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สาํนกังาน กสจ.  

1 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา นายสมเกียรติ คชารักษ ์

2 โรงพยาบาลเสนา นางศรีเมือง กองเพิBมพลู 

3 โรงพยาบาลเสนา นางองัสนา เกตุบุตร 

4 สาํนกังานจงัหวดันนทบุรี นายพงษศ์กัดิE  สวยสะอาด 

5 สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดันนทบุรี นายจงเลิศ ภู่เสือ 

6 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นายสมยศ ธญัญเจริญ 

7 ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํMาจืดปทุมธานี นายสมชาย กระจ่างศรี 

8 ศูนยส์งครามพิเศษ นายอนุชา สารพฒัน์ 

9 ศูนยส์งครามพิเศษ นายวนิยั ขดัเพช็ร์ 

10 ศูนยส์งครามพิเศษ นางกาํไรรัตน์ อมัพรอานนัท ์

11 มณฑลทหารบกทีB 13 กิตติมา คลงัคง 

12 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นายฉลอง จงรักษ ์

13 โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร นายสมชาย แตงฉํBา 

14 โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร นพวรรณ โตใจ 

15 โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร นายสมพร เกตุคาํ 

16 โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร นางสายพิณ จอมใจเหลก็ 

17 โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ปราณี กลัBนหุ่น 

18 โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร นางสาวอุษณีย ์เลาหะโรจนพนัธ์ 

19 สาํนกังานธนารักษพื์MนทีBสิงห์บุรี นายมนสั ทองไทย 

20 ศูนยก์ารท่องเทีBยวกีฬาและนนัทนาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายสุดใจ สกลุเกตุ 

21 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นายวชิระ เรืองเอีBยม 

22 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นายทว ีหงษท์อง 

23 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นายวรพชร มีสุนทร 

24 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นายสุวทิย ์ขวญัคุม้ 

25 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นายลือไทย อคัจนัทร์ 

26 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นายสมศกัดิE  สุระคนัธ์ 

27 ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํMาจืดชลบุรี นางสุขสอางค ์ผาปะทะ 

28 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นายกิ กมล 

29 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นายบุญยงั มณีกาญจน์ 

30 สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรี นายประศาสน์ จนัทร์มี 

31 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี จงัหวดัชลบุรี นายแดง จนัทร์สวา่ง 

32 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายฉลวย ผลพกัร์ 

33 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. นายชชัวาลย ์ชยัเฉลิม 

34 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. นายจีระศกัดิE  ด่านวเิชียร 

35 สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัจนัทบุรี นายสมเกียรติ ซ่อนกลิBน 
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สาํนกังาน กสจ.  

36 สาํนกังานจงัหวดัตราด นายสมชาย สุขเกืMอ 

37 สาํนกังานทรัพยากรนํMาภาค 6 จงัหวดัปราจีนบุรี นายชาตรี ชมภูนุช 

38 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี นางสายรุ้ง เจียเปีย 

39 โรงเรียนเตรียมทหาร นายสวา่ง พวงเงิน 

40 โรงเรียนเตรียมทหาร นายเฉลิมชยั ไตรถาวร 

41 โรงเรียนเตรียมทหาร นายเกียรตินุสรณ์ กานตะศิลป์ 

42 โรงเรียนเตรียมทหาร นางฉวโีฉม หลา้ดวงดี 

43 โรงเรียนเตรียมทหาร นายสุเมธ ฌายเีนตร 

44 สาํนกังานการปฏิรูปทีBดินจงัหวดันครนายก นายวรัิช ผลาหาญ 

45 กองกาํกบัการตาํรวจนํMา นายสุรชยั เหลก็คาํ 

46 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเพลิง จงัหวดัสระแกว้ นายวชิยั วงศใ์หญ่ 

47 สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัBนคงของมนุษยจ์งัหวดันครราชสีมา นางวรรณี ปานาหะ 

48 สาํนกังานทางหลวงทีB 10 (นครราชสีมา) นายอนนัต ์วงมา 

49 แขวงการทางนครราชสีมาทีB 2 นายสมบติั ไชยเมือง 

50 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายเนืBอง ทิศกระโทก 

51 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายทองสุก โฉมเฉลา 

52 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายนิด ครองกระโทก 

53 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายประชา เหมากระโทก 

54 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายวรัิตน์ แปลกผกัแวน่ 

55 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นายวจิิตร เทพวงศ ์

56 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นายการ ประเสริฐแกว้ 

57 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นายทองใบ ชาํนาญสิงห์ 

58 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นายประสิทธิE  ด่านลาํมะจาก 

59 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นายสุขสนัต ์ปฏิตงั 

60 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายประวร์ี เจริญทรัพย ์

61 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายสาํเริง ดาวโสดอน 

62 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายลอย พดุทะเล 

63 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายบุญชืBน ช่างพะเนาว ์

64 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายประทีป ศรีด่านกลาง 

65 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายจาํรัส บุษยศ์รี 

66 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายบุญเทิด มวยดี 

67 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายวสุิทธิE  ใยระยา้ 

68 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายกลา้ณรงค ์ผดุงชีพ 

69 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายสงัวาลย ์ตุม้ทอง 

70 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 นายบวั ชนไพโรจน์ 
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สาํนกังาน กสจ.  

