
ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือก1ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
เร่ือง ประกาศรายขื่อข้าราฃการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุสนธิคำส ั่งคณะกรรมการจ ัดงานวันข ้าราชการพลเร ือนด ีเด ่น ท่ี ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีอำนาจหน้าที่ 
ดำเนินการคัด.เลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด และประกาศรายขื่อ 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผลการคัดเลือกหรือประกาศฯ ให้ถือเป็นที่ส้ินสุด น้ัน

บัดนี้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในคราวประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ที่กำหนด และที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ-ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 
จึงประกาศรายขื่อข้าราชการพลเรือนดีเด ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ ๑๙ ราย ตามบัญชีแนบท้าย 
ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันท่ี มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น



ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 1 นำงสำวสุภำพร  ภู่ไพบูลย์
2 ว่ำท่ีร้อยตรี สุระชัย  เอนกรัตน์

กรมประชำสัมพันธ์ 3 นำยชัยวัฒน์  บุญชวลิต
4 นำยบุญชัย  เรืองจันทร์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 5 นำงสำยสวำท  ใจจง
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 6 นำงสำวเชำวนี  กิติบุตร

7 นำงพรรณเพ็ญ  อินทะเรืองศร
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 8 นำยวิเชียร  ค ำชุม
ส ำนักงบประมำณ 9 นำงสำวณัฏฐนี  เกิดสุคนธ์

10 นำยกสินธ์ุ  สุธีพิเชฐภัณฑ์
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ 11 นำยตรัย  ชุณห์สุทธิวัฒน์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 12 นำงวรนำรี  สิงห์สุวงษ์

13 นำยพิทักษ์  มีสุวรรณ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 14 นำงรัชวรรณ  น้อยศรี

15 นำยจักรพรรณ  หนูเนียม
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 16 นำยกฤตวิทย์  จันทร์แจ่มใส
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 17 นำยพิชิตชัย  ก่ิงพวง

18 นำยวิทยำรัฐ  พวงงำม
ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 19 นำยวิธำร  กล่ินพงศ์

20 นำงร ำพึง  ศรีศักดำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 21 นำงสำวปุณยนุช  มีก ำลัง

22 นำงสุรินทร์  สมเหนือ
ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ 23 นำงพัชรวีร์  สุวรรณิก

24 นำงสำวกำญจนวรรณ  นิลกลัด
ส ำนักงำนขับเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำตร์ 25 นำงสำวรำนี  อิฐรัตน์
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

ส่วนรำชกำร ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

รำยช่ือข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2564
แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ลงวันท่ี ๒๓ มีนำคม  พ.ศ. 2565



ส่วนรำชกำร ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 26 นำงเกยุรำ  ไชยนำพงศ์
กรมธนำรักษ์ 27 นำงสำวนลินี  สมเกียรติกุล

28 นำงสำวณัฐภรณ์  ศรีสมุทร
กรมบัญชีกลำง 29 นำงสำวสุธำสินี  ศรีมำนะศักด์ิ

30 นำงอัมพวรรณ  พุกด ำ
กรมศุลกำกร 31 นำงสำวภำวรรณ  ภำวิจิตร

32 นำงสำวสุรีย์  สุวรัตน์
33 นำยทรงศักด์ิ  มังดินด ำ

กรมสรรพสำมิต 34 นำยสมศักด์ิ  สุวรรณสุขกุล
35 นำยวสันต์  เคนหำญ
36 นำงสุฐิตำ  โคจรนำ

กรมสรรพำกร 37 นำงธนัทธรณ์  ศิริพงษ์ศิล
38 นำงสำวอุษำกร  ติณวรำนนท์
39 นำยกฤษนะ  ปรีชำ
40 นำงนงครำญ  แสงสุวรรณ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 41 นำยวัชรพงษ์  วรรณตุง
ส ำนักงำนบริหำรหนี สำธำรณะ 42 นำยกษิรัช  สุวรรณเพ็ญ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 43 นำงสำวอรณิชำ  สว่ำงฟ้ำ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 44 นำงชลธิฌำ  เจริญรัตน์
45 นำยไกสอน  สุวรรณไกษร

กรมกำรกงสุล 46 นำยนฤชัย  นินนำท
กรมพิธีกำรทูต 47 นำงสำวนิโลบล  พิมพ์ดี
กรมยุโรป 48 นำยณรุทธ์  สุนทโรดม
กรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 49 นำงสำวเพ็ญประภำ  ภุมรินทร์
กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย 50 นำงสำววัลยำ  วัฒนโสภณ
กรมสำรนิเทศ 51 นำงสำวยำใจ  บุนนำค
กรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ 52 นำยพงศธร  จุฑำสมิต
กรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้ 53 นำงนำฎรียำ  นพคุณ  พรหมโยธี
กรมอำเซียน 54 นำยพสุศิษฏ์  วงศ์สุรวัฒน์

 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

กระทรวงกำรคลัง



ส่วนรำชกำร ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

กรมเอเชียตะวันออก 55 นำงสำวจิตรำภรณ์  เลิศทวีวิทย์
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ 56 นำงสำวอัศญำ  ทันจิตต์
กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 57 นำงสำวสุดำรัตน์  อุ่นชัยยำ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 58 นำยปฏิภำณ  อินหว่ำง
กรมพลศึกษำ 59 นำยอดุลยชำติ  ขันธมะ
กรมกำรท่องเท่ียว 60 นำงวิชนี  วุฒิพงศ์
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 61 นำงสำวฐปนพรรษ  ฤกษ์เปล่ียน

62 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ่ำสิบตรี เฉลิมพล  มูลมงคล

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม 63 นำงสำวอนินทิตำ  รุจิประภำ
และควำมม่ันคงของมนุษย์ 64 จ่ำสิบเอก ฤทธิเดช  แสงแจ่ม
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 65 นำงวิไลวรรณ  พลจร

66 นำยสุริยัน  สำยสุวรรณ
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 67 นำงสำวพรมณี  พุ่มอ่ิม

68 นำงจีรพรรณ  เขียวค ำ
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 69 นำงสำวดรุณี  พจนำนุกูลกิจ

70 นำยสุมินชัย  ทองพันช่ัง
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 71 นำงฐำณิญำ  เจริญวงศ์

72 นำยจ ำเนียร  มีพู
กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 73 นำงตะติยำ  ไกรศรศรี
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 74 นำงบุรินทร์พรรณ  โพธ์ิทอง

