
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 1 นำงสุรีย์ ทินกร
2 นำงสำวสุธำสินี กุศลสร้ำง

กรมประชำสัมพันธ์ 3 นำงลินดำ รัถยะกุล
4 นำงสำวสนิฎำ ปำนคงคำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 5 นำงสำวจรัสศรี ผดุงผล
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 6 ร้อยโท มำนพ อเนกวณิช

7 นำงศุภนิจ สวัสดี
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 8 นำยดุลยโสภำค ใจวงษ์
ส ำนักงบประมำณ 9 นำงสำวเภตรำ บูรณสิน

10 นำงสำวจิรำพรรณ มะลิทอง
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ 11 นำยสิโรตม์ บุญประเสริฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 12 นำงสำววรรณำ เจริญพลนภำชัย

13 นำงสำวศิริเพ็ญ ข ำท่ำมอญ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 14 นำงวำสนำ ด้วงดี

15 นำยธนกฤต วิเศษมณี
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 16 นำงพรทิพย์ ลีรโกเมศมำศ
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 17 นำงภำวิณำ อัศวมณีกุล

18 นำยสุธัมมะ ธรรมศักด์ิ
ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 19 นำงพูนสุข โพธ์ิศรี

20 นำงสำวนำฏยำ ศิริวิลำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 21 นำงจินจณำ โอสถธนำกร

22 นำยนันทวุฒิ อักษรแก้ว
ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ 23 นำยธันยำ จรูญสมำธิศักด์ิ
ส ำนักงำนขับเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ 24 นำงคีตยำ ฮูเวอร์
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

รายช่ือข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2565
แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลงวันท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ. 2566
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ส านักนายกรัฐมนตรี
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 25 นำยสุรพงศ์ อ่องประกฤษ
กรมธนำรักษ์ 26 นำงทิพำพรรณ อ่ิมสุ่น

27 นำงปิยพรรณ  สุขสมบัติ 
กรมบัญชีกลำง 28 นำงสำวทักษพร รักอยู่

29 นำงสำวศิริกัญญำ รุนประโคน
กรมศุลกำกร 30 นำงสำวส ำรวย นุ่มศรี

31 นำงสำววำสนำ สิทธิยำนันท์
32 นำงจันทร์ทร อำศัยสุข

กรมสรรพสำมิต 33 นำยภำคภูมิ ตันธนศรีกุล
34 นำยถำพร ชำวข้ำวไร่
35 นำงสำวสุพรรษำ เตชะวงศ์

กรมสรรพำกร 36 นำงกมลรัตน์ สังข์สุวรรณ
37 นำยชำติชำย เจริญศักด์ิ
38 นำงก่ิงแก้ว ปรัชญำเมธี
39 นำงสำวรัชฎำ เหลำหอม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 40 นำยศุภโชค วุฒิศักด์ิศิลป์
ส ำนักงำนบริหำรหนี สำธำรณะ 41 นำงสำวสุธำวรรณ วรรณสุกใส
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 42 นำงสำวกำญจนำ ตั งปกรณ์

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 43 นำงศิริวรรณ เหลืองวิชชเจริญ
44 นำยเอกรินทร์ รำษฎรยินดี

กรมกำรกงสุล 45 นำงสำวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล
กรมพิธีกำรทูต 46 นำงสำวณัฐริกำ ไชยะเดชะ
กรมยุโรป 47 นำยภำษิต จูฑะพุทธิ
กรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 48 นำงสำวรัชชภรณ์ ศรีสว่ำง
กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย 49 นำงสำวสุทธำทิพย์ วำทิตต์พันธ์ุ
กรมสำรนิเทศ 50 นำยโยธิน บุญหล้ำ
กรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ 51 นำยมนตรี นำทธนนันท์
กรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้ 52 นำงสำวศิริกำญจน์ ใจค ำ
กรมอำเซียน 53 นำงสำวธิดำ สุขีลำภ

กระทรวงการคลัง

 กระทรวงการต่างประเทศ
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กรมเอเชียตะวันออก 54 นำงสำวธัญมน อินทะชัย
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ 55 นำยชำครีย์นรทิพย์ เสวิกุล
กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 56 นำงสำวปนัดดำ ริคำรมย์

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 57 นำงสำวณนันท์ สินธุศิริ
กรมพลศึกษำ 58 ร้อยเอกหญิง ปวีณำ ทองสุก
กรมกำรท่องเท่ียว 59 นำงสำวอัญชุลี ทรัพย์เรืองศรี
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 60 นำยนรินทร์ แสงศรีจันทร์

61 นำงอำรุณี วงค์พุ่ม

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม 62 นำงสำวนพรัตน์ กอวัฒนำกุล
และควำมม่ันคงของมนุษย์ 63 นำงสำววันดี ตรียศสิน
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 64 นำงอนงค์นำฏ เมธีกุล

65 นำยชุมพร ฌำนอนันต์
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 66 นำงสำวพัชรี ศุภดิษฐ์

67 นำยอนันต์ วัดแช่ม
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 68 นำงศิริรัตน์ กำญจน์ก ำธร

69 นำงสุนันท์ กรรณำริก
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 70 นำงสำวสิริณัฏฐ์ อ่อนไสว

71 นำยอำทิตย์ ปัญญำวงค์
กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 72 นำงดวงพร จันทร์เต็มดวง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 73 นำยยุทธภูมิ ประสมทรัพย์
74 นำยกิตติชัย ค ำขันธ์

กรมชลประทำน 75 นำยสุรชำติ มำลำศรี
76 นำยชลเทพ ทำตรี
77 นำงสำวณัฐนรี ช้วนรักธรรม
78 นำยสมเดช บรรดำศักด์ิ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 79 นำงสำวขนิษฐำ หม่ืนศรี
80 นำงสำวภำณีณัฏฐ์ ตันพิบูลย์

 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมประมง 81 นำงวรรณวิภำ สุวรรณรักษ์
82 นำยส ำรำญ ประยูร

กรมปศุสัตว์ 83 นำยอ ำพล วริทธิธรรม
84 นำยชัยโรจน์ โพธ์ิเจริญ
85 นำงสำวหทัยรัตน์ ฉันโทวุฒิ

กรมพัฒนำท่ีดิน 86 นำยรัตนชำติ ช่วยบุดดำ
87 นำงจันจิรำ แสงสีเหลือง

กรมวิชำกำรเกษตร 88 นำงสำวชลธิชำ รักใคร่
89 นำยสังคม สุขเวชกิจ

กรมส่งเสริมกำรเกษตร 90 นำยศตนัน พรรณอภัยพงศ์
91 นำงสำวปิยำณี เสนทอง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 92 นำงสำวบุษยมำศ หนูชม
93 นำงสำววรนรินร์ อิ มทับ

ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 94 นำยเทพนม สมควร
95 นำงสำวมธุรดำ ภูธรรมมำ

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 96 นำยกิตติเกษม น่ิมสะอำด
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 97 นำงสุจำรีย์ พิชำ

98 นำยกฤช เอ่ียมฐำนนท์
กรมกำรข้ำว 99 นำงสำวเบญจวรรณ พลโคต

100 นำยนรภัทร ศรีษะนอก
กรมหม่อนไหม 101 นำงสำววันทนำ ทองเล่ม

102 นำยสุรชัย คุณล้ำน
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 103 นำยอนุชิต สุขนรินทร์

104 นำยปริญญำ อินทรเจริญ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 105 นำยวรำยุ ประทีปะเสน
106 นำงสำวดวงพร เปรมช่ืน

กรมกำรขนส่งทำงบก 107 นำงสำวกอบกุล อินทรัตน์
108 นำยฐำกูร แก้วใส

กรมเจ้ำท่ำ 109 นำยวัชรพงษ์ สิมมำทอง
110 นำยภำณุมำศ ยอดเถ่ือน

 กระทรวงคมนาคม
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กรมท่ำอำกำศยำน 111 นำงสำวรงรอง พวงสำยใจ
112 นำยอุดร สุขชม

กรมทำงหลวง 113 นำยสุกิจ ยินดีสุข
114 นำยถิรเดช ศิลำโรจน์
115 นำยสิทธิพร จันทะสำร

กรมทำงหลวงชนบท 116 นำยโกศล จันมนฑำ
117 นำยโกศล สุขสวัสด์ิ

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร 118 นำยสมชำย ภูนำสี
กรมกำรขนส่งทำงรำง 119 นำยทยำกร จันทรำงศุ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 120 นำยโชคชัย สมนึก
และส่ิงแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ 121 นำยอำวีระ ภัคมำตร์

122 นำยบัญชำ ขุนสูงเนิน
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง 123 นำยวินัย บุญล้อม

124 นำยปำนศักด์ิ ซินพรมรำช
กรมทรัพยำกรธรณี 125 นำงสำวดุรณี เจนใจ

126 นำยมำนะ รักบ ำรุง
กรมทรัพยำกรน  ำ 127 นำงกำนดำ คูประเสริฐ

128 นำงสำวพัชรพรรณ บ ำรุงพำณิชย์
กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล 129 นำยจิรทีปต์ ยศม้ำว

130 นำงสำวอรวรรณ สำมำรถ
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 131 นำยวีรนิต ฐำนสุพร
กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม 132 นำงทัดทรวง สุขสว่ำง
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 133 นำงอัญชลี ศรีเงินยวง

134 นำยสมคิด จันทรคำต
135 นำยปฐมทัศน์ วงศ์เขียวเดชำกุล

กรมป่ำไม้ 136 นำยอภิรักษ์ ทหรำนนท์
137 นำงดุรณี บุญถึง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 138 นำยศรัลก์ โคตะสินธ์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 139 นำงสำวเกศินี ทองชูศักด์ิ
กรมอุตุนิยมวิทยำ 140 นำยวันเฉลิม เพ็ชรสุวรรณ

141 นำยสรำวุธ ยงค์พิทักษ์วัฒนำ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 142 นำยประวิทย์ บรรจง

143 นำงพนิดำ พูลพังงำ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน 144 นำงสำวกำนต์นลิน ธีรรัตนำนนท์
กรมเชื อเพลิงธรรมชำติ 145 นำยพิพัฒน์ จิรพงศ์พิพัฒน์
กรมธุรกิจพลังงำน 146 นำยเศรณี แสงบุญ
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 147 นำยสมชำติ ตั งลิขสิทธ์ิ

148 นำงสำวพีรำยำ ศิริพุฒ
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 149 นำงสำวศุภัชญำ ชนชนะชัย

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 150 นำงสำวจำรุนันท์ เนติวิเชียร
151 นำงสำวลัดดำวัลย์ ทองประดับ

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 152 นำงสำวกุลริศำ หมอนสอำด
153 นำงสำวสุนันท์ ขันธ์แก้ว

กรมกำรค้ำภำยใน 154 นำยธเรศ ยศอำลัย
155 นำยสุเมธ อุยะศิริ

กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 156 นำงสำวทัศนีย์ เกิดบัว
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 157 นำงสำวสวลี บุญชู

158 นำงรัชวรรณ จินดำวัฒน์
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 159 นำยชลกร พีรคุปต์

160 นำงสำวจุรีรัตน์ อ่องลออ
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 161 นำยพรวิช ศิลำอ่อน

162 นำงสำวอุษำศรี เขียวระยับ
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 163 นำงสำวรัชดำ เกตุสุวรรณ์

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 164 นำยวีระชัย ประเสริฐโส
165 นำยศิริพงศ์ อริยสุนทร

กรมกำรปกครอง 166 นำยประคอง มหำไวย
167 นำยเกรียงไกร เตชะวรำงกุล

กรมกำรพัฒนำชุมชน 168 นำงจันทิมำ โจนส์
169 นำงสำวณัฐพัชร์ แสงทอง

กรมท่ีดิน 170 นำงตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์
171 นำยสงกรำนต์ วรรณรัตน์

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 172 นำยรัฐธิปัตย์ ปำงวัชรำกร
173 นำยกิตติบดี ชินโคตรพงศ์

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 174 นำงฤชุมำน ฐำนสุพร
175 นำยวิโรจน์ พุ่มพวง

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 176 นำงสำวลัดดำวรรณ น้อยอรุณ
177 นำยธณำวุธ เหล่ำเจริญพำณิชย์

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 178 นำงสำวอทิตยำ ทองบุญ
179 นำยธวัชชัย พลำมิตร

กรมคุมประพฤติ 180 นำยนิยม สีสด
181 นำงสำวสำวิตรี ชำญณรงค์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 182 นำงสำววิรัลยำพัชร์ ธนะพิทักษ์สุข
กรมบังคับคดี 183 นำงสำวพำทิศ ประสิทธิแสง

