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ส่วนกลาง
1 นาย กิจชัย กุลสัมฤทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ OSM (เพชรบุรี) ชรก.สนง.กถ.
2 นาย ดํารง มโนรถ นิติกร ชํานาญการพิเศษ สนง.ท่ีปรึกษากฎหมาย
3 นาย ทรงกลด สว่างวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักนโยบายและแผน สป.
4 นาย นที มนตริวัต นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าท่ี สป.
5 นาย อภิชาติ สาราบรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สบจ. สป.
6 นาย คมสัน มาลา นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.
7 นางสาว บุษบา ลาภวิไล บรรณารักษ์ ชํานาญการ สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.
8 นาง วนิดา เจริญพัฒนสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ กลุ่มงานอํานวยการปลัดกระทรวง
9 นางสาว ศิริพร หมื่นเดช นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ กองกลาง สป.
10 นาง อภัสรา พิทักษ์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักนโยบายและแผน สป.
11 นาง จันทร์วิมล รักมิตรอานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน สํานักกฎหมาย สป.
12 นาง นริศรา สุทธิพิบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน กองการเจ้าหน้าท่ี สป.
13 นางสาว นิอร จั่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน กองกลาง สป.
14 นาย บัวแสง เตโช นายช่างไฟฟ้า ชํานาญงาน ศสส. เขต 5 (อุดรธานี)
15 นาง พิชญา บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน กองกลาง สป.
16 นางสาว วรรณดี ชูช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน กองการเจ้าหน้าท่ี สป.
17 นางสาว วันเพ็ญ อ่อนแป้น เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน กองกลาง สป.
18 นาย ศุภชัย ศรีแสง นายช่างไฟฟ้า ชํานาญงาน ศสส. เขต 4 (นครราชสีมา)
19 นางสาว สุภา บุญสม เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน กองสารนิเทศ สป.
20 นางสาว อัจฉรา ศรีสวาท เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน กองกลาง สป.
21 นาย ธวัชชัย สวัสดี พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ศสส. เขต 2 (ชลบุรี.)
22 นาย สําราญ ศรีลักษณ์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ศสส. เขต 9 (นครสวรรค์)
23 นาย กัณฑ์อเนก พงศ์จิราเดชโชติ พนักงานขับรถยนต์ ส 1 ศูนย์ปฏิบัติการ มท.
24 นาง วันนา นาคประสพ พนักงานบริการ บ 1 กองคลัง สป.

ส่วนภูมิภาค
25 นาย ชาติชาย อุทัยพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัด บริหารระดับต้น ชุมพร
26 นาย ณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าสํานักงานจังหวัด อํานวยการสูง ชัยนาท
27 นาง พาตีเมาะ สะดียามู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เช่ียวชาญ รกน. ศอ.บต.
28 นางสาว ดวงกมล ศรียะพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ รกน. ศอ.บต.
29 นาง พัชรี ศาลาศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สระบุรี
30 นาง รณิดา เหลืองฐิติสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ หนองคาย
31 ว่าที่ร้อยตรี รัชพล วงศ์สวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ ปัตตานี
32 นางสาว สุนี อัครสุวรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ สมุทรสงคราม
33 นางสาว เกศศิริ ศรีละมูด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ลําปาง
34 นาง คมคาย ปัญญาเป่ียมศักด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ สงขลา
35 นาย เจริญนิต สีเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ขอนแก่น
36 นาย ชํานาญ ทองดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ มุกดาหาร
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37 นางสาว ทิพย์วรรณ บ่อแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ เชียงราย
38 นาง ธัญญชนก เจริญปรุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ นครราชสีมา
39 นาง ธัญญพัทธ์ ศรีสุวรรณ์เดโช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ชัยนาท
40 นาง เบ็ญจวรรณ ใจปราสัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ เพชรบุรี
41 นาย ประกาศิต หลาวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ บุรีรัมย์
