง มงัคละคีรี
5312 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นางนนทพร ธีรวงษไ์พบลูย์
5313 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายอุทยั มะลิวลัย์
5314 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายวินยั มะปรางทอง
5315 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายมนู บญุสตัย์
5316 ส านกัชลประทานท่ี 7 (อุบลราชธานี) นายประยรู อาจวิชยั
5317 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายภูมี จนัทร์คู่
5318 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นางตวงรัตน์ สงกูล
5319 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายเอ้ือน นนัขนุทด
5320 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายสมยั การบรรจง
5321 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายสมชาย หมัน่ดี
5322 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นางสาวประทินศรี มีสุวรรณ
5323 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายสนิท รัตนศฤงค์
5324 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายวีระศกัด์ิ ก  าลงัทรัพย์
5325 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายบญุยศ มีคุณ
5326 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายอรุณ เขาโคกกรวด
5327 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายบญุเลิศ ฤทธ์ิสุข
5328 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายจงรักษ ์รุ่นสูงเนิน
5329 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายจีรศกัด์ิ ยนืนาน
5330 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายชลอ ชยัสระนอ้ย
5331 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นางพชันี กลีบสมุทร
5332 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายสนิท วรรณภกัดี
5333 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายสมคิด ฟักสูงเนิน
5334 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายสุเทพ สุขเมือง
5335 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายสุพล บวัแกว้
5336 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายวฒันา ศรีพนม
5337 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายส าเริง เขาสถิตย์
5338 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายสงัวาลย ์นาเพชร
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5339 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นางสาววนิดา รามโยธิน
5340 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นางวิจิตร ปัตตะ
5341 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายประสงค ์ปกุสนัเทียะ
5342 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายวุฒิศกัด์ิ รักล ้าเลิศ
5343 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายไพวงษ ์นดตะขบ
5344 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายหาญ นฤสุข
5345 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายปาน กรุมรัมย์
5346 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายส าอาง ร้ัวชยั
5347 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายปรัชญา พนัธ์ุพาณิชย์
5348 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายสิงหาร สียางนอก
5349 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายโท ชูมณี
5350 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นางพชัรัตน์ สุวรรณรัตน์
5351 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายชาญ แอบก่ิง
5352 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายดิเรก ผลยิง่
5353 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายบญุมี สาทิพจนัทร์
5354 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นางสาวละมา้ย คณะม่ิง
5355 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายค านวน ชูรัตน์
5356 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายฉลอง แตงสมบรูณ์
5357 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายส าเริง แสงลา
5358 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายภาวนา พนัธ์ุพร้อม
5359 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายบญุเลิศ เวชพนัธ์ุ
5360 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นางหวานใจ ศิริโสภณ
5361 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นางระยอง ช่ืนภกัตร์
5362 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายธรรมรัตน์ เริงปรีดารมย์
5363 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นางสาวนฤมล ศรีพลาย
5364 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายวินยั ประเสริฐลาภ
5365 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายประทมุ คงเสถียร
5366 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายสมเกียรติ จรจาก
5367 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายเชือน วงศจิ์ราษฎร์
5368 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายวิมล ชูฤทธ์ิ
5369 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายธนพรรณ สิงห์ทอง
5370 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายอุทยั เขษมสุนทร
5371 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายประวิทย ์ซ่ือสตัย์
5372 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายไพฑูรย ์วรรณุวาส
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5373 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายชูชีพ สีชงั
5374 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายบรรเจิด สารมิตร
5375 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายอนนั ทรัพยส์นอง
5376 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายสมศกัด์ิ หมนัเทศมนั
5377 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายมานะ พิมพจุ์ฬา
5378 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายสมควร บญุช่วย
5379 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นางกญัญา โอสถานนท์
5380 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายสุวพนัธ ์เกตุกาญจน์