71 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 นายแสง สวสัดิผล 

72 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 นายแสง เตน็ตารัมย ์

73 เทศบาลตาํบลปราสาท นายบุญมา อนนัตรัมย ์

74 สาํนกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัสุรินทร์ นางกรรณิกา สาํราญจริง 

75 สาํนกังานขนส่งจงัหวดัสุรินทร์ นางสาริศา เจริญยิBง 

76 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายพฒันะ สินธรธนกลุ 

77 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 นายเดช ศรีเลิศ 

78 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ นายสมหมาย ถาวร 

79 สาํนกัชลประทานทีB 7 (อุบลราชธานี) นางสาวจุฑารัตน์ แกว้เจริญ 

80 ทีBทาํการปกครองจงัหวดัอุบลราชธานี นายจนัทา บง้พรม 

81 สาํนกังานคุมประพฤติจงัหวดัอุบลราชธานี นายสุรศกัดิE  นพคุณ 

82 สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดัอุบลราชธานี ภคัวฒัน์ สายโสภา 

83 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี นายสญัญา เชืMอเนตร 

84 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายนิคม ใจดี 

85 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี นายวนัชยั เดชผล 

86 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นางทิพวรรณ ดาบพล 

87 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ นางสาวนภวรรณ พรบุญ 

88 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี นายอุทยั เฉวยีงวงค ์

89 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบุ่งไหม จงัหวดัอุบลราชธานี นายอุริด ผาจนัทร์ 

90 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายเขม็รัตน์ รังสิววิฒัน์ 

91 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายสมหมาย ตีทศ 

92 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายสุนนัท ์เวทยจ์รัส 

93 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายโพธิE ทอง จาํปาเรือง 

94 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นายจีรศกัดิE  อ่อนตานา 

95 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายสมคิด อาจไธสง 

96 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายอนุรักษ ์ทองสูงเนิน 

97 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายเมธา ชมจนัทึก 

98 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายชาญ กึBงกลาง 

99 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายสุภาพ นามวงศ ์

100 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายสง่า สุขจนัทึก 

101 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นายสมพิศ พึBงกลาง 

102 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสีมา นายเชาว ์เพชรเดช 

103 สาํนกังานการปฏิรูปทีBดินจงัหวดัอุดรธานี นายถนดั ศรีสม 

104 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายสมร ไชยมาสุข 

105 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี นางนงเยาว ์พรมจนัทร์ 
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106 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี นางอุบล วนัสา 

107 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี นายวทิวสั ประทดัทอง 

108 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี นางเครือวลัย ์พลแพงขวา 

109 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น นายสมชาย ไชยทะเศรษฐ 

110 สาํนกังานศิลปากรทีB 9 ขอนแก่น นายบุญยงค ์ชาภูวงษ ์

111 มหาวทิยาลยัขอนแก่น(งานสวสัดิการกองการเจา้หนา้ทีB) นายอรุณ ยามี 

112 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น นายมานพ อุทยัทิพย ์

113 สาํนกังานเทศบาลตาํบลโคกสาํราญ จงัหวดัขอนแก่น นายสนอง กิจเทาว ์

114 สาํนกังานเทศบาลตาํบลโคกสาํราญ จงัหวดัขอนแก่น นายชาญ ทองจีน 

115 สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม นายทว ีสุเมธ 

116 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายบุญเสริม สตัถาวะโห 

117 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายกาํพล อารีเอืMอ 

118 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายสมนึก พรมลี 

119 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายสุชาติ ตะบุตร 

120 โรงพยาบาลมหาสารคาม นางเรืองศรี โพธิE ศรีไมล ์

121 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายนิธิ เชืMอกลุ 

122 โรงพยาบาลมหาสารคาม นางพิไลลกัษณ์ อญัชุลี 

123 โรงพยาบาลมหาสารคาม นางสุนิจ แกว้มหาดไทย 

124 โรงพยาบาลมหาสารคาม นางจุลพรรณ สิงห์ลา 

125 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายทนัใจ รินทะรึก 

126 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม นางไสล ไกรวงษ ์

127 วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม นางสุรียพ์ร ทาทอง 

128 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม นางอ่อนจนัทร์ สมบติัหอม 

129 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม นายสมจิต สมบติัหอม 

130 ศูนยคุ์ม้ครองคนไร้ทีBพึBงจงัหวดัร้อยเอด็ นายสมทรง แก่นสุวรรณ์ 

131 สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิBงแวดลอ้มจงัหวดัร้อยเอด็ นายสามารถ ผดุงกิจ 

132 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัร้อยเอด็ นายวชิิต ไกรแกว้ 