184 นำยณรงค์ฤทธ์ิ สุขโข
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 185 นำยคมกฤษณ์ แสงจันทร์

186 นำยวรพันธ์ แสงทอง
กรมรำชทัณฑ์ 187 นำยสมภพ รุจจนเวท

188 นำงสำววรรณำ ทองใบ
189 นำงสำวประณต สมิตัย
190 นำยทนำวุธ ทุ่งพรวญ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 191 นำยวรรณชัย พรหมรักษ์
192 นำงสำวพยุง มะโหฬำร

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม
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ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 193 นำงสำวศิรินุช ศรีเมือง
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 194 นำงสำวพิณผกำ สุคชเดช
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 195 นำงจีระพรรณ กำญจนประดิษฐ์
และปรำบปรำมยำเสพติด

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 196 นำยนำฏรำช ธงศรี
197 นำยนคร วังพิมูล

กรมกำรจัดหำงำน 198 นำงส ำรำญ หมอนทอง
199 นำยสนุน ปำนทอง

กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 200 นำยสมเกียรติ ขวัญแก้ว
201 นำยอนุชำ แก้วเรือง

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 202 นำยปณิธำน แก้วเซ่ง
203 นำงสำวนุชจรีย์ อินนุพัฒน์

ส ำนักงำนประกันสังคม 204 นำงปณิดำ รัตนสุวรรณกุล
205 นำงนิตยำ ขุนศักด์ิ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 206 นำยธีรพันธ์ เชื อข้ำวซ้อน
กรมกำรศำสนำ 207 นำยอนุชำ หะระหนี
กรมศิลปำกร 208 นำยพรธรรม ธรรมวิมล

209 นำงสำวสุภำพร สันตะโยธิน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 210 นำงสำวกิตติพร ใจบุญ

211 นำยจตุพล หน่อแก้ว
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 212 นำงสำวนิตยำ เขมะชัยเวช
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 213 นำงละออ แก้วสุวรรณ

214 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปภำอร แก้วสว่ำง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 215 นำยชำญวุฒิ วงศ์เพ็ง
216 นำงจีรนันท์ เพ่งพินิจ
217 นำยนภมณฑล สิบหม่ืนเป่ียม

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงแรงงาน
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน 218 นำงสำวพัชรกันย์ เมธำอัครเกียรติ
219 นำยจักรพงษ์ วงค์อ้ำย
220 นำยสุทัศน์ พนุมรัมย์
221 นำยสุทธิพงศ์ เขียวศร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 222 นำยณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
223 นำงลักษมี มณีสุธรรม

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 224 นำงประวีณำ อัสโย

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 225 นำยอนำวิล อมรเดชำกุล
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 226 นำยไกรฤกษ์ ตันถำวร
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 227 นำงสำวจิรสำ กรงกรด

228 นำงสำววรำภรณ์ ศรีชำย
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 229 นำยศุภกร มณีนิล
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 230 นำยณรงค์เวทย์ บุญเต็ม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 231 รองศำสตรำจำรย์รัตติกรณ์ จงวิศำล

232 นำงรวิภำ สัจจำพิทักษ์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 233 นำยวศิน พุทธำรี

234 นางอภิญญา บินซัน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 235 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรรยำ จิระประดิษฐำ

236 นำงสำวชุติกำญจน์ บุตรพรม
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 237 นำงสำวนิภำพรรณ ลี ตระกูล

238 ว่ำท่ีร้อยตรี ภำณุ ป่ินมำศ
มหำวิทยำลัยทักษิณ ๒๓๙ นำยธรรมปพน ธรรมเดช
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ๒๔๐ นำยจิตติพัฒน์ สงวนสิน

๒๔๑ นำงโสภำ อยู่เปรม
มหำวิทยำลัยนเรศวร ๒๔๒ รองศำสตรำจำรย์สุวรรณี อุทัยแสงสุข

๒๔๓ นำงประดับเดือน ทองเชื อเชิญ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ๒๔๔ รองศำสตรำจำรย์อดิศร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ๒๔๕ รองศำสตรำจำรย์รุ่งนภำ แซ่เอ็ง
มหำวิทยำลัยมหิดล ๒๔๖ รองศำสตรำจำรย์สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

๒๔๗ นำงสำวสุกัญญำ โควำวิเศษสุต

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ๒๔๘ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นริศ สินศิริ
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ๒๔๙ นำยสมใจ ปงหำญ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ๒๕๐ นำงอ ำไพ อุดมสุด
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ ๒๕๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บัญชำ รัตนีทู
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ๒๕๒ รองศำสตรำจำรย์ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์

๒๕๓ นำงรัตนำ ช้ำงเยำว์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 254 รองศำสตรำจำรย์ชูชำติ ปิณฑวิรุจน์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 255 นำงตวงพร ชินณะรำศรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 256 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณชัย วรรณสวัสด์ิ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 257 นำยชำญชัย บุญคุ้ม

258 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี ๒๕๙ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังรอง  งำมศิริ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ๒๖๐ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ ชะอุ่มผล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ๒๖๑ รองศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ จำรุอริยำนนท์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ๒๖๒ นำงกนกวรรณ พวงลังกำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ๒๖๓ รองศำสตรำจำรย์ดวงใจ บุญกุศล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี ๒๖๔ รองศำสตรำจำรย์ทองเจือ เขียดทอง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ๒๖๕ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริชัย โสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ๒๖๖ รองศำสตรำจำรย์พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช ๒๖๗ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมรักษ์ รอดเจริญ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ๒๖๘ รองศำสตรำจำรย์ณรงค์วัฒน์ ม่ิงมิตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ๒๖๙ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวมินทร์ ประชำนันท์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ๒๗๐ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวพัชร วุฒิเสน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ๒๗๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ๒๗๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ว่ำท่ีเรืออำกำศตรี บัญชำ ส ำรวยร่ืน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ๒๗๓ นำงจุฑำมำศ ทะแกล้วพันธ์ุ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ๒๗๔ นำงใกล้รุ่ง เกตะวันดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ๒๗๕ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธวัชชัย ทุมทอง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ๒๗๖ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สนิท ตีเมืองซ้ำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ๒๗๗ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกสรี ลัดเลีย