75 นำยเวชยันต์  ทองทิพย์
กรมชลประทำน 76 นำยเฉลิมชัย  ตรีนรินทร์

77 นำยสมปอง  ฉ่ ำกระมล
78 นำยกฤษฎำ  คุณะกูล
79 นำยเกษมสิทธ์ิ  จินดำวงษ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 80 นำงดวงใจ  สมโภชน์
81 นำงสำวญำณิศำ  ทองประพันธ์

 กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ

 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์



ส่วนรำชกำร ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

กรมประมง 82 นำยสงกรำนต์  แสงจันทร์
83 นำยปรีชำ รัตนบุตร

กรมปศุสัตว์ 84 นำยเศกสรรค์  สวนกูล
85 นำงเอื องแก้ว  ศิลปศำสตร์
86 นำยธนกร  ร่มโพธ์ิ

กรมพัฒนำท่ีดิน 87 นำยกิตติ  ไชยนิมิตร
88 นำยบัญฑิต  จันทรัตน์

กรมวิชำกำรเกษตร 89 นำยชลธี  นุ่มหนู
90 นำยวรวิช  สุดจริตธรรมจริยำงกูร

กรมส่งเสริมกำรเกษตร 91 นำงอำภำพร  ช่ำงถม
92 นำงสำวณัตฐำ  พลเสน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 93 นำยคัมภีร์  นับแสง
94 นำงสำวสุภำรัตน์  หิรัญญโสภณ

ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 95 นำยกมล  เรืองเดช
96 นำงสำววศินี  เหลืองงำมละออ

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 97 นำงสำวเบญจมำศ  สืบเนียม
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 98 นำงสำวพำสินี  ณ ป้อมเพ็ชร

99 นำงอัญชนำ  แก้วเฉย
กรมกำรข้ำว 100 นำงสำวจินตนำ ไชยวงค์

101 นำยรพิทิวัตถ์  เจริญนิตินนท์
กรมหม่อนไหม 102 นำงสำวจุฑำรัตน์  จำมกระโทก

103 นำงพรไสว  ชุ่มบุญชู
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 104 นำยรังสรรค์  บุศย์เมือง

105 นำงสำวธัญนันท์  นุ่มน้อย

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 106 นำงจิตรำวรรณ  ม่วงดี
107 นำงสำวภำศิริ  มนัสวรกิจ

กรมกำรขนส่งทำงบก 108 นำยคณิตพงศ์  บัณฑิตเสำวภำคย์
109 นำงวิลำวัลย์  คันโททอง

กรมเจ้ำท่ำ 110 นำยกิตติรัศม์ิ  เมธีกุล
111 นำงสำวสุนทรี  ชูจันทร์

 กระทรวงคมนำคม



ส่วนรำชกำร ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

กรมท่ำอำกำศยำน 112 นำยสุขสวัสด์ิ  สุขวรรณโณ
113 นำยณรงค์  อรุณภำคมงคล

กรมทำงหลวง 114 นำยอัคคพัฒน์  สว่ำงสุรีย์
115 นำยกรีธำ  เดชพิณ
116 นำยพิสิทธ์ิ  จันทร์สอน

กรมทำงหลวงชนบท 117 นำยชัยยุทธ  เขียวจันทร์
118 นำยธนะชัย  อินทรศร

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร 119 นำยพรชัย  สุตันไชยนนท์
กรมกำรขนส่งทำงรำง 120 นำยทศพร  ร้อยแว่น

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 121 ว่ำท่ีร้อยตรี กันต์ธีร์  ใจอ่ิมสิน
และส่ิงแวดล้อม 122 นำยสมศักด์ิ  พลำยมำต
กรมควบคุมมลพิษ 123 นำยทวีชัย  เจียรนัยขจร

124 นำยไชโย  จุ้ยศิริ
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง 125 นำยพีระรัตน์  ชูก ำเหนิด

126 นำงสำวชุติมำ  แจงประดิษฐ์
กรมทรัพยำกรธรณี 127 นำงสำวกฤตยำ  ปัทมำลัย

128 นำยพงษกร  กังวำลย์
กรมทรัพยำกรน  ำ 129 นำงสำวอำรยำ  ยศมงคล

130 นำยธนพงศ์  ไชยบุญ
กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล 131 นำยกนต  พิริยปุณกร

132 นำยศุภกรณ์  หอมจันทร์
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 133 นำงสำวกรพินธ์ุ  พยัคฆประกำรณ์
กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม 134 นำยวัฒน์  ทำบึงกำฬ
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 135 นำงณิชมน  เมืองใหม่

136 นำงสำวเนตรนภำ  งำมเนตร
137 นำยสมนึก  สุชัย

กรมป่ำไม้ 138 นำงวรพรรณ  หิมพำนต์ 
139 นำงสำวทิชำนันท์  ดิฐษำ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 140 นำยชิษณุพงศ์  ธนูทอง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 141 นำงสำวกฤษณำ  ทองเกลี ยง
กรมอุตุนิยมวิทยำ 142 นำยโสภณ  ชัยลำ

143 นำยเดโช  บุญประโลม
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 144 นำงสำววรำภรณ์  ไตรศักด์ิศรี

145 นำงสำวรุ่งนภำ  กำรุณสิต

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน 146 นำงนงลักษณ์  สดเจริญ
กรมเชื อเพลิงธรรมชำติ 147 นำงสำวศุภมำศ  เล้ำสกุล
กรมธุรกิจพลังงำน 148 นำยภำณุวัฒน์  แป้นน้อย
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 149 นำงสุกมล  ประกอบชำติ

150 นำยสมำน  มูลทองสุข
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 151 นำงสำวนันทนำ  โพธิสุวรรณ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 152 นำยธนเดช  เพชรประสิทธ์ิ
153 นำยกฤตนัน  พัฒนะพงศ์พันธ์ุ

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 154 นำงสำวนิภำพร  คงทวี
155 นำงสำวสุพิชชำ  โมนะตระกูล

กรมกำรค้ำภำยใน 156 นำยชำตรี  อำรีวงศ์
157 นำงสำวปรำงฉำย  ช่ืนยินดี

กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 158 นำยไพฑูรย์  ครองยุทธ
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 159 นำงสำวพิมพ์ชนก  ปำนทอง

160 นำงสำวรัตนิศำ  ศุภจัตุรัส
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 161 นำยพัฒนำ  รักษำรำษฎร์

162 นำงสำวภูริตำ  ศิริมงคล
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 163 นำงนวพร  ฤทธ์ิเรืองนำม

164 นำยภำณุวัฒน์  จันทรจิตร
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 165 นำงสำวชลัยพร  จิตตะทัต