133 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายไพรัตน์ แวงวรรณ 

134 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายเทอดเกียรติ ประชาชิตร 

135 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายปราณี วงษมิ์ตร 

136 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายชาย ชาระ 

137 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายเขียวสด ผอ่งกมล 

138 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 นายสีลา บงัจนัทร์ 

139 วทิยาลยัสารพดัช่างกาฬสินธ์ุ นางทิพธญัญา โชติชยัศิริกร 

140 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธ์ุ นายสุนทร โยธาฤทธิE  
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141 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ นายสมเดจ็ ภูโปร่ง 

142 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ นายสมเกียรติ ภูติโส 

143 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายสุรชยั ร่องนา 

144 มหาวทิยาลยันครพนม นายเทพฤทธิE  นาคเสน 

145 โรงพยาบาลนครพนม นางคาํผอง แวน่ทองคาํ 

146 โรงพยาบาลนครพนม นางวไิล บุตรบุรี 

147 โรงพยาบาลนครพนม นางนิตยาภรณ์ สาโสภา 

148 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครพนม จงัหวดันครพนม นายสงัคม นามเรือง 

149 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองสงัข ์จงัหวดันครพนม นายคาํใบ กาํริสุ 

150 สาํนกังานสรรพสามิตพืMนทีBสกลนคร นายวรีะสิทธิE  จ๋าพิมาย 

151 แขวงการทางสกลนครทีB 2 (สวา่งแดนดิน) นายสุดสยาม จนัทร์ปุ่ม 

152 แขวงการทางสกลนครทีB 2 (สวา่งแดนดิน) นางสาวมณีวรรณ สพัโส 

153 สาํนกังานแรงงานจงัหวดัสกลนคร นายกมล จนัทนะ 

154 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายบวัจนัทร์ ไตรยขนัธ์ 

155 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นางอรวรรณ อุดมเลิศ 

156 สาํนกังานเกษตรจงัหวดัหนองคาย นายสงวน บุตรเจริญ 

157 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายสวสัดิE  ธรรมวงษา 

158 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายพิชยั คตชะมาตย ์

159 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายสนัติ พทุธวงค ์

160 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายสรศกัดิE  โสวรรณา 

161 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายดนยั สืบสาย 

162 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายมะณี อินธิรักษ ์

163 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 นายณรงคศ์กัดิE  ภูมิพฒัน์ 

164 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 นายบุญทยั สุปัญญา 

165 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 นายสุวทิย ์อธิสุมงคล 

166 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 นายณรงค ์เนตรผง 

167 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 นายฤทธิรงค ์ไชยศรีสงคราม 

168 โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั จงัหวดัเลย นายจตุรงค ์สุธรรมมา 

169 สาํนกังานจงัหวดัมุกดาหาร นายชยัณรงค ์ศรีมนัตะ 

170 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับึงกาฬ น.ส.สุมาลี บุญคาํภา 

171 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับึงกาฬ นางรุ่งระว ีแสวงบุญ 

172 สาํนกัชลประทานทีB 1 (เชียงใหม่) นายถวลิ ผอ่งดี 

173 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ นายสุพจน์ โปธา 

174 สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคทีB 8 (จงัหวดัเชียงใหม่) นายเจียมศกัดิE  ยะกนัโท 

176 ศูนยก์ารท่องเทีBยวกีฬาและนนัทนาการจงัหวดัลาํปาง นางกาญจนา ชุ่มเชืMอ 
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177 สาํนกังานทรัพยากรนํMาภาค 1 จงัหวดัลาํปาง นายประสงค ์เสียงหวาน 

178 สาํนกังานทรัพยากรนํMาภาค 1 จงัหวดัลาํปาง นายอินทวน เป็นบุญ 

179 สาํนกังานทรัพยากรนํMาภาค 1 จงัหวดัลาํปาง นายเฉลิมวธุ สายจนัยรู 

180 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาวทิยาเขตลาํปาง นางพิศมยั กฤตยาวฒันกลุ 

181 สาํนกังานเทศบาลตาํบลแม่ปุ จงัหวดัลาํปาง นายสมบูรณ์ ตนัปา 

182 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวัเสือ จงัหวดัลาํปาง นายผล ตืMอกนัทะ 

183 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวัเสือ จงัหวดัลาํปาง นายสนัBน ตืMอกนัทะ 

184 สาํนกังานเทศบาลตาํบลป่าตนันาครัว จงัหวดัลาํปาง นายพวน ไชเชืMอ 

185 ศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วแพร่ นายสินสมุทร เกษามา 

186 ศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วแพร่ นายชูชาติ สจัจมงคล 

187 โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ นางมณเฑียร ประทิศ 

188 สาํนกังานทีBดินจงัหวดัน่าน นางสุรางคณา สุทธการ 

189 สาํนกังานทีBดินจงัหวดัน่าน นายครรชิต อินทร 

190 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นายวรัิตน์ ปาระศรี 

191 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นายสุรพล อินถา 

192 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นายสมฤทธิE  รัตนภาค 

193 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นายวทิย ์ชุมภู 

194 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นายอุทยั ทะก๋า 

195 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นางบุญชู เพชรหนู 

196 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นายสามารถ สุภามณี 

197 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นายทอน คาํพร 

198 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นายอินทร์ คาํมูล 

199 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นายพิสิษฐ ์อุตสาห์ 

200 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นายรัตน์ สุฉายา 

201 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นายธนนัดร วรรณมณี 

202 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 15 (เชียงราย) นางธญัญภรณ์ ไชยศรี 