๒๗๘ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำสนำ พิทักษ์ธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ๒๗๙ นำยพรชัย ผำดไธสง
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 280 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยฝน เสกขุนทด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง ๒๘๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิยดำ เหล่มตระกูล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ๒๘๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วีณำ พรหมเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ๒๘๓ รองศำสตรำจำรย์อรสำ จรูญธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ๒๘๔ นำงอุดมพร บุตรสุวรรณ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ๒๘๕ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทรพร ภักดีฉนวน
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ๒๘๖ นำยวิโรจน์ เทพบุตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ๒๘๗ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนันตชัย เอกะ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี ๒๘๘ นำยศักดำ ศิริพันธ์ุ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ๒๘๙ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรียำ โชติกลำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ๒๙๐ นำยศิลปชัย เจริญ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๙๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิมผกำ ธรรมสิทธ์ิ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี ๒๙๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุปิยำ ทำปทำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ ๒๙๓ นำยวินัย อวงพิพัฒน์

๒๙๔ นำงสำวอรอนงค์ สรรเสริญ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ๒๙๕ รองศำสตรำจำรย์กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

๒๙๖ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิศำกร สิงหเสนี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ๒๙๗ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐพงศ์ พันธุนะ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ ๒๙๘ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีสมร ผ่องพุฒิ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ๒๙๙ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติ พิมเสน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ๓๐๐ นำงนนทลี บุญทัด กำรุณยศิริ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ๓๐๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คณำธิป จิระสัญญำณสกุล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ๓๐๒ ผู้ช่วยศำสตรจำรย์นิศรำ จันทร์เจริญสุข

๓๐๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนนท์ น ำอิน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ๓๐๔ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชเวง สำรคล่อง

๓๐๕ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รุ่งทิพย์ เกษตรสิงห์
สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ๓๐๖ รองศำสตรำจำรย์สันติ หวังนิพพำนโต
สถำบันวิทยำลัยชุมชน ๓๐๗ นำยชัยพร พุ่มประพำฬ

๓๐๘ นำงสำวณัฐิดำ จิตตะปัญญำ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ๓๐๙ นำยปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี
๓๑๐ นำงมยุรี เอ่ียมเจริญ

กระทรวงสาธารณสุข
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กรมกำรแพทย์ ๓๑๑ นำยวีรวัต อุครำนันท์
๓๑๒ นำยธนบูรณ์ วรกิจธ ำรงค์ชัย
๓๑๓ นำยธรรมปพน พุทธค ำ
๓๑๔ นำยสุรพจน์ ยงค์ตระกูล

กรมควบคุมโรค ๓๑๕ นำงนงนุช ตันติธรรม
๓๑๖ นำงจันจิรำ อ้นจ ำลอง
๓๑๗ นำยเพชร์ พงศ์แพทย์

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ๓๑๘ นำยนันทศักด์ิ โชติชนะเดชำวงศ์
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ๓๑๙ นำยชัยพัฒน์ ธิตะจำรี

๓๒๐ นำงปำริฉัตร ลักขณำ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ๓๒๑ นำยนฤดล อ่วมสุข

๓๒๒ นำยอัครพล คุรุศำสตรำ
กรมสุขภำพจิต ๓๒๓ นำงสำวศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์

๓๒๔ นำยกนกศักด์ิ ศักด์ิค ำแหง
๓๒๕ นำงบุณฑริกำ ชินชัย

กรมอนำมัย ๓๒๖ นำงสำวจริยำ อินทรรัศมี
๓๒๗ นำยนิคม ศรีเงินถม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ๓๒๘ นำงขนิษฐำ ตันติศิรินทร์
๓๒๙ นำยทรงศักด์ิ วิมลกิตติพงศ์

สถำบันพระบรมรำชชนก 330 นำงสำวศุกร์ใจ เจริญสุข
331 นำงรัศมี สุขนรินทร์

 กระทรวงอุตสาหกรรม
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 332 นำงสำวชลำริน นิลพิฤกษ์
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 333 นำงสำวอุษณีย์ นำคะภำกร

334 นำงสำวฐิติมำ มีศรี
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 335 นำยวัชรุน จุ้ยจ ำลอง

336 นำยนิพิฐพนธ์ โอภำวัฒนะ
กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่ 337 นำยสกล อนันต์วณิชย์ชำ

338 นำยอนุชิต สุขเจริญพงษ์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำย 339 นำยธวัช หะหมำน
ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 340 นำงสำวอำภัสสร สุกใส

341 นำยอนุรักษ์ ชัยวิเชียร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 342 นำยอนุชิต บุญจันทร์คง
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ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 343 นำยชิษณุพงศ์ แฉล้มรัมย์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำน 344 นำงสำวตุ๊กตำ อุนอก
โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ ๓๔๕ นำงสำวกนกพร ช่ืนใจดี
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ๓๔๖ พันต ำรวจเอก อภิสัณห์ หว้ำจีน

๓๔๗ พันต ำรวจเอก เนติ วงษ์กุหลำบ
๓๔๘ พันต ำรวจเอก จักริน พิริยะจิตตะ
๓๔๙ พันต ำรวจโท วิทย์ธวัช ทองไถ่ผำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม ๓๕๐ นำงสำววรรณฉวี ชื นจะบก
กำรทุจริตในภำครัฐ ๓๕๑ นำยวศิน บุณยรัตพันธ์ุ
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ๓๕๒ นำยสรรเพชญ แสงเนตรสว่ำง

๓๕๓ นำงสำวอรวรรณ นำคแจ้ง
ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๓๕๔ นำงสำวสุทธินี สุวรรณมณี