กระทรวงพำณิชย์

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงพลังงำน



ส่วนรำชกำร ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 166 นำงสำวธัญรัตน์  ธำรีศัพท์
167 นำยคมกฤช  บัวค ำ

กรมกำรปกครอง 168 นำยดอน  จิตรวงษ์
169 นำยชำนนท์  รำหุล

กรมกำรพัฒนำชุมชน 170 นำยวรงค์  แสงเมือง
171 นำงสำวเตือนใจ  บุญทิม

กรมท่ีดิน 172 นำงพนิตำวดี  ปรำชญ์นคร
173 นำยศักด์ิสิทธ์ิ  สุพงษ์วิบูลพันธ์

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 174 นำยเกริกเสกข์สัณห์  วำสะศิริ
175 นำยอำรมย์  เหมือนจันทร์

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 176 นำยทวีวิทย์  หม่ืนสุกแสง
177 นำยเกียรติภูมิ  แสงเงิน

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 178 นำยสุวิชชำ  เพ็งไพบูลย์
179 นำยเจษ  เสียงลือชำ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 180 นำงอรเกษมศิลป์  จิรวัสวงศ์
181 นำงสำวบุษรินทร์  หลวงประสำร

กรมคุมประพฤติ 182 นำยนิกรณ์  เวชภูมิ
183 นำงสำวดลชนก  จันทร์นภำ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 184 นำยสุทิพย์  ไชยเดช
กรมบังคับคดี 185 นำยทรงศิลป์  ภิรมย์กุล

186 นำงสำวทัศนำวลัย  กุสุโมทย์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 187 นำยยุทธศักด์ิ  รุ่งเรืองนรำ

188 นำยประชิด  ตรงจิต
กรมรำชทัณฑ์ 189 นำยสมพงศ์  สนิทมัจโร

190 นำยณชัยพัสร์  พิทักษ์ธรรม
191 นำยสญชัย  จันทะเนียร
192 นำยพิทยำ  เวียรศิลป์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 193 นำงสำวนฐพร  บุญยะกร
194 นำยพงศ์พันธ์  เพ็งทรัพย์

กระทรวงมหำดไทย

กระทรวงยุติธรรม
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ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 195 นำงสำวกนกวรรณ  ขวัญดี
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 196 นำงสำวปรียะมำศ  ปำปะเก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 197 นำยภิญโญ  โฆสิต
และปรำบปรำมยำเสพติด 198 นำงสำวนันทพร  พงศ์อิศวรำนันท์

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 199 นำงสำวอัจฉรำ  งำมสมจิตร
200 นำงสุพัตรำ  ฉวีสุข

กรมกำรจัดหำงำน 201 นำยพำณุ  พิทักษ์ 
202 นำยหัสนัย  จันทรศรีวงษ์

กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 203 นำยจักรพันธ์  จ๊อดดวงจันทร์
204 นำยชินทัต  เจียตินะ

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 205 นำยนิพนธ์  วรรณศรี
206 นำงสำวสุจำรี  เหล็กเพ็ชร์

ส ำนักงำนประกันสังคม 207 นำงสำวภรัณยำ  ถนอมแก้ว
208 นำงกิตชฎำ  ศรีสุวรรณ

ส ำนักงำนรัฐมนตรี 209 ว่ำท่ีร้อยตรี ปรัชญำนนท์  ครสำย
กรมกำรศำสนำ 210 นำงสำวกัญญำ  แก้วค ำฟุ่น
กรมศิลปำกร 211 นำยอำทิตย์  ธรรมำนุรักษ์กิจ

212 นำงสำวมัณฑนำ  ยุบล
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 213 นำงมงคลทิพย์  รุ่งงำมฤกษ์

214 นำงองุ่น  อัมพวัน
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 215 นำงสำวอลิษำ  ไชยชวคุปต์
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 216 นำยอภิวิชญ์  เหล่ำอัน

217 นำงสำวภัสส์มณฑ์  สว่ำงศรี

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 218 นำงสำวระภีพรรณ  ร้อยพิลำ
219 นำงนภำรัตน์  สัมพันธ์ภักดี
220 นำยนิรัน  ดะแซ

กระทรวงศึกษำธิกำร

กระทรวงแรงงำน

กระทรวงวัฒนธรรม
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน 221 นำยขวัญชัย  ไกรธรรม
222 นำงสำวศศิธร  เขียวกอ
223 นำงสำวอภิญญำ  สุขบัว
224 นำงรัตนำ  รินทระ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 225 นำยรำตรีสวัสด์ิ  ธนำนันต์
226 นำงสำวบุบผำ  เป็ดทิพย์

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 227 นำยสมพงษ์  ผุยสำธรรม

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 228 นำงนภำทิพย์  ภักดีเจริญ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 229 นำงสำวรพีพรรณ  แสงกระจ่ำง
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 230 นำยจรูญ  จันทร์สมบูรณ์

231 นำงสำวจิตวิไล  เวฬุวนำรักษ์
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 232 นำงสำวปำริชำติ  ว่องไว
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 233 นำงสำวศิริพร  พุ่มไสว
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 234 รองศำสตรำจำรย์ชัชพล  ชังชู

235 นำยฉัตรชัย  จรูญพงศ์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 236 รองศำสตรำจำรย์นพดล  พิฬำรัตน์

237 นางสาวสุณี  ศิริวิชยกุล
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 238 รองศำสตรำจำรย์อรรจนี  มหรรฆำนุเครำะห์

239 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เอื อมแข  สุขประเสริฐ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 240 รองศำสตรำจำรย์จิรำพร  กุลสำริน

241 นำยกิตติชัย  ทิพย์ทำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 242 นำงฐิติมำ  เธียรอนันตกุล

243 นำงประไพ  เทียนเทพ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 244 รองศำสตรำจำรย์วิชัย  อุตสำหจิต
มหำวิทยำลัยบูรพำ 245 นำยสุเมตต์  ปุจฉำกำร
มหำวิทยำลัยมหิดล 246 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรนภำ  ตั งสุขสันต์

247 นำงฐำนิศวร์  ธนะเจริญพงศ์
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 248 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริลักษณ์  เจิมจิตต์พรชัย
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 249 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภูวนำท  รัตนรังสิกุล
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 250 นำยองอำจ  บุญล้วน

 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 251 รองศำสตรำจำรย์เจ๊ะเหล๊ำะ  แขกพงศ์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 252 รองศำสตรำจำรย์วรวุฒิ  เทพทอง