203 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายเกษม ศรีแสงจา้ย 

204 สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์ นายบรรพรต กลิBนแกว้ 

205 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 16 สาขาแม่สะเรียง นายกริช สายบวั 

206 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรัส แกว้คาํมา 

207 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายแดง สุธรรม 

208 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายมงคล สุขมา 

209 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายภทัราวฒิุ สุขนิสยั 

210 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จ.แม่ฮ่องสอน นายบุญรัตน์ วงษษ์า 

211 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 นางวรรณา ศรีธิดว้ง 
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212 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา นายเพียรชยั บุญธรรม 

213 สาํนกังานเทศบาลตาํบลเวยีงลอ จงัหวดัพะเยา นายสุภาพ อินตะ๊สาร 

214 สาํนกังานเทศบาลตาํบลปง จงัหวดัพะเยา นายสมนึก ศรียา 

215 สาํนกัชลประทานทีB 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ)์ นางสุภสัสราพร ชยัแจง้ 

216 สาํนกัชลประทานทีB 3 (โครงการส่งนํMาและบาํรุงรักษาพลายชุมพล) นายจรวย พรมมา 

217 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 11 (พิษณุโลก) นายเชาว ์ชาวหนองชอน 

218 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 นายบุญยงั ไกรกิจราษฎร์ 

219 สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิBงแวดลอ้มจงัหวดักาํแพงเพชร นายสมนึก กองนคร 

220 สาํนกังานสามญัศึกษาจงัหวดักาํแพงเพชร นายศุภดิษฐ ์งามปัญญา 

221 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 นายอุดม เกิดนิยม 

222 ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธ์ุสตัวอุ์ทยัธานี นายพรชยั รักธญัการ 

223 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 นายปิB น จนัทเกษ 

224 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นายสุชาติ แสงราทศัน์ 

225 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นายสุนทร ไผบ่ง 

226 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี วมิล วงษธ์ญัการ 

227 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นางรุ่งฟ้า เจริญโสภณ 

228 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นางรุ่งกรานต ์จนัทรานุสรณ์ 

229 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นายทวศิีลป์ บิณฑวหิค 

230 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นายศิลป์ จนัทรังษ ์

231 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นางสมเกียรติ พงษสุ์ข 

232 โรงพยาบาลอุทยัธานี นางคนึงนิตย ์มิBงสุข 

233 ตาํรวจภูธรจงัหวดัอุทยัธานี นายสมชาย ทา้วทอง 

234 มณฑลทหารบกทีB 31 นางจิตราวรรณ สีพิโรจน์ 

235 มณฑลทหารบกทีB 31 นางสุดารัตน์ สุพฒัน์ 

236 มณฑลทหารบกทีB 31 นายสมบูรณ์ นาคพนัธ์ุ 

237 โรงเรียนนครสวรรคปั์ญญานุกลู จงัหวดันครสวรรค ์ นายวนิยั อยูใ่จ 

238 โรงเรียนนครสวรรคปั์ญญานุกลู จงัหวดันครสวรรค ์ นายมานสั เรืองเวช 

239 โรงเรียนนครสวรรคปั์ญญานุกลู จงัหวดันครสวรรค ์ นางสาวนงลกัษณ์ อภยัภกัดิE  

240 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์ นางลัBนทม โรจน์บุนส่งศรี 

241 สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพิจิตร นายสุรพล รอดเรือง 

242 ตาํรวจภูธรจงัหวดัพิจิตร นายสมคิด จิตตไ์พบูลย ์

243 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นายพรเทพ บุญสอน 

244 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นายสุเทพ สีหอม 

245 โรงพยาบาลจนัทรุเบกษา พอ.บนอ. นางอมาณ ฉายสุวรรณ์ 

246 โรงพยาบาลจนัทรุเบกษา พอ.บนอ. นางเรียม วฒันกลู 
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247 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายไพฑูรย ์ส้มพลบั 

248 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายประสาร ทินวงค ์

249 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นายนิคม ดวงสร้อย 

250 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นายชยัหาญ เอีBยมมนั 

251 เรือนจาํจงัหวดัสุพรรณบุรี นายสมพงษ ์พงษสุ์วรรณ 

252 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 นายธนากร บญัชานิธิการ 

253 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 นายอุดม เทพสถิตย ์

254 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 นายอนุสรณ์ กิมแนมบุญศิลป์ 

255 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 นายสุวรรณ เรืองขจร 

256 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 นายสุเทพ พินเผอืก 

257 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 นายประเทือง เปีB ยมคลา้ 

258 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 นายชยัณรงค ์สงัเกตการณ์ 

