
รหสัลงทะเบยีน ค ำน ำหนำ้ ชือ่ นำมสกลุ หนว่ยงำน

0001 นางสาว พัณณ์ชติา พุ่มทอง ศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน)

0002 นาย เมธัส ศรโีมรา ศนูยค์ณุธรรม

0003 นางสาว ปารษุยา หอยสงัข์ มหาวทิยลัยมหดิล

0004 นาง ศรนีวล ประเทอืงสขุศรี ช

0005 นาย สมพร โอภาศ เครอืขา่ยวจัิย

0006 นาง องิอร วงศส์ถาปัตย์ Tomco Automatic Machinery co.th

0007 นาย พงศร มวีาสนา บา้นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอตุรดติถ์

0008 นางสาว ภาณุมาศ สวุรรณปราโมทย์ สปก

0009 นางสาว กรรณชนก สพุงษ์วบิลูยพั์นธ์ --

00010 นาย เปรมศักดิ์ วัลลกิลุ บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)

00011 นางสาว สธุรีา ศริวิัฒนากร อสิระ

00012 นางสาว สมพรทพิย์ สขุวโรดม กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

00013 นางสาว อรอมุา ววิัฒรางกลู วทิยาลับเทคโนโลยสีมทุรปราการ (ช.เทค)!

00014 นาย สมษิฐิ์ มหาป่ิยศลิป์ เครอืขา่ยพัฒนาศักยภาพไทย

00015 นาย อ านวย ศรสีวุรรณ เครอืขา่ยพัฒนาศักยภาพไทย

00016 นางสาว สภุาพร แจง้กระจา่ง โรงเรยีนศรอียธุยา ในพระอปุถัมภ ์ฯ

00017 นาง นชิานันท์ แกว้วงษา กรมพนิจิ,มลูนธิพัิฒนาทักษะชวีติ

00018 นาย สถาพร โคธรีานุรักษ์ บจก.สหพรแอนดโ์ก

ใบรายช่ือ
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 10 

ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ”
ระหว่างวันอังคารท่ี 2 - วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม  2562

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ



00019 นาย อนุวัฒน์ วไิลพันธุรั์ตนา ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักปลัดกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

00021 นางสาว ภรูชิา อนิทวงษ์ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักปลัดกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

00022 นางสาว สาวรัชนันท์ ลอืวรศริกิลุ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักปลัดกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

00023 นาย ฉลองรัฐ ไชยราช องคก์ารเวริล์แชร ์ส านักงานประเทศไทย

00024 นางสาว เอือ้งฟ้า เพย้จันทกึ มลูนธิเิวริล์แชร์

00025 นางสาว จติตวิรรณ วัฒนฐานะ ส านักนายกรัฐมนตรี

00027 นาง ทัชชภร คณุาสนิญาณศา การไฟฟ้านครหลวง

00028 นาย พธิวิัฒน์ ลพยิม้ การไฟฟ้านครหลวง

00029 นางสาว ณัฐนิี นาควัฒนะ การไฟฟ้านครหลวง

00030 นางสาว สภุาดา ตะวันดา บ.ตะวันดากรุป๊ จก.

00032 นาง นติยา ลักษณวสิษิฐ์ รา้นน ้าพรกิในก ามอืเดยีว

00033 นาง บปุผชาติ จันทรส์วา่ง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

00035 นาย เมธาสทิธิ ศรโีมรา มหาวทิยาลัยเกษตร

00036 นางสาว เปมกิา ศรโีมรา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

00037 นางสาว รตกิร มหีมัน้ ศนูยค์ณุธรรม

00038 นางสาว ภัททริา  วริยิะสกลุธรณ์ ศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน)

00040 นาย ธนกร ไกรพงษ์ กรรมการหมูบ่า้น

00041 นางสาว มนิตรา สนัตจติร ศนูยอ์ านวยการรับเด็กเป็นบตุรบญุธรรม

00042 นางสาว นุสบา เทีย่งทัศน์ ศนูยอ์ านวยการรับเด็กเป็นบตุรบญุธรรม

00043 นาย วรศิ มิง่โมฬี ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

00045 นางสาว อาทสิดุา ณ นคร สศช.

00046 นาง พนดิา ภูง่ามดี สศช.

00047 นางสาว สาวสวุลี รัตนโฆสติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

00048 นางสาว พิชิชาพร เอีย่มแพร์ โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่



00049 นางสาว อรุสุชุาดา มณีโชติ โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่

00050 ผศ.ดร. สรพงษ์ วงศธ์รีะธรณ์ สสอท.

00051 นางสาว รุง่ทพิย์ นีรชรานุสรณ์ เอกชน

00052 นางสาว ภวติา กจิสวัสดิ์ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

00053 นางสาว กติญิา ไตรรัตน์ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

00054 นาย ประชมุชยั สายวงษ์ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

00055 นางสาว ปาณสิรา ไทยเจรญิ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

00056 นางสาว ปฐมาวดี บรรจทุรัพย์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

00057 นาย ชานนท์ ลามค า กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน กรมกจิการเด็กและเยาวชน

00059 นางสาว กญัญวรรณ สขุสนิ เอกชน

00060 นาย วเิชยีร ศรลีกูหวา้ สถาบันพัฒนาพลังสงัคม(สพส.)

00061 นางสาว แพรวพรรณ วใิจค า กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน กรมกจิการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

00062 นาย ภาณุภาคย์ พงศอ์ตชิาต ส านักงาน ก.พ.

00064 นาย ธรีพงศ์ สขุเกษม วทิยาลัยเทคโนโลยมีนีบรุโีปลเีทคนคิ

00065 นาย อานุภาพ ตรชียานนท์ วทิยาลัยเทคโนโลยมีนีบรุโีปลเีทคนคิ    ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

00066 นาย ฉลอง แขวงอนิทร์ มหา วทิยาลัย หวั เฉียว เฉลมิ พระเกยีรติ

00067 นาย เสฏฐนันท์ ชอ่ฟ้า ส านักงาน ป.ป.ช.

00068 นาย ไกรสร พรหมทัตโต ส านักงาน ป.ป.ช.

00069 นาย เอก สทิธพัินธุ์ อสิระ

00070 พ.ต.ท. วันนพ สมจนิตนากลุ ส านักงาน ป.ป.ท.

00071 นาง ศริรัิตน์ บญุเตาชู มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ

00072 นางสาว บญุญาพร มารุง่เรอืง มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ

00073 นาง ววิัฒนา ฐานสโร มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ

00074 นาย ฐติพล มลีาภ มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ



00075 นาง คัคนัมพร พูลสวัสดิ์ หน่วยอสิระ

00076 นาย ชยัณรงค์ รัตนโยธนิานนท์ บรษัิท ดไีซน์ฟอรก์ูด๊ไลฟ์ จ ากดั

00077 นางสาว วรรณวมิล พภิวากร รา้นไอดนัีมเบอร์

00078 นางสาว อรณุลักษณ์ พภิวากร รา้นไอดนัีมเบอร์

00079 นาย กฤษฎา วศิษิฎส์นิ ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

00080 นาย วริฬุ รัตนปรคิณน์ บรษัิทไทยนวิสเ์น็ตเวริค์ (ทเีอ็นเอ็น)

00081 นาย พชร ลว้นวจิติร สถาบันพระปกเกา้ ส านักวจัิยเเละพัฒนา

00082 นางสาว เกศกนก ผอ่งสขุใจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

00083 นางสาว กชกร บญุครองปรชีาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

00084 นาย ณัฐดนัย พักตรว์ไิล สถาบันพระปกเกลา้/ส านักวจัิยและพัฒนา

00085 นาย อคัรพล อดุค ามี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

00086 นางสาว ปัณณ์ฉัตร์ เดชวสพุงศ์ ส านักงาน ป.ป.ช.

00087 นาย วชริวทิย์ ววิัฒน์ตระกลู กรมสง่เสรมิการเกษตร

00088 นาย สมโภช โหราพงศ์ จงเทยีน

00089 นาย สมปรารถนา สขุทวี ส านักงานการวจัิยแหง่ชาติ

00090 นางสาว นลิบุล สขุประเสรฐิ กรมสง่เสรมิการเกษตร

00091 นาย อภสิทิธิ์ วงศศ์ริ ิ กรมกจิการเด็กและเยาวชย

00092 ดร. ธนากร ศรวีพัิฒน์ โรงเรยีนบา้นตาดรนิทอง

00093 นาย สมเจตน์ วโรกร โรงเรยีนบา้นตาดรนิทอง

00094 นาย คมสนัต์ แสงงาม โรงเรยีนบา้นตาดรนิทอง

00095 นาย อดศิักดิ์ เผยศริิ โรงเรยีนนาหนองทุม่วทิยาคม

00096 นางสาว พัชรยีา คลอ่งเลีย้งชพี ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

00097 นางสาว จไุรรัตน์ อนิทรโ์ต ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

00098 นางสาว สาวติรี ฉมิศรี ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ



00099 นางสาว ปรยีา อรณุพูลทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

000100 นางสาว จริาภรณ์ ลสิกลุรักษ์ ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

000101 นางสาว รัตนา ตองใจ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

000102 นางสาว กติตภิา เทศทัพ ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

000103 นาย ปรญิญา ตลาโสร์ องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย

000104 นางสาว นชิดุา ปานฤทธิ์ ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ

000106 นางสาว พรพมิล เบีย้มกุดา ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ

000107 นางสาว ปรมาภรณ์ บญุเขือ่ง ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ

000108 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระมนตรธ์ัช ยานันทบ์ญุสริิ มลูนธิอิานาปานสตภิาวนาเพือ่สง่เสรมิสงัคมสขุภาวะ

000109 นาย ทศพล ทองธริาช ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ

000110 นาย ณัฏฐ์ เจรญิธรรม มลูนธิอิานาปานสตภิาวนาเพือ่สง่เสรมิสงัคมสขุภาวะ

000112 นาง มาลี ขมุทอง ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)

000115 นาย ณัฐวัฒน์ จันทโรจวงศ์ มลูนธิอิานาปานสตภิาวนาเพือ่สง่เสรมิสงัคมสขุภาวะ

000116 นางสาว นติยา สายสวุรรณ มลูนธิอิานาปานสตภิาวนาเพือ่สง่เสรมิสงัคมสขุภาวะ

000117 นาง ราตรี ประภาสะวัต มลูนธิอิานาปานสตภิาวนาเพือ่สง่เสรมิสงัคมสขุภาวะ

000118 นาง ศริวิรรณ มทีอง มลูนธิอิานาปานสตภิาวนาเพือ่สง่เสรมิสงัคมสขุภาวะ

000119 นาย พงษ์พัฒน์ เพรดิพริง้ ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ

000120 นางสาว กญัญาพัชร ทองคงหาญ ศนูยบ์รหิารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กระทรวงสาธารณสขุ

000121 นาง นฐวรรณ เพ็งไพบลูย์ ศนูยบ์รหิารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กระทรวงสาธารณสขุ

000122 นาง นฌิา องักรุาวริทุธ์ กรมหมอ่นไหม

000123 นาย ประเสรฐิ โฆษิตธนางกรู กระทรวงพาณชิย์

000124 วา่ทีร่อ้ยตรี สภุชยั  เจรญิอนิทร์ องคก์ารสะพานปลา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

000125 นาง กนกทพิย.์ นาคประสบสขุ โรงเรยีนหว้ยทรายประชาสรรค์

000126 นาง บษุรากรณ์ แชม่ฉิง่ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์



000127 นาย ก าธร  บญุสา สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก

000129 นางสาว ดวงจันทร์ เพ็งใจงาม กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

000130 นางสาว เมทนิี ดา่นกา้วหนา้ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

000131 นาย วสนัต์ ฉัตรสอน ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ

000132 นางสาว รศพิร เสวกพันธ์ ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ

000133 นาง ณัฐกาญจน ์ ศรสี าอางค์ กองบรหิารการสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ

000134 นาย เอกชยั เกดิสวัสดิ์ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

000135 นางสาว สชุาดา เรอืงหรัิญวนชิ บมจ.ทโีอท ีสว่นการแพทย์

000136 นาง พัทธนันท์ ววิัฒนานนท์ บมจ.ทโีอท ีสว่นการแพทย์

000137 นาย ปรญิญา พมิพป์ระชา โรงเรยีนป่าไมอ้ทุศิ 8 สพป.หนองคาย เขต 2

000138 นางสาว สชุานันท์ อารกีจิ โรงเรยีนวัดหนองเอีย่น สพป.ราชบรุ ีเขต 2

000139 นางสาว สปุรยีา  เทพมาก องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ

000141 นางสาว สภุาพร  คชานันท์ องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ

000142 นาง อนัญญา จ าปีรัตน์ มลูนธิอิานาปานสตภิาวนาเพือ่สง่เสรมิสงัคมสขุภาวะ

000143 นาง ชนัดดา กรรณีวงศ์ มลูนธิอิานาปานสตภิาวนาเพือ่สง่เสรมิสงัคมสขุภาวะ

000144 นาย เชาวชาญ สกลุไพโรจน์ c.c.knowledge links

000146 นาย สทิธศิักดิ์ ชา่งเหล็ก ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

000147 นาย สายชล ยังรอด ส านักงานกจิการยตุธิรรม

000148 นาย พงศช์รัตน์ อดุมเดชะ ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ / ส านักประชาสมัพันธ์

000149 นางสาว สภุาณี ใหญเ่ยีย่ม ส านักงานกจิการยตุธิรรม

000150 นางสาว นารรัีตน์ หมวดด า สศก.

000151 นางสาว สพุรรณี ทองคพ ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

000152 นางสาว ธัญลักษณ์ รจุเิรศกลุพัชร โรงเรยีนมัธยมบา้นบางกะปิ

000153 นางสาว พรยมล แซล่ิม่ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์



000154 นางสาว จริาพร นวลนอ้ย ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

000155 นาย ชาตรี พลายงาม สนง.กกต.

000156 นาย พจัิกษณ์ กงแจ ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

000157 นาย ปิยะพงค ์ คงเปีย ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

000160 นาย ขวัญเพชร ถนอมนาม ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

000161 นาย ทวปีวนิท์ หนูบ ารงุ มลูนธิฮิัว่เคีย้วป่อเต็กเซีย่งตึ๊ง

000162 นางสาว สพุญิญา สวา่งอารมณ์ กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000163 นางสาว ชนมศ์ภุางค์ หอเจรญิ กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000164 นางสาว อญัญรุี ตุย้แมน้ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

000165 นางสาว ยพุา ลิม้สวัสดิ์ ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

000166 นางสาว จณิณ์พัชร์ ภมูชิยัศรี ส านักสง่เสรมิและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000167 นาย ธรียทุธ มงคลมะไฟ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000168 นางสาว ปารชิาต ิ มั่นคง กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

000169 นาย พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสกุ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน)

000170 นางสาว ภัชรภร ์ เนียรภาค ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

000171 นาง วรีนุช สขุสวา่ง ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน)

000172 นาง ธนพร อตัภมูิ ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

000173 นางสาว จฑุารัตน์ ไตเ่มฆ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000174 นาย ชาญชยั ภวูงษ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000175 นางสาว สวุชานันท์ แสนสขุ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000176 นาย ศรตุพิงศ์ จริาดษิพงศ์ ส านักงานคณะกรรมการสทิธมิษุยชนแหง่ชาติ

000177 นาง อทัุย พัฒนพชิยั ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชงิเทรา

000178 นาย บพติร วทิยาวโิรจน์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง

000179 นางสาว ถรินันท ์ ประทมุ ส านักศลิปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครปฐม



000180 นางสาว รุง่นภา เพ่งรุง่เรอืงวงษ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

000181 ผศ.ดร. พมิสภุาว ์ จันทนะโสตถิ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

000182 นาย ประเสรฐิ แพวพบิลูย์ คณะกรรมการจรยิธรรม จังหวัดล าปาง

000183 นางสาว ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดยี ิง่ ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

000184 นางสาว พมิพบ์ญุ  ธนา วบิลู ยส์นิ  กองเศรษฐกจิสขุภาพ และหลักประกนั สขุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000185 นาย ณรงคว์รรษ บญุมา ส านักศลิปและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

000186 นางสาว โสภากรณ์ หตุะนานันทะ บ.ทเีอ็นพเีค จก.