5381 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายเอ้ือน วงษพ์ระจนัทร์
5382 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายสืบศกัด์ิ โพธ์ิเจริญ
5383 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายก าแพง สิทธิธรรม
5384 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายปรีชา สุขสุวรรณ์
5385 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายอาดุลย ์มาศิริ
5386 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายบญุเชาว ์ปานส าราญ
5387 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายวฒันา ธนโรจนวฒัน์
5388 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นางสุนนัท ์จ่ามมาตย์
5389 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายวิชยั สุขดี
5390 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายชารี พรมกลาง
5391 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นางสุนนัท ์มนูญญโสภิต
5392 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายบรรจบ สิทธิโชค
5393 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายบญุธรรม เพช็รพินิจ
5394 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายทองสุข ปาดว้ง
5395 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายบนัเทิง อุ่นจนัเงิน
5396 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายสุรินทร์ แกว้เงิน
5397 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายประสิทธ์ิ ปัญญาลา้
5398 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นางสมจินต ์ทองวุฒิ
5399 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายสุพจน์ ชาญเวทย์
5400 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายมนูญ โตจิต
5401 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายส ารอง สุขส าราญ
5402 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายประสิทธ์ิ ศรีสวสัด์ิ
5403 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายเอ่ียม กล ่ามาศ
5404 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายสุพิศ เชียงแรง
5405 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายพรเกษม คุม้สุวรรณ
5406 ส านกัชลประทานท่ี 9 (ชลบรีุ) นายพรมมา เขม็ขดั
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5407 ส านกัตรวจสอบพิเศษภาค 14 นายพชร ยมมินทร์
5408 ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ตัว์ นายสุรชยั พรจ าเริญ
5409 ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ตัว์ นางมาลยั จนัทรา
5410 ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ตัว์ นายธีระพนธ ์อ่ึงประยรู
5411 ส านกัเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศสุตัว์ นางสมพร แกว้เกร็ด
5412 ส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายสมพงษ ์ทิมทอง
5413 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1 (ปราจีนบรีุ) นายวสนัต ์สุวรรณกล่อม
5414 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1 (ปราจีนบรีุ) นางสาวอรอนงค ์โพธ์ิณะชาติ
5415 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1 (ปราจีนบรีุ) นายอนุพงษ ์หิตปราณีต
5416 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1 (ปราจีนบรีุ) นายวีระศกัด์ิ นิลรุ่ง
5417 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1 (ปราจีนบรีุ) นายบญุเกรียง ทองพา
5418 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1 (ปราจีนบรีุ) นายสถิตย ์แนบชิด
5419 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1 (ปราจีนบรีุ) นายทองสาย สามารถ
5420 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 1 (ปราจีนบรีุ) นางชญาน์นนัท ์เทียนส่องโลก
5421 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10 (อุดรธานี) นายวิทยา พนัหนอง
5422 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10 (อุดรธานี) นายวิจิตร รัตนประเสริฐ
5423 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 10 (อุดรธานี) นายสมัฤทธ์ิ พลทอง
5424 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายวิเชียร หา้วแสน
5425 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายสมยั เนตรแสงสี
5426 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายสุริยา สิงหกุล
5427 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายจิระพงษ ์พิณโรจน์
5428 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายเง้ียม พามา
5429 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายมนสั แดงชาวนา
5430 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายมงักร นวลศรี
5431 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายชยัชนะ เพญ็ธญักิจ
5432 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายสงัเวียน สาหร่าย
5433 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) นายพิษณุ นวมเฟ่ือง
5434 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (แพร่) นายยมนารถ หนุนเจริญ
5435 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (แพร่) นายชาติชาย บญุประเสริฐ
5436 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (แพร่) นายสมพงศ ์งามทรง
5437 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (แพร่) นายเสวต มูลทุ่ง
5438 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (แพร่) นายสถิตย ์กล่ินจนัทร์
5439 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (แพร่) นางสาวสมยั ส านวน
5440 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 สาขาล าปาง นายสะอาด ปันวิชยั
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5441 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 สาขาล าปาง นางสาวยพิุน ชุ่มตา
5442 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 สาขาล าปาง นายทองดี ยอดอุทา
5443 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 สาขาล าปาง นายบญุยงค ์พลแสง
5444 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 สาขาล าปาง นายกมล ค  าโพธ์ิ
5445 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 สาขาล าปาง นายสุพล จิตวงศ์
5446 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14 (ตาก) นายนิกร พลต้ือ