259 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจรเขส้ามพนั จงัหวดัสุพรรณบุรี นายณรงค ์ร่มเยน็ 

260 สาํนกัชลประทานทีB 13 นางแววดาว ศรีสวสัดิE  

261 สาํนกัชลประทานทีB 13 นายสมบุญ ศรีสวสัดิE  

262 สาํนกัชลประทานทีB 13 (สาํนกัส่งนํMาท่ามะกา) นายชูชีพ สดใส 

263 สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี นายเด่น หงษเ์วยีงจนัทร์ 

264 สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดักาญจนบุรี นายอรุณ พรหมสวสัดิE  

265 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นางพนั ปูดาํ 

266 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นางลดัดา หอมทวนลม 

267 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นางชยมนท ์อินทรโอภาส 

268 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นายธีระนนัท ์ศรีประเสริฐ 

269 สาํนกังานประมงจงัหวดัราชบุรี นางจาํเริญศรี เอมวรรธนะ 

270 ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธ์ุสตัวห์นองกวาง นายสมปอง หมืBนสุนทร 

271 ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธ์ุสตัวห์นองกวาง นางแดง แซ่เฮง้ 

272 โรงพยาบาลราชบุรี นางสาวทศันา อรรถนิศา 

273 สาํนกัชลประทานทีB 14 นายนิวฒัน์ นวนไทย 

274 กองบิน 5 นางพชัราภรณ์ เกศะรักษ ์

275 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนํMาปราณ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นายณรงค ์ตรงเทีBยง 

276 วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม นางยพิุน ม่วงมะลิลยั 

277 แขวงทางหลวงภูเกต็ นายประสิทธิE  ช่วยบาํรุง 

278 สาํนกังานจงัหวดัภูเกต็ นายสมัฤทธิE  โยตาํแย 

279 สาํนกังานจงัหวดัภูเกต็ นายบุญช่วย โชคประทานทว ี

280 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเกต็ นายเกียรติ ขวญันิติวงศ ์

281 วทิยาลยัเทคนิคภูเกต็ นายวรัิช จารุวฒันสุนทร 
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282 สาํนกังานเทศบาลตาํบลอ่าวลึกใต ้จงัหวดักระบีB นายพรทิพย ์ทองแกว้เกิด 

283 ศูนยก์ารท่องเทีBยวกีฬาและนนัทนาการจงัหวดันครศรีธรรมราช นายอาํนวย อบอุ่น 

284 สาํนกับริหารพืMนทีBอนุรักษที์B 5 (นครศรีธรรมราช) นายอรุณ เกปัน 

285 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายสุชาติ สุตตเมือง 

286 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไสหร้า จงัหวดันครศรีธรรมราช นายอาํนาจ ทิศพว่น 

287 สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายขวญัชยั สถิตย ์

288 สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายไพรัตน์ พลูศรี 

289 สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายมะโน เพง็ทอง 

290 โรงพยาบาลเกาะสมุย นางเสาร์แกว้ อุระพา 

291 ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี นายทนงศกัดิE  วงศน์าเคนทร์ 

292 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัชุมพร นายกฤษณะ มรรคสินธ์ุ 

293 ศูนยก์ารท่องเทีBยวกีฬาและนนัทนาการจงัหวดัพงังา นายสุเมธ สุมาลี 

294 สาํนกัชลประทานทีB 15 นายประสาน อบเชย 

295 สาํนกังานทรัพยากรนํMาภาค 8 จงัหวดัสงขลา นายอาวธุ ดารายนตร์ 

296 สาํนกังานทรัพยากรนํMาภาค 8 จงัหวดัสงขลา นายสุวทิย ์พรหมแกว้ 

297 วทิยาลยัสารพดัช่างสงขลา นายกิจจา ปุนทะมุณี 

298 วทิยาลยัประมงสงขลาติณสูลานนท ์ นายสุรินทร์ จินดารักษ ์

299 วทิยาลยัประมงสงขลาติณสูลานนท ์ นายจกัรพงษ ์จนัทรเพท 

300 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นายสมยศ ช่วยชาตรี 

301 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางฉออ้น บุญเพช็ร 

302 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นายสมมาศ บุญทอง 

303 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นายสมหมาย แสงคง 

304 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางสาคร ณ แฉลม้ 

305 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางสุมาลี เมาะเหลม็ 

306 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางฉลวย ชูกาํเนิด 

307 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางปราณี ชยัยะจิตร 

308 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นายอรุณ ผวิทอง 

309 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางบุญยิBง สมทอง 

310 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางประสม ปานงาม 

311 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นายประทิน พนัธ์ุแกว้ 

312 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางลดัดา แกว้สวสัดิE  

313 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางดรุณี โพธิจร 

314 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นายปรีชา ขนุเพช็ร์ 

315 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นายถาวร คงสิน 

316 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางสุมาลี ภู่ภกัดี 
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317 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางมาลยัวรรณ เพช็รพยาบาล 

