
ลาํดับ คาํนําหน้า ชือ นามสกุล หน่วยงาน

1 นางสาว กนกวรรณ สิงห์โต กรมสรรพากร
2 ว่าทีร.อ. กนกศักดิ$ แถวทมิ กรมคุมประพฤติ
3 เรืออากาศโท กมลรัตน์ เรือนมา กองบัญชาการกองทัพอากาศ
4 นางสาว กรวรรณ ศรีศิลา สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 นาง กัลยา ศุภวัฒนกุล สาํนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ 4าตาล
6 นางสาว การต์ธิดา พมิพ์หนู กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7 นาง กุสุมา พนอนุอุดมสุข กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
8 นาย เกรียงไกร บัวมี กรมธุรกิจพลังงาน
9 นางสาว ขวัญจิรา คาํนุชิต ศาลแพ่ง
10 นาย เขมวรพงศ์ เอียมศรี กรมสรรพากร
11 นาย คันฉัตร ปรีชารณเสฏฐ์ สาํนักงานอัยการสูงสุด
12 นางสาว จิราภรณ์ ตันตถิาวร กศน.เขตบางกอกใหญ่
13 นางสาว จิราวรรณ ศรีประเสริฐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง
14 นาย จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15 นาย เจิดพร หัชชะวณิช สาํนักงานทางหลวงที 13 
16 นางสาว ชญานิธิ ภรภัทรรังษีกร สาํนักงบประมาณ
17 นาย ชยพล ขุนเรศ กรมศุลกากร
18 นาย ชยพล พรมนิยม กรมสรรพากร
19 พ.ต.อ.หญิง ชลธร เชียวสมุทร โรงพยาบาลตาํรวจ
20 นาย ช่วงโชติ ทังสสูต สาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
21 นางสาว ชัชพร แดงสาํราญ สาํนักงานเลขาธิการวุฒสิภา
22 นาง ชัญญา งามจิตมัน กรมศุลกากร
23 ร้อยตาํรวจโท ชัยวัฒน์ จงสุขไกล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ
24 จ่าสิบเอก โชคชัย รักอู่ ส.พัน.12 รอ.
25 นาย โชตรัิตน์ ศรีโสดาพล สาํนักงานนโยบายและแผนจราจรและขนส่ง
26 นางสาว ญาณัฏฐา อักษรนํา กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน
27 นาย ณวรัตม์ ศิรพพัิฒน์ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั 4นพื 4นฐาน
28 นาย ณัฏฐกฤศ พุฒแก้ว สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
29 นาย ณัฏฐพล คาํวาง กรมประมง
30 นาง ณัฏฐวดี รัตนานิคม กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน
31 นาง ดลพร ทวาโรจน์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ
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32 นางสาว ดลฤดี ใต้เวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 นางสาว ดวงรัตน์ มหัทธนชาติ สาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
34 นางสาว ตฤษณา สุนทราคม กรมการแพทย์
35 นางสาว ถนอม สุรวงศ์ตระกูล สาํนักงานการตรวจเงนิแผนดนิ
36 นาง ทัศนีย์ ยงค์ตระกูล โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
37 นาย ธนาดุลย์ นิโครธานนท์ สาํนักราชเลขาธิการ
38 ว่าทีร้อยตรี นพดล เกษจันทร์ กรมป่าไม่
39 นางสาว นพอนันต์ ประเสริฐผล สาํนักงานบริหารหนี 4สาธารณะ
40 นางสาว นภาพร แสงไพรพรรณ กรมสรรพากร
41 นาง นริศรา นวกุล กรมทรัพยากรนํ 4า
42 นางสาว นฤมล นวลดี สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
43 นาง นัยนา วราอัศวปติ สาํนักราชบัญฑติยสภา
44 นาง นิภรณ์ วัฒนานุกุลกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
45 นาง เนาวรัตน์ บัวเผือน กศน.เขตสาทร
46 นาง บุษกร อุดมสุประดษิฐ์ สาํนักงานประจาํศาลแขวงดอนเมือง
47 นาง ประทานพร นาคดาํ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
48 นางสาว ประทนิศรี ย่วนภู่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
49 นาย ประสูติ รืนรวย กรมศุลกากร

50 นางสาว ประอร อุดมประเสริฐ กรมทรัพยากรนํ 4า
51 พ.ต.ท.หญิง ปราณี อินทรีย์วงศ์ โรงพยาบาลตาํรวจ
52 นางสาว ปรียาภรณ์ นิมวงศ์ สาํนักอาํนวยการประจาํศาลนนทบุรี
53 นางสาว ปรียาลักษณ์ ทองนพรัตน์ สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
54 นางสาว ปาวีณา คาํมา ศาลแพ่ง
55 นาย ปิยะวัฒน์ มุกต์ปภาพชิญ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
56 นางสาว พจนพร แสงสว่าง สป.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 นาง พรทวิา ทองหล่อ กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน
58 นางสาว พัชรี รุ่งเรือง สาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
59 นางสาว พัชรี ทองศรีพงษ์ สาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
60 นาง พริดี ตังคจิวางกูร กรมสรรพากร
61 จ่าอากาศโท เพญ็ยุพา สีสนิท กองบัญชาการกองทัพอากาศ
62 นางสาว เพญ็ฤดี รุนดา สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
63 นาย เพิมพล กันเทพา สาํนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
64 นาง ภรธนี แสงพงศานนท์ กรมการขนส่งทางบก
65 นาย ภราดา ภู่ศิริ สาํนักงานนโยบายและแผนจราจรและขนส่ง