42 นาย ปรัชญา เสริฐลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ อุตรดิตถ์
43 นาง พรศิริ ยังมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ อุตรดิตถ์
44 นางสาว ภัทรกร พุทธสีหกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ สมุทรสงคราม
45 นาย ไมตรี ศรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ สุพรรณบุรี
46 นาง วาสนา สังขารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ตรัง
47 นางสาว อัจฉรา คํามูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ลําพูน
48 นางสาว อัจฉรา นาคชุ่ม นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ สิงห์บุรี
49 นางสาว อาภรณ์ นาคแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ นครศรีธรรมราช
50 นาง กิรณา พลเยี่ยม เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน ร้อยเอ็ด
51 นาง แขไข เจริญอาจ นายช่างไฟฟ้า ชํานาญงาน สิงห์บุรี
52 นาย เฉลิม สอนใจ นายช่างไฟฟ้า ชํานาญงาน น่าน
53 นาย ชัยชนะ เช่ียวชาญ นายช่างไฟฟ้า ชํานาญงาน สระบุรี
54 นาย ชูชาติ สายยืด นายช่างไฟฟ้า ชํานาญงาน แพร่
55 นาย ทองคํา ดําคํา เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน อุดรธานี
56 นาย นิคม ศรมณี นายช่างไฟฟ้า ชํานาญงาน บึงกาฬ
57 นาย พรเทพ แสงประเสริฐ นายช่างไฟฟ้า ชํานาญงาน นครสวรรค์
58 นาง พรสุรีย์ ปัญโญใหญ่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน ลําปาง
59 นาย รุ่ง รวมผล นายช่างไฟฟ้า ชํานาญงาน ชัยนาท
60 นางสาว วรางคณา คุ้มครอง เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน ตาก
61 นางสาว สานิต ศรีกฤษฎิโยภาส เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน นครสวรรค์
62 นางสาว สุรีรัตน์ โปร่งสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน นครราชสีมา
63 นางสาว อุสนันท์ ดาราฉาย เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน ตรัง
64 นาย เอกชัย อุ่นคง นายช่างไฟฟ้า ชํานาญงาน สตูล
65 นาย นรัณ จันพิพิศ พนักงานพิมพ์ ส 3 เลย
66 นาย ป่ิน อินนุพัฒน์ พนักงานพิมพ์ ส 3 นครศรีธรรมราช
67 นาง วาณี ภิรมย์ภู่ พนักงานพิมพ์ ส 3 พิจิตร
68 นาย สิทธิศักดิ์ ทองนอก พนักงานพิมพ์ ส 3 สตูล
69 นาย กมลพักต์ เอียดวะณะ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ตรัง
70 นาย ชัยยุทธ บุญมาหล้า พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ขอนแก่น
71 นาย ชาตรี บุตรนุช พนักงานพิมพ์ ส 2 กระบ่ี
72 นาย ประยูร สุบินรสั พนักงานขับรถยนต์ ส 2 สงขลา
73 นาย ปรีชา มณีกาญจน์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 สุราษฎร์ธานี
74 นาย ไพรัช ผุดมาก พนักงานขับรถยนต์ ส 2 สงขลา
75 นาย ยอดยิ่ง โพธ์ิงาม พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ราชบุรี
76 นาย วรรณา สําเภาเครือ พนักงานพิมพ์ ส 2 แม่ฮ่องสอน
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77 นาย สนุ จันทขัมมา พนักงานขับรถยนต์ ส 2 สุรินทร์
78 นาง สมควร คงพันธ์ พนักงานพิมพ์ ส 2 พิษณุโลก
79 นาย สมคิด เกิดทอง พนักงานพิมพ์ ส 2 ประจวบคีรีขันธ์
80 นาย สมบัติ สีทาหนุน พนักงานการเงินและบัญชี ส 2 นครพนม
81 นาย สันติ ต่ายเพ็ชร์ พนักงานพิมพ์ ส 2 สิงห์บุรี
82 นาย อาทิตย์ บุญมี พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ชัยนาท
83 นาย โกมินทร์ อุตพัน พนักงานขับรถยนต์ ส 1 เพชรบูรณ์
84 นาย โชคชัย กกทองหลาง พนักงานขับรถยนต์ ส 1 บุรีรัมย์ (ชรก.นครราชสีมา)
85 นาย ณัฐวัฒน์ ไชยอินตะไพร พนักงานพิมพ์ ส 1 ลําพูน
86 นาย บรรพต แสงเงิน พนักงานขับรถยนต์ ส 1 นนทบุรี
87 นาย ไมตรี อนุแสง พนักงานขับรถยนต์ ส 1 ร้อยเอ็ด
88 นาย วิเชียร คําหมอน พนักงานขับรถยนต์ ส 1 ยะลา
89 นาย ประสงค์ บุญมี พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป บ 2 อุตรดิตถ์
90 นาย วินิจ ทองเพชรแก้ว พนักงานบริการ บ 2 ปัตตานี
91 นาย ศราวุธ เงินอาจ พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป บ 2 ฉะเชิงเทรา
92 นาย อภิเชษฐ์ สถาพรอมรวุฒิ พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป บ 2 พระนครศรีอยุธยา
93 นาย ดํารงค์ ชาภูบาล พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป บ 1 ศรีสะเกษ (ชรก.มุกดาหาร)
94 นาง บัวขาว เสง่ียมวงศ์ พนักงานบริการ บ 1 แพร่