318 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางอจัฉรา แซ่ฮุน้ 

319 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นายเจริญ เขตอาํนวย 

320 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางสุธานนัท ์เพชรบูรณ์ 

321 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางอริสา ดวงสุวรรณ 

322 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นายอาทร เอกทตั 

323 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นายปรีชา สุขสวสัดิE  

324 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ นางสาวธวลัรัตน์ คงลาํธาร 

325 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นายถาวร ประทีปเกาะ 

326 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นายมนพ อินทโน 

327 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นางวราภรณ์ กายพนัธ์ 

328 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นายมิตร นวลศรี 

329 สาํนกังานสรรพากรพืMนทีBตรัง นางอาภรณ์ มกรพนัธ์ุ 

330 สาํนกังานสรรพากรพืMนทีBตรัง นางอารีย ์ดวงสุวรรณ 

331 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 นายโชค มีสุข 

332 สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัยะลา นายสมัพนัธ์ จนัทร์แกว้ 

333 สาํนกัชลประทานทีB 17 นายโดรอแม กาเฮะ 

334 แขวงทางหลวงนราธิวาส นายนุย้ ยอดดี 

335 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายซอมะ ปาเน๊าะ 

336 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายสะมะแอ หะมะ 

337 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายมามุ เวง้สีลา 

338 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายอคัรเดช จือยอืแร 

339 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางอุทยัรัตน์ ขานโบราณ 

340 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางวนีินาถ สุพรรณเภสชั 

341 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายมานะ ปุยพรม 

342 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จุริญ เสนาทิพย ์

343 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายประภาส แพนอ้ย 

344 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางจิราภา จัBนเพิMง 

345 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางอมร นาบุญ 

346 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายอภิชาติ แสงมณี 

347 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางดรุณี แวดอเลาะ 

348 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางเพญ็ภา กิBงแกว้ 

349 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางสุชาดา ชูเชิด 

350 โรงพยาบาลสุไหงโกลก นายดนุพงศ ์แดงสุวรรณ 

351 โรงพยาบาลสุไหงโกลก ธีรยทุธ์ จอ้นเจิม 
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352 โรงพยาบาลสุไหงโกลก นางนิศานาถ บินสาและ 

353 โรงพยาบาลสุไหงโกลก นางรอกีเยาะ ดารามานะ 

354 โรงพยาบาลสุไหงโกลก นางวรรณดี สุวรรณโรจน์ 

355 โรงพยาบาลสุไหงโกลก นางสุภทัรา สะแลแม 

356 แขวงทางหลวงปัตตานี นายแวมะรีเป็น จีนารง 

357 แขวงทางหลวงปัตตานี นายไพบูลย ์นวลเจริญ 

358 แขวงทางหลวงปัตตานี นายอุดม จนัทรัตน์ 

359 แขวงทางหลวงปัตตานี นายแจง้ จุลวรรณา 

360 แขวงทางหลวงปัตตานี นายเจริญผล แกว้ประดิษฐ 

361 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายอนุวตัร บุญนราพนัธ์ 

362 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายเจะอามะ อาบู 

363 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นายวทิยา อินทชูด 

364 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัปัตตานี นายลอ้ม ไชยสงคราม 

366 กรมประชาสมัพนัธ์ อารีย ์นาคอาจหาญ 

367 กรมประชาสมัพนัธ์ นายสมควร บวัเริง 

368 หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน (นรด.) สุรีรัตน์ วเิศษศร 

369 วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ (พบ.วพม.) นางพิมพช์นก คาํบรรลือ 

370 กรมสรรพาวธุทหารบก (สพ.ทบ.) นางอมรา สุขสระศรี 

371 กรมสรรพาวธุทหารบก (สพ.ทบ.) นายจิรเดช ม่วงกรุง 

372 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายวสูิตร เทีBยงพนูโภค 

373 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายสมชาย ชาติสมัพนัธ์ 

374 กรมพลาธิการทหารเรือ นางงามตา ขาวสอาด 

375 กรมพลาธิการทหารเรือ นางแน่งนอ้ย จนัทสอน 

376 กรมพลาธิการทหารเรือ นายมลเทียน แสงพิทกัษ ์

377 โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) นายจาํเริญ บวัแกว้ 

378 กองบญัชาการกองทพัอากาศ นางกลุพร สามปรุ 

379 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.) นายมหาดไทย พกุเผืBอน 

380 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.) นายวบูิลย ์มิดชิด 

381 กรมสวสัดิการทหารอากาศ (สก.ทอ.) นางวภิา จนัทร์หอม 

382 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร นายเสรี มีศาลา 

383 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร นายธนาศกัดิE  ศรีคาํ 

384 กรมศุลกากร นายสมชาย ศิริวฒัน์ 

385 สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ นางกาญจนา กระโจมทอง 

386 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ นายวลิาศ พรรนิกร 

387 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ นายถาวร อรัญภูมิ 



 

 
รายชื&อสมาชิก กสจ. ที&เกษยีณอายุราชการ และหน่วยงานยงัไม่นําส่งเอกสารขอรับเงนิคืน  

โปรดติดตามหน่วยงานของท่านให้รีบนําส่งเอกสารขอรับเงนิ กสจ. 