66 นาง ภวรัญชน์ ตันมีศิลป์ ด่านศุลกากรบึงกาฬ
67 นางสาว ภัทรอาภา จินดาวงศ์ สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
68 นาย มนต์ รักษ์ศรี สาํนักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม
69 นางสาว มนัสลักษณ์ พงศ์ณิชกูล สาํนักตรวจสอบการเงนิที12 กลุ่ม4
70 นางสาว มยุรฉัตร อักษรถงึ สาํนักงานเลขาธิการวุฒสิภา
71 นางสาว รวิกานต์ โพธิ$สิงห์ สาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
72 นาง ระวีวรรณ เดชอมรธัญ กรมการปกครอง
73 นาง รัชนี กาํเนิดมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
74 นาง รุ่งรัตน์ ชูชือ สาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
75 นางสาว วรรณธิดา งามขาํ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยา
76 นางสาว วรรณมาศ น้อยสุวรรณ สาํนักงาน ก.พ.ร.
77 นางสาว วราภรณ์ กิจชัยนุกูล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
78 นางสาว วริยา วิริยะกุล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
79 นาย วสันต์ ดอกดวง กรมการขนส่งทางบก
80 นาง วัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ กศน.เขตบางกอกใหญ่
81 นาง วาสนา ตระมาโรย สาํนักงานประจาํศาลแรงงานภาค1
82 นาย วิชิต ภริมย์ยาภรณ์ กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน
83 นาย วิชิตร บุญชิตสิริกุล กรมป่าไม้
84 นาย วิธวินท์ อาจสาริกรณ์ สาํนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
85 ร้อยโท วินัย น้อยนาโน ส.พัน.12 รอ.
86 นางสาว วิภาวรรณ สุขสถติย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา
87 นางสาว วิภาวี ทองใบ กรมประมง
88 พ.ต.ท.หญิง วิริยา พรสิงห์ โรงพยาบาลตาํรวจ
89 ร้อยตาํรวจโท วิรุฬห์ กุศลชู สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ
90 นางสาว ศิริธร นาคทัง สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
91 นาง ศิริพัชร หมิพานต์ สาํนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
92 นางสาว ศิริพชิยา พนิิจบุญญาวงศ์ กรมทรัพยากรนํ 4า
93 นาง สมจิตร สืบอินทร์ สนง. เขตพื 4นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต2
94 นางสาว สมพร นันทรีกูร สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
95 นาย สมศักดิ$ เร่งเพียร กรมป่าไม่
96 นาย สันติ สุคันธวงค์ สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
97 นางสาว สิริกรินท์ ดรุธครองพันธ์ุ กศน.เขตทวีวัฒนา
98 นางสาว สิรินทรา ยาแก้ว กรมการแพทย์
99 น.อ.หญิง สิริเนตร รักษ์วงศ์ กองบัญชาการกองทัพไทย



100 นางสาว สุจินดา เอื 4อสิทธิชัย สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
101 นาง สุชาดา จันทร์ชวน สาํนักงานเลขาธิการวุฒสิภา
102 นางสาว สุดจิตร ลาภเลิศสุข กรมบัญชีกลาง
103 นางสาว สุดารัตน์ ฮาเซ สาํนักงานเลขาธิกาวุฒสิภา
104 นางสาว สุนทรีย์ ชัยพชิิต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
105 นางสาว สุปัญญา ชมจินดา สาํนักราชบัญฑติยสภา
106 นาย สุพงษ์ กลําอุไร สนง.ปภ.จ.กาํแพงเพชร
107 นางสาว สุภาณี เดชทองจันทร์ สาํนักงานสรรพากรพื 4นทีสมุทรปราการ 2
108 นาง สุมนา พนาโรจน์วงศ์ โรงพยาบาลราชวิถี
109 นาง สุลัดดา พานา สาํนักราชเลขาธิการ
110 นาง เสาวลักษณ์ อาภรณ์รัตนานนท์ กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน
111 นาง โสภติา บุญประสงค์ สาํนักงาน กปร.

112 นางสาว อทริา โสตโยม กรมบัญชีกลาง
113 พันตาํรวจตรี อภชิาต ปานแพ กองบัญชาการศึกษา สนง.ตาํรวจแห่งชาติ
114 นางสาว อมรรัตน์ ศรีกรด กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน
115 นางสาว อริยาพร สุรนาทยุทธ์ กรมส่งเสริมอุตาสาหกรรม
116 นาย อัตถวิชญ์ คิมสกุลเวช กรมการขนส่งทางบก
117 นางสาว อาทชิา ห้วยหงษ์ทอง สาํนักงานสรรพากรพื 4นทีสมุทรปราการ 2
118 นางสาว อารีย์ ทองเดช กรมสรรพากร
119 นาง อินทริา มนัส กศน.เขตทวีวัฒนา
120 พ.ต.ท.หญิง อุทัยวรรณ เผ่าพันธ์ุ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน


