


1 นางสาววิทิตา  เย็นทรัพย์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
2 นางสาวเพียงพร บ าเริบ ส านักงาน ก.พ.
3 นายนิติธรรม  พรหมประกอบ ส านักงาน ก.พ.
4 นางสาวฐานิดา เน่ืองจ านงค์ ส านักงาน ก.พ.
5 นายชัยวัฒน์  แสงกุดเลาะ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
6 นาวาอากาศตรี ธีทัต พ่ึงพันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
7 ร้อยโทหญิง พิชญาภา อุดมชัยรัตน์ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
8 ร้อยโทหญิง พัชรินทร์ ไชยงค์ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
9 ร้อยโท วัชรพล จดแตง กองบัญชาการกองทัพไทย

10 ร้อยโทหญิง ชลิตา กล่ินมาหอม กองบัญชาการกองทัพไทย
11 ร้อยโทหญิง ลักษมน ทองตรา กองทัพบก
12 ร้อยโทหญิง พิไลรัตน์ ไทยกล้า กองทัพบก
13 ร้อยเอก ศุภกร วิริยะสุนทรวงศ์ กองทัพบก
14 เรือเอก วันชัย มากวงค์ กองทัพเรือ
15 เรือเอก วิสิทธิ พรมลี กองทัพเรือ
16 เรือโท สุทัศน์ ฉิมมามี กองทัพเรือ
17 เรืออากาศโทหญิง ขวัลญา เสือดี กองทัพอากาศ
18 เรืออากาศโท อาร์ม  นกน้อย กองทัพอากาศ
19 ร้อยโท ณัฐพงษ์  ฝักฝ่าย กรมการสารวัตรทหารบก
20 ร้อยโท วันชนะ ธนเจริญวิชญ์ กรมการสารวัตรทหารบก
21 ร้อยโท ปุระเชษฐ์  สุระสัจจะ กรมการสารวัตรทหารบก
22 นางสาววราภรณ์  ถาเหง่า กรมบัญชีกลาง
23 นางสาวจิราธร  พ่ึงกัน กรมบัญชีกลาง
24 นายกิตติ เอ้ือพิพิฒน์วรกุล กรมบัญชีกลาง
25 นายณัฐพันธ์ุ เบ็ญขันธ์ กรมศุลกากร
26 นางสาวปาลิดา สวัสดิภัทรากร กรมศุลกากร
27 นางสาววิรมณ ไชยต้นเทือก กรมศุลกากร
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28 นางสาวปิยนุช เพชรโรจน์ กรมสรรพสามิต
29 นางสาวธีรนุช ย้ิมสว่าง กรมสรรพสามิต
30 นายปิยวัชร์ วรรณใส กรมสรรพสามิต
31 นายภูริเบศ เอ่ียมสี กรมสรรพากร
32 นางสาวแก้วตา ข าเจิม กรมสรรพากร
33 นายปฏิการ แม้นพยัคฆ์ กรมสรรพากร
34 นางสาวมณิชญา  เลาหะประภา กรมธนารักษ์
35 นางสาววารุณี  ขันนาค กรมธนารักษ์
36 นางสาวกวิสรา ชูก าเนิด ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
37 นายณัฐวุฒิ  สุภาวิทย์ กรมการกงสุล
38 นางสาวรวิสรา  โสภณ กรมการกงสุล
39 นางสาวณัฐสุดา  อนันตมงคลกุล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
40 นายมนตรี  หนูแดง กรมพัฒนาท่ีดิน
41 นายมารุต  รวยสิน ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
42 นายชาญนิกร  พวงช่อ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
43 นายอริญชย์วิธน์  คุณานันท์ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
44 นายจตุรงค์ ศรีโชติ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
45 นางสาวสุวิมล  มาสง่า กรมการขนส่งทางราง
46 นางสาวนฤมล  เลิศเมตตา กรมทางหลวง
47 นางสาวกัญชพร บรรณรัตน์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
48 นางสาวนภาภรณ์  ชาติวิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
49 นางศิริภรณ์  โรเบิร์ตส์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
50 นายเกรียงไกร  มากบุญ กรมป่าไม้
51 นายสุทิพรหม ทองธรรมชาติ กรมควบคุมมลพิษ
52 นางสาวนิโลบล  ริมฝาย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
53 นางสาวอธิตญา  รอดทองแก้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
54 นายสุขสรรค์  สน่ันนาม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