(รวมทุกหน่วยงานทั.วประเทศ ที.ยงัไม่ส่งเอกสารขอรับเงนิ กสจ.) 

 

ลาํดบั ชื&อหน่วยงาน ชื&อ - สกลุ 
1 

Page 12 of 15 

สาํนกังาน กสจ.  

388 กรมชลประทาน นายสถาพร แจ่มประเสริฐ 

389 กรมชลประทาน นางวณีา บุญกลัBน 

390 กรมชลประทาน นายอานนท ์นนัทประทุม 

391 กรมชลประทาน นายบุญเลิศ ทบัทิม 

392 กรมชลประทาน ปิยะพร กลิBนคุม้ 

393 กรมชลประทาน นางสาวสุนทรี ชมดี 

394 กรมชลประทาน รัชนี โทเรือง 

395 กรมชลประทาน นายสนอง งาเนียม 

396 กรมชลประทาน นายประทีป คา้ขาย 

397 กรมชลประทาน นายกลยทุธ จนัทร์ศรี 

398 กรมชลประทาน นายชาํนิ อินทสิทธิE  

399 กรมชลประทาน นายเฉลิม เอีBยมคุม้ 

400 กรมชลประทาน นายสืบพงษ ์เกิดรุ่ง 

401 กรมชลประทาน นายจาํนงค ์ร่มเยน็ 

402 กรมชลประทาน นายประสิทธิE  ถนอมพนัธ์ุ 

403 กรมชลประทาน นายสมพล บุตรแกว้ 

404 กรมชลประทาน นายสมาน ชุ่มเสนา 

405 กรมชลประทาน นายบาํรุง กา้นศรี 

406 กรมชลประทาน นายสุริย ์ญาติวงศ ์

407 กรมชลประทาน นายทองเพช็ร ปะวนัทะกงั 

408 กรมชลประทาน นายอนงค ์บูระพล 

409 กรมชลประทาน นายวชิิต ไชยสิงห์ 

410 กรมชลประทาน นายประภาส โภคาสุข 

411 กรมชลประทาน นายกอง วงษจ์นัทร์แดง 

412 กรมชลประทาน นายจรัญ ธรรมใจ 

413 กรมชลประทาน นายส่ง มาเจริญ 

414 กรมชลประทาน นายอินทร์ทตั จนัแกว้ 

415 กรมชลประทาน นางบุญช่วย ชูวงษ ์

416 กรมชลประทาน นายประเสริฐ ปัM นปลือ 

417 กรมชลประทาน นายณรงค ์ดว้งปลอ้ง 

418 กรมชลประทาน นายเสริม มองล่า 

419 กรมชลประทาน นายประสิทธิE  ขาํมี 

420 กรมชลประทาน นางสายยนัต ์ชา้งสีทอง 

421 กรมชลประทาน นายเจริญ หวาเกตุ 

422 กรมชลประทาน นางสมศรี ศิริศรีวรนนัท ์
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423 กรมชลประทาน นายเชน เลีBยมวลิยั 

424 กรมชลประทาน นายรวม เมืองเปรม 

425 กรมชลประทาน นายสมภพ มีทอง 

426 กรมชลประทาน นายสมร จนัทฤทธิE  

427 กรมชลประทาน นายเชน มณีรัตน์ 

428 กรมชลประทาน นางสาวสมใจ อินชิต 

429 กรมชลประทาน สาํเนียง ดีเหลือ 

430 กรมชลประทาน นายวรีเดช ขาวนุย้ 

431 กรมชลประทาน นายประคอง ชูช่วย 

432 กรมชลประทาน นางโสภา หวานเหลือ 

433 กรมชลประทาน นายธวชัชยั สาํราญรมย ์

434 กรมชลประทาน นายทองจนัทร์ อุธาดร 

435 กรมชลประทาน นายปราโมทย ์โพธิE ทอง 

436 กรมประมง นางอนญัญา สีทอง 

437 กรมประมง นายประกอบ ดีเมืองโขง 

438 กรมประมง นางประไพ รู้ระเบียบ 

439 กรมประมง นายวนัชยั แพะทอง 

440 กรมประมง นายเสรี ปองไป 

441 กรมประมง นายธนพบ หอธนเจริญ 

442 กรมประมง นายพงศสิ์น เพิBมมณีรัตน์ 

443 กรมประมง นายสุริยนัต ์คลลํMา 

444 กรมประมง นายนิวฒัน์ จิระพนัธ์ุ 

445 กรมวชิาการเกษตร นายสามารถ มัBงมีสิน 

446 กรมวชิาการเกษตร นายสาํเริง สถิตย ์

447 กรมวชิาการเกษตร นายนิวติั บาํรุงกิจ 

448 กรมวชิาการเกษตร นายสุรชยั เปรมสุข 

449 กรมวชิาการเกษตร นายสงวน หาศาสน์ศรี 

450 กรมวชิาการเกษตร นายศรีวรรณ์ ละวรรณา 

451 กรมทรัพยากรนํMา นายสนัBน แสงสีดาํ 

452 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธ์ุพืช นายพิฉตัร์ พนูสะสมทรัพย ์

453 กรมป่าไม ้ นายประจวบ อินทรสิทธิE  

454 กรมป่าไม ้ นางสาวอารีย ์ทองธรรมชาติ 

455 กรมป่าไม ้ นายณรงค ์เติมจอม 

456 กรมป่าไม ้ นายวจิิตร สจัจารักษ ์

457 กรมป่าไม ้ นายมานพ นวลสงฆ ์
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458 กรมป่าไม ้ นายวรรณพตั ปานเจริญ 

459 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ นายพจน์ เนียมขนุทด 

460 กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ นางอจัฉรียพ์ร ศิริกานนท ์

461 สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย นางสมพร หลาํเนียม 

462 กรมการพฒันาชุมชน นายชูศกัดิE  วรีะวงศ ์

463 กรมการพฒันาชุมชน นายฐานพงศ ์รวหิิรัณยกรณ์ 

464 ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นกรุณา นายสมศกัดิE  กนัตะนนัท ์

465 สาํนกังานประกนัสงัคม นางแจ่มจนัทร์ พวงพกุ 

466 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ นายสุทธิชยั สินสมสุข 

467 กรมวทิยาศาสตร์บริการ นายสมโภชน์ ดาํขาํ 

468 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นายเดช ทองนอ้ยยิBง 

469 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายสวสัดิE  แกว้อร่าม 

470 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายสมศกัดิE  ดาํดี 

471 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายทองหล่อ เกศทอง 

472 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายสุนทร พระวงษแ์จง้ 

473 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายทศพรชยั งามสอาด 

474 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายทศณรงค ์ยิMมอยู ่

475 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายมานะ นิลโถม 

476 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นางจามรี มาลยั 

477 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายวโิรช อิBมอารมณ์ 

478 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายชูชีพ ทศันา 

479 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายจาํรูญ คลอ้ยสวาสดิE  

480 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายสถิตย ์ซีมาการ 

481 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นางสาวธาลินี แคลว้กระโทก 

482 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายบญัชา ทองยอ้ย 

483 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นางวราพร สุกใส 

484 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 น.ส.บงัอร บาร์เกอร์ 

485 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายบุญส่ง ทกัษว์ฒิุพร 

486 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายพร จบักลาง 

487 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายประจบ นาคศรีโสธร 

488 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายสาํเนียง จนัทร์แสนตอ 

489 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายอินแปง เมง็คาม 

490 สาํนกังานเขตพืMนทีBการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายสญัญา โพธิE สมัฤทธิE  

491 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายบนัเทิง ปิB นทอง 

492 วทิยาลยัเทคนิคราชสิทธาราม นายสมยศ เจง็ฮัMว 
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493 วทิยาลยัสารพดัช่างพระนคร นายไตรภูมิ แกว้วงั 

494 วทิยาลยัสารพดัช่างพระนคร นายสมชาย คงคาสวสัดิE  

495 วทิยาลยัอาชีวศึกษาธนบุรี นายเกษม แสงหิงหอ้ย 

496 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นายสาํเริง ชีวะธรรม 

497 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล กองคลงั นายสฤษดิE  ทุมตะคุ 

498 มหาวทิยาลยัมหิดล บณัฑิตวทิยาลยั นางสาวอจัฉรา รอดพน้ 

499 มหาวทิยาลยัมหิดล บณัฑิตวทิยาลยั นายสายพิรุณ คุ่ยโล่ 

500 มหาวทิยาลยัมหิดล สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน นายชาติ ชา้งหล่อ 

501 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั นายสุชาติ สุประพาส 

502 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั นางวลยัพร เกิดแกว้ 

503 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั นายณรงค ์ป้อมศรี 

504 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สุรพล ผลโพธิE  

505 กรมควบคุมโรค สุรินทร์ แกว้อร่าม 

506 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ นายสุวลกัษณ์ พนัธ์ุพฤกษ ์

507 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจา้พระยา นายสอาด อินทร์โกษา 

508 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจา้พระยา นางสุนทรี วรศรี 

509 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจา้พระยา น.ส.กาญจนา บาํรุงจิตต ์

510 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจา้พระยา นายธวชั แสงอาวธุ 

511 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจา้พระยา วริยา เดชสุวรรณ 

512 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจา้พระยา นายพินิจ กิจสง่า 

513 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจา้พระยา นายศิลป์ชยั แจ่มดาว 

514 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจา้พระยา นางไพรัส อ่อนละมา้ย 

515 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจา้พระยา นางภทัราภรณ์ นพสมบูรณ์ 

516 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจา้พระยา นางกรชนก สุขใสย ์

517 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา นายสมสกลุ ภาคสุโพธิE  

518 สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา นางลดัดา สุขปาน 

519 สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา นายสุทธิพงศ ์ศรประทุม 

520 สาํนกัอาํนวยการประจาํศาลอาญา นายวฒิุพงษ ์สงวนชยั 

 


