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ลําดบัที ่ ชื่อ - นามสกลุ สังกดัหน่วยงาน 

1 นางศุภวรรณ  เกตุอินร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่10 อุบลราชธานี 
2 นางสาวชัชณารัช จันทนะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 
3 นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
4 นายสุทัศน์  สขิเรศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
5 นางสาวปราวีณา  มณสีุต สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6 นายพสุพัฒน์  สัมมากสิพงศ ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
7 นางพิชญา  นิลมณ ี กรมประชาสัมพันธ์ 
8 นายชาคริต  ปิตานุพงศ์ สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
9 นางสาววิไลวรรณ  เทียงดาห์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

10 นายจํานงค์  เมตตาจิตร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
11 นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดยะลา 
12 นายสานนท์  เพ็ญแสง สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด 
13 นางสาวยุพาพร  นาควิสัย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
14 นางศิริมา  ลีละวงศ์ กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
15 นายธีรยุทธ วัฒนะธรรมศิร ิ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
16 นางวิจิตร  งามละม่อม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
17 นางพึงพิศ  พูลธรัตน์ กองสวัสดิการศาลยุติธรรม 
18 นายสรศักด์ิ  แก้วขวัญ สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)  กรมทางหลวง 
19 นายประเสริฐ  กาญจนเกียรติกุล สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
20 นางสาวเอิบลาภ  ศรีภิรมย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
21 นายชัชร์พงษ์  นคราวัฒน์ สํานักงบประมาณ 
22 นายสมพร  รุ่งกําเนิดวงศ์ ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์นํ้าสงขลา 
23 นางสาวรัชนี  บัณฑูรรังษี กรมการขนส่งทางบก 
24 นายศิริชัย  ทิวะศิริ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
25 นายวชิระ  กิติมศักด์ิ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
26 นายเดช  เล็กวิชัย สํานักงานชลประทานที่ ๑๗ กรมชลประทาน 
27 นางอัมพร  โกศลตระกูล สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
28 นางสาวประสพสุข  ทรงผาสกุ สํานักงาน ป.ป.ช. 
29 นายชรัญญา  หยองเอ่น สํานักงานจังหวัดสกลนคร สป.มท. 
30 นางชญาณิศา  เจริญมั่น สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สมทุรปราการ 3 
31 นายสุคนธ์  อ้นทอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
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32 ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกพจน์  เกษมกุลทรัพย์ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
33 นายพิทักษ์  ยุวานนท์ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
34 นางสาววัลลภา  ทองงาม สํานักกฎหมาย กรมที่ดิน 
35 นางถิระวัฒน์  ศรีวิฑูรย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
36 นางสาวเบญจพร  วิบูลย์พันธ์ุ สํานักงบประมาณ 
37 นายอนันต์ศักด์ิ  แย้มช่ืน สํานักงานชลประทานที่ 6 
38 นางธันยพร  คงทรัพย์ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ภูเก็ต กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
39 นายปิยชาติ  เกสรทอง สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
40 นางสุกัญญา  เบญจมงคล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
41 นายไพฑูรย์  เก่งการช่าง กรมชลประทาน 
42 นายยุทธนา  อาวจําปา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
43 นายประสิทธ์ิ  ป่ิมบุญ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
44 นายไพทูล  แพนชัยภูมิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
45 นายอิทธิกร  ภูมิพันธ์ กรมทางหลวงชนบท 
46 นายไชยยงค์  อรุณสุริยศักด์ิ โรงพยาบาลสงฆ์ 
47 นางสาวสุเนตรา  แก้ววิเชียร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
48 นายปราโมทย์  สุขโต สํานักปลัดกระทรวงพลังงาน 
49 นางหิรัญญา  ปะตุกา สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
50 นางพึงพิศ  พูลธรัตน์ กองสวัสดิการศาลยุติธรรม 
51 นายภูมิพัฒน์  ณรงค์แสง การประปาส่วนภูมิภาค 
52 นายภาคภูมิ  ตีระนันทน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
53 นายพิทักษ์  เอ็นดู โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
54 นางสาวอําไพ  ศรีเริงหล้า สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
55 นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร สํานักงานชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน 
56 นางจิราภรณ์  มาลากาญจน์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
57 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร ์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
58 นางสาวภัทราพร  โอปนพันธ์ุ กรมสรรพากร 
59 นายสิทธิชัย  งามเกียรติบวร กรมบัญชีกลาง 
60 นายพงศธร  ณ นคร กรมบัญชีกลาง 
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