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สาํนกังาน กสจ.  

1 ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ7าจืดปทุมธานี นายสมชาย กระจ่างศรี 

2 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นายสุวทิย ์ขวญัคุม้ 

3 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นายลือไทย อคัจนัทร์ 

4 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 นายสมศกัดิK  สุระคนัธ์ 

5 ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ7าจืดชลบุรี นางสุขสอางค ์ผาปะทะ 

6 สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรี นายประศาสน์ จนัทร์มี 

7 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี จงัหวดัชลบุรี นายแดง จนัทร์สวา่ง 

8 ฐานทพัเรือสตัหีบ นายฉลวย ผลพกัร์ 

9 สาํนกังานจงัหวดัตราด นายสมชาย สุขเกื7อ 

10 กองกาํกบัการตาํรวจนํ7า นายสุรชยั เหลก็คาํ 

11 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นายการ ประเสริฐแกว้ 

12 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 นายประทีป ศรีด่านกลาง 

13 สาํนกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัสุรินทร์ นางกรรณิกา สาํราญจริง 

14 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายพฒันะ สินธรธนกลุ 

15 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 นายเดช ศรีเลิศ 

16 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ นายสมหมาย ถาวร 

17 สาํนกัชลประทานทีC 7 (อุบลราชธานี) นางสาวจุฑารัตน์ แกว้เจริญ 

18 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี นายสญัญา เชื7อเนตร 

19 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายนิคม ใจดี 

20 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี นายวนัชยั เดชผล 

21 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี นางทิพวรรณ ดาบพล 

22 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ นางสาวนภวรรณ พรบุญ 

23 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นายสมพิศ พึCงกลาง 

24 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายสมร ไชยมาสุข 

25 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี นางนงเยาว ์พรมจนัทร์ 

26 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี นางอุบล วนัสา 

27 สาํนกังานศิลปากรทีC 9 ขอนแก่น นายบุญยงค ์ชาภูวงษ ์

28 สาํนกังานเทศบาลตาํบลโคกสาํราญ จงัหวดัขอนแก่น นายสนอง กิจเทาว ์

29 สาํนกังานเทศบาลตาํบลโคกสาํราญ จงัหวดัขอนแก่น นายชาญ ทองจีน 

30 สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม นายทว ีสุเมธ 

31 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายบุญเสริม สตัถาวะโห 

32 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม นางไสล ไกรวงษ ์

33 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม นางอ่อนจนัทร์ สมบติัหอม 

34 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม นายสมจิต สมบติัหอม 

35 ศูนยคุ์ม้ครองคนไร้ทีCพึCงจงัหวดัร้อยเอด็ นายสมทรง แก่นสุวรรณ์ 
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สาํนกังาน กสจ.  

36 สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิCงแวดลอ้มจงัหวดัร้อยเอด็ นายสามารถ ผดุงกิจ 

37 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธ์ุ นายสุนทร โยธาฤทธิK  

38 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายสุรชยั ร่องนา 

39 มหาวทิยาลยันครพนม นายเทพฤทธิK  นาคเสน 

40 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายบวัจนัทร์ ไตรยขนัธ์ 

41 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร นางอรวรรณ อุดมเลิศ 

42 สาํนกังานจงัหวดัมุกดาหาร นายชยัณรงค ์ศรีมนัตะ 

43 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับึงกาฬ นางรุ่งระว ีแสวงบุญ 

44 สาํนกัชลประทานทีC 1 (เชียงใหม่) นายถวลิ ผอ่งดี 

45 สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคทีC 8 (จงัหวดัเชียงใหม่) นายเจียมศกัดิK  ยะกนัโท 

46 สาํนกังานทรัพยากรนํ7าภาค 1 จงัหวดัลาํปาง นายเฉลิมวธุ สายจนัยรู 

47 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายเกษม ศรีแสงจา้ย 

48 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรัส แกว้คาํมา 

49 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายแดง สุธรรม 

50 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายมงคล สุขมา 

51 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายภทัราวฒิุ สุขนิสยั 

52 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จ.แม่ฮ่องสอน นายบุญรัตน์ วงษษ์า 