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55 นายนคร  สุดทะ กรมอุตุนิยมวิทยา
56 นางสาวเสริมศิริ  พุทธิมาปัญญารัตน์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
57 นางสาววรรณิสา  สุทธินานนท์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
58 นายทศวรรธน์ จีนเขตกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
59 นายศุภวัฒน์ จินะ กรมการปกครอง
60 นางสาวฟ้าฤดี ทรงลักษณ์ กรมการปกครอง
61 นางสาวรานี ปิติสันต์ กรมท่ีดิน
62 นายอิทธิพล  สนธิณรงค์ กรมท่ีดิน
63 นายศุภชัย พุฒซ้อน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
64 นางสาวรัตนา วิลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
65 นายอเนชา  พรหมมา กรมการพัฒนาชุมชน
66 นางสาวชนิดา  โชติมณี กรมบังคับคดี
67 นายวันจักรี  ชาช านาญ กรมบังคับคดี
68 นางสาวปณยา  ท่าทราย ส านักงานกิจการยุติธรรม
69 นางสาวญาดา  ศิริมังคละ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
70 นายราเมศวร์ ดิษฐเนตร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
71 นางสุภัคว์นิจ ช่วยชู ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
72 นางสาววิจิตรา  ศรีคุณ ส านักงาน ก.ค.ศ
73 นายภูธเนศ ภูหาด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
74 นางสาวณิชาดา วิเศษกาศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
75 นายวรพจน์  หาญใจ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
76 นายด ารงค์  ปานมพฤกษ์ กรมการแพทย์
77 นายพีรพล  โสภณกุล กรมสุขภาพจิต
78 นายธนพล  การุณวงค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
79 นางสาวเนตรดาว  ล้ิมวงษ์ทอง ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
80 นางสาวอภิสรา  แสงเพียงจันทร์ ส านักงาน กปร.
81 นางสาววรินทร  เช้ือบุญช่วย ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
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82 นายณัฐพล  พลฤทธ์ิ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ
83 ร้อยเอก พรรษา  โสมทองหลาง กองทัพบก
84 นางสาวอภิรัตน์  บุญญพานิช ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
85 นางสาวเทียนทอง เฉียวเฉ่ง กรมบัญชีกลาง
86 นายธนิศร วรพจน์ กรมศุลกากร
87 นางสาววรรศิกา ขุนอินทร์ กรมสรรพากร
88 นางสาวณัชชา  ธนะวัฒนานนท์ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
89 นางสาวรวินันท์ ภู่วัฒนกุล ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
90 นางสาวสมาริน  ศิริสวัสด์ิ กรมการกงสุล
91 นายพงศกร  มากพุ่ม กรมเจ้าท่า
92 นายปิยชน  ธรรมชาติ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
93 นายภูวเรศ  สมพร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
94 นางสาววันวิสาข์  ศิวะกุล ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
95 นายนิธิวิทย์  ไชยเหมวงศ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
96 นายชิราวุธ  อุดมรัตน์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
97 นายศุภฤกษ์  สิริเวชชะพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
98 นางสาววรรณวิฉัตร  สุทธิพงษ์ประชา ส านักงานอัยการสูงสุด
99 นายวีระชัย  ปิยะวรรณสุทธ์ิ ส านักงานอัยการสูงสุด

100 นางดวงหทัย  กาญจนจันทร์ ส านักงานอัยการสูงสุด
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