5447 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14 (ตาก) นายเบนท ์นิตยใ์หม่
5448 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14 (ตาก) นายสมคิด มาเมือง
5449 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14 (ตาก) นายประเวช ยอดด าเนิน
5450 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 14 (ตาก) นายวฒันา แกว้มุกดา
5451 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายประยงค ์หมัน่ไร่
5452 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายศกัด์ิ มัง่ค ัง่
5453 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายสุพรรณ์ รักเมือง
5454 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายเรือง เคร่ืองสนุก
5455 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายดวงเนตร ไชยวงค์
5456 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายวิชิต เสนาธรรม
5457 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายประสิทธิ เข่ือนค า
5458 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) นายรักษพ์ล โพธ์ิทิพย์
5459 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) นายสมศกัด์ิ ดวงสิริ
5460 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) นางชมภู ประพนัธว์งค์
5461 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) นายนพพร การอง
5462 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) นายไพโรจน์ ถินทะชยั
5463 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) นายสุรัตน์ ทรงไทย
5464 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) นายโสภณ จนัทร์แกว้
5465 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) นางจนัทิรา ชินายศ
5466 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) นายนิกร รินใจ
5467 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) นายวิโรจน์ วรรณชยั
5468 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) นายสงดั  ใจทะบญุ
5469 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) นายสุขเลิศ  เนมิราช
5470 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 สาขาแม่สะเรียง นายธีระพล ซ่ือสตัย์
5471 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 สาขาแม่สะเรียง นายพงษศิ์ลป์ ไชยวงค์
5472 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 สาขาแม่สะเรียง นายจรินทร์ บญุเจริญ
5473 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 16 สาขาแม่สะเรียง นายอุทิศ ร่มเยน็
5474 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นายไพศาล ดีมาก
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5475 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นายปรีดา เอมเปีย
5476 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นายสุทธิพงษ ์เมฆพกัตร์
5477 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นางสาวจรีรัตน์ เกตุประทมุ
5478 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นายโสภณ บญุมา
5479 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นายจรรยา กุลภา
5480 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นายนพดล ป้องกนั
5481 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นายนะพิต ผาสุข
5482 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นางแต๋ว ภู่สอาด
5483 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นายจาตุรงณ์ บญุรักษา
5484 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นายสมพิศ นวดนาง
5485 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นายยวด เครือแตง
5486 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) นายประพนัธ ์โมสิกรัตน์
5487 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (บา้นโป่ง) นายนิพนธ ์ดวงสอาด
5488 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (บา้นโป่ง) นายสมศกัด์ิ ฉิมพลีวฒัน์
5489 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (บา้นโป่ง) นายอรัญ สงพรมทิพย์
5490 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (บา้นโป่ง) นายสมพงษ ์กรีดกราย
5491 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (บา้นโป่ง) นายส าเนียง ตาเสน
5492 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (บา้นโป่ง) นายชุมพวง ปามะโน
5493 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (บา้นโป่ง) นายสมโชค โบศรี
5494 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (บา้นโป่ง) นายบญุเท ยศรุ่งเรือง
5495 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (บา้นโป่ง) นายรักชาติ ใคร่ครวญ
5496 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (สาขาเพชรบรีุ) นายพนม เรืองนรา
5497 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (สาขาเพชรบรีุ) นายเกษมสุข ผกูไมตรี
5498 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (สาขาเพชรบรีุ) นางพยอม ศรัทธาธรรม
5499 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4 (สุราษฎร์ธานี) นายทองกฏ นนทลื์อชา
5500 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4 (สุราษฎร์ธานี) นายวิโรจน์ ถาวรสงัข์
5501 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4 (สุราษฎร์ธานี) นายส าราญ ชยัสิทธ์ิ
5502 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4 (สุราษฎร์ธานี) นายสมชาย เก้ือกิจ
5503 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4 (สุราษฎร์ธานี) น.ส.นิภาภรณ์ แซ่เตีย
5504 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4 (สุราษฎร์ธานี) นายไพรัช อุทยัแสง
5505 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 4 (สุราษฎร์ธานี) นายสมชาย รักษพ์นัธ์
5506 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5 (นครศรีธรรมราช) นายสุวฒัน์ เขมะชยัเวช
5507 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5 (นครศรีธรรมราช) นายวิรัช หน่อนาค
5508 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5 (นครศรีธรรมราช) นายไพศาล เจริญสม
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5509 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 5 (นครศรีธรรมราช) นายทวี ทองหยู