53 สาํนกัชลประทานทีC 3 (โครงการชลประทานอุตรดิตถ)์ นางสุภสัสราพร ชยัแจง้ 

54 สาํนกัชลประทานทีC 3 (โครงการส่งนํ7าและบาํรุงรักษาพลายชุมพล) นายจรวย พรมมา 

55 สาํนกับริหารพื7นทีCอนุรักษที์C 11 (พิษณุโลก) นายเชาว ์ชาวหนองชอน 

56 สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิCงแวดลอ้มจงัหวดักาํแพงเพชร นายสมนึก กองนคร 

57 สาํนกังานสามญัศึกษาจงัหวดักาํแพงเพชร นายศุภดิษฐ ์งามปัญญา 

58 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 นายอุดม เกิดนิยม 

59 ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธ์ุสตัวอุ์ทยัธานี นายพรชยั รักธญัการ 

60 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 นายปิC น จนัทเกษ 

61 โรงพยาบาลอุทยัธานี นางคนึงนิตย ์มิCงสุข 

62 โรงเรียนนครสวรรคปั์ญญานุกลู จงัหวดันครสวรรค ์ นายวนิยั อยูใ่จ 

63 โรงเรียนนครสวรรคปั์ญญานุกลู จงัหวดันครสวรรค ์ นายมานสั เรืองเวช 

64 โรงเรียนนครสวรรคปั์ญญานุกลู จงัหวดันครสวรรค ์ นางสาวนงลกัษณ์ อภยัภกัดิK  

65 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์ นางลัCนทม โรจน์บุนส่งศรี 

66 สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพิจิตร นายสุรพล รอดเรือง 

67 ตาํรวจภูธรจงัหวดัพิจิตร นายสมคิด จิตตไ์พบูลย ์

68 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นายพรเทพ บุญสอน 

69 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นายสุเทพ สีหอม 

70 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายประสาร ทินวงค ์
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71 เรือนจาํจงัหวดัสุพรรณบุรี นายสมพงษ ์พงษสุ์วรรณ 

72 สาํนกัชลประทานทีC 13 (สาํนกัส่งนํ7าท่ามะกา) นายชูชีพ สดใส 

73 โรงพยาบาลราชบุรี นางสาวทศันา อรรถนิศา 

74 สาํนกัชลประทานทีC 14 นายนิวฒัน์ นวนไทย 

75 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเกต็ นายเกียรติ ขวญันิติวงศ ์

76 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 นายสุชาติ สุตตเมือง 

77 สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นายขวญัชยั สถิตย ์

78 โรงพยาบาลเกาะสมุย นางเสาร์แกว้ อุระพา 

79 ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี นายทนงศกัดิK  วงศน์าเคนทร์ 

80 สาํนกัชลประทานทีC 15 นายประสาน อบเชย 

81 โรงพยาบาลหาดใหญ่ นายถาวร ประทีปเกาะ 

82 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 นายโชค มีสุข 

83 สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัยะลา นายสมัพนัธ์ จนัทร์แกว้ 

84 สาํนกัชลประทานทีC 17 นายโดรอแม กาเฮะ 

85 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายซอมะ ปาเน๊าะ 

86 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายสะมะแอ หะมะ 

87 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายมามุ เวง้สีลา 

88 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายอคัรเดช จือยอืแร 

89 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางเพญ็ภา กิCงแกว้ 

90 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายอนุวตัร บุญนราพนัธ์ 

91 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นายวทิยา อินทชูด 

92 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัปัตตานี นายลอ้ม ไชยสงคราม 

93 สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี นายพนม แกว้อาํพนัธ์ 

94 กรมประชาสมัพนัธ์ นายสมควร บวัเริง 

95 หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน (นรด.) สุรีรัตน์ วเิศษศร 

96 วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ (พบ.วพม.) นางพิมพช์นก คาํบรรลือ 

97 กรมสรรพาวธุทหารบก (สพ.ทบ.) นายจิรเดช ม่วงกรุง 

98 กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) นายวสูิตร เทีCยงพนูโภค 

99 กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) นายสมชาย ชาติสมัพนัธ์ 

100 โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) นายจาํเริญ บวัแกว้ 

101 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.) นายมหาดไทย พกุเผืCอน 

102 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.) นายวบูิลย ์มิดชิด 

103 กรมสวสัดิการทหารอากาศ (สก.ทอ.) นางวภิา จนัทร์หอม 

104 กรมศุลกากร นายสมชาย ศิริวฒัน์ 

105 สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ นางกาญจนา กระโจมทอง 
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106 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ นายวลิาศ พรรนิกร 

107 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ นายถาวร อรัญภูมิ 

108 กรมชลประทาน นายบุญเลิศ ทบัทิม 

109 กรมชลประทาน นางสาวสุนทรี ชมดี 

110 กรมชลประทาน นายสนอง งาเนียม 

111 กรมชลประทาน นายประทีป คา้ขาย 

112 กรมชลประทาน นายชาํนิ อินทสิทธิK  

113 กรมชลประทาน นายเฉลิม เอีCยมคุม้ 

114 กรมชลประทาน นายสมาน ชุ่มเสนา 

115 กรมชลประทาน นายอนงค ์บูระพล 

116 กรมชลประทาน นายวชิิต ไชยสิงห์ 

117 กรมชลประทาน นายประภาส โภคาสุข 

118 กรมชลประทาน นายกอง วงษจ์นัทร์แดง 

119 กรมชลประทาน นายณรงค ์ดว้งปลอ้ง 

120 กรมชลประทาน นายเสริม มองล่า 

121 กรมชลประทาน นายเจริญ หวาเกตุ 

122 กรมชลประทาน นายสมภพ มีทอง 

123 กรมชลประทาน นายเชน มณีรัตน์ 

124 กรมชลประทาน นายวรีเดช ขาวนุย้ 

125 กรมชลประทาน นายทองจนัทร์ อุธาดร 

126 กรมประมง นางอนญัญา สีทอง 

127 กรมประมง นายประกอบ ดีเมืองโขง 

128 กรมประมง นายธนพบ หอธนเจริญ 

129 กรมประมง นายพงศสิ์น เพิCมมณีรัตน์ 

130 กรมประมง นายสุริยนัต ์คลลํ7า 

131 กรมวชิาการเกษตร นายสุรชยั เปรมสุข 

132 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธ์ุพืช นายพิฉตัร์ พนูสะสมทรัพย ์

133 กรมป่าไม ้ นายประจวบ อินทรสิทธิK  

134 กรมป่าไม ้ นางสาวอารีย ์ทองธรรมชาติ 

135 กรมป่าไม ้ นายมานพ นวลสงฆ ์

136 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ นายพจน์ เนียมขนุทด 

137 สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย นางสมพร หลาํเนียม 

138 ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายบา้นกรุณา นายสมศกัดิK  กนัตะนนัท ์

139 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ นายสุทธิชยั สินสมสุข 

140 กรมวทิยาศาสตร์บริการ นายสมโภชน์ ดาํขาํ 
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141 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 นายเดช ทองนอ้ยยิCง 

142 สาํนกังานเขตพื7นทีCการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นายสมศกัดิK  ดาํดี 

143 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายบนัเทิง ปิC นทอง 

144 วทิยาลยัเทคนิคราชสิทธาราม นายสมยศ เจง็ฮั7ว 

145 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นายสาํเริง ชีวะธรรม 

146 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล กองคลงั นายสฤษดิK  ทุมตะคุ 

147 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ นายสุวลกัษณ์ พนัธ์ุพฤกษ ์

148 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา นายสมสกลุ ภาคสุโพธิK  

149 สาํนกัอาํนวยการประจาํศาลอาญา นายวฒิุพงษ ์สงวนชยั 