253 นำงสุมณฑำ  สุขชำลักษณ์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 254 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิมพ์เพ็ญ  พรเฉลิมพงศ์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 255 รองศำสตรำจำรย์ณัฎฐำ  เลำหกุลจิตต์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 256 นำยเอกชัย  คุณวุฒิปรีชำชำญ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 257 นำงสำวมะลิวัลย์  สินน้อย

258 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุบผำ  ใจเท่ียง
มหำวิทยำลัยนครพนม 259 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ว่ำท่ีร้อยตรี ภูมินทร์  ฮงมำ
มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ 260 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัชรินทร์  ซำตัน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 261 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธง  บุญเรือง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 262 รองศำสตรำจำรย์ปำจรีย์  ผลประเสริฐ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 263 นำงสำวจันทิมำ  ชุลีกรำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 264 รองศำสตรำจำรย์กัลทิมำ  พิชัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 265 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ  บำร์นท์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 266 นำยสุทธิชัย  ฉำยเพชรำกร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 267 นำยชัยยุธ  มณีรัตน์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 268 นำยสมพงษ์  อินทร์พงษ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 269 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขนิษฐำ  กีรติภัทรกำญจน์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 270 รองศำสตรำจำรย์อรสำ  เตติวัฒน์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 271 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เผด็จ  ก๋ำค ำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 272 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กระพัน  ศรีงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 273 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำทิพย์  พหลภำคย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 274 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บัญชำ  ศรีสมบัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 275 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปัญญำ  ทองนิล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 276 นำงพัชริยำ  ศรีสด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 277 รองศำสตรำจำรย์ชญำนิศ  ลือวำนิช
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 278 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พูนศักด์ิ  ศิริโสม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 279 นำยศิริชัย  นำมบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 280 นำยอุดม  คุ้มภัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 281 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรียนันท์  สิทธิจินดำร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 282 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประหยัด  ช่วยงำน
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 283 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ผกำรัตน์  พินิจวัฒน์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 284 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 285 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำคริต  ชำญชิตปรีชำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 286 นำยมนตรี  เด่นดวง
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 287 นำงเอื ออำรี  จันทร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 288 รองศำสตรำจำรย์นิพนธ์  ศศิธรเสำวภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 289 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุกัญญำ  ไหมเครือแก้ว
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 290 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทำ  สมเป็น 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 291 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 292 รองศำสตรำจำรย์จุฬำมำศ  จันทร์ศรีสุคต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 293 นำยชลำยุทธ์  ครุฑเมือง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 294 รองศำสตรำจำรย์มำลี  ไชยเสนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 295 นำงสุภำพร  จันทร์คง

296 ว่ำท่ีพันตรี สมชำย  อุดร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 297 รองศำสตรำจำรย์สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 298 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจทญำ  กิจเกิดแสง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 299 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประนอม  ตั งปรีชำพำณิชย์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 300 รองศำสตรำจำรย์ชุตินุช  สุจริต
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 301 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เทพนำรินทร์  ประพันธ์พัฒน์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 302 รองศำสตรำจำรย์สุธัญญำ  พรหมสมบูรณ์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 303 รองศำสตรำจำรย์กัญฐณำ  ดิษฐ์แก้ว

304 รองศำสตรำจำรย์เดชำ  นำวำนุเครำะห์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 305 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรพจน์  วัชโรภำกุล

306 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุริยำ  แก้วอำษำ
สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน 307 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธวัชชัย  จิตต์สนธ์ิ
สถำบันวิทยำลัยชุมชน 308 นำยมนตรี  พันธ์กสิกร

309 นำงสำวสุธิมำ  เทียนงำม

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 310 นำยสุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช
311 นำงกัญจน์ณัฎฐ์  สังข์นำค

กรมกำรแพทย์ 312 นำงสำวมิรำ  โครำนำ
313 นำยปิยบุตร  กิตติธรรมวงศ์
314 นำงอภิญญำ  ศรีจันทร์
315 นำงสำวประทุม  สีขำวข ำ

 กระทรวงสำธำรณสุข
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กรมควบคุมโรค 316 นำยจักรรัฐ  พิทยำวงศ์อำนนท์
317 นำงสุพัตรำ  สิมมำทัน
318 นำงสำวกุนนิดำ  ยำรวง

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 319 นำยเสน่ห์  พำนิชย์
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 320 นำยอำชวินทร์  โรจนวิวัฒน์

321 นำยพรเทพ  จันทร์คุณำภำส 
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 322 นำยประวิทย์  สัพพะเลข

323 นำงสำวสุวภรณ์  แนวจ ำปำ
กรมสุขภำพจิต 324 นำยบุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธ์ิ

325 นำงภำรณี  ชวำลวุฒิ
326 นำยสุรเชษฐ์  เวียงบำล

กรมอนำมัย 327 นำงนภพรรณ  นันทพงษ์ 
328 นำยชำลี  วุฒิสรรค์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 329 นำงกรภัทร  ตรีสำรศรี
330 นำงไทรทอง  ศิลำภัย

สถำบันพระบรมรำชชนก 331 นำงสำวจิรำพร  วรวงศ์
332 นำยถนอมศักด์ิ  บุญสู่

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 333 นำงสำวพันธ์ทิพย์  เนวิรำช
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 334 นำงสำวประนมพร  โลกค ำลือ

335 นำงวรรณำ  เพชรพีระพงษ์
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 336 นำยรุ่งโรจน์  อิฐรัตน์

337 นำงสำวณัฐิณี  ปัณฑรสูตร
กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนและกำรเหมืองแร่ 338 นำยผดุงเกียรติ  จิ วฮวด

339 นำยอนนท์  คุ้มสังข์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำย 340 นำยประชำ  ไหมทอง
ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 341 นำงสำวปิยวรรณ  ช่วยชู

342 นำงสำวชนำกำนต์  แพทย์พงศ์
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 343 นำยชำญชัย  โฉลกคงถำวร

 กระทรวงอุตสำหกรรม



ส่วนรำชกำร ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 344 นำยสิทธิวัส  จักรแก้ว
ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 345 นำงวรรณธนำ  มูลจันทร์
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 346 พลต ำรวจตรีหญิง รชยำ  บุรพลพิมำน

347 พันต ำรวจเอก ต่อศักด์ิ  ปำนกล่ินพุฒ
348 พันต ำรวจเอก พงศ์ธร  พงศ์รัชตนันทน์
349 พันต ำรวจเอก อมรชัย  ลีลำขจรจิตร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตในภำครัฐ 350 นำยณรงวิทย์  สุวรรณสิทธ์ิ
351 นำยสิงห์รำม เทียนสันเทียะ