000187 นางสาว นพมาศ ศรมีกุดา บ.ทเีอ็นพเีค จก.

000188 นางสาว สรุยี์ มะหะหมัดยซูบ ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้/ส านักประชาสมัพันธ์

000189 นาย ชยัวัฒน์ สวุชิานกลุ สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

000190 นางสาว ดวงทพิย์ ไรวา สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

000191 นางสาว ศญิาภัสร์ รัตนประยงคว์ฒุิ สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

000192 นางสาว อาทติยต์นัินท์ อนิทรว์รรณ สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

000193 นางสาว เพ็ญนีติ์ สรุยีล์ขิติ สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

000194 นางสาว วัชราภรณ์ เหมอืนคดิ สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

000195 นาง รัชนีบลูย์ ลิม้ปัญญาเลศิ กฬีา สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

000196 นาย สงวน แกว้ขาว สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

000197 นาย พชรกร ดวงดอก สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

000198 นางสาว จรรยพร โพธดิะนุช สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

000199 นาง อรวรรณ มาณี สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

000200 นาย จรีพล กจินเิทศ สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)

000201 นางสาว สรุางคนา กนัทะจันทร์ กรมกจิการเด็กและเยาวชน

000202 นาย ผศ.ดร.เสถยีร วพิรมหา มหาวทิยาลัยมหามกฏุาชวทิยาลัย

000203 นาย คเณศวร์ ชาตยิานนท์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



000204 นาง เฉลมิพร ข าหุน่ ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

000205 นางสาว สดุารัตน์ นาอนันต์ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

000206 นาย อกุฤษฏ์ สทิธิโกศล  ส านักงานป.ป.ช.

000207 นางสาว นารรัีตน์ มมีลิ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส านักมาตรฐานการบัญชแีละการสอบบัญชี

000208 นาย ศักดิส์ทิธิ์ เตีย๋วงษ์สวุรรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

000209 นาย รัฐพล ทพิยส์วุรรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

000210 นาย ชาญพล สขุดี ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.)

000211 นาง ศรศีักดิ ์ ไทยอารี สภาองคก์ารพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ

000212 นาง อบุลทพิย์ จางวบิลูย์ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000213 นาง ภัทราวดี จันทรเ์หลา่หลวง ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000214 นางสาว ภรูกิานต์ สองสี ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000215 นาย เอกภาณุ ชมุประเสรฐิ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000216 นางสาว ธมิาพร สนิธวาชวีะ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000217 นางสาว ศริพิร เจรญิคา้ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000218 นางสาว จฬุาลักษณ์ ขัดขจร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000219 นาย ธรีพันธุ ์ เพญโรจน์ สภาองคก์ารพัฒนาเด็กและเยาวชน

000220 นาย ศริพิงศ์ ยวงทอง องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร

000221 นาย ทวปี พรหมสขุ ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

000222 นางสาว ศภุนุช อนิตะ๊ฮอง กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

000223 นาง กาญจนา สดขนุเณร ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

000224 นางสาว ชตุมิณฑ์ อมาตยกลุ ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

000225 นางสาว สจุติรา  คุม้โภคา กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ

000226 นาย อาทติย์ การถาง กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

000227 นางสาว ขวัญชนก คงรอด กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ



000228 พ.ต.อ. มงคล เกตพัุนธ์ ส านักงานจเรต ารวจ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

000229 นาย เดวดิ เตชะ ส านักงาน ป.ป.ช.

000230 นาง ฐติชิญา กระจายศรี ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000231 นาย ปัญญะ รัตนวราหะ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000232 นางสาว กลุธดิา ไทยสรุโิย ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000233 นาง รัตนา พจิารณา ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000234 นางสาว นภิา เทยีนพทัิกษ์กลุ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000235 นาย ธนกฤต ศภุธัญวลัย ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000236 วา่ทีร่อ้ยตรี บรวิัชร สบืคณุะ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000237 นาย พรเทพ มพีวง สภาองคก์ารพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ

000238 นาย เกรยีาไกร เลือ่นสกลุ โรงเรยีนวัดงิว้ฯ

000239 นาง ทพิวรรณ มหาวรรณ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000240 นางสาว จรีาภา พูพัฒนานุรักษ์ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000241 นางสาว มฑุกิา ตัง้สทิธวิัฒน์ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000242 นางสาว ณชิา พันธแ์กว้ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000243 นาง จติตรัิตน์ เอีย่มสกลุ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

000244 นาย บัญญัติ แสวงดี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว้

000245 นางสาว กมลพร บญุศริิ กรมพัฒนาทีด่นิ

000246 นางสาว นัฐยา - กรมหมอ่นไหม

000247 นาย สเุทพ ทองจนี มลูนธิหิวัใจอาสา

000248 นางสาว รวริรณ ธรรมมะ มลูนธิหิวัใจอาสา

000249 นางสาว จไุรลักษณ์ เหมศริิ มลูนธิหิวัใจอาสา

000250 นางสาว เพชรมณี พุทธรักษ์ มลูนธิหิวัใจอาสา

000251 นางสาว จรยิา รอดจากภัย มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย



000252 นางสาว กสุมุา สขุาบรูณ์ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000253 นาง ปราณี ก าลังเจรญิ กรมประมง

000254 นาย ประเสรฐิ จญิกาญจน์ กรมสอบสวนคดพีเิศษ

000255 นางสาว กรองกาญจน์ สภุาจนี บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั(มหาชน)

000256 นาย สาธติ องิคะวัต สภาองคก์ารพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ

000257 นางสาว พรรณเกษม แผพ่ร กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

000258 นาง ภรัณยา องิคะวัต สภาองคก์ารพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ

000259 นาย ภวูนัย  ครฑุาพันธ์ มหาวทิยาลัยนวมนิทราธริาช

000260 ด.ต. ภคพล วรรณี งานสายตรวจ 3 กก. 1 บก.จร.

000261 นางสาว ทัศนีย์ แสนค า มลูนธิกิองทนุไทย

000262 นาย กรรชติ สขุใจมติร มลูนธิกิองทนุไทย

000263 นาย อานนท์ สตัตัง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000264 พ.ต.ท. อคัรเดช มนตรกีลุ ณ อยธุยา ส านักงานจเรต ารวจ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

000265 นาย ไกรสร พมิพป์ระชา โรงเรยีนบา้นแบง  สพป.หนองคาย เขต ๒

000266 นางสาว สนุสิา คงชู กระทรวงยตุธิรรม

000267 นางสาว เกสรี ศรศีริสิทิธกิลุ ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

000268 นาย สพุนิ วงศก์า มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000269 นางสาว ลลติตา ทาประจติ มหวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000271 ร.ต.อ.หญงิ ชมัยภรณ์ กิม้เฉี้ยง ส านักงานจเรต ารวจ

000272 นาย พงษ์ศักดิ์ เพชรประดับ ส านักงาน ป.ป.ท.

000274 นางสาว ประภาพร ดนตรรีส มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000275 นางสาว พรทพิย์ ดศีรี ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

000276 นางสาว กรองกาญจน ์ สนค า มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000277 นางสาว สตางค์ พรปู่ ศขุ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย



000278 นางสาว ญาณัชชา นนทจันทร์ ส านักงาน ป.ป.ท.

000280 นางสาว ธัญญพ์ชิชา นาคแสง ทโีอที

000281 นางสาว นงคราญ สหีานาม กองการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000282 นางสาว พัชร ี แผนสงู ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000283 นางสาว ประภาพรรณ ธนูสนธิ์ ส านักงาน ป.ป.ท.

000284 นางสาว พมิพล์ดา วัฒนาจารชุวกติติ์ ส านักงาน ป.ป.ท.

000286 วา่ทีร่อ้ยโท เจนรบ พละเดช ส านักงาน ป.ป.ท.

000287 นาย มนูญศักดิ์ นวลจันทร์ ส านักงาน ป.ป.ท.

000288 พ.ต.ท. คมชาญ ออ่นศรี ส านักงานจเรต ารวจ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

000289 นางสาว ศรินิทรท์พิย์ โพธมิาศ ส านักงาน ป.ป.ท.

000290 นางสาว ประภาพร สนิเพ็ชร์ ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

000291 นางสาว นวพร ปั้นจันทร์ ส านักงาน ป.ป.ท.

000292 พ.ต.ต. พนัต เพ็งบญุ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

000293 พ.ต.ท. โกมล รธุริบรสิทุธิ์ ส านักงานจเรต ารวจ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

000294 นางสาว ธดิารัตน์ ภภิพ ส านักงาน ป.ป.ท.

000295 นางสาว ดวงเดอืน มะเดือ่ทอง ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

000296 นางสาว สาธติา เจรญิมี มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000297 นาง สนุทรี กลุนานันท์ มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน

000298 นางสาว ฤทธดิา นิม่อนงค์ ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

000300 นาง กฤษณา แผแ่สงจันทร์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบครีขีันธ์

000301 นางสาว สนุีย์ ดนัยชนกกลุ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000302 นางสาว ปรัชญาภรณ์ บตุรขันทอง มหาวทิยาลัยมหากฏุราชวทิยาลัย

000303 นางสาว ชนดิา จติเทีย่ง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบครีขีันธ์

000304 นาย ณวฒ เจรญิหลาย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบครีขีันธ์



000305 นางสาว ปรางคแ์กว้ วัชรพันธุ์ ส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม

000306 นาง เวยีงแกว้ ค าปันทพิย์ โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

000307 นางสาว วไิลวรรณ รักษาเชือ้ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000308 นางสาว นารรัีตน์ สรุยีแ์สง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000309 นาย ภัทร ดา่นอตุรา -

000311 นาง ศศวิมิล พัฒเสมา กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

000312 นายแพทย์ พเิชฐ บัญญัติ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ

000313 นางสาว กฤษดา สาตรพั์นธ์ โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

000314 นางสาว วรศิรา วรวงศ์ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000316 นาย วัชรพล วงษ์ไทย ส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม

000318 นางสาว วนัีส แกว้ประเสรฐิ ส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม

000319 นางสาว ประกจิ เชีย่วนาวนิ โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

000321 นางสาว ปราณีต เชีย่วนาวนิ โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

000323 นางสาว จารวุรรณ วงศศ์ริประภา โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

000324 สบิต ารวจตรี คณุากร สพุรรณนนท์ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. /ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

000326 นาง จรีะนันท์ สดีา โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

000327 นาย พฤฒนัินท ์ เหลอืงไพบลูย์ ส านักงานสง่เสรมิและสนับสนุนวชิาการ 2

000328 นาง แพรภัทร ยอดแกว้ ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

000329 นางสาว นาถลดา นาทอง บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

000330 นางสาว อรนุช จริาวัฒนานุรักษ์ องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

000331 นางสาว กมลทพิย์ มาลศีรอีมร มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000332 นาย จรณวรรฒ ทองหลอม สถาบันคณุวฒุวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน)

000333 นาย ณรงค์ วงศเ์ณร องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

000334 นาง กญัญา ศรฟ้ีา องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.)



000335 นางสาว บัวชมพู ฉกาจการกจิ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000336 นางสาว วจิติตรา ค าเสมอ กองสาธารณสขุฉุกเฉนิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000337 นางสาว ณัฐณชิา พุทธาราม องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

000338 นาย อคัรเดช เป็งจันตา กองสาธารณสขุฉุกเฉนิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000339 นาย โกเพชร ทองแสง องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

000340 นาย วรีะพงศ ์ คงนาม สถาบันคณุวฒุวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน)

000341 นาย ดเีรก รา่เรงิ องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

000342 นางสาว สกุญัญา วงศรั์ตนชยั ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

000343 นางสาว ณัฐกานต์ แกม้กระโทก องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

000345 นางสาว สรินิดา. ทวนสวุรรณ์ ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

000346 นาง นภาพร พันธสุขุ องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

000347 นางสาว หรณิทรรั์ฎ แสงสวุรรณธนาภา องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

000348 นางสาว วรณุกนัยา คณุากรวริฬุห์ ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา

000349 นาย ศราวธุ บญุคลอ่ง ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา

000350 นางสาว วชิชลุาวัณย์ พทัิกษ์ผล ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา

000351 นางสาว ณัฐกิา นติยาพร ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา

000352 นาง รจุริา สนุทรรัีตน์ ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา

000353 นาง ธมนวรรณ วันทานุ ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา

000354 นางสาว สภุาพร ศริะธนารัณฑ์ ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา

000355 นางสาว พรสวรรค์ พับพุ ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม

000356 นางสาว เสาวนีย์ จันทรช์วลติ ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม

000357 นางสาว กติตยิาวดี สงัขย์อด ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม

000358 นางสาว อญัชฎา ธรีาโมกข์ -

000359 นางสาว วรรณ์ด ี ช านาญไพร ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม



000361 นางสาว ปรยีา แซเ่ฮอ่ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000362 นางสาว ถัก ชยัภักคุม้ครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000363 นางสาว วไิลวรรณ รักษาเชือ้ มหาวทิยาลัยมหามกฎุราชวทิยาลัย

000364 นางสาว สชุาฎา วรนิทรเ์วช ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ

000365 นาย พศวรี์ วัชรบตุร ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ

000366 นางสาว พลอยนลนิ ค า่คณู ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ

000367 นางสาว น ้าฝน พยัคคานนท์ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ

000368 นางสาว ทพิยวรรณ ภสูงิหท์อง ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ

000369 นางสาว นฤมล จักรชยั ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ

000370 วา่ทีพั่นตรี ศักดิร์ะพี แพรง่สวุรรณ ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

000372 นางสาว มารสิา  เดชเรอืง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000373 นาง พรทพิย ์ สดุเกษม กระทรวงศกึษาธกิาร

000374 นาย ชลธี ธนารักษ์วงศ์ สหมติร จ ากดั

000375 นางสาว ณัฐชาฎา สทุธสิอาด โรงเรยีนวัดบางพลัด

000376 นางสาว พรวรณัฏฐ์  เวยีงทอง ครอบครัว

000377 นาย ทองสมัฤทธิ ์ ลีจั้นทรากลุ ทอปไทย

000378 นางสาว รัชนี ธนารักษ์วงศ์ บรษัิทสหมติร

000379 นาย นพสทิธิ์ วมิลพุฒศิักดิ์ อสิระ

000380 นางสาว อรชดุา เกตวงษา มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000381 นาย จักรพันธ์ แตงออ่น กระทรวงวัฒนธรรม

000382 นางสาว พรทพิย์ พวงภู่ เปรยีญธรรมสมาคมแหง่ประเทศไทย

000383 นาย วรฒุ ฤทธิห์มี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวังกรด

000384 นาย บญุเลศิ เบา้ศรี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวังกรด

000385 นาย ชยั เทยีมผล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวังกรด



000386 นาย จ ารอง แสงลภ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวังกรด

000387 นาย มานะ วฑุฒยากร องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวังกรด

000388 นางสาว ธัญญณ์ฐนันท์ พลเมฆ องคก์ารสรุา กรมสรรพสามติ

000391 นาย วงศกร แกว้กลุ องคก์ารสรุา กรมสรรพสามติ

000393 นางสาว วภิสูนา สมทุรผอ่ง องคก์ารสรุา กรมสรรพสามติ

000394 นาย วรันตพ์งษ์ วัชรพงศว์ณชิ องคก์ารสรุา กรมสรรพสามติ

000395 นาย ศภุรัตน์ โสมรัตนานนท์ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม

000396 นาย พเิชษฐ นกขมิน้ Tot

000397 นางสาว ขัตตยิา ชยัมณี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบงึกาฬ

000398 นาง พศิมัย พันธค์รฑุ สถาบันการแพทยฉุ์กเฉนิแหง่ชาติ

000399 นาย สชุาติ ไดร้ปู สถาบันการแพทยฉุ์กเฉนิแหง่ชาติ

000400 นางสาว คงขวัญ จันทรแ์กว้ สถาบันการแพทยฉุ์กเฉนิแหง่ชาติ

000401 นาง จริะพันธุ์ พมิพพั์นธุ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรอียธุยา

000402 นางสาว ปิยาภรณ์ รักดนตรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรอียธุยา

000403 นาย บญุชมุ มรัีตน์ โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๕ (วัดตลิง่ต า่) สงักดั สพฐ. ศธ.

000404 นางสาว ชมพูนุท แสงกลา้ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000405 นาย อธคิณุ สนิธนาปัญญา โรงเรยีนบางเขน(ไวส้าลอีนุสรณ์)

000406 นาย สทุธิ เรอืงรัตน์สนุทร มหาวทิยาลัยสยาม

000407 นางสาว ศรัณยภ์รณ์   ปลืม้นอ้ย มลูนธิชิมุชนทอ้งถิน่พัฒนา

000408 นางสาว มนทพิย์ ทัญชวีะ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000409 นางสาว เสาวรัตน์ ลากา ส านักงานสถติแิหง่ชาติ

000410 นางสาว ดวงกมล นอ้ยวงษ์ นอ้ยวงษ์ มหาวทิยาลัยมหามกฎุราชวทิยาลัย

000411 นางสาว ฐนติา เขยีวข า ส านักงานสถติแิหง่ชาติ

000412 นาย ณัฐ ปาลสขุ ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ ประเทศไทย  สงักดักระทรวงการคลัง



000413 นางสาว นาถชดิา อนิทรส์อาด มลูนธิสิยามกมัมาจล

000414 นาง สทุนิ ศรินิคร มลูนธิสิยามกมัมาจล

000416 นาย ปฏวิัต ิ สระแกว้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองอยีอ

000417 นาง สมใจ ณ เชยีงใหม่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองอยีอ

000418 นางสาว รัตนา สขุสบาย เทศบาลต าบลกนัตวจระมวล

000419 นาง มนัญชยา เป็นตามวา เทศบาลต าบลกนัตวจระมวล

000420 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระฐติพิงษ์ ภาณุศษิย์ วัดนเิวศธรรมประวัต ิราชวรวหิาร

000421 นางสาว ทัศณีพร ศรสีงวน มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000422 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระอนันต์ ดวงศรี วัดใหมส่ปุดษิฐาราม

000423 นางสาว สดุารัตน์ สขุธีรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบรุี

000424 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระมหาอนุลักษณ์ ภพูทิอง มหามกฏุราชวทิยาลัย ศาลายา

000425 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระมหาอนุชา ชยาภชิาโต (โพธิเ์กต)ุ วัดปทมุวนารามราชวรวหิาร

000426 นางสาว ขวัญจริา คณูหอม มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000427 นางสาว จรยิาภรณ์ ภเูดช บรษัิท ไทย เคเบลิ บรอดแคสติง้ จ ากดั

000428 แมช่ี สชุาดา แสงทอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000429 นางสาว ภัทรมน ทองในแกว้ บรษัิท ไทย เคเบลิ บรอดแคสติง้ จ ากดั

000430 นาย พรีะวัฒน์ ฉัตรไทยแสง มหามกฏุราชวทิยาลัย ศาลายา

000431 นางสาว ปิยวรรณ นาทุง่นุย้ บรษัิท เจรญิเคเบลิทวี ีเน็ตเวอรค์ จ ากดั

000432 นาย เผด็จ มากเจรญิ การรถไฟแหง่ประเทศไทย

000433 นาย พรณรงค์ อ าไพจติร การรถไฟแหง่ประเทศ

000434 นาย วทิยา ป่ินแกว้ การรถไฟแหง่ประเทศ

000435 นาย สมเดช ตันตสิขุารมย์ การรถไฟแหง่ประเทศ

000436 นาง พมิพม์าดา อายเุจรญิ มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน

000437 นาย สมบัติ ทองลอง การรถไฟแหง่ประเทศ



000438 นาย กฤษฎา นามสวุรรณ์ การรถไฟแหง่ประเทศ

000439 นาย ธวัชชยั สกลวทิยานนท์ การรถไฟแหง่ประเทศ

000440 นาง สภัุทราพร ปั้นค า มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน

000441 นางสาว วารณีุ ศริริุง่โรจน์ยิง่ ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

000442 นาย ธรีะชยั วงศใ์หญ่ การรถไฟแหง่ประเทศ

000443 นาย ราชนัย์ อนินาค การรถไฟแหง่ประเทศ

000444 นาย อนันต์ นุ่มสารพัดนกึ การรถไฟแหง่ประเทศ

000446 นาย ธนวันต์ พรเลศิรังสรรค์ การรถไฟแหง่ประเทศ

000447 นางสาว สธุาสนิี รุง่อาญา มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน

000448 นาย จริวฒุิ ปานพรม ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

000449 นาง ละเอยีด คลอ่งกจิ มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน

000450 นาง มนตกานต์ โรมไธสง มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน

000451 นาง ปณภัฒ สขุประดษิฐ์ มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน

000452 นาง กาญจนรัตน์ ชดานนท์ มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน

000453 นาง ณัทนศิวร์ ภริะอคัรโรจน์ มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน

000454 นาย สรุศักดิ์ สงิหห์าร เทศบาลต าบลเมอืงแก

000455 นาย เบิม้ สงนวน เทศบาลต าบลเมอืงแก

000456 นางสาว กาญจนา ไหมด า มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน

000457 นาย สายัณห ์ ภมรนาค มลูนธิชิมุชนทอ้งถิน่พัฒนา

000458 นางสาว เสาวลักษณ์ - กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ

000459 นางสาว สชุาดา ไทรแกว้ กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ

000460 นาย ชยัวชิติ คงเสง้ ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

000461 นาย อมร กติตกิวางทอง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชยีงราย

000462 นาง สกุญัญา รอบจังหวัด แกว้กลัยาสกิขาลัย กระทรวงสาธารณสขุ



000463 นาง ขวัญฤด ี ลิม้ทองเจรญิ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

000464 บาทหลวง ดร. ฉลองรัฐ สงัขรัตน์ โรงเรยีนแมพ่ระฟาตมิา

000466 นางสาว ดวงกมล นอ้ยวงษ์ มหาวทิยาลัยมหามกฎุราชวทิยาลัย

000467 นาย พรรณเทพ สอนลา มหาวทิยาลัยมหามกฎุราชวทิยาลัย

000469 นาย วรเมธ อว่มส าเนียง มหาวทิยาลัยมหามกฎุราชวทิยาลัย

000470 นาง ประไพ แรนดอลฟ์ โรงเรยีนแมพ่ระฟาตมิา

000471 นาย จริวัฒน์ แป้นประเสรฐิ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยา

000472 นาง ทัศนีย์ ธาราศนิานนท์ โรงเรยีนแมพ่ระฟาตมิา

000473 นางสาว นุชจรี คงลอย กรมกจิการเด็กและเยาวชน กระทรวงพม.

000474 นางสาว ธนาพร ปัจจสุานนท์ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย/์กองกฎหมาย/ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

000475 นาย บัญชา เชาวรนิทร์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

000476 นางสาว ภาสนิี วรรณทอง กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย/์กองกฎหมาย/ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

000477 นางสาว สภุาภรณ์ ผวิเหลอืง ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

000478 นาย ดนัย จันทรเ์จา้ฉาย มลูนธิธิรรมด ี/ บจก.ดซี ีคอนซลัแทนส ์แอนด ์มารเ์ก็ตติง้ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั

000479 นาย วันชยั ทองชาติ กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

000481 นางสาว พรทพิย ์ ก าเหนดิแจง้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอทัุยธานี

000482 นาย ชานนท ์ ดาหลาย กรมหมอ่นไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

000483 นาง วันเพ็ญ ชนิชศูักดิ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอทัุยธานี

000484 นางสาว กฤตยิาภรณ์ ขนุเเสน มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000485 นาย วันชยั วงษ์ประเสรฐิ ศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) จังหวัดรอ้ยเอ็ด

000486 นาง ปภัสสร ตรศีลิา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอทัุยธานี

000488 นาย ชนะกจิ คชชี กรมการศาสนา

000489 นางสาว วัลลี ตาวงคห์ู มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000490 นางสาว กาญจนา สขุสาคร มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย



000491 นางสาว วรยิา สายสวา่ง โรงเรยีนตาจงพทิยาสรรค ์สพม.32

000492 นาย เรวัตร ์  รุง่เรอืง กระทรวงวัฒนธรรม

000493 นางสาว นันทพร อนิทรสกลุ ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

000494 นาย กฤษดา แชม่สาคร ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

000495 นาง สพัุคสรา  ภรัิฐพงศธ์นากร โรงเรยีนออเงนิ( ออ่น-เหม อนุสรณ์)

000496 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ วริยิะ วัฒนโสภณากลุ วัดใต ้

000497 นาง นงนุช คงมาลัย ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

000498 นาย ภวัต แซโ่งว้ อสิระ

000499 นาง ธรีภัทร  กจิจารักษ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์

000500 นางสาว ฉออ้น  งามเลศิไพจติร เอนวิทราเวล

000503 นาง ศริวิรรณ กหุลาบเพ็ชร์ สภาวัฒนธรรมอ าภอพระนครศรอียธุยา

000504 นาย สภุทพ วงศเ์จรผิญ สภาทนายความในพระบรมราชนูิปถัมภ์

000505 นางสาว ผสุดี โกศลารักษ์ ซนัชายน์ซนัฟลาวเวอร์

000506 นาง ประฤดี ดอนโมกข์ บรษัิท ทองเสยีง จ ากดั

000507 นาย อภวิัฒน์ เป้าชมุแสง ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองเต็ง ๙ ดี

000508 นาง พรรณี เป้าชมุแสง ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองเต็ง ๙ ดี

000509 นาย สนอง เป้าชมุแสง ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองเต็ง ๙ ดี

000510 นาย ศภุโชค ตอ้งกระโทก ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองเต็ง ๙ ดี

000511 นาง ล าใย ตอ้งกระโทก ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองเต็ง ๙ ดี

000512 นาง ละมอ่น ทาหอม ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองเต็ง ๙ ดี

000513 นาง ละมนุ กลอ่มพระทัย ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองเต็ง ๙ ดี

000514 แพทยห์ญงิ ดร. วณชิชา ภัทรประสทิธิ์ โรงเรยีนพจิติรอนิเตอร์

000515 นาง สธุริา วยิกาญจน์ บรษัิท กรนี มเีดยี องิค ์จ ากดั

000516 นางสาว นรรัีตน ์ คผูาสขุ สวม.



000518 นาง ศรัญญา  สทัธา ผลนิ  บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง

000519 นางสาว โสภา คผูาสขุ ทสม.

000521 นาย จติ  แกว้ทพิย์ สภาวัฒนธรรมจังหวัด

000522 นาง สนุีย์ วสกิชาติ บมจ.อสมท

000523 นาง วรนิร าไพ ปณุยธ์นารยี์ กองทนุพัฒนาสือ่ปลอดภัยและสรา้งสรรค์

000524 นางสาว Phanit Channual ธนาคารCimb.thai

000527 นาย วโิรจน ์ เวทยาวงศ์ สือ่มวลชน/ ภาคประชาสงัคม.ชมุชน.

000528 พระสงฆ ์สมณศักดิ์พระฏลุากาญ กตฺิตคิตฺุโต (วชิยั) - ส านักงานพระสอนศลีธรรม / พระวทิยากร สงักดั ส านักงานพุทธมณฑล

000529 นางสาว กญัญณ์าณัฏฐ์ ภาธรสบืนุกลู สถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย

000530 นาง วรางคณา ศรสนิสกลุจติร หนังสอืพมิพด์ดีโีพสตน์วิส์

000531 นาย อคัรพล จันทรศ์รี ส านักงานป.ป.ช.

000532 พระะ พระวรรธคม อนิค าปัน วัดชา่งเหล็ก

000533 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ วรพล ทองไฝ วัดชนาธปิเฉลมิ  พระอารามหลวง

000534 นาย ประสทิธิ์ จยิะพานชิกลุ มหาสนิกอ่สรา้ง

000535 นาย บญุสง่ นิม่ศรตีระกลู บรษัิท ไทย เคเบลิ บรอดแคสติง้ จ ากดั

000536 นางสาว สนิีนาถ เสง็หนองแบน ส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม

000537 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระกรทพิย ์อกญฺิจโน - วัดเสงิสาง

000538 นาง พัชร ี หว่งประเสรฐิ บรษัิทซนัชายน์

000539 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ วัฒธยา ศรลีาศักดิ์์ วัดวหิารแดง

000540 นาง อรณุ ภักดสีจัจกลุ โรงเรยีนบา้นนคิมดงบัง  ต.กดุบง  อ.โพนพสิยั  จ.หนองคาย

000541 นาง เกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ โรงเรยีนบา้นกลุม่พัฒนา  สพป.หนองคายเขต 2

000542 นาย ธวัชชยั  ธรรมขันธ์ โรงเรยีนบา้นแบง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2

000543 นาย สทิธกิร จะวอ วทิยาลัยเทคโนโลยมีนีบรุโีปลเีทคนคิ

000544 นาย กรีติ ทพิยโ์ถมสนิธุ์ วทิยาลัยเทคโนโลยมีนีบรุโีปลเีทคนคิ



000545 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระดษุฎ.ี องัสเุมธางกรู - วัดทุง่ไผ ่111 หมู ่10 ต าบลบางหมากอ าเภอเมอืงชมุพร 86000 0

000546 นาย วชิยั สตีาล วทิยาลัยเทคโนโลยมีนีบรุโีปลเีทคนคิ

000547 นาย สบชยั บตุรชาดี วทิยาลัยเทดโนโลยีม้นีบรุโีปลเีทคนคิ

000548 พระ สวุรรณ กลัดกนัแสง วัดนาคใูต ้

000550 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ สมชาย ชวนปญฺโญ  (ชวลติเนตร) วัดนายโรง

000551 นาง วันทนา พรพพัิฒน์รุง่ศรี เกร็ตอสิเทอรน์ดร๊ัก

000552 นางสาว ณัฐนชิ อนันตพรกจิ ภาคเอกชน

000553 นาย ไมตร ี กฤตยาวฒุิ เอนวิทราเวล

000554 นาง เพ็ญพรรณ แซผ่า้ง เอนวิทราเวล

000555 นางสาว พมิพพ์รรณ  บษุบงก์ โรงเรยีนยางชมุนอ้ยพทิยาคม

000556 นาย อภวิัฒน์ ค าภาสขุ วทิยาลัยเทคโนโลยมีนีบรุโีปลเีทคนคิ

000557 นาง กติตวิรรณ นรัินตพ์านชิ โรงเรยีนกติตวิทิยา เอกชน สงักดัส านักงานการศกึษาเอกชน(สช.)กระทรวงศกึษาธกิาร

000558 นาย สมทิธิ์ เย็นสบาย คณะกรรมการธรรมาภบิาลจ.สระแกว้

000559 นางสาว ณัฏฐอ์ภชิา ชโลธรพเิศษ หน่วยงาน ศนูยเ์ยาวชน Gen Z ภาคตะวันออก สมาคมสือ่สรา้งสรรค ์เพือ่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก

000560 นาง กาญจน์อนัญญา ชโลธรพเิศษ หน่วยงาน ศนูยเ์ยาวชน Gen Z ภาคตะวันออก สมาคมสือ่สรา้งสรรค ์เพือ่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก

000562 พระสงฆ ์สมณศักดิ์พระปราโมทย ์เตชกโุล(อนันตฤ์ทธิก์ลุ) - วัดน ้าว ิง่

000563 นางสาว อจัฉรา นลิรัตโนทัย ชมุพรเหรยีญทองมอเตอร์

000564 นาย วรีะยทุธ พันธเ์มฆากลุ ขมุพรเหรยียทองมอเตอรื

000565 ผศ. ดร ขันทอง วัฒนะประดษิฐ์ มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย

000567 น.อ.หญงิ สชุาดา แสงเกร็ด มลูนธิสิง่เสรมิการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

000568 นางสาว สมุณี  บรูณ์เจรญิ โรงเรยีนบงึนครประชาสรรค์

000569 นางสาว คณติา จันทวาส ชมุชนคณุธรรมวัดเจรญิธรรม

000570 นางสาว ทัศนี ชอ้ยกติตพัินธ์ มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย

000571 นางสาว ฐติกิา ทัดศรี คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล



000572 นาย เอกอคัร พนม คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล

000573 นางสาว ทัศน์สนิี พ่วงผาด คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล

000574 นางสาว นัฐวดี จันใด คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล

000575 นางสาว ฤดมีาศ บญุปัญญา คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล

000576 นางสาว ภาลดี ยิม้แยม้ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล

000577 นางสาว ทัศนีย ์ เนตรประโคน โรงเรยีนหนองอยีอวทิยา

000578 นาย ประมวล ทองเกษม ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองเต็ง ๙ ดี

000579 นางสาว ศรัณยา ทฆีายทุธสกลุ สมาคมสือ่สรา้งสรรคเ์พือ่เด็ก เยาวชน และครอบครัวภาคตะวันออก

000580 นาย อนุชา แดงกนั สมาคมสือ่สรา้งสรรคเ์พือ่เด็ก เยาวชนและครอบครัว

000581 นาง ฐติาภรณ์ บญุเกดิ มลูนธิอิานาปานสตภิาวนาเพือ่สง่เสรมิสงัคมสขุะภาวะ

000582 นางสาว รดาวรรณ เฟ่ืองสะทา้น GEN Z ZENSTON

000583 นางสาว อารยี์ ดวงมณี มลูนธิอิานาปานสตภิาวนาเพือ่สง่เสรมิสงัคมสขุะภาวะ

000584 นางสาว วรรณภัทร  ยิง่ยศวงษ์สกลุ หน่วยงานภาครัฐ

000585 นาย เสร ี อไุรพงษ์ หน่วยงานภาครัฐ

000586 พระอธกิาร สหีส์รุาช วสิทุธสโีล ศนูยป์ฏบิัตกิารพระธรรมวทิยากร

000587 นาย วัชรสทิธิ์ เหมะกนั ศนูยป์ฏบิัตกิารพระธรรมวทิยากร จังหวัดอดุรธานี

000588 นาย สภุพ วงศเ์จรญิ สภาทนายความในพระบรมราชนูิปถัมภ์

000589 นาง ศวิาพร ตีส้ะณาวรรณ์ กระทรวงสาธารนะสขุ

000590 นาย สทุธิต์นัย  สงัวระ สนง.เศรษฐกจิการเกษตร

000591 นาย เศรษฐเกยีรติ กระจา่งวงษ์ กรมปศสุตัว์

000592 ผศ.ดร. ชมพ ู โกตรัิมย์ วทิยาลัยดสุติธานี

000593 นาย ฉัตรชยั จรัสฉมิพลกีลุ สถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต(ิองคก์ารมหาชน)

000594 นาย ยงยทุธ โรจนวรเกยีรติ มลูนธิอิรยิาภา

000595 นางสาว ไอลดา ขัตยิวรา วทิยาลัยดสุติธานี



000596 นาย นพพล สมติพุกนะ สว่นวนัิยและระบบคณุธรรม. กรมชลประทาน

000597 นางสาว ขนษิฐา ไทยเจรญิ กองตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์/ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

000598 นางสาว สภุาวดี ขอดทอง กองตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์/ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

000599 นาย สยาม เกษมโชตพัินธุ์ สว่นวนัิยและระบบตณุธรรม. ส านักบรหิารทรัพยากรบคุคล. กรมชลประทาน

000600 นาง สนิีนุช ชยัสทิธิ์ สถาบันการแพทยฉุ์กเฉนิแหง่ชาติ

000601 นางสาว สมุาลี ขนุศรี ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม

000602 นาย สรุสทิธิ์ - สภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบครีขีันธ์

000603 นางสาว อนัญญา พันธค์ณาวัฒน์ สถาบันการแพทยฉุ์กเฉนิแหง่ชาติ

000604 นาย ศรชยั ชมุยวง ดสุติธานี

000605 นางสาว โนรสิา สมานพกิลุวงศ์ กลุม่เสรมิสรา้งวนัิยและระบบคณุธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000606 นางสาว กณัฐกิา เปลยพลอย กลุม่เสรมิสรา้งวนัิยและระบบคณุธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000607 นาย โชคชยั กจิเกษมทวสีนิ บจก.บัวหลวง

000608 นาย อษุณะ อ านาจสกลุฤทธิ์ กรมสลิปากร

000609 นาย บรรทลู อิม่สขุศรี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบรูณ์

000610 นางสาว พรนดิา นาคทับทมิ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงอตุสาหกรรม

000611 นางสาว ศริลิักษณ์ พทัิกษา สถาบันการแพทยฉุ์กเฉนิแหง่ชาติ

000612 นาย มนตรี เน่าบู่ กลุม่เสรมิสรา้งวนัิยและระบบคณุธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000613 วา่ทีพั่นตรี ประภาส สะทา้นอทิธฤิทธิ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

000614 นาย เดชา ผอ่งโต โรงเรยีนบา้นสะพานหนิ

000616 นาย ธงชยั จันมะณี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองขาม

000617 นาย รัตนชยั นาคปานเสอื มลูนธิอิงคก์รเพือ่ความโปรง่ใสในประเทศไทย

000618 นาย อาวธุ วารี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองขาม

000619 นาย พษิณุ ก า่สระนอ้ย โรงเรยีนบา้นสะพานหนิ

000620 นาย อดศิร รัตนประทมุ ส านักงานการวจัิยแหง่ชาติ



000621 นาง อจัฉรา มว่งสนทิ ส านักงานธนานุเคราะห ์กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดกิาร กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

000622 นางสาว ธรีาภรณ์ โตค า ส านักงานธนานุเคราะห ์กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดกิาร กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

000623 นางสาว ปวรศิา ศรวีเิศษ ชมุชนคณุธรรมต าบลเจรญิธรรม

000624 นางสาว เสาวนีย์ ทพิยฤ์กษ์ ส านักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

000625 นาย ศักรนิทร์ เสา รพ์ูน มลูนธิ ิองคก์รเพือ่ความ โปรง่ใส ใน ประเทศไทย 

000626 นางสาว ภวรัญชน์ ไวสกลุ ส านักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

000627 นางสาว จารวุรรณ กาบซอ้น ส านักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

000628 นางสาว ชวกิานต์ แจม่จันทร์ ส านักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

000629 นาย บญุชนะ รุง่เรอืงกจิไพศาลสขุ ส านักงานพรพพุทธ

000631 นาย เสรี จับใจ ส านักงานพรพุทธศาสนาแหง่ชาติ

000632 นาง อภญิญา สวุรรณ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง

000633 นาง หนึง่ฤทัย พูลลาภ ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

000634 นางสาว ฐติพิร วรีเธยีรภญิโญ ส านักสขุาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามัย

000635 นางสาว ผสุดี ประสทิธิส์มบัติ กระทรวงสาธารณสขุ/กรมอนามัย/ส านักสขุาภบิาลอาหารและน ้า

000636 นาย ปวรศิร ตุม้ทองค า มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000637 นาง ธนดิา ทองสขุ ชมุชนราชทรัพย์

000638 นาย สรุเดช ค าเอีย่ม สถาบันวัคซนีแหง่ชาติ

000639 นาง ชนัดดา จติวานชิไพบลูย์ สถาบันวัคซนีแหง่ชาติ

000640 นาย ผดงุเกยีรติ ยะสงา่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

000641 พ.ต.ท. อภนัินทน์ ฤกษนันทน์ ฝ่ายพัฒนาการศกึษา โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ

000642 นางสาว จารวุรรณ เอกฉมานนท์ ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย

000643 นาย ทวชียั พรมขันธ์ บรษัิทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั

000644 นาย มตุยี์ มสีา กองการตา่งประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

000645 นาย ณัฐ จนิดาประชา สถาบันวัคซนีแหง่ชาติ



000646 นาย สกุฤษฏิ ์ เขยีดทอง โรงเรยีนหว้ยทรายประชาสรรค์

000647 นางสาว สภุาณี  พุฒแกว้ สถาบันวัคซนีแหง่ชาติ

000648 นางสาว พนดิา กา้มสนัเทยีะ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

000649 นางสาว สวนา ลนีะกลุ เทศบาลต าบลหนองบัว

000650 นางสาว ฐติวิัลคุ์ ภูส่วุรรณ์ เทศบาลต าบลหนองบัว

000651 นาง พรพมิล คงตระกลู ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่

000652 นาง มัณฑนา สนัตคิณุากร โรงเรยีนศภุวรรณ

000653 นาง ปิยะนารถ จันทรศ์ักดิศ์รี การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย

000654 นาย ศักดิช์ยั สทิธเิชนทร์ ฝ่ายขายตา่งประเทศ

000655 นาง บญุมา ระงับทกุข์ โรงเรยีนศภุวรรณ

000656 นางสาว ศภุสรณ์ แหวนเงนิ โรงเรยีนศภุวรรณ

000657 นาย วัฒนพงษ์ ปัญจเรอืง ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย

000658 นางสาว พวงแกว้ เชือ้เชย กรมคมุประพฤติ

000659 นาง เกษร ก าเหนดิเพ็ชร ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

000660 นางสาว ชวัญญา - ลมุพนิี

000661 นาย จามร รัตนพงศบ์วร กรมคมุประพฤติ

000662 นางสาว กรพนิธุ์ เจยีวทา่ไม ้ ธนาคารเพือ่การสง่ออกและเขา้แหง่ประเทศไทย

000665 นาง ภัทรา นธิฐิาปนา โรงเรยีนเปรมประชาวัฒนา

000666 นาง กศุล ศรอีทัุย บรษัิท N.T. GROUP จ ากดั

000667 นาย ศักดิช์ยั บญุทด กรมคมุประพฤติ

000668 นาย กฤษฎา กนกกลุชยั กรมคมุประพฤติ

000669 นาย กรีติ เอยีดตรง กรมคมุประพฤติ

000670 นาย โกมาต แป้นเกดิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภเูก็ต

000671 นางสาว ระพพีรรณ หลั่งน ้าทพิย์ สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



000672 นาย สมุติร เรอืงศรี กรมการขนสง่ทางบก

000673 นาย พงศช์าญ  อดุมประเสรฐิกลุ กฟผ.

000674 นาย ณรงค์ มว่งออ่น กรมการขนสง่ทางบก

000675 นาง กรรณกิา ดษิฐพลขันธ์ กรมการขนสง่ทางบก

000676 นางสาว กฤตยิาณี สงัขท์อง กรมการขนสง่ทางบก

000677 นางสาว วลัยภัทร สตัยวณชิ กรมการขนสง่ทางบก

000678 นางสาว มนิตรา ออ่นคลา้ย กรมการขนสง่ทางบก

000679 นางสาว สภุาพรรณ โทขัน ส านักงานการวจัิยแหง่ชาติ

000680 นางสาว ชชัฎาพร ฉายปรชีา กรมการขนสง่ทางบก

000681 นางสาว ดวงใจ ผกูจติ กรมการขนสง่ทางบก

000682 นาย เสกสรรค์ คนฟมู กรมการขนสง่ทางบก

000683 นาย พงศธ์ร จันทราธบิดี กรมการขนสง่ทางบก

000684 นาย ธัชพล บญุยฤทธิ์ กรมการขนสง่ทางบก

000685 นางสาว ภัคจริา นอ้ยโสภา กรมการขนสง่ทางบก

000686 นางสาว ทพิยร์ะวี รักษ์ศรี กรมการขนสง่ทางบก

000687 นางสาว กมลวรรณ ชนะสทิธิ์ กรมการขนสง่ทางบก

000688 นางสาว ชอ่กาญจน์ สขุสลุาภ กรมการขนสง่ทางบก

000689 นางสาว กลุยา เทยีมสวุรรณ กรมการขนสง่ทางบก

000690 นางสาว นศิากร สขุสมเพชร์ กรมการขนสง่ทางบก

000691 นางสาว คนงึ ไขล่อืนาม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

000692 นาย นฤพนธ์ ทองอนิทร์ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงศกึษาธกิาร

000693 นาย กมลวชิ ลอยมา มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์

000694 นาย ณรงคม์าตร ประกอบกจิ สมาคมสือ่สรา้งสรรคเ์พือ่เด็กเยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออก

000697 นาง สกุลภัทร  ใจจรญู สมาคมสือ่สรา้งสรรคเ์พือ่เด็กเยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออก



000698 วา่ทีร่อ้ยตรี ปิยะภัทร์ นลิาภรณ์กลุ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงศกึษาธกิาร

000699 นางสาว เนาวรัตน์  พุทธา สมาคมสือ่สรา้งสรรคเ์พือ่เด็กเยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออก

000700 นางสาว พรพมิล ก าเนดิชาติ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงศกึษาธกิาร

000701 นางสาว ชตุมิา ยวุโกศล ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงศกึษาธกิาร

000703 นางสาว พาทนิธดิา อภษิฐากฤษฏิ์ สมาคมสือ่สรา้งสรรคเ์พือ่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก

000704 นางสาว กญัญาณัฐ มะลมิาศ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงศกึษาธกิาร

000706 นาง สวุรรณา เธยีรองักรู กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

000708 นางสาว อมัพร หตุะสทิธิ์ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

000709 นางสาว สมบรูณ์ คลังเจรรัิตน์ -

000710 นาย สทุธชิยั กมุภะวงค์ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000711 นาย คณาโชค ตามจติเจรญิ องคก์รวชิาชพีสือ่มวลชนวทิยทุวีเีสรี

000712 นาย สมเจษ นุย้สริเิทศ บรษัิทฟลอรเ์ซฟ อนิเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั

000713 นาย คณาวฒุ ิ กนัทพลหาญ สมาคมวชิาชพีนักจัดรายการวทิยโุทรทัศน์ไทย

000714 นางสาว ปราณปรยิา จันทดาวัลย์ สมาคมสือ่สรา้งสรรคเ์พือ่เด็ก เยาวชน และครอบครัวภาคตะวันออก

000717 นาย สพุนิ อรณุสวัสดิ์ ชมรมผูส้ ือ่ขา่วสมทุรปราการ/ ศปจ.สมทุรปราการ

000718 นาย เลศิศักดิ์ แจม่คลา้ย โรงเรยีนพระหฤทัยคอนแวนต์

000720 นาย อนุสรณ์ นติเิมธวีัลลภ องคก์รวชิาชพีสือ่มวลชนวทิยทุวีเีสรี

000721 วา่ทีร่อ้ยตรี ประภพ เบญจกลุ กรงุเทพมหานคร

000722 นาง จนู - แผน่ดนิไพร

000723 นาย ชโูชค  ชะออน สพป. นครราชสมีา  เขต 7จ. นครราชสมีา

000724 นาย ชยัสทิธิ์์ - ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดรอ้ยเอ็ด

000725 นางสาว กรรณกิาร์ เอีย่มไธสง โรงเรยีนพระหฤทัยคอนแวนต์

000726 พ.อ.อ. เกรยีงศักดิ ์ ก าลังเจรญิ มหาวทิยาลัยอสีเทริน์เอเซยี

000727 นางสาว วาสนา นุย้นิง่ กองมาตรฐานการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมฯ



000728 นาง ยภุา วรีะกงัวานกลุ กองมาตรฐานการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมฯ

000730 นาง พรรณวดี ใจจักรค์ า วทิยาลัยเทคนคิพษิณุโลก

000731 นางสาว นติยา ลธีรีะกลุ สถานีวทิยพุทัิกษ์สนัตริาษฎร ์สวพ.FM91

000732 นาย ประกจิ อาษา มหาวทิยาลัยสยาม

000735 นางสาว พมิพกานต์ ไชยสงัข์ มสิคอนซบัท์

000736 นาย เทอดชาย เอีย่มล าน า ส านักงานรัฐมนตร ีกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

000737 นาย สยาม ศรงีาม บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดัสตรี

000738 นาย ประชมุ พันธพ์ฤกษ์ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดัสตรี

000739 นางสาว ชญัยาณัฏฐ์ สมคะเณย์ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดัสตรี

000740 นางสาว วัชรี เป่ียมสนิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ / กลุม่งานทะเบยีนประวัตแิละเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ / กองบรหิารทรัพยากรบคุคล

000741 นางสาว ณัฐกฤตา ฉัตรนันทคณุ สมาคมมัคคเุทศกอ์าชพี

000742 นางสาว ทัดฤทัย กลิน่ช านิ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดัสตรี

000743 นางสาว จันจริา เกตมุณี กระทรวงมหาดไทย

000744 นางสาว ปียาภัสร์ ภมรสตูร บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดัสตรี

000745 นางสาว ประกายแกว้ ใจเดยีว กระทรวงมหาดไทย

000746 นาย อรรถกร รักทมิ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดัสตรี

000747 นาง ปราณี อศิรางกรู ณ อยธุยา บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดัสตรี

000748 นาง สวติตา โกฏเิสถยีรกลุ FORWARD

000749 นาย ศักดา แกว้ดวงตา องคก์รคณุธรรม

000750 นางสาว สวุภัทร ชมุกลู กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

000751 นางสาว บญุเจอื ตัง้วงศว์ัชระกลุ ชมุชนบา้นมา้รอ้ง

000752 นาง มาลี ชายหงษ์ กองบรหิารทรัพยากรบคุคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

000753 นาย มานพ ทองมา ชมุชนบา้นมา้รอ้ง

000754 นาง รัตนา ปรชีานุกลู เทศบาลต าบลบา้นกลาง อ.เมอืงล าพูน จ.ล าพูน



000755 นางสาว สดุารัตน์ ใจการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ/กลุม่งานทะเบยีนประวัตแิบะเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์/กองบรหิารทรัพยากรบคุคล

000756 นางสาว ธดิารัตน์ พศิไหว ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติกระทรวงมหาดไทย

000757 นางสาว นันทกานต์ เทยีนเพ็ชร ชมุชนบา้นทางสาย

000758 นาย วชิยั จรินันท์ SV City Co.,Ltd.

000759 นาง สดุศริ ิ บนุนาค ทากาโน สมาพันธช์มรมคุม้ครองผูบ้รโิภค

000760 นาง ศริาณี  ข าคม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอดุรธานี

000761 นางสาว สิริพิร พทัิกษ์วงศ์ กรมกจิการผูส้งูอายุ

000762 นาง ณัฐญา พึง่แยม้ศรวล ส านักงานการวจัิยแหง่ชาติ

000763 นาย ส ารอง ยศเฮอืง ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอศรสีมเด็จ

000764 นาย ดาวหยาด  ขันธเ์พชร โรงเรยีนเขื่อ่นชา้งวทิยาคาร

000765 นาย ปรชีา กรปรชีา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

000766 นาย นัทพงษ์ ดวงสวัสดิ์ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000767 นางสาว ชลดา พทัิกษ์สฤษดิ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอดุรธานี

000768 นาย พรีะพงษ์ ตาสี วัดน ้าพรกิ

000769 นาย มานพ สวุรรณโร กรมกจิการผูส้งูอายุ

000770 นางสาว กนกวรรณ ศริแิสน บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)

000771 นางสาว ขนษิฐา อ านักมณี โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์

000772 นางสาว จติตานาถ เมอืงมลู ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอดุรธานี

000773 นาย วนัิย ข าศริิ ชมุชนราชทรัพย์

000774 นางสาว เบญญาภา แจม่สวุรรณ บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)

000775 นาง สธุศิา อปุระบญุ วัดน ้าพรกิ

000776 นาง ล าพูน ข าศริิ ชมุชนราชทรัพย์

000777 นางสาว พรีญา เรอืงกจิภญิโญกลุ บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)

000778 นางสาว ณัฐพัชร ์ ธรรมชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ



000779 นาย พศิณุ แสงบดุดี วัดน ้าพรกิ

000780 นาย พงศก์ร โมกขเวศ บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)

000781 นาง ศวินันท์ กลุกติติป์พัฒน์ ชมุชนราชทรัพย์

000783 นาง จฑุาทพิย ์ กจินอก สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอดุรธานี

000784 นางสาว พยอม เทศสพุล ชมุชนราชทรัพย์

000785 นางสาว บญุเรอืน บัวพ่วง ชมุชนราชทรัพย์

000786 นาย ค ารพ  ศริพิงษ์ องคก์ารเภสชักรรม

000787 นาง สมจติร วงษ์ทา้ว ชมุชนราชทรัพย์

000788 นาง สริลิักษณ์  ศรนุีรจน์ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอดุรธานี

000789 ผศ. รังสรรค์ บัวทอง ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา

000790 นาง ปราณี ชนูาค ชมุชนราชทรัพย์

000791 นางสาว จรรยา เอีย่ดสอาด ชมุชนราชทรัพย์

000792 นางสาว รัชดา ตันตมิาลา กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

000793 นาง วรีะมล  มหาตมวดี องคก์ารเภสชักรรม

000794 นาย สมบัติ เมาะซงั ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัดพระนครศรอียธุยา

000795 นาง ฉันฐณัฐ ญาทองสขุ ชมุชนราชทรัพย์

000797 นาง รสสคุนธ ์ ลาพมิล สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอดุรธานี

000798 นาย อ าไพ โพธิช์ยัรัตน์ องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (Thai PBS)

000799 นาง ขวัญดาว แสงบดุดี วัดน ้าพรกิ

000800 นาง บณุญพร รักเดชะ โรงเรยีนสวัสดิรั์ตนาภมิขุ สพม.13

000801 นาง อจัฉรา สรอ้ยทอง โรงเรยีนสวัสดิรั์ตนาภมิขุ สงักดั สพม.13

000802 นางสาว นวยิา  อนิทรไพโรจน์ บจก. บางกอกเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต์

000803 นางสาว พัตรพมิล ภริมยรั์กษ์ กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ

000804 นางสาว อรอนงค์ ศรสีวุรรณ กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ



000805 นางสาว วาสนา นอ้ยนาช ส านักงานการวจัิยแหง่ชาติ

000807 นาย โชค - ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย

000808 นาง บญุพัว นอ้ยผล ชมุชนบา้นทางสาย

000809 นาย เจตบดนิทร์ ศรัทธา มหามกฏุราชวทิยาลัย

000810 นาย ฉัตรธวัธ คงสมัคร ชมุชนบา้นทางสาย

000811 เรอือากาศโท ฉัตรชยั ดษิสน บรษัิท การบนิไทย จ ากดั

000812 นางสาว ศริพิรรณ โพธิส์ขุ วทิยาลัยการต ารวจ

000813 นาย สมุติร จ าแา กฟผ.

000814 นางสาว อาอฉ๊ีะ แกว้นพรัตน์ สถาบันพัฒนาองคก์รชมุชน

000815 นางสาว ศศธิร สรอ้ยรักษ์ โรงเรยีนรัษฎา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต 13

000816 นาย เอกชยั เพยีรศรวีัชรา ส านักสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามัย

000817 นาย ธรีวัฒน์ รังแกว้ สถาบันพัฒนาองคก์รชมุชน

000818 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พรโรชติ ปัญญาวชโิร ชติระการ์ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000819 นางสาว อรอมุา สขุเสน ส านักงานเขตมัธยมศกึษาเขต 13 ตรัง-กระบี่

000820 นาย ณัฐธาราธวิัฒน์ เอีย่มบัวทอง กรมกจิการผูส้งูอายุ

000821 นาง ปราณี ประทมุมา กรมกจิการผูส้งูอายุ

000822 นางสาว นวพร บรสิทุธิ์ โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์ /ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 13

000823 นาง วัชร ี คงศกึ โรงเรยีนทุง่หนองแหง้ประชาสรรค์

000824 นาง เยาวลักษณ์  สอ่สบื ร.ร.ทุง่หนองแหง้ประชาสรรค์

000825 นางสาว ทวิาดา คลังพัฒน พชีเรดโิอ

000827 นาง ฐติาภา ข าเลศิ สถาบันสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

000828 นางสาว ปรนุช นาควจิติร สถาบันนติวิทิยาศาสตร์

000829 นางสาว สรัญญน์ติา ล าลกึ สถาบันนติวิทิยาศาสตร์

000830 นาย สพัุฒน ตรรัีตนพทัิกษ์ สหกรณ์แท๊กซีไ่ทย



000831 นาง ราตร ี สทุธสิารากร องคก์รวชิาชพีสือ่มวลชนวทิยเุสรี

000832 นางสาว เจนกจิ นัดไธสง สมาคมวชิาชพีนักจัดรายการวทิยโุทรทัศน์ไทย

000833 นาง ลดาวรรณ์ สธุาพจน์ ประชาชน

000834 นางสาว ดลทชิา ชาญธนาณชิกลุ -

000835 นางสาว สพัุตรา สอนเถือ่น ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

000836 นางสาว ชนาพร เคลอืบคลา้ย ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

000837 นาย นพดล บญุทอง ศนูยส์ขุภาพจติที ่6 กรมสขุภาพจติ

000838 นาง อญัชล ี เทพรัตน์ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย

000839 นางสาว จามรี ไขยรักษ์ บมจ.ปตท.

000841 นาง กฤตยา ชยัพฤกษมงคล สมาคมวชิาชพีนักจัดรายการวทิยโุทรทัศน์ไทย

000842 นางสาว อธชิา อไุรรัตน์ อสิระ

000843 นางสาว กนกกร ทองนอก โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์

000844 นางสาว ดวงใจ มณีศรี ประขาชน

000845 นางสาว ขวัญฤดี แตม้ประสทิธิ์ โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์

000846 นาง รตกิร นติเิกษตรพันธุ์ Ogilvy & Mather (Thailand) Ltd.

000847 นาง กนกภรณ์ เศาจพันธ์ การเคหะแหง่ชาติ

000848 นางสาว นงนภัส จันทรส์ะอาด โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์

000849 นาง สรุนิธร สนองคณุ การเคหะแหง่ชาติ

000850 นางสาว ทวติยิา สนิธพุงศ์ สถาบันพระปกเกลา้  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ อาคารรัฐประศาสนภักด ี(อาคารบ)ี  ชัน้ 5 ฝ่ังทศิใต ้ ถนนแจง้วัฒนะ  เขตหลักสี ่กทม.10210

000851 นาง อทัุยวรรณ  นุ่มนอ้ย การเคหะแหง่ชาติ

000852 นางสาว นุชนาถ ด าหมดศรี โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์

000853 นาย ศักดิศ์รี ไชยกฉุนิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดรอ้ยเอ็ด

000854 นาย พยนต์ ปัญญาภา ขา้ราชการบ านาญ. สพป.รอ.เขต3

000855 นางสาว กศุล สายธนู ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดรอ้ยเอ็ด



000856 นาย ชยัชนะ ดวงจันทรโ์ชติ ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ

000857 นางสาว ฤดกีร อาสภวริยิะ บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)

000858 นางสาว ปรยีาพัศ  ปรางทับทมิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดรอ้ยเอ็ด

000859 นาย พรีพล สอนไข่ กรมกจิการผูส้งูอายุ

000860 นางสาว ศริยิาภรณ์ พมิพด์ี บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)

000861 นาย ณัฐพล สถริวฒุพิงศ์ กรมกจิการผูส้งูอายุ

000862 นางสาว ธันยช์นก ปิยะรัตน์ ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ

000863 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระพรชยั อภสิสโร วัดบรมนวิาสราชวรวหิาร

000864 นางสาว เกศรา บรรพต Thai news network ( Tnn)

000865 นาง อจัฉรา สพุรรณรังษี สมาคมวชิาชพีนักจัดรายการวทิยโุทรทัศน์ไทย

000866 นาย จารุ อบุลศริิ การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.)