 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
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 จังหวัด
กระบ่ี
โรงพยำบำลกระบ่ี ๓๕๕ นำยสุรัตน์ ตันติทวีวรกุล
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ๓๕๖ นำยสมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์
โรงพยำบำลกระบ่ี ๓๕๗ นำงพำณี ตำวัน
กาญจนบุรี
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอด่ำนมะขำมเตี ย ๓๕๘ นำยสมบูรณ์  แผนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ๓๕๙ นำยชยันต์  เพชรศรีจันทร์
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด ๓๖๐ นำยเอกศักด์ิ  เศรษฐพิศำล
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด ๓๖๑ นำงสำววิบูลย์ลักษณ์  ศุภเอม
กาฬสินธ์ุ
โรงเรียนสมสะอำดพิทยำสรรพ์ ๓๖๒ นำยสุพรรณ์  แก้วนิสสัย
โรงพยำบำลกำฬสินธ์ุ ๓๖๓ นำยศิวบูลย์  ชัยสงครำม
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด ๓๖๔ นำยโรมรัก  ภูหวล
สถำนีต ำรวจภูธรห้วยเม็ก ๓๖๕ พันต ำรวจโท พงษ์เทพ  ยลอนันต์
ก าแพงเพชร
ส ำนักงำนคลังจังหวัด ๓๖๖ นำงสำวประภำ หลงบิดำ
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอปำงศิลำทอง ๓๖๗ นำยชัยยุทธ พุทธิจุน
โรงพยำบำลก ำแพงเพชร ๓๖๘ นำงสำววันดี ใจแสน
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด ๓๖๙ นำยศรัณย์พร วิไลรัตน์
ขอนแก่น
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสีชมพู ๓๗๐ นำยศักด์ิดำ ต้นคชสำร
โรงพยาบาลหนองเรือ ๓๗๑ นำยชุมพจน์ วรธรำกุล
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ๓๗๒ นำยประจวบ ศิริภักด์ิ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ๓๗๓ นำงพชรพร ครองยุทธ
จันทบุรี
โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ ๓๗๔ นำยธีรพงศ์ ตุนำค
โรงเรียนบ้ำนช่องกะพัด ๓๗๕ นำยศุภณัฏฐ์ ปรำนต์ชนิษฎำ
กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง ๓ ๓๗๖ พันต ำรวจโทหญิง ธรรม์มยุรำ สุรัติสุพพัต