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 352 นำงสำวสุปรำณี  สถิตชัยเจริญ
353 นำยณัฐพล  ตั งวัฒนำ

ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 354 นำงปิยะดำ  เครือสุวรรณ์

 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
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 จังหวัด
กระบ่ี
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 355 นำยตรัสพงศ์ สุวรรณพันธ์
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเขำพนม 356 นำงสำวอรทัย ส่งกุล
กำญจนบุรี
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 357 นำยชำติชำย  กิติยำนันท์
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 358 นำงรัชนี  โพธิสัตยำ
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 359 นำงชลณำ  ม่วงหวำน
ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 360 นำงสำวอัญชุตำ  อบเชย
กำฬสินธ์ุ
โรงเรียนบ้ำนกอกวิทยำคม 361 นำยกรชกร  ชวติ
โรงเรียนดงพยุงสงเครำะห์ 362 นำยอภิชำต  อรรคอ ำนวย
โรงพยำบำลกำฬสินธ์ุ 363 นำงปิยนุช  ประฏิภำณวัตร
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด 364 นำยอัมรินทร์  ถิตย์รัตน์
ก ำแพงเพชร
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอขลุง 365 นำยสดุดี  พุทธัง
โรงพยำบำลก ำแพงเพชร 366 นำงชินำนำฏ  พวงสำยใจ
โรงพยำบำลก ำแพงเพชร 367 นำงสำวฐิติมำน  แก้วขำว
โรงเรียนบ้ำนบึงพิไกร 368 นำงสำวประโรม  พลำพล
ขอนแก่น
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำขอนแก่น 369 นำยจักรำวุธ  สอนโกษำ
ท่ีท าการปกครองอ าเภอกระนวน 370 นำยทวิช  พิมพะ
สถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแก่น 371 พันต ำรวจเอก ปรีชำ  เก่งสำริกิจ
โรงพยำบำลขอนแก่น 372 นำงไพรวัลย์  พรมที
จันทบุรี
กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 373 พันต ำตรวจเอก เฉลิมชนม์  แหลมทอง
โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ 374 นำยสุชำติ  ตันตินิรำมัย
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 375 นำงสำวคณำงค์  สมผล
ฉะเชิงเทรำ
ส ำนักงำนคลังจังหวัด 376 นำงศศกร  ลออศรีสกุลไชย
กองบังคับกำรต ำรวจทำงหลวง 377 พันต ำรวจเอก วันชนะ  ทิพย์อำสน์
โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ 2 378 นำงสำวสุพิชฌำย์  เจริญรักษ์
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ชลบุรี
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสัตหีบ 379 นำยกิตติพงษ์  กิติคุณ
โรงเรียนชลรำษฎรอ ำรุง 380 นำงสำวรุ่งทิพย์  พรหมศิริ
โรงพยำบำลบ้ำนบึง 381 นำงแววดำว  พิมลธเรศ
โรงพยำบำลชลบุรี 382 นำงสำวหัสญำ  ตันติพงศ์
ชัยนำท
โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร 383 นำยพรเพชร  นันทวุฒิพันธ์ุ
โรงเรียนวัดโพธ์ิงำม 384 นำยเดชชำติ  สุขนิล
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยนำท 385 นำยสันติ  ด่ำนนิรภัย
ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง 386 นำยพิษณุ  เกลี ยงไธสง
โรงเรียนภูเขียว 387 นำยปรีชำกร  ภำชนะ
โรงพยำบำลภักดีชุมพล 388 นำงสำวปำนจิตร  หมอกชัย
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 389 นำยวิชัย  ยอดชัยภูมิ
ชุมพร
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 390 นำยอนุ  ทองแดง
โรงเรียนศรียำภัย 391 นำยนวพล  ดันสูงเนิน
โรงเรียนศรียำภัย 392 นำยจอม  กรองเห็น
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอท่ำแซะ 393 นำยอ ำนำจ  เตชวรรณโต
เชียงรำย
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 394 นำยพิสิฐ  ไชยชนะ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 395 นำยสยำมรำชย์  ฟูเจริญกัลยำ
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 396 นำงสุธีรัตน์  อริเดช
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 397 นำงสำวแสงวรรณ  สมปำน
เชียงใหม่
โรงพยำบำลแม่วำง 398 นำยอ ำพร  เอ่ียมศรี
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ 399 นำงสำวธำรำทิพย์  วงษ์บรรณะ
ต ำรวจภูธรจังหวัด 400 พันต ำรวจโท ศุภชัย  จันทรำ
โรงเรียนบ้ำนเป้ำวิทยำคำร 401 นำยชำติชำย  วุฒิเกษร
ตรัง
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอกันตัง 402 นำยจักรพงษ์  รัชนีกุล
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง 403 นำยสินชัย  รองเดช
โรงเรียนกันตังรัษฎำศึกษำ 404 นำยศักดำ  ไพสมบูรณ์
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ตรำด
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 405 นำงช่อชะบำ  ช่ืนบำน
โรงเรียนบ่อไร่วิทยำคม 406 นำยรักพงศ์  จุลเจริญ
ส ำนักงำนคลังจังหวัด 407 นำงสำวเกษรำ  รอมำน
ตำก
โรงเรียนตำกพิทยำคม 408 นำยภูธนภัส  พุ่มไม้
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 409 นำยเฉลิม  กล่อมเกลี ยง
โรงพยำบำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 410 นำยกิตติศักด์ิ  โอฬำรกิจเจริญ
นครนำยก
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอองครักษ์ 411 นำยพีระ  กำรุญ
โรงพยำบำลนครนำยก 412 นำงสำวมณิศรำ  โฮ่บรรเทำ
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด 413 นำงเกษร  แก้วทิพย์
นครปฐม
กองบัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 7 414 พันต ำรวจเอก สุรชัย  สุกใส
โรงพยำบำลนครชัยศรี 415 นำยนเรศ  มณีเทศ
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอนครชัยศรี 416 นำยคณิสร  ศรีทองอินทร์
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอสำมพรำน 417 นำงสำวดอกเอื อง  นันทจักร์
นครพนม
