
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/สงักัด

1 นางสุวรรณา มว่งแกม เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

2 นางสุนยี์ วีรสกลุ นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

3 นางสาวบณัฑิตา ศรีจันทร์ นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรมโยธาธิการและผังเมอืง

4 นายนราธิป เลาหตีรานนท์ นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพเิศษ กรมโรงงานอตุสาหกรรม

5 นางสาวพวงผกา เมตตา พยาบาลวิชาชีพช านาญงาน กรมการแพทย์

6 นางสาวปราณี ติรนวัฒนานนัท์ นกัวิชาการขนส่งช านาญการพเิศษ กรมการขนส่งทางบก

7 นางนงนชุ พงศ์ธามนั นกัวิชาการขนส่งช านาญการ กรมการขนส่งทางบก

8 นางสาวมณทยิา เขาแกว้ นกัพฒันาการทอ่งเที่ยวช านาญการ กรมการทอ่งเที่ยว

9 นางสาวมนสันนัท์ เหราบตัย์ นกัพฒันาการทอ่งเที่ยวช านาญการ กรมการทอ่งเที่ยว

10 นางจุรีพร คงประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค

11 นางสุภาวดี พวงสมบติั นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ กรมควบคุมโรค

12 นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ กรมควบคุมมลพษิ

13 นางรุ่งอรุณ เวทรังสิการ ระดับช านาญการพเิศษ กรมทรัพยากรน้ า

14 นางอรัญยานี วิทยกจิ นกัวิชาการทรัพยากรธรณีช านาญการ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

15 นายบญุเลิศ เลิศพฤกษสุ์กจิ นายช่างเทคนคิช านาญงาน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

16 นางศิริวรัทย์  อยู่จ านงค์ เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน กรมทางหลวง

17 นายประคอง บญุกระจ่าง นายช่างโยธาช านาญงาน กรมทางหลวง

18 นางถวิล พึ่งสมบติั เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน กรมทางหลวง

19 นางเกตนสิ์รี ณรงค์มี เจ้าพนกังานธุรการระดับอาวุโส กรมทางหลวง

20 นางนภา มว่งศิริกลุ นกัวิชาการพสัดุช านาญการ กรมทางหลวง

21 นางศิริเพชร ยอดอดุม อ านวยการ-ระดับต้น กรมที่ดิน

22 นางสาวเกศิณีย์ โฆษติวัฒนาพานชิย์ นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพเิศษ กรมธุรกจิพลังงาน

23 นางสาวรัตนา  เพช็รไชย นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

24 นางบญุดี บโุรดม นกัวิชาการพาณิชย์ช านาญการพเิศษ กรมพฒันาธุรกจิการค้า

25 นางสาวพร้อมมงคล วงศ์บญุฟู นกัวิเทศสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

26 นางสุปราณี อนศุาสตร์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรัุกษพ์ลังงาน

27 นายอทุศิ อาชาทองสุข นติิกรช านาญการ กรมราชทณัฑ์

28 นางจิราพรรณ ทองหยอด นกัวิชาการเกษตรช านาญการพเิศษ กรมวิชาการเกษตร

29 นางบญุทวิา วาทริอยรัมย์ นกัวิชาการเกษตรช านาญการพเิศษ กรมวิชาการเกษตร

30 นางสาวจันทนี วิชาญชัยสิทธิ์ นกัวิชาการศุลกากรช านาญการ กรมศุลกากร

31 นางสาวขนษิฐา ชินะกลุวัฒนา นกัวิชาการศุลกากรช านาญการ กรมศุลกากร

32 นายพงษช์ัย ศิลปอาชา นกัวิชาการศุลกากรช านาญการพเิศษ กรมศุลกากร

33 นายโกวิทย์ อนพุนัธ์ นกัวิชาการศุลกากรช านาญการ กรมศุลกากร

34 นายประวัติ ชื่นชวลิต อ านวยการ-ระดับสูง กรมศุลกากร

35 นางสาวกหุลาบ ไทยมานะ อ านวยการ-ระดับสูง กรมศุลกากร
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36 นายประสิทธิ์ เหมมาลา นกัวิชาการศุลกากรช านาญการ กรมศุลกากร

37 นางกฤษดา  เหมมาลา เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน กรมศุลกากร

38 นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ อ านวยการ-ระดับสูง กรมศุลกากร

39 นายธงชัย มณีชาติ อ านวยการ-ระดับสูง กรมศุลกากร

40 นางธัญวรรณ จันทร์ทอง เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

41 นางอมรวรรณ เผ่าหลักแหลม นกัวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

42 นางณมน  เชาว์วัลแล่น นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

43 นางสาวสายฝน มณีวงศ์ นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

44 นางสาวพชัรี ศุภศันสนยี์ นกัวิชาการอตุสาหกรรมช านาญการพเิศษ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

45 นางวิไลภรณ์ แช่มประสิทธิ์ นกัวิชาการอตุสาหกรรมช านาญการพเิศษ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

46 นางสุวรรณา วัฒนรัตน์ นกัวิชาการอตุสาหกรรมช านาญการพเิศษ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม

47 นางนวลศรี แกว้ใส เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน กรมสอบสวนคดีพเิศษ

48 นางทติยาวรรณ์ กจิวรรณีกลุ อ านวยการ-ระดับสูง กรมหมอ่นไหม

49 นางสาวดรุณี อน้ขวัญเมอืง นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ กรมอนามยั

50 นางสาวกลัย์ทพิา รุ่งโรจนน์ธิิโชค ระดับอาวุโส กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื

51 นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกลุ เจ้าพนกังานปา่ไมร้ะดับอาวุโส กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื

52 นายภดิูท  ภทัรกลุเชฎฐ อ านวยการ-ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

53 นางสาวศิรสา กนัต์พทิยา บริหาร-ระดับต้น กระทรวงการคลัง

54 นางปฏมิา อาภาศิลป์ อ านวยการ-ระดับสูง กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

55 นางจรรยา มไหศิริโยดม เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน กระทรวงมหาดไทย

56 นางสาวกาญจนา พทิกัษธ์รรม เจ้าหนา้ที่คดีพเิศษช านาญการพเิศษ กระทรวงยุติธรรม

57 นางสาวบญุศรี  บณัฑุศิลาอาสน์ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร

58 นางสาวสิริกญัญา บรรจบ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร

59 นางสาวทศันลั์กษณ์ แทง่ทองทพิย์ นกัวิชาการปฏรูิปที่ดินระดับต้น ส านกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

60 นายสังคม จันทร์วิเศษ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

61 นางสมลักษณ์  ผู้มโีชคชัย นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

62 นางสาวปาหนนั สุขมาก เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

63 นางเกษณี เครือหรัิญ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

64 นางการุณย์ วงศ์ดอกไม้ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

65 นางสาวพกัตร์พมิล ทพัวัฒน์ นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

66 นางนสิากร วรจันทร์ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

67 นางสาวพชัรา คุ้มเสถียร นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

68 นางสาวนฤมล อนิทรักษ์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน

69 นางสาวขวัญใจ  พฒันาเศรษฐ์ นกัวิชาการแรงงานช านาญการ ส านกังานประกนัสังคม

70 นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์ อ านวยการ-ระดับต้น ส านกังานประกนัสังคม

71 นางมนทนา จันทนราช นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านกังานประกนัสังคม

72 นางธัณญภสัสร กรพานชิ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน ส านกังานประกนัสังคม

73 นางสาวสุมาลศิลป์ พศิพล นกัวิชาการแรงงานช านาญการ ส านกังานประกนัสังคม



74 นางสาวปราณี เกดิพรธรรม นกัวิชาการแรงงานช านาญการ ส านกังานประกนัสังคม

75 นางอ าภา ทอ่แกว้ นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านกังานประกนัสังคม

76 นางจ านาญ ไกรเทพ นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านกังานประกนัสังคม

77 นางสาวสุปรียา รอดเรือง นกัวิชาการแรงงานช านาญการพเิศษ ส านกังานประกนัสังคม

78 นางสาวสุดารา แจ่มแจ้ง นกัวิชาการแรงงานช านาญการพเิศษ ส านกังานประกนัสังคม

79 นายสุกฤช โลนชุ นกัวิชาการแรงงานช านาญการ ส านกังานประกนัสังคม

80 นางสาววัลลภา ฤทธากรณ์ นกัวิชาการแรงงานช านาญการ ส านกังานประกนัสังคม

81 นายปรีชา พนัธ์สน อ านวยการ-ระดับสูง ส านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

82 นายสะนิ เหมหมี อ านวยการ-ระดับต้น ส านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน

83 นางศิริลักษณ์ ฉกะนนัท์ ระดับเชี่ยวชาญ ส านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน

84 นางวิไลวรรณ โกยแกว้พร้ิง ระดับเชี่ยวชาญ ส านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน

85 นางสาววาสนา ศิริทองสุข นกัวิชาการแรงงานช านาญการ ส านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน

86 นางไพรวัลย์ ศรีเทพ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านกังานปลัดกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา

87 นางสาวลัดดาวัลย์  อโณทยันาท นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านกังานปลัดกระทรวงคมนาคม

88 นางมยุเรศ  เชยปรีชา นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านกังานปลัดกระทรวงพลังงาน

89 นางสาวชีวธันย์ ธนพรดิษนนัทน์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนเชี่ยวชาญ ส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย

90 นางสาววิริยา ไชยคุปต์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

91 นายธงชัย ประกายสกลุ นกัวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

92 นางสาวสุกญัญา ชิณศรี นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการพเิศษ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

93 นางวันเพญ็ สุวรรณเวช นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

94 นายมนตรี คุ้มเกตุ นกัวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

95 นางปรียาวรรณ วิบลูย์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

96 นายไชยพจน์ กณัหา เจ้าพนกังานสถิติระดับอาวุโส ส านกังานสถิติแหง่ชาติ

97 นางสกลุสิริ สรสิริ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านกันายกรัฐมนตรี

98 นางนรัิชรา เบญจนรัิติศัย นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนเชี่ยวชาญ ส านกันายกรัฐมนตรี