5510 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) นางอ าพร สตัยานุรักษ์
5511 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) นางสุภญาณี ขวญัเมือง
5512 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) นายธนิต เพช็รสจัจะ
5513 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) นายเฉลิมชยั ดิษฐาอภิชยั
5514 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) นายงาเพชร เอียดมา
5515 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) นายประจวบ หม่ืนหนู
5516 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) นายอนนัต ์ชูสง
5517 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7 (นครราชสีมา) นายคู ่แขมภูเขียว
5518 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7 (นครราชสีมา) นางจิดาภา ภรณ์พงศ์
5519 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7 (นครราชสีมา) นายเหลก็ หอมจนัทร์
5520 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7 (นครราชสีมา) นายสมสนัต ์ศรีสุข
5521 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7 (นครราชสีมา) นายนิคม แสงสุข
5522 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7 (นครราชสีมา) นายวธัชิรพงฒ ์จนัทร์สูรย์
5523 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7 (นครราชสีมา) นายมงคล สนธิ
5524 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7 (นครราชสีมา) นายปัญญา มูลตรีมา
5525 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 7 (นครราชสีมา) นายกวี รอดอารี
5526 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) นางวรรณภา ไชยศิริ
5527 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) นายสมศกัด์ิ สีปัดสา
5528 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9 (อุบลราชธานี) นายสวสัด์ิ แกว้นะรา
5529 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9 (อุบลราชธานี) นายชินากร ฮาดดา
5530 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9 (อุบลราชธานี) นายเจริญศกัด์ิ ศรีรักษา
5531 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9 (อุบลราชธานี) นายสญัชาติ แสนทวีสุข
5532 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9 (อุบลราชธานี) นายสมัฤทธ์ิ กาแกว้
5533 ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบรูณาการการศึกษาท่ี 12 นายวิระ ดาหะยี
5534 ส านกัประชาสมัพนัธเ์ขต 2 อุบลราชธานี นายสุรชยั พิรักษา
5535 ส านกัประชาสมัพนัธเ์ขต 2 อุบลราชธานี นางพชันี อยูสุ่ข
5536 ส านกัประชาสมัพนัธเ์ขต 3 เชียงใหม่ นายแหลมทอง จรจนัทร์
5537 ส านกัประชาสมัพนัธเ์ขต 3 เชียงใหม่ นายอุดม ประเสา
5538 ส านกัประชาสมัพนัธเ์ขต 3 เชียงใหม่ นายสงกรานต ์บญุธรรม
5539 ส านกัประชาสมัพนัธเ์ขต 3 เชียงใหม่ นายสมศกัด์ิ ป่าเขียว
5540 ส านกัประชาสมัพนัธเ์ขต 3 เชียงใหม่ นายอนนัต ์สีวลี
5541 ส านกัประชาสมัพนัธเ์ขต 3 เชียงใหม่ นายพงษอ์นนัต ์กนัทะวงค์
5542 ส านกัประชาสมัพนัธเ์ขต 5 สุราษฎร์ธานี นางประไพ กฐินป่า
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ล ำดับที่ สังกดัหน่วยงำน ช่ือ/สกลุ

กองทุนส ำรองเลยีงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (กสจ.)

     กำรจ่ำยคืนเงนิลูกจ้ำงประจ ำที่เกษยีณอำยุรำชกำร ปี 2563  ก ำหนดโอนคืนเงนิ ในวนัศุกร์ที่   9  ตุลำคม  2563  (รอบแรก )

5543 ส านกัประชาสมัพนัธเ์ขต 5 สุราษฎร์ธานี นายรณสุนนัต ์เมฆหมอก
5544 ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวชุติมา โยธาเทคนิค
5545 ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางบญุลาภ กุลเขมานนท์
5546 ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวบบุผา เสริมศรี
5547 ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เยาวมาลย ์พนัธท์า
5548 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 7 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี น.ส.โสภา นุย้บตุร
5549 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 7 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายสมควร จูเจย้
5550 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 7 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายจ ารูญ ศรีรุ่งเรือง
5551 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 นางชะออ้น ขนุราช
5552 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรสงขลา นายสุรศกัด์ิ อินทร์แกว้
5553 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรสงขลา นายสนัน่ แสงอรุณ
5554 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรสงขลา นางสุพาศ เสือดว้ง
5555 ส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 1 จงัหวดัชยันาท นายล าพอง พนัธใ์จธรรม
5556 ส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 1 จงัหวดัชยันาท นายทรงสรรค ์พลเจียก
5557 ส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 จงัหวดัระยอง นางลมยั หอมช่ืน
5558 ส านกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 4 นายพีรวสั วชัรกีรติวงศ์
5559 หน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) นายยงยทุธ พาเคน
5560 หน่วยบญัชาการทหารพฒันา (นทพ.) นายสมพงษ ์เหน็บบวั
5561 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดดู่ จงัหวดัหนองบวัล าภู นายหน่อย บญุเรือง
5562 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคม จงัหวดับรีุรัมย์ นายวนัดี บญุลน้
5563 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาด จงัหวดัก าแพงเพชร นายภานุพงศ ์มณีพราย
5564 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช นายประพสั เฟ่ืองสินธ์ุ
5565 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช นายจิรวสัส์ บวัผนั
5566 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช นายภูดิศ บญุยงั
5567 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช นางเพญ็ศาล พนัธไ์พศาล
5568 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช นายสมยั คมกริช
5569 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช นายเอกชยั จูมเจริญ
5570 อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช นายเรวติั อุย้ฟักเจริญ
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