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอปลำปำก 418 ว่ำท่ีร้อยตรี เอกวัฒนำ  คงคำน้อย
โรงพยำบำลนครพนม 419 นำงณัฎฐ์ฎำพร  ศรีประดิษฐ์
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 420 นำงวรนุช  กรุงเกตุ
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอศรีสงครำม 421 นำยณัฐวุฒิ  ไวกิจอเนก
นครรำชสีมำ
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด 422 นำยไชยนันท์  แสงทอง
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 423 นำยสุชำติ  เจนเกรียงไกร
โรงเรียนโนนสูงศรีธำนี 424 นำยสุพล  จอกทอง
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 425 นำงสำวระพีพรรณ  มีโภคำ
นครศรีธรรมรำช
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 426 นำยจรัสพงษ์  สุขกรี
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอหัวไทร 427 นำยสมยศ  สุจริตธนำรักษ์
โรงเรียนวัดกะเปียด 428 นำยณรงค์ศักด์ิ  ก ำเนิดทอง
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอนำบอน 429 นำยไชยพงค์  ทะนันชัย
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นครสวรรค์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 430 นำยอภิชำต  วิสิทธ์ิวงษ์
สถานีต ารวจภูธรจังหวัด 431 พลต ำรวจตรี ระพีพงษ์  สุขไพบูลย์
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 432 นำยอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 433 นำยพงษ์เทพ  เจริญไทย
นนทบุรี
ท่ีท าการปกครองอ าเภอบางบัวทอง 434 นำยชุ้น ณัฐเดช  กังสุกุล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 435 นำยไพฑูรย์  จำรุสำร
โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 436 นำยวิจักษณ์  กำญจนอุทัย
นราธิวาส
ท่ีท าการปกครองอ าเภอตากใบ 437 นำยสังคม  เกิดก่อ
ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 438 นำยณรงค์  สังข์ประสิทธ์ิ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศรีสาคร 439 นำงสำวนำฏยำ  ศรีสำยันต์
โรงพยาบาลตากใบ 440 นำยภุชงค์  วงศ์หิรัญรัชต์
น่าน
โรงพยาบาลน่าน 441 นำงสำวอัจฉรำ  ละอองนวลพำนิช
ส านักงานคลังจังหวัด 442 นำงสำวปทิตตำ  เลำหพิบูลรัตนำ
ท่ีท าการปกครองอ าเภอเวียงสา 443 นำยจวน  จันเคร่ือง
บึงกำฬ
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 444 นำยอรรถกร  ชัยมูล
โรงพยำบำลบึงกำฬ 445 นำงเสำวนีย์  ดีวะลำ
โรงพยำบำลเซกำ 446 นำงสุภำพร  ปุณริบูรณ์
บุรีรัมย์
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสตึก 447 นำยกันวลินทร์  เมืองแก้ว
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 448 นำงสำวพัชรี  ยิ มรัตนบวร
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 2 449 นำยณัฐนนท์  วิทยำประโคน
ต ำรวจภูธรจังหวัด 450 พันต ำรวจเอก สำธิต  สถิตถำวร
ปทุมธำนี
สถำนีต ำรวจภูธรคลองหลวง 451 พันต ำรวจเอก เกียรติศักด์ิ  มิตรปรำสำท
วิทยำลัยเทคนิคธัญบุรี 452 นำยเพชรโยธิน  รำษฎร์เจริญ
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด 453 นำงสำวประคอง  สุวิริโย
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ประจวบคีรีขันธ์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 454 นำงจันทนำ  ศิริโยธิพันธ์ุ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 455 นำงจันทิรำ   โกมล
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอทับสะแก 456 นำยโกสินทร์  สุนทรโสภำ
ปราจีนบุรี
โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง 457 นำยเจษฎำ  ดีเลิศ
ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปราจีนบุรี 458 นำยอลงกต  เอ่ียมประไพ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 459 นำงสำวมำริษำ  ไชยโอสถ
ปัตตานี
ส านักงานจังหวัด 460 นำยชูชีพ  ธรรมเพชร
โรงพยาบาลปัตตานี 461 นำยเจ๊ะอิดเร๊ะ  ดือเระ
โรงพยาบาลยะรัง 462 นำยมูหำหมัดอำลี  กระโด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 463 นำงอัสน๊ะ  ค ำเจริญ
พระนครศรีอยุธยา
ท่ีท าการปกครองอ าเภอบางซ้าย 464 นำยปริญ  นิทัศน์เอก
โรงพยาบาลอุทัย 465 นำยเศกสรรค์  ชวนะดีเลิศ
โรงพยาบาลเสนา 466 นำงประนอม  ศิริวัฒนกุล
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 467 นำยธีรวีร์  แพบัว
พังงำ
โรงพยำบำลพังงำ 468 นำยเล็ก  พัฒนำกำรจิต
ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด 469 นำยชนำวุธ  บุญเมธี
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด 470 นำยสงบ  สะโตน
พัทลุง
โรงพยำบำลพัทลุง 471 นำยจรุง  บุญกำญจน์
โรงเรียนสตรีพัทลุง 472 นำงมำลี  แก้วละเอียด
โรงเรียนบ้ำนควนพลี 473 นำงจตุพร  ฤทธิศักด์ิ
พิจิตร
วิทยำลัยเทคนิคพิจิตร 474 นำยชัยณรงค์  คัชมำตย์
ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด 475 นำยปทำ  วันจันทร์
โรงพยำบำลดงเจริญ 476 นำงสำวสุธิรำ  ชำญแหลม
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พิษณุโลก
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 477 นำงผกำภรณ์  พลำยสังข์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 478 นำยรัฐภูมิ  ชำมพูนท
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 479 นำยธรรมรัตน์  เพชรี
กองบังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด 480 พันต ำรวจเอก ธีรเดช  แจ่มแจ้ง
เพชรบุรี
โรงพยำบำลบ้ำนแหลม 481 นำยอมรเทพ  บุตรกตัญญู
กองบังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด 482 พลต ำรวจตรี อุทัย  กวินเดชำธร
โรงเรียนบ้ำนแหลมวิทยำ 483 นำยปฏิญญำ  ปักก่ิงเมือง
เพชรบูรณ์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 484 นำยกมล  กัญญำประสิทธ์ิ
โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม 485 นำยประทิน  เหลืองทอง