ส่วนราชการ ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล

ฉะเชิงเทรา
ต ำรวจธูธรจังหวัด ๓๗๗ พันต ำรวจเอก กิตติสัณห์ ชะนะ
โรงพยำบำลแปลงยำว ๓๗๘ นำงอำภรณ์ วงษ์ภำษ
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๑ ๓๗๙ นำงเจือศรี พูนพิพัฒน์
ชลบุรี
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอพำนทอง ๓๘๐ นำยปรัตรวีร์ วิจบ
สถำนีต ำรวจภูธรพนัสนิคม ๓๘๑ พันต ำรวจเอก ถำวร นำใจเย็น
โรงเรียนบ้ำนหุบบอน ๓๘๒ นำยธีระยุทธ แสงสุริยจันทร
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ๓๘๓ นำงสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล
ชัยนาท
โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร ๓๘๔ นำยถำวร สำยสวรรค์
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด ๓๘๕ นำยศิลป์ชัย มีฤทธ์ิ
โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร ๓๘๖ นำยค ำรณ แฟงฟ้อย
ชัยภูมิ
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองชัยภูมิ ๓๘๗ นำยวรศิษย์ พุฒจีบ
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ ๓๘๘ นำงสำวอ้อยใจ ค ำบุญเรือง
สถำนีต ำรวจภูธรบ้ำนเขว้ำ ๓๘๙ พันต ำรวจเอก อำนุภำพ ผิวอ่อน
โรงพยำบำลชัยภูมิ ๓๙๐ นำยธนิศศักด์ิ ทวีโคตร
ชุมพร
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต ๑ ๓๙๑ นำยศักด์ิสิทธ์ิ แร่ทอง
โรงพยำบำลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ๓๙๒ นำยอนันต์ พรมำตำ
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอท่ำแซะ ๓๙๓ นำงสำวณัทฐิมำ สุขเสวียด
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง ๓๙๔ นำงสำวพนิตนันท์ พุ่มประพันธ์
เชียงราย
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่สรวย ๓๙๕ นำยอุดม ปกป้องบวรกุล
โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ ๓๙๖ นำยจุลพงศ์ อจลพงศ์
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๓ ๓๙๗ นำยไชยรัตน์ จินะรำช
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเชียงของ ๓๙๘ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง หทัยรัตน์ ปิงค ำ
เชียงใหม่
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสันก ำแพง ๓๙๙ นำยภิญโญ พัวศรีพันธ์ุ
โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย ๔๐๐ นำยมงคล ปัญญำรัตน์
โรงเรียนบ้ำนมูเซอ ๔๐๑ นำยนรำธิป อินทรปัญญำ
โรงพยำบำลนครพิงค์ ๔๐๒ นำงสำวฟองแก้ว บัวลูน
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ตรัง
ส ำนักงำนจังหวัด ๔๐๓ นำงสำวณัฐยำน์ ทวีวงศ์
วิทยำลัยกำรอำชีพปะเหลียน ๔๐๔ นำยเฉลิมศักด์ิ ทองเนื ออ่อน
โรงพยำบำลตรัง ๔๐๕ นำงรัศณี เจริญกุล
ตราด
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ๔๐๖ นำงสุภำวดี อำยุเจริญ
โรงพยำบำลตรำด ๔๐๗ นำยวิทยำ สุริโย
ส ำนักงำนจังหวัด ๔๐๘ นำยธรินทร์ นวลฉวี
ตาก
โรงเรียนชุมชนบ้ำนพบพระ ๔๐๙ นำยภูรินท์ ชนิลกุล
โรงพยำบำลสำมเงำ ๔๑๐ นำยปุริฉัตร ย่ิงรังสรรค์
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ๔๑๑ นำงมัลลิกำ จีนหลักร้อย
นครนายก
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองนครนำยก ๔๑๒ นำยหมวดเอก ปพนศักด์ิ ขันติชัยมงคล
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ๔๑๓ นำงรุ่งนภำ บุญเขียน
ส ำนักงำนประมงจังหวัด ๔๑๔ นำยอนิวรรตน์ สมชีวิตำ
นครปฐม
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด ๔๑๕ นำยพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรำกุล
โรงพยำบำลนครปฐม ๔๑๖ นำยวีระเดช เฉลิมพลประภำ
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด ๔๑๗ นำงสำวอรพร คัมภีรศำสตร์
โรงเรียนรำชินีบูรณะ ๔๑๘ นำงสำวิตรี สุริยำวงษ์
นครพนม
โรงเรียนบ้ำนเหล่ำพัฒนำ ๔๑๙ นำงค ำป่ิน ทีสุกะ
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด ๔๒๐ นำยจักรประพันธ์ ป้อมศรี
ส ำนักงำนจังหวัด ๔๒๑ นำยณัฐพล สุริยนต์
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ๔๒๒ นำงสำวภำวินี ตุวยำนนท์
นครราชสีมา
วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ ๔๒๓ นำงจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอคง ๔๒๔ นำยอนัน โกนสันเทียะ
เรือนจ ำอ ำเภอสีคิ ว ๔๒๕ นำงสำวบุษกร ภิระบรรณ
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอประทำย ๔๒๖ นำยวิทยำ แก้วพรม
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นครศรีธรรมราช
ต ำรวจภูธรจังหวัด ๔๒๗ พลต ำรวจตรี สมชำย ซ่ือต่อตระกูล
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ๔๒๘ นำงเสำวลักษณ์ ดวงสุวรรณ
ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัด ๔๒๙ นำงเอมอร ศรีมุกข์
โรงพยำบำลนำบอน ๔๓๐ นำยธงชัย เมืองมีศรี
นครสวรรค์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ๔๓๑ นำยจักรำวุธ จุฑำสงฆ์
ต ารวจภูธรจังหวัด ๔๓๒ พันต ำรวจเอก นิวัติ พิพัฒนสิริ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ๔๓๓ นำยศุภวิชญ์ ดิษเจริญ
ส านักงานจังหวัด ๔๓๔ นำยสันทัศน์ ทันนิธิ
นนทบุรี
โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ๔๓๕ นำงณิชำภำ สวัสดิกำนนท์
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ๔๓๖ นำงสำวน  ำฝน ศรีใส
โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ๔๓๗ นำยชูเกียรติ หุ่นสุข
นราธิวาส
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ๔๓๘ นำยชัยวัฒน์ พัฒนำพิศำลศักด์ิ
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ๔๓๙ นำงตีรณำ สำแหละเต๊ะ
ท่ีท าการปกครองอ าเภอศรีสาคร ๔๔๐ นำยอรรถพล ณะรำศรี
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ๔๔๑ นำยสุพจน์ ค ำวิเศษ
น่าน
โรงพยาบาลน่าน ๔๔๒ นำยกนก พิพัฒน์เวช
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ๔๔๓ นำยกัมปนำท พอจิต
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ๔๔๔ นำยวสุอนันต์ ทองดี
บึงกาฬ
ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด ๔๔๕ นำงสุนิสำ เอมสมบุญ
โรงเรียนเซกำ ๔๔๖ นำยโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง
ส ำนักงำนจังหวัด ๔๔๗ นำงสำวจุฑำภรณ์ อ่อนดีกุล
บุรีรัมย์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ๔๔๘ นำงศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย
ส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด ๔๔๙ นำยเอกรำช ชวีวัฒน์
สถำนีต ำรวจภูธรนำงรอง ๔๕๐ พันต ำรวจเอก กัมพล วงษ์สงวน
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ ๔๕๑ นำยทนนท์ เม็นไธสง
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ปทุมธานี
โรงพยำบำลล ำลูกกำ ๔๕๒ นำงสำวมำลี วันทนำศิริ
โรงเรียนวัดนำวง ๔๕๓ ว่ำท่ีร้อยตรี จิรัตน์ อยู่ยืน
เรือนจ ำอ ำเภอธัญบุรี ๔๕๔ นำยสำยัณ หม่ืนพันธ์
โรงพยำบำลปทุมธำนี ๔๕๕ นำยพีระพล พ่วงรักพันธ์ุ
ประจวบคีรีขันธ์
ต ำรวจภูธรจังหวัด ๔๕๖ พันต ำรวจเอก ภำคภูมิ โห้ใย
