
ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน
1 นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2 นางสาวอัญชลี สินธพุันธ์ กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน
3 นางสาวภารดี ปองนาน กรมการจดัหางาน
4 นายธงชัย บตุรนุชิต กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
5 นางสาววนัเพ็ญ สุวรรณวสิิฏฐ์ กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว
6 นางสุณี ปยิะพันธุพ์งศ์ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7 นายคมกฤช ภาคย์ทองสุข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
8 เรวดี ประสพศิลป กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์
9 นายประยวน พันธส์วสัด์ิ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10 นายขจรเกียรติ ศรีประเสริฐ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
11 นายวรีชาติ เขื่อนรัตน์ กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 นางน้องนุช สาสะกุล กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 สุปกิต โพธิป์ภาพันธ์ กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย
14 นายหนึ่งสยาม มีแสงเพ็ชร์  กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย
15 นายเจตสิก โพธิพ์ัน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
16 นางจนัทร์เพ็ญ ลาภจติร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
17 นางนงลักษณ์ จนัทร์ด า กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
18 นายยุทธนา ข ากนก กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
19 นางสาวสุจรรยา กสิกิจ กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
20 นางสาวสิริวรรณ บญุหนุน กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
21 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
22 นางอรทัย เพชรสันทัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
23 นางสาวปริยาตร ซาลิมี กรมโยธาธกิารและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
24 ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บรีุ กรมวทิยาศาสตร์บริการ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 นายชานน วาสิกศิริ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
26 นางสาวมณฑิณี สุขะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
27 นายสากล ฐินะกุล กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
28 นายวเิชียร แท่นธรรมโรจน์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 นางสุวรรณา วฒันรัตน์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
30 นายอัครวฒัน์ ศุภเลิศวรานนท์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
31 นายสุรชิต กาญจนมิตร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
32 นายนเรศ ไชยรัตน์ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
33 ดร.สงกรานต์ อักษร กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
34 นายอนิรุทธ ์ถนอมวฒันา กรมอุทยานแหง่ชาติสัตวป์า่และพันธุพ์ืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
35 นายโอภาส ทองยงค์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
36 นายทวศัีกด์ิ ศรีอรุณ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม
37 เสถียร อุสาหะ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร
38 วรีะชัย บญุชา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร
39 นายจริะพันธ ์ปรีชาวทิย์ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
40 นางสาวปาจรีย์ ซาลิมี การประปานครหลวง
41 นันทวรรณ เมฆะสุวรรณโรจน์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
42 นายนิยม จนิดาปทีป บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
43 นายเกรียงไกร พันธุว์รรณ์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
44 ดร.นพ.ไพโรจน์ บญุศิริค าชัย สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉิน
45 นายหาญณรงค์ ฉ่ าทรัพย์ สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ
46 นางสุรีย์พรรณ เอื้อเสถียร ส านักข่าวกรองแหง่ชาติ
47 นางสาวเบญจมาศ ทองศิริ ส านักข่าวกรองแหง่ชาติ
48 นางสาวนฤมล หริจนัทนะวงศ์ ส านักงบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
49 นายวสูิตร ประสิทธิศิ์ริวงศ์ ส านักงาน ก.พ.
50 นายพากเพียร สุนทรสิต ส านักงาน กสทช.
51 พ.ต.อ.อิทธพิล กิจสุวรรณ ส านักงาน ป.ป.ช.
52 นางสาวเสาวคนธ ์เลาวะยานนท์ ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
53 นางสาวโอปอล วยัวฒัน์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
54 นางสาวภทัรา นิยะถิรกุล ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ
55 นางสาวเพชรา สังขะวร ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ
56 พล.ต.ท.ม.ล.พันธศั์กด์ิ เกษมสันต์ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ
57 พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ
58 นายวสุิทธิ ์จนัมณี ส านักงานบริการหนี้สาธารณะ
59 นางสาววราภรณ์ ปญัญศิริ ส านักงานบริการหนี้สาธารณะ
60 นางลลิตา สีพนมวนั ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
61 นางสาวสุกัญญา หมีบงัเกิด ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
62 นางสาวสุธาทิพย์ คล้ายเหล็ง ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
63 นางคนึงนิจ คชศิลา ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
64 อาทิตยา สุธาธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
65 นางน้อยทิพย์ ค าสวสัด์ิ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
66 นางสาวรววิรรณ์ ศรีวนาภริมย์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
67 นายวชิา นิธสุินทร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
68 นางสาวสุวนัต์นา เสมอเนตร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
69 นายธนา อมรภทัรกุล ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
70 นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ
71 นางปยิดา จติต์จ านงค์ ส านักงานศาลปกครอง
72 นางธณัย์สิตา ธนนปริุมพัฒน์ ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
73 นางสาวกมลชนก พึ่งมนัส ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
74 นางนวลนภา ธนศักด์ิ ส านักงานสถิติแหง่ชาติ
75 นพ.วนิัย สวสัดิวร ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ
76 เรืองเดช พนาธศัิกด์ิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ
77 นางมาลี ภริมย์จติต์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
78 นายประวทิย์ อมรฤทธิ์ ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
79 นางสาวจริาวดี อ่อนวงศ์ ส านักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
80 นางสาวลัดดา แจง้เกษมสุข ส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
81 นายนพดล ตันวเิชียร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย