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 486 นำงสำวจรรยวรรธน์  อ้วนตำ
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอหล่มสัก 487 นำงไปรยำ  ลบเมือง
แพร่
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเด่นชัย 488 นำยกองโท อิสรำ  สุขแจ่มใส
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 489 นำงวำสนำ  ส ำเนียง
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 490 นำงมยุรี  ผลดีประสิทธ์ิ
พะเยำ
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 491 นำงจิตติมำ  กรีอำรี
โรงพยำบำลเชียงค ำ 492 นำยประพัฒน์  ธรรมศร
สถำนีต ำรวจภูธรดอกค ำใต้ 493 พันต ำรวจโท อนุสรณ์  หน่อค ำบุตร
ภูเก็ต
โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 494 นำยวิลำศ  ปริญญำนิยม
ท่ีว่ำกำรปกครองอ ำเภอถลำง 495 นำยธะเนต  นำวำล่อง
ส ำนักงำนจังหวัด 496 นำยชัยวรรณ  พันธ์ุฉลำด
มหำสำรคำม
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด 497 ร้อยต ำรวจเอก ตนุพล  พันสวัสด์ิ
สถำนีต ำรวจภูธรวำปีปทุม 498 พันต ำรวจเอก ไกรทอง  ชัยสิงห์
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอช่ืนชม 499 นำงปนัดดำ  แก้วมณี
ส ำนักงำนจังหวัด 500 นำยกฤตภัค  โนมะยำ
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มุกดำหำร
ส ำนักงำนคลังจังหวัด 501 นำยปรีชำ  เจริญทรง
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 502 นำยประวิตร  ศรีบุญรัตน์
โรงพยำบำลมุกดำหำร 503 นำงกรรณิกำ  ลิ มตระกูล
แม่ฮ่องสอน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 504 นำยเอกชัย  ค ำลือ
ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด 505 นำยสมนึก  หำสำตร์สิน
โรงพยำบำลศรีสังวำลย์ 506 นำงสำวมัลลิกำ  จีนำค ำ
ยะลำ
โรงพยำบำลยะลำ 507 นำยอินทร์  จันแดง
โรงเรียนบ้ำนจำเรำะปะไต 508 นำยชนกนันท์  พะสุโร
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเบตง 509 นำยวงศ์วิทย์  อัครวโรทัย
โรงพยำบำลยะลำ 510 นำงศิรินันท์  ประสงค์สุข
ยโสธร
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยำคม 511 นำยมนตรี  แจ่มศรี
โรงพยำบำลเขำค้อ 512 นำยภำณุพันธ์  ธนปฐมสินชัย
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด 513 นำยทอแสง  สุขส่ง
ร้อยเอ็ด
ส ำนักงนคลังจังหวัด 514 นำงวิชิตำ  เลิศพุทธิพงศ์พร
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอจตุพักตรพิมำน 515 ร้อยต ำรวจเอกหญิง อรุณี  อินทรมณี
ต ำรวจภูธรจังหวัด 516 พันต ำรวจเอก ไกร  สอนสี
ส ำนักงำนพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 517 นำงศิริวรรณ  พลเศษ
ระนอง
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 518 นำยสุธน  คุ้มเพชร
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 519 นำยจิรบูลย์  จันปุ่ม
โรงพยำบำลระนอง 520 นำงวรรณวิมล  จุลเขตต์
ระยอง
โรงพยำบำลบ้ำนค่ำย 521 นำยประสิทธ์ิ  ทองสดำยุ
โรงพยำบำลระยอง 522 นำงเสำวนีย์  อุ่ยตระกูล
โรงเรียนแกลง"วิทยสถำวร" 523 นำงญำดรินทร์  พุ่มบำน
โรงพยำบำลระยอง 524 นำยสน่ัน  สุขสวัสด์ิ
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รำชบุรี
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 525 นำงปำจรีย์ อำรีย์รบ
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอบ้ำนคำ 526 นำยสุทธิพงษ์  พุทธจันทรำ
โรงพยำบำลรำชบุรี 527 นำยธนะบุญ  ประสำนนำม
สถำนีต ำรวจภูธรกรับใหญ่ 528 ดำบต ำรวจหญิง วิไลลักษณ์  ยำงงำม
ลพบุรี
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 6 529 นำยชัยพร  พันธ์ุน้อย
สถำนีต ำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี 530 พันต ำรวจเอก ภูกำรวิก  โชติกเสถียร
วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 531 นำยสมศักด์ิ  ป่ำวรรณ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหม่ี 532 นำงสำวอรวรรณ  คงเพียรธรรม
ล ำปำง
โรงพยำบำลล ำปำง 533 นำยธำนินทร์  โลเกศกระวี
โรงพยำบำลล ำปำง 534 นำงสมพร  เลิศวิริยเสถียร
ส ำนักงำนจังหวัด 535 นำยบุญเกิด  กำริยำ
ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด 536 นำงรพีพันธ์  อุดขันจริง
ล ำพูน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 537 นำยสุผล  ตติยนันทพร
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 538 นำงสำวจันทร์ทิวำ  อินตำ
ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด 539 นำงอิสรีย์  สำครสินธ์ุ
เลย
สถำนีต ำรวจภูธรเมืองเลย 540 พันต ำรวจเอก ยศวัจน์  แก้วสืบธัญนิจ
โรงเรียนบ้ำนนำโคก 541 นำงสำวอรุณี  รำชพัฒน์
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 542 นำงพงษ์ศักด์ิ  บุญพรม
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 543 นำงวัชรี  แก้วสำ
ศรีสะเกษ
โรงพยำบำลศรีสะเกษ 544 นำยชลวิทย์  หลำวทอง
โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลือง 545 นำยณพัฒน์  วงศ์วชิรนุกูล
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 546 นำงสำวบังอร  เหล่ำเสถียรกิจ
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอยำงชุมน้อย 547 นำยสุรชัย  ทุมวงษ์
สกลนคร
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอวำนรนิวำส 548 นำงสำวจิรำภรณ์  เบิกบำนดี
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอพรรณำนิคม 549 นำยวิชำญ  อิทธิฤกษ์มงคล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 550 ว่ำท่ีร้อยตรี สุกิจ  ศรีพหรม
โรงพยำบำลอำจำรย์ฝ้ัน อำจำโร 551 นำงกัญญำภัค  ศิลำรักษ์
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สงขลำ
โรงพยำบำลนำหม่อม 552 นำยปพน  ดีไชยเศรษฐ