000867 นาย อนุชา ศรสีทุธรัิกษ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพจิติร

000869 นางสาว ศวรรยา เทยีมชู โรงเรยีนบา้ยปากหว้ย ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตรังเขต 1

000870 นาย อภศิักดิ์ ภรูวิัฒน์ ส านักวัฒนธรรมกฬีาและการทอ่งเทีย่วกรงุเทพมหานคร

000871 นาง วัลยา ลว้นรัตน์ ส านักวัฒนธรรมกฬีาและการทอ่งเทีย่วกรงุเทพมหานคร

000872 นางสาว เครอืวัลย์ คุม้ครอง คณะเทคนคิการแพทย ์ม.รังสติ

000873 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ ขัตตยิะ ฐานสฺิสโร วัดบรมนวิาส

000874 นางสาว รศ.เยาวลักษณ์ พมิายนอก คณะเทคนคิการแพทย ์ม.รังสติ

000875 นางสาว กรรณกิา อวยชยั กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

000877 นาย วรีศักดิ์ หนูจติต์ กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

000878 นางสาว ฐติพิรรณ ภวูดลวัฒนพัฒน์ สมาคมวชิาชพีนักจัดรายการวทิยโุทรทัศน์ไทย

000879 นางสาว ขวัญ เมอืงมี ส านักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จังหวัดพจิติร

000880 นาย สมศักดิ์ ป่ินนาค ส านักสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ

000881 นาย ธานนิทร์ ออ่นนุชมงคง ส านักสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ



000882 นาง นริญิา ธนธราธคิณุ ส านักสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ

000883 นางสาว สงกรานต์ กญัญมาสา ส านักสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ

000884 นาย พงษ์ศริิ ชยัศริิ ส านักสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ

000886 นาย ธนธัช บ าราบรักษ์ ส านักสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ

000887 นาย อนุศักดิ์ ทองทพิย์ ส านักสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ

000888 นางสาว อรอนงค์ ชว่ยมติร กรมสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร

000889 นางสาว วารณีุ พงษ์วจิติร กรมสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร

000890 นาง ประววิ พรมมานอก ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอดุรธานี

000891 นางสาว ชใูจ พ่วงรอด กองบรหิารทรัพยากรบคุคล

000894 นาย มานะชาต ิ คลอ่งดี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมกุดาหาร

000895 นาย สวชิย์ บ ารงุสขุ สภาการหนังสอืพมิพแ์หง่ชาติ

000896 นาย วรีะชยั ค าหงษา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดรอ้ยเอ็ด

000897 ผศ.ดร. ณรงค ์ โพธิพ์ฤกษานันท์ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

000898 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระครปูระโชตภัิทรคณุ ชมจ าปา วัดทา่ตอ

000899 นาย วฒุิ เพชรสงิห์ Original idea ltd.,part

000900 นางสาว จริาภรณ์ จโิตทวทีรัพย์ ผูส้นใจเขา้รว่ม

000901 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระปลัดวสนัต์ เกษงาม มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย วทิยาเขตอสีาน

000902 นาย ศรัญญา ไชยประดษิฐ์ ประชาชนสนใจเขา้รว่ม

000903 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ ยศนันท ์ ศาตรใจเย็น วัดชอ่งนนทรี

000904 นาย รุง่โรจน์ จุย้เฒา่ รัษฏานุประดษิฐอ์นุสรณ์

000906 นาย วสนัต์ - RTTVสือ่ออนไลน์สมาชกิ  สวทท

000907 นาย ธนวัฒน์ วฒุศิักดิ์ โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์

000908 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระสรุชยั   โรจนสริิ - เครือ่ขา่ยฯเพือ่นคณุธรรม

000909 นาย ภคบลูย ์ พัฒนเจรญิ โรงเรยีนสายธรรม



000910 นางสาว เรณู พลพชิยั กรรมการชมรมรมสตรองนครศรธีรรมราช

000911 นางสาว ปรยีา ภรณ์  เตชมหศรานนท์ ประชาชนผูส้นใจเขา้รว่ม

000912 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระสราวธุ จกฺกธมฺโม  แกว้กนัทะ เครอืขา่ยเพือ่นฯ คณุธรรม

000913 นางสาว ภัทราภรณ์ ทองรอด เครอืขา่ยเพือ่นฯ คณุธรรม

000914 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระอธกิารชชูาต ิกนฺตวโีร ทองรอด วัดปัวหลา่ย

000915 นาง กสุมุาวดี พลเรอืงทอง โรงเรยีนแกว้เสด็จพทิยาคม

000916 นาย ถริเจตน ์ รอดจนิดา โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์

000917 นาง เพ็ญศรี  โพธิแ์หน ไทยพบีเีอส/หลักประกนัสขุภาพ/พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

000918 นาย เดน่จติธรีะพันธ์ จันทะมลู โรงเรยีนวังมนวทิยาคาร

000919 นาย ณรงค์ฤทธิ์ อุย้น ้าเทีย่ง RTTV สือ่ออนไลน์  สมาชกิ สวทท

000920 นางสาว เมษา   โตกลุ พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย/์อสม.

000921 นาย อนันต ์ เจรญิแกน่ทราย ส านักส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรอ้ยเอ็ด

000922 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระดนัย ทองบญุมา วทิยาลัยสงฆพ์ุทธโสธร

000923 นางสาว กญัชรส เข็มทอง วทิยาลัยสงฆพ์ุทธโสธร

000924 นาย กาญจน์สทิธิิ์ ฤาชา สมาคมสือ่มวลชน วทิย ุโทรทัศน์ แหง่ประเทศไทย

000925 นางสาว ชลธชิา เพ็งบบุผา วทิยาลัยสงฆพ์ุทธโสธร

000926 นาย ทรงพล จันทรเ์พชร ประชาชน

000927 นางสาว กลัยรัตน์ ภริมยช์าติ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000929 นางสาว พนดิา สดุเสน่หา วทิยาลัยสงฆพ์ุทธโสธร

000930 นาย สยมภู พรหมจักร มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

000931 นาย น าพล ตระการผล หนังสอืพมิม/์เวปไซคข์า่วอนิไซคท์เูดย์

000932 นาย ณัฏฐกติติ์ ค ามะวงศ์ พุทธสมาคมจังหวัดมกุดาหาร

000933 นางสาว สริรัิตน์ พุ่มฉายา ประชาชน

000934 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระสวุจัิกขณ์ ปัญญารพพีงศ์ สว่นวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวปัิสสนาธรุะ มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย



000935 นาง เพ็ญศร ี กองเกดิ โรงเรยีนบา้นเลงิใต ้สพป มค 3

000936 นาง ศรสีภุา ชมุสาย ณ อยธุยา ส านักขา่วสยามสงิหบ์รุนีวิส/์สือ่มวลชน

000937 นาย วา่ที ่ร.ต.เวยีงสงค์ มณี ชมุชนสา่งสงู บา้นวังชยั ต.โนนชยัศร ี อ.โพนทอง   จ.รอ้ยเอ็ด

000938 นาย บญุเสรมิ เสรมิสกลุ วทินาลัยเทคโนโลยพัีงโคนพณชิยการ

000939 นาย อสุา่ห์ ดวงจันทร์ อ าเภอปากพนัง

000941 นาง มณฑาทพิย์ บญุรอด มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ

000943 นาง นุจรนิทร ์ ศรเีจรญิ สถาบันสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

000944 นาง แน่งนอ้ย สทุธศรี องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

000945 นาง อไุรวรรณ ผวิพรรณ โรงเรยีนบา้นเลงิใต.้  สพป. มหาสารคาม เขต 3

000946 นาย ค าพร สงิหห์าญ พุทธสมาคมจังหวัดมกุดาหาร

000947 นางสาว พชิญาณัฎฐ์ ยตุธิรรม ส านักงานรัฐมนตรกีระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

000948 นาย ประดษิฐ์ สรุชยั กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน

000949 จ.อ. นาวี แสงฤทธิ์ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชยัภมูิ

000950 นาย ชยัโรจน์ - ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรกรรม

000951 นางสาว ปารชิาด สามเพชรเจรญิ มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ

000952 นางสาว อญัชลี ฤทธิเ์รอืง มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ

000953 นางสาว นพรัตน์ เสาทอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวังหลมุ

000954 นาย ประสทิธิ์ กาญจนเกตุ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา

000955 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระตรเีมศย์ ธมฺมาสโย วัดสคี ิว้คณาราม

000956 นาย สพัุตร์ กจิเจรญิ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา

000957 นาง ขวัญจติ ตนุาโป่ง มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ

000958 นาย กฤษฎากรณ์ ยงูทอง มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์

000959 นาย สภุชยั ตรทีศ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์

000960 นางสาว เจนนติา เลศิรุง่เรอืงไพศาล วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม



000961 นางสาว ประภัสสร  ยางนอก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

000962 นาย ทนัีฐกรณ์ เนตรแขม วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดเพชรเกษม

000963 ดร. เปรมฤด ี  ชามพูนท สภาวัฒนธรรมจังหวัดพษิณุโลก

000964 นางสาว ใจทพิย์ ไชยมงคล ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอตุรดติถ์

000965 นางสาว อรพนิ หว้ยหงษ์ทอง โรงเรยีนบา้นหว้ยมาลัย

000966 นาย ยทุธนา ยานุทัย ส านักงานการวจัิยแหง่ชาติ

000967 นาง วรภรณ์  เชือ่มไพบลูย์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบรุ ีสงักดัส านักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

000968 ด.ญ อจัจมิา เสตะพันธ์ โรงเรยีนบา้นหว้ยมาลัย

000969 ด.ช. ระพพัีฒน์ - โรงเรยีนบา้นหว้ยมาลัย

000970 นางสาว สงกรานต์ ฟันประสาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอตุรดติถ์

000971 นาย มทีู - โรงเรยีนบา้นหว้ยมาลัย

000972 ด.ญ รัชดา - โรงเรยีนบา้นหว้ยมาลัย

000973 ด.ญ ขนษิฐา - โรงเรยีนบา้นหว้ยมาลัย

000974 นางสาว รัตนา บญุเนตร ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอตุรดติถ์

000975 ด.ญ น ้าฝน - โรงเรยีนบา้นหว้ยมาลัย

000976 นาง สปุราณี  ศรเีจรญิโชติ กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

000977 นาง นงนุช สรุนิทร์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอตุรดติถ์

000978 นาง ลบดิา ธรรมบตุร ศธจ.ชลบรุี

000979 นางสาว แสงรว ี กจินวม องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย

000980 นาย สมพร โตยวงค์ ศธจ.ชลบรุี

000982 นาง วราภรณ์ นกิรมติร โรงเรยีนบา้นเลงิใต ้

000983 นาย ฉลอง ดษิสี องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)

000985 นางสาว จอมขวัญ จูอ้ ี้ กรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว

000986 นาง ณัฐดานันท ์ ยอดเมอืงชยั ม.พะเยา3



000987 นางสาว นวลจันทร์ วาระจันทโน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา

000988 นางสาว กาญจนา บญุอ าพล โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา

000989 นาย ศักดพัิฒน์ แผนสงา่ ส านักตรวจราชการและตดิตามประเมนิผล สป.ศธ.

000990 นาง กลุปรยีา ไพบลูย์ กระทรวงแรงงาน

000991 นาย วนัสนันท ์ ปินค า กระทรวงแรงงาน

000992 นาย อรณุธรรม ปวตุนัินท์ กระทรวงแรงงาน

000993 นาย โดมธราดล อนันตสาน มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์

000994 นางสาว อรสิรา นะวะกะ โรงเรยีนทุง่หนองแหง้ประชาสรรค์

000995 นางสาว นันทกิานต์ ไชยสวุรรณ โรงเรยีนทุง่หนองแหง้ประชาสรรค์

000996 นาย สมปอง แกว้ประดษิฐ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

000997 นางสาว อธชิา สงิหอ์นิทร์ โรงเรยีนทุง่หนองแหง้ประชาสรรค์

000998 นาย บรุนิทร ์ ชรางกรู คอนซแีรม

000999 นางสาว อารพีร  อ านวยกจิเจรญิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

0001000 นาง พัฒนาพร ไทยพบิลูย์ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงศกึษาธกิาร

0001001 นาง ฐติรัิตน ์ เคา้ภไูทย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

0001002 นาย สรุพันธ์ เจรญิทรัพย์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแมฮ่อ่งสอน

0001004 นางสาว สธุาวี สมแสง มลูนธิสิยามกมัมาจล

0001005 นาย สริเิชษฐ์ พรมรอด มลูนธิสิยามกมัมาจล

0001006 นางสาว ณัณธญิาจ์ มังคละครีี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชยันาท

0001007 นาง วมิลพร ใบสนธิ์ มลูนธิสิยามกมัมาจล

0001008 นางสาว พัชรี ชาตเิผอืก มลูนธิสิยามกมัมาจล

0001009 นางสาว อภชิญา พูลชยันาวาสกลุ รา้นอรพนิทร์

0001010 นาย สทุธศิักดิ ์ บนุนาค thaikufanews.com

0001011 นาย ภคบลูย์ พัฒนเจรญิ โรงเรยีนสายธรรม



0001012 นางสาว นวลจันทร์ ชอ่งดารากลุ โรงเรยีนสภาราชนิี จังหวัดตรัง

0001013 นาย วนิจิ นิม่ราศรี thaikufanews.com

0001014 นาง แสงดาว เพ็ชรพ์ราว โรงเรยีนสภาราชนิี จังหวัด

0001015 นาย สมเกยีรติ นาคศรโีภชน์ สภาวัฒนธรรมอ าเภอทองผาภมูิ

0001016 นางสาว มะลวิรรณ ปันแกว้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสโุขทัย

0001017 นางสาว รัชนีวรรณ  หมั่นแสวง สภาพนักงาน มหาวทิยาลัยพะเยา

0001018 นาย พพัิฒน์พงษ์  ศรนีวล อสิระ

0001019 นาย นวิัตร ์ ประเสรฐิพันธ์ องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดฉะเชงิเทรา

0001020 นาย พยอม - ชมุชนคณุธรรมบา้นโนนศลิา ม.8 ต.ยายแยม้วัฒนา อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.บรุรัีมย์

0001021 นาย กฤชฐา  ศรศีริ ิ siamnesday

0001022 นางสาว วจิติตรา หวังกุม่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบรุี

0001023 นาย สมพร เกือ้ไข่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลงุ

0001024 นางสาว ปิยรัตน์ สภุาพงษ์ กรมทางหลวงชนบท

0001025 นาย สารักษ์ หงษ์ศา มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

0001026 นาง ณัฐนันท์ พพัิฒน์นวกจิ องคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต(ิอพวช.)

