
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หน่วยงำนสังกัด

1 นาย ประวติั ชื่นชวลิต กรมศุลกากร

2 นาง ณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์ ส านักงานประกันสังคม

3 นางสาว สุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ กรมควบคุมมลพษิ

4 นาง ธญัวรรณ จันทร์ทอง กรมส่งเสริมสหกรณ์

5 นาง วสมน ทพิณีย์ กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6 นางสาว Malee Kitporka กรมทรัพยากรน  าบาดาล

7 นาย สง พงศ์ศุภนิมิต กรมศุลกากร

8 นาง ศรีนวล ลัภกิตโร กรมการศาสนา

9 นาง วนาลี เลิศวงษไ์พศาล หน่วยงานอื่น ๆ

10 นางสาว ศิริรัตน์ หมัดโนต ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

11 นาง วนัดี ศรีเวช กรมศุลกากร

12 นางสาว ประนอม ธนะไพรินทร์ กรมศุลกากร

13 นาง สุทธริา สุทธพิงศ์ กรมการจัดหางาน

14 นาย จารุพฒัน์ คุ้มรุ่งเรือง ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

15 นางสาว จรรยา ยิ่งยงค์ กรมการจัดหางาน

16 นางสาว วชัรี กิ่งแก้ว กรมศุลกากร

17 นางสาว อิสรีบ์ สาลีวรรณ์ กระทรวงการคลัง

18 นางสาว ณัฏฐ์ธมล ทศัน์ทอง กรมเชื อเพลิงธรรมชาติ

19 นาง สายรัก ไชยลังกา ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

20 นางสาว กรองแก้ว เนาสราญ กรมศุลกากร

21 นาง ดลวลัย พึ่งเคหา กรมสรรพากร

22 นางสาว สดุดี รัตนจรัสโรจน์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

23 นางสาว อร่ามศรี นันทสมสราญ กรมศุลกากร

24 นาย วศิวะ ปติิสุขสมบติั กรมศุลกากร

25 นางสาว รัตนา จรูญศักด์ิสิทธิ์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

26 นาง กิตติมา อังกินันทน์ กรมบญัชีกลาง

27 นาย ธรรมวทิย์ นวชัยนันทน์ กรมบงัคับคดี

28 นาย จิรพล  รอดบาง ส านักงานสถิติแหง่ชาติ

29 นางสาว วาสนา น้อยนาช หน่วยงานอื่น ๆ

30 นาง วรรณา ขอบอรัญ ส านักงานสถิติแหง่ชาติ

31 นางสาว ศศิกาญจน์ ววิฒัน์วานิชกุล กรมการค้าภายใน
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หน่วยงำนสังกัด

32 นาง สุวรรณี ศิริรัตนภญิโญ กรมส่งเสริมการเกษตร

33 นาย ดวงภทัร เจริญทรัพย์ หน่วยงานอื่น ๆ

34 นางสาว วไิลวรรณ คณานันท์ กรมการจัดหางาน

35 นาง ณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ กรมการจัดหางาน

36 นาง กนกวรรณ ลวเวชกุล กรมการค้าภายใน

37 นาง ชะไมพร โชติมาโนช กรมการขนส่งทางบก

38 นางสาว ปทัมนันท์ ผดุงชีวติ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

39 นาง พสิมัย จิตตดีชัย ส านักงานประกันสังคม

40 นางสาว ภาคินี พวงพนมรัตน์ ส านักงานประกันสังคม

41 นาง อัมเรศ พรหมทอง ส านักงานประกันสังคม

42 นาย จรรยง เจริญสุข กรมทางหลวงชนบท

43 นาง คณิตา พรหมมาศ กรมศุลกากร

44 นาง นวลจิตต์ เรืองศรีใส กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

45 นางสาว เกษณี ตรีรัตนถวลัย์ กรมบญัชีกลาง

46 นางสาว ทรรศสรณ์ จรัสพรพนัธ์ กรมศุลกากร

47 นาง กนกรัตน์ ทงัสมบติั ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

48 นางสาว ทพิย์จินดา ชูทอง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

49 นาง อารีพร จงวฒันานุกูล กรมพฒันาธรุกิจการค้า

50 นาง ขนิษฐา โอบอ้อม กรมบญัชีกลาง

51 นาย วชัรศักด์ิ พรหมบญุ กรมการค้าภายใน

52 นางสาว ทพิย์วรรณ รสพฤกษ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

53 นางสาว รัชฎา ปสุสเด็จ กรมสรรพากร

54 นาง นัตยาภรณ์ ชมจุรัย กรมสรรพากร

55 นางสาว พชิญ์จิรา  จาระจิตราศักด์ิ กรมสรรพากร

56 นางสาว พลูสุข งามระเบยีบ ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี

57 นางสาว เสาวนีย์ หนูขาว กรมทรัพยากรน  าบาดาล

58 นาย ปราโมทย์ บญุโพธิ์ กรมทางหลวงชนบท

59 นาย สุคนธ์ อ้นทอง ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี

60 นางสาว ขวญัจิต เคียงตระกูล ศอบต