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอหำดใหญ่ 553 นำยวชกิจจ์  สุวรรณคีรี
สถำนีต ำรวจภูธรนำหม่อม 554 พันต ำรวจเอก  วิวัฒนชัย์  ธรรมวิทยำภูมิ
วิทยำลัยเทคนิคนะจะ 555 นำยนิโรจน์  เพ็งศรี
สตูล
โรงพยำบำลสตูล 556 นำงสำววันทนำ  ไทรงำม
โรงเรียนพิมำนพิทยำสรรค์ 557 นำยประสิทธ์ิ  สืบจักษะ
โรงเรียนควนกำหลงวิทยำคม"นิคมวัฒนำ" 558 นำงสิทธินี  ศรีสงครำม
สมุทรปรำกำร
โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร 559 นำงอ ำพันธ์ุ  พรมีศรี
โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร 560 นำงสำวพรพิมล  ลี ทอง
โรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์ 561 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง สำยสวำท  สุขวิชัย
โรงเรียนวัดทรงธรรม 562 นำยกฤตเมธ  ธีระสุนทรไท
สมุทรสงครำม
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอบำงคนที 563 นำยวุฒิชัย  ยำมโคกสูง
โรงพยำบำลนภำลัย 564 นำยเดชำ  มีสุข
ส ำนักงำนคลังจังหวัด 565 นำงสำวสุนีย์  ทองประเจียด
สมุทรสำคร
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอกระทุ่มแบน 566 นำยบรรพต  จันทรวงษ์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 567 นำงสำวอรุณศรี  บุญมำศิริ
โรงเรียนเอกชัย 568 นำยสิงหำ  ช้ำงขวัญยืน
สระแก้ว
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนคลองตะเคียนชัย 569 พันต ำรวจตรีหญิง ภูชยำ  จ ำปำบุรี
โรงพยำบำลวัฒนำนคร 570 นำยสุขุม  พิริยะพรพิพัฒน์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 571 นำยอติพล  คล้ำยปักษี
สระบุรี
ต ารวจภูธรจังหวัด 572 พลต ำรวจตรี ชยำนนท์  มีสติ
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอวังม่วง 573 ว่ำท่ีนำยกองโท สมศักด์ิ  แย้มพันธ์ุนุ้ย
โรงเรียนอนุบำลสระบุรี 574 นำยอิทธิรงค์  ปำนะถึก
โรงพยำบำลสระบุรี 575 นำยพลภัทร  สุลีสถิระ
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สิงห์บุรี
โรงพยำบำลสิงห์บุรี 576 นำยพงษ์นรินทร์  ชำติรังสรรค์
โรงเรียนอินทร์บุรี 577 นำงนัฐวรรณ  ศรีทอง
ส ำนักงำนจังหวัด 578 นำยอำทิตย์  โรจน์วรชวลิต
สุโขทัย
ส ำนักงำนพัฒนชุมชนจังหวัด 579 นำยธวัช  โสสม
โรงพยำบำลสุโขทัย 580 นำยเธียรชัย  กิจสนำโยธิน
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอทุ่งเสล่ียม 581 นำยกฤชทิพ  ชะนิดไทย
สุพรรณบุรี
สถำนีต ำรวจภูธรจังหวัด 582 พันต ำรวจเอก ธนเดช  ตันติอำภำ
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช 583 นำยสุรศักด์ิ  ถิรภัทรพันธ์
วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 584 นำยสุธีร์  แบนประเสริฐ
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี 585 นำงสำวขนิษฐำ  ปำนชำ
สุรำษฎร์ธำนี
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอชัยบุรี 586 นำยสุกิจ  มีพริ ง
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุรำษฎร์ธำนี 587 นำงพรทิพย์  นุกูลกิจ
ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด 588 นำยสุเชำว์  ทูโมสิก
โรงพยำบำลบ้ำนนำสำร 589 นำงเบญจมำศ  ศรีคิรินทร์
สุรินทร์
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอท่ำตูม 590 นำยรองรัตน์  จงอุตส่ำห์
โรงพยำบำลสุรินทร์ 591 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) สุนีย์  ชยำงศุ
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด 592 นำยสุทธิชัย  ม่ิงพฤกษ์
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบะ 593 นำยช ำนิ  ถือชำติ
หนองคำย
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอสังคม 594 นำยสมควร  ใจซ่ือ
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชท่ำบ่อ 595 นำยฐำปนันท์  มหิศนันท์
โรงพยำบำลหนองคำย 596 นำงรพิพรรณ  โสภำเวทย์
หนองบัวล ำภู
โรงเรียนค ำแสนวิทยำสรรค์ 597 นำงอุไรวรรณ  บุญเต็ม
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอนำกลำง 598 พันจ่ำอำกำศเอก ศุภศักด์ิ  สุขรมย์
โรงพยำบำลหนองบัวล ำภู 599 นำงสำวไอรดำ  สำยปัญญำ
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อ่ำงทอง
ส ำนักงำนจังหวัด 600 นำงสำววีรวรรณ  จันทนเสรี
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแสวงหำ 601 นำยธนพนธ์  วิสุทธิสมำจำร
โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง 602 นำยเอกพงษ์  โตชัยศรี
อุดรธำนี
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 603 นำยอุเทน  หำแก้ว
วิทยำลัยกำรอำชีพหนองหำน 604 นำยพงษ์ศักด์ิ  วงษ์ป้อม
สถนีต ำรวจภูธรทุ่งฝน 605 พันต ำรวจเอก ปริวัฒน์  สัจจำพันธ์
โรงพยำบำลอุดรธำนี 606 นำยสุรพงศ์  แสนโภชน์
อุทัยธำนี
ส ำนักงำนจังหวัด 607 นำยศรณ์จักร์ชัย  ชูวำพิทักษ์
โรงเรียนบ้ำนไร่วิทยำ 608 นำยอนุกูล  กรัณย์เมธำกุล
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอทัพทัน 609 ว่ำท่ีร้อยตรี ศิระ  บุญแทน
อุตรดิตถ์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 610 นำงมำลี  โชคเกิด
โรงเรียนน  ำริดวิทยำ 611 นำยวิชิตย์  อินมูล
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 612 นำยปกิจพจน์  กมลวรเดช
อุบลรำชธำนี
ต ำรวจภูธรจังหวัด 613 พันต ำรวจเอก ชำญชัย  อินนรำ
โรงพยำบำลเข่ืองใน 614 นำยสำโรช  สมชอบ
ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 615 นำยธวัชชัย  ถิตย์รัศมี
โรงเรียนเวตวันวิทยำ 616 นำยสมำน  วิโรจน์อุไรเรือง
อ ำนำจเจริญ
โรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ 617 นำงสำวอุไรวรรณ  จ ำนรรจ์สิริ
โรงเรียนนำเวียงจุลดิศวิทยำ 618 ว่ำท่ีร้อยตรี  พีระพงษ์  สิงห์จันทร์
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ 619 นำยนครินทร์  ร่มเย็น