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอปรำณบุรี ๔๕๗ นำงขวัญเรือน โสทน
โรงเรียนบ้ำนนำวัลเปรียง ๔๕๘ นำยปรีดี ภมรสูตร
ปราจีนบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ๔๕๙ นำงสุภำพร ภู่พิทยำ
ต ารวจภูธรจังหวัด ๔๖๐ พันต ำรวจเอก ธนกฤษ พำภิรมย์
โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ๔๖๑ นำงสำวสุภัค ธีรัชสกุล
ปัตตานี
โรงพยาบาลปัตตานี ๔๖๒ นำยรุซตำ สำและ
ท่ีท าการปกครองจังหวัด ๔๖๓ นำยชัชชัยย์ อัลอิสฮักก์
โรงพยาบาลปัตตานี ๔๖๔ นำงชไมพร สินธุอุทัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๔๖๕ นำงปำนใจ แสงศิลำ
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางปะอิน ๔๖๖ นำยฐำปกรณ์ จิตตนูนท์
โรงเรียนวัดผ่ึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ๔๖๗ นำงเรณู สีนิล
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออุทัย ๔๖๘ นำงสำวน  ำฝน สีตะระโส
โรงพยาบาลเสนา ๔๖๙ นำยสมจิตร ทรงสำตร์
พังงา
โรงพยำบำลตะก่ัวป่ำ ๔๗๐ นำยกชกร หะรำรักษ์
โรงเรียนบ้ำนบำงกรัก ๔๗๑ นำงปำนจันทร์ ชูเอียด
โรงพยำบำลเกำะยำวชัยพัฒน์ ๔๗๒ นำงสำยใจ ภิญโญ
พัทลุง
โรงเรียนอนุบำลพัทลุง ๔๗๓ นำงสุรพำ อ่อนศรีแก้ว
โรงพยำบำลพัทลุง ๔๗๔ นำงกันย์ญำดำ เอ่ียมสุนทร
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอกงหรำ ๔๗๕ นำยสมควร ปล้องอ่อน
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พิจิตร
โรงพยำบำลพิจิตร ๔๗๖ นำยเสรี วุฒินันท์ชัย
ส ำนักงำนจังหวัด ๔๗๗ นำยเฉลิมพล ทองโคตร
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต ๑ ๔๗๘ นำยอัษฎำวุธ ศรีส ำรำญ
พิษณุโลก
โรงพยำบำลพุทธชินรำช ๔๗๙ นำงอรวรรณ ไชยมหำพฤกษ์
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ๔๘๐ ว่ำท่ีร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง
สถำนีต ำรวจภูธรวังทอง ๔๘๑ พันต ำรวจเอก เจษฎำ ท่ำโพธ์ิ
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด ๔๘๒ นำยสุรศักด์ิ ผิวพรรณ
เพชรบุรี
โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ ๔๘๓ นำยพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด ๔๘๔ นำงสำวจำมรี อนุรัตน์
ต ำรวจภูธรจังหวัด ๔๘๕ พันต ำรวจเอก ธำนินทร์ ฉัตรเจริญพร
เพชรบูรณ์
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ๔๘๖ นำงสำวณิชำภัทร วิบูลย์พำนิช
โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ๔๘๗ นำยพีระวัตร จันทกูล
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอบึงสำมพัน ๔๘๘ นำยกฤษฏ์หิรัญ สำรำช
โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ ๔๘๙ นำงสินีนำถ สุขสมบูรณ์
แพร่
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ ๔๙๐ นำงสำวเสำวนีย์ ชำพัฒิพงศ์
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองแพร่
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ๔๙๑ นำงนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ๔๙๒ นำยสิทธิศักด์ิ สิริภัทรชัย
พะเยา
ต ำรวจภูธรจังหวัด ๔๙๓ พันต ำรวจเอก วสุพล บำลี
โรงพยำบำลพะเยำ ๔๙๔ นำงสำวเกศรำภรณ์ ยะตำ
โรงเรียนอนุบำลพะเยำ ๔๙๕ นำงอัญญำพิมพ์ ศิริวิชชำกุล
ภูเก็ต
โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต ๔๙๖ นำยวีระศักด์ิ หล่อทองค ำ
โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต ๔๙๗ นำงสำววิทิตำ แจ้งเอ่ียม
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด ๔๙๘ นำยธงไชย รัตนเดช
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มหาสารคาม
โรงพยำบำลบรบือ 499 นำยวิเชียร ฉกำจนโรดม
โรงเรียนบ้ำนโคกก่อ 500 นำงฐิตำภรณ์ ปะนะสุนำ
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑ 501 นำงกัญจนำ สัตตรัตน ำพร
ส ำนักงำนจังหวัด 502 นำงนวรัตน์ ไชโยทวีรัชต์
มุกดาหาร
โรงพยำบำลมุกดำหำร 503 นำยปิยพงษ์ บ ำรุง
ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด 504 นำงวันวิภำ แพงแก้ว
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 505 นำงพันธ์ฉวี สุขบัติ
แม่ฮ่องสอน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 506 นำยปฐม นวลค ำ
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอแม่สะเรียง 507 ว่ำท่ีพันตรี รณยุทธ์ มโนวงศ์
ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด 508 นำยอรรถเวทย์ สุนทรพำนิชกิจ
ยะลา
โรงพยำบำลยะลำ 509 นำงเอมอร ยอดรักษ์
โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้ 2 510 นำยฉัตรชัย ชำยแก้ว
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๓ 511 นำยวัชระ จันทรัตน์
โรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะปันยัง 512 นำยเกษมสันต์ ยอยเหำะ
ยโสธร
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด 513 นำยสมยศ นำมพุทธำ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 514 นำยปกำสิต โอวำทกำนนท์
ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด 515 นำงสำวนรีรัตน์ เจริญศิริรัตนำ
ร้อยเอ็ด
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด 516 นำยอินศร อุ่นใจ
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 517 นำงรำณี วงศ์ลุน
สถำนีต ำรวจภูธรเสลภูมิ 518 พันต ำรวจเอก จตุรงค์ มหิทธิโชติ
โรงพยำบำลโพนทอง 519 นำงสำวปิยะรัตน์ สินธุประเสริฐ
ระนอง
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอกระบุรี 520 นำงนิภำ พุ่มกะเนำว์
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด 521 นำยธวัชชัย ล่องวัด
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 522 นำยดุรงค์รัตน์ พยุหกฤษ 
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ระยอง
โรงเรียนปลวกแดงพิทยำคม 523 นำยปรีชำ นำคศิริ
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด 524 นำยชัชชัย เอื อญำติอภิมิตร
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 525 นำงสำวหน่ึงฤทัย โฉมวิไล
ราชบุรี
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสวนผึ ง 526 นำยชนันต์ อินทรักษ์
โรงเรียนท่ำมะขำมวิทยำ 527 นำยอภิเชษฐ์ เกตุกร
โรงพยำบำลรำชบุรี 528 นำงปรำณี เสี ยจันทร์บริบูรณ์
ส ำนักงำนจังหวัด 529 นำงรุ่งทิพย์ วิวัฒน์
ลพบุรี
กองบังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด 530 พันต ำรวจเอก พงศ์สุริยะ สุวรรณพันธ์
โรงเรียนหนองม่วงวิทยำ 531 จ่ำสิบเอก จตุรงค์ กุลแก้ว
ส ำนักงำนคลังจังหวัด 532 นำงอำรีรัตน์ พรหมสนธ์ิ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 533 นำยวิเศษ คนม่ัน
ล าปาง
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 534 ว่ำท่ีร้อยตรี วรัญญู เรือนค ำ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง 535 นำงสำวยุภำภรณ์ เทพจันทร์
ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค ๕ 536 ร้อยต ำรวจโท วันไชย์ ค ำขุม
โรงพยำบำลเสริมงำม 537 นำงจันทร์ฟอง ทองน้อย
ล าพูน
โรงเรียนบ้ำนห้วยต้มชัยยะวงศำอุปถัมภ์ 538 นำยธรำธร ตันวิพงษ์ตระกูล