0001027 นางสาว วราภรณ์ เกตสุมบญุ ธนาคารออมสนิ

0001028 นาย ธนภัท ภัคศภุโภคนิ ธนาคารออมสนิ

0001029 นางสาว ณัฐพร อยูก่ลิน่ ธนาคารออมสนิ

0001030 นางสาว ศรสีดุา หมืน่ราช ธนาคารออมสนิ

0001031 นาง นรภีรณ์ สามกษัตรยิ์ ธนาคารออมสนิส านักงานใหญ่

0001032 นางสาว อรณุรัตน์ ผลประสทิธโิต รา้นรัตน์

0001033 นางสาว ธนาภรณ์ พุทธมนตธ์ร กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม

0001034 นาง พุทธชาติ ฟู่ สกลุ กลุม่สจัจะสะสมทรัพยจั์นทบรุี

0001035 นาย ประยธุ โอสธรีกลุ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสพุรรณบรุี



0001036 นาง ปนัดดา นพฤทธิ์ กลุม่สจัจะสะสมทรัพยจั์นทบรุี

0001037 นาง ธันวา แสวงการ กลุม่สจัจะสะสมทรัพยจั์นทบรุี

0001038 นาง ฉววีรรณ เรง่รอ้น กลุม่สจัจะสะสมทรัพยจั์นทบรุี

0001039 นางสาว สมใจ ผอ่งมณี กลุม่สจัจะสะสมทรัพยจั์นทบรุี

0001040 นาย วนัิย ไชยวรรณ์ กลุม่สจัจะสะสมทรัพยจั์นทบรุี

0001041 นางสาว อษุา นลิมาศ กลุม่สจัจะสะสมทรัพยจั์นทบรุี

0001042 นางสาว พัชนี แพทยอ์ดุม กลุม่สจัจะสะสมทรัพยจั์นทบรุี

0001043 นางสาว ณชิกานต์ วรัิตนัินท์ ส านักงานเลขานุการกรม กรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว

0001044 นาย ไกรลาศ ทมิทอง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสโุขทัย

0001045 นาง นงลักษณ์ อยูนุ่ช กลุม่สจัจะสะสมทรัพยจั์นทบรุี

0001046 นาย ดษิณุลักษณ์ ไพฑรูย์ มลูนธิสิงัฆะเพือ่สงัคม

0001047 นางสาว ชลุพีร นาหวันลิ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย วทิยาเขตอสีาน

0001048 นางสาว นริมล แซฉ่ั่ว ศนูยว์จัิยยทุธศาสตรร์ะบบพฤตกิรรมไทย ส านักงานการวจัิยแหง่ชาติ

0001049 นางสาว ลักขณา - ขา้ราชการบ านาญครู

0001050 นาง ดารฤชา ภานุเบญจสติ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001051 นาย ทนงศักดิ์ ทวทีอง องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์านี

0001052 นาง บณุญานุช เจรญิโชควาสนา บรษัิท ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จ ากดั เลขที ่89 อาคาร 9 ชัน้ 1-2 ถ.วภิาวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900

0001053 นางสาว ณัฐวดี ธรีนติยาธาร บรษัิท ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จ ากดั เลขที ่89 อาคาร 9 ชัน้ 1-2 ถ.วภิาวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900

0001054 นาย นราวชิญ์ ศรสีขุ บรษัิท ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จ ากดั เลขที ่89 อาคาร 9 ชัน้ 1-2 ถ.วภิาวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900

0001055 นางสาว ธวัลรัตน์ เกือ้สวุรรณ บรษัิท ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จ ากดั เลขที ่89 อาคาร 9 ชัน้ 1-2 ถ.วภิาวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900

0001056 นาย ทรงคณุ สาสนะ ศนูยฝึ์กพาณชิยน์าว ีกรมเจา้ทา่

0001057 นาย ทศพล ทองชมภู ศนูยฝึ์กพาณชิยน์าว ีกรมเจา้ทา่

0001058 นาง ชศูร ี รมิล าดวน ขันตพัิน

0001059 นางสาว ภัทรา สขุเกษม ส านเลขานุการสภาองคก์รชมุชน



0001060 วา่ทีร่อ้ยตรี ฤชานนท์ เข็มลาย ศนูยฝึ์กพาณชิยน์าว ีกรมเจา้ทา่

0001061 นางสาว ปิยวรรณ ถนอมชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

0001063 นางสาว หทัยรัตน์ คลา้ยแยม้ กองทนุการออมแหง่ชาติ

0001067 นาย ทพิยนั์น สามเรอืนทอง ศนูยฝึ์กพาณชิยน์าวี

0001070 นางสาว สาทนิี บญุสง่ กองทนุการออมแหง่ชาติ

0001071 ร.ต.ท. สนัไชย สนิคประเสรฐิ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001072 นาง สายใจ สนิคา้ประเสรฐิ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001073 นาง พนอ จันทจติร สภาวัฒนธรรมอ าเภอทองผาภมูิ

0001074 นาย ชดิชยั ศรวีนชิยอดชยั ศนูยฝึ์กพาณชิยน์าว ีกรมเจา้ทา่

0001075 นาย อภสิทิธ ิ อน้รักษ์ ศนูยฝึ์กพาณชิยน์าวี

0001076 นางสาว นยิม วงศศ์รแีกว้ กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

0001077 นางสาว กสุมุา ค าเมอืงคณุ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

0001078 นาง บพุผา สมพงษ์ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001079 นาง ขนษิฐา แสวงทรัพย์ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001080 นาง อษุา หงษ์ยนต์ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001081 นาง สภุาคนิี จา่งใจนงค์ กระทรวงศกึษาธกิาร

0001082 นางสาว ขวัญฤดี ทองรอด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตรังเขต1

0001083 นาย สนทิ แกว้ตา F. M. 97.75 วัดราษฏรบ์รูณะ  สมาชกิ สวทท.

0001084 นาย ยศุรอน ลาเตะ๊ สถาบัน พัฒนา คณุภาพ ชวีติ เยาวชน 

0001085 นาย อภัย สวุรรณจนิดา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลงุ

0001086 นาง จริภา ชว่ยเมอืง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลงุ

0001087 นางสาว รุง่ทวิา เอือ้อารยีก์ลุ บรษัิท เอสเนเจอร ์จ ากดั

0001088 นาย เสวยีง แสงขาว ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลงุ

0001090 นาย แฉลม้ เรอืงเพ็ง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลงุ



0001091 นาย ฉลอง เรอืงพูน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลงุ

0001092 นาย บญุนอง ชายแกว้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลงุ

0001093 นาย จติ แกว้ทพิย์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลงุ

0001094 นาง ละออง หวังปาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลงุ

0001095 นาย เรวัตร์ รุง่เรอืง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลงุ

0001096 นาย นภดล ทองตะมกุ สวทท

0001097 นาย สวา่ง เพชรวเิศษ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

0001099 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ ทรงชยั แกว้ลิน่ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

0001100 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ สรุพันธ์ เหลา่บา้นคอ้ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 248 ม. 1 ถ. ศาลายา - นครชยัศร ีต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 โทรศัพท ์02 444 6000

0001101 นาย ศริศิักดิ์ ทสิานนท์ นสพ.เจาะลกึทันเหตกุารณ์ สมาชกิ สวทท.

0001102 นาง ปาณสิรา เนตรธารธร ส านักงานเขตบางบอน

0001103 นาย พรีพล ออ่นล ายอง สมาคมมัคคเุทศกอ์าชพีแหป่ระเทศไทย

0001105 นาย ชยัยทุธ บัวคลี่ สมาคมวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศน์สพุรรณบรุี

0001106 นาง วจิติรา บัวคลี่ สมาคมสือ่มวลชนเพือ่การทอ่งเทีย่ว

0001107 นางสาว สมปอง ยงวณชิย์ ส านักงานภักดทีนายความ

0001108 ดร. อนุรักษ์ เมฆพะโยม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ

0001109 นาย กฤษฏ์ รอดประชา กองทนุการออมแหง่ชาติ

0001110 นางสาว ทพิาวรรณ แหยมบาง กองทนุการออมแหง่ชาติ

0001111 นาย ญาณภัทร ยอดแกว้ ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

0001112 นางสาว นารากร เสยีงล ้า กองทนุการออมแหง่ชาติ

0001113 นางสาว ปราณี ธนติกติตกิลุ กองทนุการออมแหง่ชาติ

0001115 นาย พรรคพงศ์  วฒุวิงศ์ ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

0001116 นางสาว ปญุญารักษ์ สน่ันกอ้ง สถานีวทิยโุทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5

0001117 นาง อมลรจุ ี ชุม่สวัสดิ์ บรษัิท อูก่รงุเทพ จ ากดั



0001118 นางสาว จริาภรณ์ งามภักตร์ สถานีกองทัพบกชอ่ง 5

0001119 นาย รังสรรค์ ทองทา โรงเรยีนธรรมมสิลาม ทา่อฐิ

0001120 นาง ฐติรัิตน์ เพ็ชรอนิทร์ โรงเรยีนบา้นแสนพันหมันหยอ่น

0001121 นาย ด ารง จรุนิกลุวนชิ บจก แอดเวลส์

0001122 นาง นศิาชล วงศจ์ าปาศรี ส านักงานการวจัิยแหง่ชาติ

0001123 นาย ประวัต ิ ชาตพิศิาล ธนาคารออมสนิ

0001125 นาง ศริพิร สนิธนัง ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

0001127 นาง อมรรัตน ์ ดษุฎพีร ส านักงานการวจัิยแหง่ชาติ

0001128 เรอืเอก ฐานศิ นาคะเกศ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ/ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง/กระทรวงการคลัง

0001129 นาง สรุพัีนธุ์ เสนานุช สถาบันเพิม่ผลผลติแหง่ชาติ

0001130 นาย ภักดี มกรานนท์ ส านักงานการวจัิยแหง่ชาติ

0001132 นางสาว ยศวด ีโกสมุภศ์ริ ิ โกสมุภศ์ริ ิ ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

0001133 นาย กฤษณะ สขุสวัสดิ์ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ/ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง/กระทรวงการคลัง

0001135 นาง พนดิา ศริรัิตน์ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ/ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง/กระทรวงการคลัง

0001136 นางสาว สกาวเดอืน - กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0001137 นาง ศรนภา ศรปีระทมุ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์

0001138 นางสาว วัลยล์ดา ตูจ้นิดา ธนาคารออมสนิ

0001139 นาย บรรเทงื องคว์ลิาวัณน์ Enterprise Asia

0001140 นาง ธนันดา ทปีวัชระ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์

0001141 นางสาว พรยงค์ เชยีงศรี ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์

0001142 นางสาว นฤมล แทน่ดี โรงเรยีนบา้นปากหว้ย

0001143 นาย สามารถ เทีย่งพูนวงศ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบรุี

0001144 นางสาว จฑุารัตน์ ชาญกวา้ง ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ/ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง/กระทรวงการคลัง

0001145 นางสาว วรนันท์ วรปัญญา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบรุี



0001147 นางสาว อจนิไตย เฮงรวมญาติ ส านักงานศลิปวัฒนธรรมรว่มสมัย

0001148 ส.ต.ต. ณัฐพล ออ่นศรชียั งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.

0001149 นางสาว มาลี ทวนทอง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ

0001150 นางสาว จันทรฉ์าย เฟ่ืองฟู ส านักงานศลิปวัฒนธรรมรว่มสมัย

0001151 ส.ต.ต. ตฤนณภัทร บตุรชน ศนูยค์วบคมุจราจรวภิาวดรัีงสติทางพเิศษ กองก ากบั2บก.จร

0001152 จา่โท สมพร มลทอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดสโุขทัย

0001153 นาง กาญจนา เนื้อนลิ กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร/กองวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยฝีนหลวง/ฝ่ายบรหิารท่ัวไป

0001154 นางสาว ชณัญชดิา  วงศถ์าวร บรษัิท อูก่รงุเทพ จ ากดั

0001155 นางสาว สพุรรษา กลุวานชิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบรุี

0001156 นางสาว ฐติรัิตน ์ ดา่นนอก โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่

0001157 นางสาว สมปรารถนา สอ่งแสงจันทร์ โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่

0001158 นางสาว นศิาชล เข็มมาลัย โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่

0001159 นางสาว นภาพร ยะหตัตะ โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่

0001160 นาย ภริวัฒน์ หลม่วงษ์ รร.บา้นหนองใหญ่

0001161 นางสาว วรรณชนก พุ่มสวุรรณ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบรุี

0001162 นาง ธันยพร มทีา โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่

0001163 นางสาว ปวณ์ีนุช ชกูรณ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบรุี

0001164 นางสาว พมิพว์ภิา ผอ่งกศุล ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบรุี

0001165 ร.ต.อ. สนุทร  มาชยั งานชา่งเครือ่งยนต/์ตรวจพสิจูน ์กก.5 บก.จร.

0001166 ดาบต ารวจ ปกรณ์เกยีรติ จันทรกลุ งานศนูยค์วบคมุจราจร ดว่น 1 กองก ากบัการ 2 กองบังคับการต ารวจจราจร

0001167 นาง ประภาภรณ่่    บางประภากร บจก.   นันทสาร

0001168 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระมหาอนุรักษ์ กตฺิตคิตฺุโต มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

0001169 นาย สชุาต ิ จริบันดาลสขุ Bas Manufacturing

0001170 นาย สมบัต ิ กอ้งตระกลูชน Bas Manufacturing



0001171 นาย กปัตัน จริบันดาลสขุ Bas Manufacturing

0001172 นางสาว นวพร สอดศรี สถาบันสรา้งชาติ

0001173 นางสาว ชษุณา วภิาสรัตนากร หนังสอืพมิพข์า่วชายแดน

0001174 นางสาว ไพรนิทร์ เทศะ กรมบังคับคดี

0001175 นาย เกยีรตศิักดิ์ ศรเีจรญิ กรมบังคับคดี

0001176 นาย ภเูบศ โพธิโ์ซะ๊ ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย

0001177 นาย ญาณวฒุ ิ รุง่กจิการวัฒนา ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

0001178 นางสาว องัศชุวาล บญุแกว้ โรงเรยีนรัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์

0001180 นางสาว ดรณีุ เสาดี วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001181 ร.ต.อ. ราชวัฒน์ กก.5 บก.จร.

0001182 นางสาว องัศมุาลี ล าอนิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบรุี

0001183 นาย เกยีรตคิณุ เจ๊ะมะ กองการเจา้หนา้ที่

0001184 นาย อนุรักษ์ อุม้เครอื ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)

0001185 นาง จงกล เทยีมนรา ชมุชวัดทา่ตอ

0001187 นางสาว หนึง่ฤทัย เพยีรชนะ มลูนธิยิวุพัฒน์

0001188 นางสาว ประนอม เฉลยรัตน์ ชมุชทา่ตอ

0001190 นาง สภุา เทยีมพนัส ชมุชนวัดทา่ตอ

0001191 นาง ฉววีรรณ พงษ์วลิัย ชมุชนวัดทา่ตอ

0001193 นาง บังอร  ควรประสงค์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต17

0001194 พ.จ.ท. จติร ยตุธิรรมคณุา โรงเรยีนบา้นนราภริมย์

0001195 นาง สภุาพ เฉลมิพักตร์ ชมุชนวัดทา่ตอ

0001196 นางสาว บังอร ผดงุฤกษ์ ชมุชนวัดทา่ตอ

0001197 นาย รัฐศาสตร์ สงัขเพลนิไพร มหาวทิยาลัยมหามกฎุราชวทิยาลัย

0001198 นาง อบุล เฉลยจรญู ชมุชนวัดทา่ตอ



0001199 นาย บรูพา รัตน์นราทร สภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด

0001200 นาง อนงค์ ภูเ่ชดิ ชมุชนวัดทา่ตอ

0001201 นางสาว ชษิณุชา ออ่นค า เอกชน

0001202 นางสาว ชมภู พูลสมบัติ ชมุชนวัดทา่ตอ

0001203 นางสาว มนพัทธ์ ปาณกิบตุร กรมการศาสนา

0001204 ร.ต.อ. ธนากร เดชธนาวงค์ ส านักงานจเรต ารวจ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

0001205 นางสาว วชิญาดา สทิธจัินทร์ สถาบันวัคซนีแหง่ชาติ

0001206 นางสาว อฑษิฏยา จันทะวะโร ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม สายดว่น 1300 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษ

0001207 นาง ศรนีวล ลัภกติโร กรมการศาสนา. กระทรวงวัฒนธรรม

0001208 ดาบต ารวจ ทวิา สขุแสน ต ารวจ

0001210 นางสาว ธนติา แซเ่ตยีว วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001211 นางสาว พัชรา  อยูย่ง กฟผ.

