
1 กรมแพทยท์หารอากาศ (พอ.บนอ.) นางสมพิศ ร่มสายหยดุ
2 ส านกัชลประทานท่ี 8 (นครราชสีมา) นายบุญเลิศ ฤทธ์ิสุข
3 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 นายสถิตย ์ศิริทารา
4 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 นายประสาท จ านงโภค
5 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 นายฉลาด พิลึก
6 แขวงการทางน่านท่ี 2 นาย บุญธรรม นรินทร์
7 ฐานทพัเรือสตัหีบ นางเสาวนิตย ์มะลิวรรณ์
8 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 นายบุญชู พูลสวสัด์ิ
9 กรมพลศึกษา นางสาวกรรณิการ์ ดีบุกค  า
10 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นายบุญชู สิงหา
11 กรมส่งเสริมการเกษตร นายเฉลิมศกัด์ิ ลอยเน่ือง
12 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายประเสริฐ สุวรรณปัญญา
13 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายสองเมือง เพียงกา
14 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 นายศรีมา ค  าบุรี
15 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 นายมา ทาอาสา
16 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นายณรงคศ์กัด์ิ มหาวงศนนัท์
17 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางกนัยา สะนี
18 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายเติมศกัด์ิ แสนธเรศวร
19 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายบุญส่ง อ่ินฝ้ัน
20 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายสะอาด อิสละ
21 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายเสรี เหล่าใหญ่
22 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายเสาร์แกว้ มณีวรรณ
23 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดดู่ จงัหวดัหนองบวัล าภู นายหน่อย บุญเรือง
24 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นางวิลาวรรณ เช้ืออว้น
25 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายนงลกัษณ์ ลีกอก
26 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายจ าเริญ ปงสนิทย์
27 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางเจริญ จีนเมือง
28 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 นายบุญเจริญ อดเหนียว
29 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายอุดม โตะ๊ดิน
30 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นางบรรจง ธนะวงศ์
31 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางสมคิด นุ่นงาม
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32 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย นายวฒันา มีบุญ
33 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย นายแวง คงสวรรค์
34 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายเกษม ศรีมณี
35 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นายสมเพชร ยศหลา้
36 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายฉลอง วิชยั
37 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 นายบุญธรรม ตนัตา
38 มหาวิทยาลยัรามค าแหง น.ส.แจ่มจิตร ธงยศ
39 โรงพยาบาลลาดบวัหลวง นายสอาด วุฒินาม
40 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางสาวบงัเอิญ ปาวิลยั
41 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นางประไพร เคร่ืองค า
42 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช นางสุภาภรณ์ ศุภนสั
43 โรงพยาบาลลาดบวัหลวง นายบุญส่ง ทรงงาม
44 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายบุญสม เตียวบู๊
45 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นายบุญพดั วงคค์  า
46 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นางอ านวย ขีกลางดอน
47 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน นายภาณุวฒัน์ ธิเขียว
48 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท เขต 1 นายพานิชย ์เพช็รไทย
49 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายบุญสอน สงัขพิ์ทกัษก์ุล
50 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน อรพิน สุทธหลวง
51 ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัเชียงใหม่ นายวิจิตร ทองรัตน์
52 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางสมนึก บางแบ่ง
53 ส านกังานประมงจงัหวดัสมุทรสาคร นายถนอม ดว้งมาต
54 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น นายเกษม จนัชา
55 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา นายเวียน เมืองทอง
56 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พรรณี พรหมมา
57 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางกมลพฒัน์ ศรีส าอางค์
58 กองบิน 4 นายสุนทร อินสว่าง
59 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายวีระ แผลงมจัฉา
60 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางอมรา มงคลทิพย์
61 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายมนพ เงินฉาย
62 โรงพยาบาลล าพูน นางปราณี อินไชย
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63 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นายมาโนช พรมราช
64 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางส าออย อวยพร
65 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 นายถนอม วิตา
66 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายสมบติั เกษศรี
67 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นายพิชยั พุม่ด า
68 มหาวิทยาลยัรามค าแหง นางอนนัต ์ทิพยส์วสัด์ิ
69 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายสุเทพ ยอดทองหลาง
70 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายอา้ย ปัญญากูล
71 ส านกังานศาลยติุธรรม นาย บรรเจิด อร่ามสุวรรณกร
72 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นาย ธงชยั โชติประเสริฐ
73 ส านกัศาลยติุธรรมประจ าภาค 2 นาย สุดใจ มารมย์
74 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นาย โชติ เทียมคีรี
75 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายบุญหลาย วิลานนัต์
76 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา นายมนตรี เพช็รแท้
77 ส านกัชลประทานท่ี 14 นายสุพจน์ จีนสิน
78 กรมยทุธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) นายประกอบ สิงห์ทอง
79 โรงพยาบาลสกลนคร นายบุญถิน เพียลาดไหล
80 ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัสกลนคร นางบุญชู แกว้อาจ
81 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 2 นายสุวิทย ์จนัโสดา
82 โรงพยาบาลเวียงแก่น นางชนญัชิดา ติปตา
83 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ น.ส.สนธยา ไชยวรรณ์
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