โรงพยำบำลล ำพูน 539 นำงอัจฉรำ โพธิศำสตร์
โรงพยำบำลลี 540 นำงสำวศิริพร นำมใจ
เลย
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเชียงคำน 541 นำยอภินันต์ สุวรรณโค
ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัด 542 นำงพรพนำ ไพศำลวิทย์
โรงพยำบำลผำขำว 543 นำยยอดลักษ์ สัยลังกำ
ศรีสะเกษ
ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด 544 นำยสุพิชัย หล่ำสกุล
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร 545 นำงรัตติกร ทองเนตร
โรงเรียนบ้ำนหนองนำเวียง 546 นำงสำวพยัตติกำ ห้วยจันทร์
ต ำรวจภูธรจังหวัด 547 พันต ำรวจเอก ศุภชัย ศักรินพำนิชกุล
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สกลนคร
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอนิคมน  ำอูน 548 นำยจรัล กลำงประดิษฐ
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอกุสุมำลย์ 549 นำยปรีชำ มณีสร้อย
โรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี 550 นำยธนิก เหลำแก้ว
โรงพยำบำลพระอำจำรย์ฝ้ัน อำจำโร 551 นำยศศิพงค์ ทิพย์รัชดำพร
สงขลา
ส ำนักงำนจังหวัด 552 นำงสำวดุษฎี พฤกษเศรษฐ
โรงพยำบำลเทพำ 553 นำยเดชำ แซ่หลี
เรือนจ ำจังหวัด 554 นำงจุทำ ศรีไชย
สถำนีต ำรวจภูธรเมืองสงขลำ 555 สิบต ำรวจเอก กฤษสรำณัฏฐ์ เอียดรักษ์
สตูล
ส ำนักงำนคลังจังหวัด 556 นำงสำวกีรติญำ ทิมเมือง
โรงเรียนบ้ำนคลองขุด 557 นำยเทียนชัย พิสิฐธำดำ
โรงพยำบำลสตูล 558 นำงวำสนำ ขจรเจริญกุล
สมุทรปราการ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 559 นำยนเรศฤทธ์ิ ขัดธะสีมำ
ต ำรวจภูธรจังหวัด 560 พันต ำรวจเอก สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง
ส ำนักงำนจังหวัด 561 นำงสำวดวงมณี สิทธิสัตย์
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 562 นำยอนุพันธ์ โรยทองค ำ
สมุทรสงคราม
โรงพยำบำลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ 563 นำยจรัล ปันกองงำม
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด 564 นำยสิทธิโชติ เช้ำวงศ์พำณิชย์
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลองเหมืองใหม่ 565 นำยนิพนธ์ เงินคงพันธ์
สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบำงปลำ (สมุทรวันรำษฎร์บ ำรุง) 566 นำงภิญญำพัชญ์ เกตุคชำ
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอบ้ำนแพ้ว 567 นำยสรวิชญ์ อ่ิมท่ัว
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 568 นำยสมบัติ หนูรอด
สระแก้ว
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอตำพระยำ 569 นำยสุโสฬส พ่ึงบุญ
โรงพยำบำลอรัญประเทศ 570 นำยสรวิศ ชลำลัย
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 571 นำงสำวอัญชลี หนำมพรม
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สระบุรี
ต ารวจภูธรจังหวัด 572 พันต ำรวจเอก ยุทธนำ จอมขุน
โรงเรียนอนุบำลเสำไห้ 573 นำยสุพัน สวัสดิผล
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด 574 นำยพุฒิชำติ จันทอง
โรงพยำบำลสระบุรี 575 นำงสำวศิวพร เหมวิมล
สิงห์บุรี
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 576 นำยถวิล ย่ีสุ้นแสง
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 577 นำยปัทพงศ์ สำรบรรณ์
โรงพยำบำลสิงห์บุรี 578 นำงพัดชำ คุณวุฒิ
สุโขทัย
ส ำนักงำนสถิติจังหวัด 579 นำยไชยพจน์ กัณหำ
โรงพยำบำลสุโขทัย 580 นำงทิพสุดำ อู่วุฒิพงษ์
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย 581 นำงสำวศิริวรรณ ขวัญมุข
สุพรรณบุรี
โรงพยำบำลด่ำนช้ำง 582 นำยเดชำ พงษ์สุพรรณ
โรงเรียนบำงปลำม้ำ "สูงสุมำรผดุงวิทย์" 583 นำงสุคนธ์ ตีรวัฒนประภำ
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช 584 นำยอนุพันธ์ หวลบุตตำ
สถำนีต ำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี 585 พันต ำรวจโท ตะวัน วัฒนรังสรรค์
สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้ำนเกำะเต่ำ 586 นำยวิโรจน์ ทองถึง
โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี 587 นำงสำวลัดดำ จำมพัฒน์
โรวพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี 588 นำยฌอชนำ วิเชียร
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร 589 นำยส ำรวย ภักดี
สุรินทร์
ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด 590 นำงสำวสมธิดำ จะเกรง
โรงพยำบำลสุรินทร์ 591 นำงสำวจีรำวัฒน์ แก้ววินัด
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด 592 นำยทวีศักด์ิ บัวพำ
เรือนจ ำอ ำเภอรัตนบุรี 593 นำยนรำศักด์ิ ล  ำเลิศ
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หนองคาย
วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย 594 นำยเดชวิชัย พิมพ์โคตร
โรงเรียนเซิมพิทยำคม 595 นำยณัฐพงษ์ ตุ้ยกุลนำ
โรงพยำบำลหนองคำย 596 นำงณฤดี ทิพย์สุทธ์ิ
หนองบัวล าภู
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด 597 นำยศุภชัย มณีรัตน์
โรงเรียนบ้ำนหนองกุงแก้ว 598 นำงสำวณวัฏตรำ ผลวัฒนำ
โรงพยำบำลนำวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 599 นำงสำวยุวพร จิระวงศ์ประภำ
อ่างทอง
โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ 600 นำยท ำนอง พรำมนัส
โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 601 นำงวรรณนภำ ธุววิทย์
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 602 นำยพงษภัทร คงเจริญ
อุดรธานี
โรงพยำบำลอุดรธำนี 603 นำงศศินี อภิชนกิจ
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด 604 นำยสุรเชษฐ์ ไขโพธ์ิ
ส ำนักงำนคลังจังหวัด 605 นำงสำยสมร ทองอยู่
ต ำรวจภูธรจังหวัด 606 พันต ำรวจเอก วีรชัย เสนำลอย
อุทัยธานี
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ๖๐๗ นำยมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอทัพทัน ๖๐๘ นำงสำวล ำพอง จันจุฬำ
โรงเรียนกำรุ้งวิทยำคม ๖๐๙ นำยภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ
อุตรดิตถ์
โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ ๖๑๐ นำยอำยุส ภมะรำภำ
ต ำรวจภูธรจังหวัด ๖๑๑ พันต ำรวจเอก สุเทพ ประภำกรณ์
สถำนีต ำรวจภูธรตรอน ๖๑๒ ดำบต ำรวจ สำคร ละเอียด
อุบลราชธานี
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ๖๑๓ นำยพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
วิทยำลัยเทคนิคนครอุบลรำชธำนี ๖๑๔ นำยนิรันดร์ สมมุติ
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอพิบูลมังสำหำร ๖๑๕ ว่ำท่ีร้อยตรี กีรติ กุลบุตร
โรงเรียนปทุมวิทยำกร ๖๑๖ นำยวัฒน์ วงศ์ค ำพันธ์
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อ านาจเจริญ
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอปทุมรำชวงศำ ๖๑๗ นำยนิกร ทองจิตร
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ๖๑๘ นำยบรรจง ชิณแสน
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด ๖๑๙ นำยอภิวัฒน์ ทองดี