0001212 นาง เพือ่นใจ รัตตากร คณะเทคนคิการแพทยม์หาวทิยาลัยเชยีงใหม่

0001213 นาย เอือ้น แพงลม บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน) สว่นก ากบัและดแูลธรรมาภบิาลองคก์ร

0001214 นาย นรนิทร พุทธเิวคนิ วทิลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษร

0001215 นางสาว มยรุี จีร้ะมาตย์ ศนูยเ์ทคโนโลยฯี ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

0001216 นาย ธนบดี วเิศษกลุ บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน)  สว่นก ากบัและดแูลธรรมาภบิาลองคก์ร

0001217 นางสาว นัยนา Newa Multitrade Co., Ltd.

0001219 นาย ธรีภัทร์ พัดขนุทด วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001220 นาย ธราธร หลวงสมบัติ วทิยาลัยการจัดการเพชรเกษม

0001221 นาย ภเูบศร ์ ขันโท มลูนธิยิวุพัฒน์

0001222 นาย ธนะรัชต์ อ าพันหอม วทิยาลัยการจัดการเพชรเกษม

0001223 นางสาว สภุาพร จพูลาย วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001224 นาย สคุณติ วงศต์าหลา้ วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม



0001225 นาง วรรณพมิ จรัสแสงสกลุ เอกชน

0001226 นาง จติราวดี บ าราญ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบรุี

0001227 นางสาว โมนา ศวิรังสรรค์ มลูนธิยิวุพัฒน์

0001228 นาย อชัฌา รูด้ ี สมคมสือ่มวลชน หนังสอืพมิพห์นังส ืพมิกว์ทนุและโทรทศ้น์ประเทศไทย

0001229 นาย ธรีะศักดิ ์ จันทรห์อม สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน /ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

0001230 นางสาว ธัญญาพร กระศริิ มลูนธิยิวุพัฒน์

0001231 นาย ผดงุศักดิ์ ปราณอดุมรัตน์ บ.สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ ากดั (หมาชน)

0001232 นางสาว สชุาดา แซห่ยา่ง วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001233 นางสาว ศศธิร พริยิกจิ บ.สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ ากดั (หมาชน)

0001236 นางสาว ปัญญาพร เอก๋ระโทก วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001237 นาย สโรช รัตนมาศ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

0001238 นางสาว เสาวนีย์ แกว้สขุ กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

0001240 นาย สญัญา บรรณทพิย์ วทิยาลัยเทคโนโลยพัีงโคนพณชิยการ

0001241 นางสาว สรุรัีตน์ หลมีานัน มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

0001242 นางสาว เบญจมาพร โชตทิองหลาง วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001243 นาย ธรีศักดิ์ อรณุวัชรพันธ์ วทิยาลัยเทคนคิพษิณุโลก

0001244 นาย พษิณุ จับแกว้ การศกึษา

0001245 นางสาว มนธรีา บญุชากร มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

0001246 นางสาว ปรารถนา มงคลธวัช ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอตุรดติถ์

0001247 นางสาว นภัค แสงสวา่ง มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

0001248 นาย อภชิาติ เลศิวลิัย มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

0001249 นางสาว ธันชนก โอว๋วงศา วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพรชเกษม

0001250 นาย ภารดร บัวหลวง ควกิโคท โปรดัก

0001251 นาย วชิาญ วัฒนวเิชยีร ต าบลหนองแสง



0001252 นางสาว กนกกาญจน์ ปานโต วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001253 นาย อาคม ทมุดี ต าบลหนองแสง

0001254 นางสาว จริภา ภารแสวง ต าบลหนองแสง

0001255 นางสาว ฐานกิา ยโุย ต าบลหนองแสง

0001256 นางสาว ราตรี บญุคลอ้ย ต าบลหนองแสง

0001257 นาย เหรยีญ กณัหา ต าบลหนองแสง

0001258 นาย ด ารงชยั เดชาธคิม ธกส

0001259 นาง ผอ่งศรี บญุชนั ต าบลหนองแสง

0001260 นาง วาสนา อคัคโีรจ ต าบลหนองแสง

0001261 นาย พรีพัฒน์ อนิทะมาตย์ วทิลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001262 นางสาว อญัชลี รักตระกลูธรรม บจก.ควกิโคทโปรดักส์

0001263 นาย นคเรศ อคัคโีรจ ต าบลหนองแสง

0001264 นาย สยามรัฐ แป้นเจรญิ การรถไฟแหง่ประเทศไทย

0001265 เด็กหญงิ กรณกิาร์ กงัวานคณุากร ต าบลหนองแสง

0001266 เด็กหญงิ ศวินาศ บญุสวัสดิ์ ต าบลหนองแสง

0001267 เด็กหญงิ สพุชิชา บา้นหมู่ ต าบลหนองแสง

0001268 นาง ตะวันฉาย  ปาออ่น โรงเรยีนวัดหนองมะคา่

0001269 นางสาว อญัชลนิทร์ ใจเทีย่ง โรงเรยีนหว้ยทรายประชาสรรค์

0001270 นาง แกว้ใจ เนียมสอาด กลุม่สจัจะสะสมทรัพยจั์นทบรุี

0001272 นาย สมชาย เจรญิผล ส านักจฬุาราชมนตรี

0001273 นาย สรุศักดิ ์ สขุศรี โรงเรยีนหว้ยทรายประชาสรรค์

0001274 นางสาว พมิพช์ญา ธนาคารออมสนิ

0001275 นางสาว ศรสวรรค์ เครอืสนิธุ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีก้ารจัดการเกชรเกษม

0001277 นาง ศยาภรณ์ ไกรเสรมิ โรงเรยีนวัดพระยาศริไิอยสวรรค ์ เขตบางพลัด  สงักดักรงุเทพมหานคร



0001278 สาธคุณุ สมศักดิ์ แสงโพยม ครสิเตยีนกลางอยธุยา

0001279 นาย อคัรนิทร์ นาคสกุ ส านักจฬุาราชมสตรี

0001280 นางสาว รุง่ณภา แสงศริิ บจ.ชยัภัทรพันธุ์

0001281 นางสาว สวา่งจติต ์   สขุสทุพิย์ โรงเยนไตรราชวทิยา

0001282 นาย สงกรานต ์   ไกรยวงษ์ โงเรยีนไตรราชวทิยา

0001283 ซสิเตอร์ วรีวรรณ   กจิเจรญิ โงเรยีนไตรราชวทิยา

0001284 นาย คมบัญชาสทิธิ์ ฤาชา สมาคมสือ่มวลชน หนังสือ่พมิพ ์วทิย ุโทรทัศน ์แหง่ประเทศไทย

0001285 นาง วรรณระว ี  วรัิตน์ โงเรยีนไตรราชวทิยา

0001286 นาง วรีะวรรณ     สขุสวัสดิ์ โงเรยีนไตรราชวทิยา

0001287 นางสาว จฬุาลักษณ์   แตงงาม โงเรยีนไตรราชวทิยา

0001288 นาง แสวง    สวัสดผิล โงเรยีนไตรราชวทิยา

0001289 นาย ศริโิชค หอมสวุรรณ วลิัยการจัดการเพรชเกษม

0001290 นาย อมัรนิทร์ วงคศ์รชีา วทิยาลัยการจัดการเพชรเกษม

0001291 นาย วชริศักดิ ์ เฉลมิพรพัฒน์ หจก.เอส เอม การไฟฟ้าและโยธา

0001292 นาย ศภุชยั กจิเจรญิ สยามอนุรักษ์

0001293 นาย กรีติ ยีโ่ถหุน่ ส านักจฬุาราชมนตรี

0001294 นาย เขตฐต์ะวัน เเสงวงษา ส านักจฬุา

0001295 นาย นพพล หมัดยนุู ส านักจฬุาราชมนตรี

0001296 นาง มยรุี เกง่เกตุ คณะเทคนคิการแพทย ์มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

0001297 นาย อานัซ หวังสละ ส านักจฬุา

0001298 นาย รตพิงษ์ มะมา ส านักจฬุาฯ

0001299 นาย เจษฎา สะเเละห์ ส านักจฬุา

0001300 นาย ชานนท ์ และวัลย์ ส านักจลุา

0001301 นาง ทพิยว์รรณ แสงอากาศ ครสิตจักรสานสมัพันธร์าชบรุี



0001302 นาย สรุใจ แสงอากาศ ครสิตจักรสานสมัพันธร์าชบรุี

0001303 นาง ศริพิร เสนามนตรี ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน)

0001304 นางสาว สภุาภรณ์ อทัุยวชิากลุ บรษัิท ไทยสากล จ ากดั

0001305 นาย วอ่งจา่งยุง้ แซว่อ่ง บรษัิท ไทยสากล จ ากดั

0001306 นางสาว พจิติรา สมสา สถานีวทิย ุสวพ.91

0001307 นาย นพรัตน์ ธนะรุง่เรอืงกลุ สถานีวทิย ุสวพ.91

0001308 นาย อชริวัตติ์ เทอดสรุวิรรณ สถานีวทิย ุสวพ.91

0001309 นางสาว อรจริา เหลอืงพัฒนา กรมทา่อากาศยาน กระทรวงคมนาคม

0001310 นาย นะวัตรพล   สายทอง โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

0001311 นาย นครนิทร์ และอิม่ ส านักจฬุาราชมนตรี

0001312 นาย พงศภัค ศรสีกลุษาทพิย์ วทิยาลัยการจัดการเพชรเกษม

0001314 นางสาว เจนจริา ใบมว่ง บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

0001315 นาย ศริพิงษ์ มาลัยลอย บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

0001316 นาย พญอม จันนิม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

0001317 นางสาว กรรณกิาร์ โสดสงค์ บรษัิท รกิกิารเ์มน้ท ์จ ากดั

0001318 วา่ทีร่อ้ยตรี วรัิตน์ ขันพันธ์ โรงเรยีนวัดเทพากร(เลีย่มมาตทุศิ) ส านักงานเขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร

0001319 นาง กนกอร  แยม้แสน บ.รกิกิารเ์มน้จ ากดั

0001320 นางสาว ภารณี ทองจไุร กองโบราณคด ีกรมศลิปกร

0001321 ซสิเตอร์ บหุลัน ปยุวงศ์ โรงเรยีนอาเวมารอีาอบุลราชธานี

0001323 นาง นภสร พระยาลอ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่

0001324 นางสาว จติตพิร จันทรพ์ริยิะพงศ์ บรษัิท รกิ ิการเ์มน้ท ์จ ากดั

0001325 นางสาว ทัดกาญจน์ ไทรทอง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบรุี

0001326 นาย จ าลอง พวงบบุผา บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั

0001327 นาง พัชรนิทร ์ อนิทรน์ิม่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์



0001328 นาง สทิธพิรรณ นวลหอม บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั

0001329 นาง วาสนา  สขุสพัีนธ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

0001331 นาย ปกาสติ ลาภสมทบ บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั

0001332 นาง ชลุภีรณ์  สารากจิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

0001333 นาย ณัฐวฒุิ วจิารัตน์ บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั

0001334 นาง สริวิรรณ แกว้ชงิดวง ศนูยพั์ฒนาการเรยีนรู ้บา้นเยาวชน เขตบางซือ่

0001335 นาง น ้าใจ  รังผึง้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

0001336 นางสาว สดดุี ชลติเรอืงกลุ มลูนธิยิวุพัฒน์

0001337 นาย กมลชนก   เจอือรณุ บรษัิท เจทอีาร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั

0001338 นาย บัญจภัทร ทองทว้ม บรษัิท อูก่รงุเทพ จ ากดั

0001339 นาย วสุ แกว้ระยะ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมทุรสาคร/ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001340 นางสาว สพุชิญช์ญา Sathienyanon บจก.ควิพ(ี ประเทศไทย)

0001341 นาง สดุารัตน์ แกว้ชงิดวง ศนูยพั์ฒนาการเรยีนรู ้บา้นเยาวชน เขตบางซือ่

0001342 นาย จลุเกรยีง เดชโพธยิานนท์ บรษัิท ทองไชย อตุสาหกรรม จ ากดั

0001343 นาย ชยัรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร สภาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (สทท.)

0001344 นาย เฉลมิเกยีรติ รอดบางยาง ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม สายดว่น 1300 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

0001345 นาย ศรายธุ บตุรราช ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ

0001346 พลเอก ชาตชิาย ขันสวุรรณ สภาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (สทท.)

0001347 นางสาว สง่ศร ี วรพนิจิ เอกชน

0001348 ร.ต.ต. ประนม ใจสงบ กก.5 บก.จร.

0001350 นางสาว อมุาภรณ์ เรอืงสขุสดุ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ

0001351 นางสาว วรรณวรางค์ สขุเกษม โรงเรยีนอาเวมารอีา

0001352 นางสาว อมราพร มาลาวงษ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมทุรสาคร/ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001353 นาย ประหยัด ถลิา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ



0001354 นาย ชชูาติ ไตรกลิน่ ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม สายดว่น 1300 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

0001355 นาย ปรเมษฐ์ วเิศษศรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ

0001357 นาง ณัฐวดี นามวงษ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ

0001358 นาย พงศธร สธุรรมวรัิช ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ

0001359 นาง สวุรรณา นอ้ยมิง่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ

0001360 นาง พวงวัลย์ ชสูมทุรรัตน์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมทุรสาคร/ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001361 นาย ปภาวนิ พืน้ชมภู กรมกจิการเด็กและเยาวชน

0001362 นาง สภุาภรณ์ มพัีฒน์ ส านักงานคลังจังหวัดบรุรัีมย์

0001363 นาย ทองสี เครอืบตุร ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ

0001364 นาย วชิติ จ าปาเทศ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ

0001365 นาย แสนภมู ิ เปลีย่นศรี องคก์รสรา้งสรรคเ์พือ่การพัฒนาเด็กและเยาวชน (อสดย.)

0001366 นาย กติตพัินธ์ วัฒนพันธ์ ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม สายดว่น 1300 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

0001367 นาย ทรงเกยีรติ มาศศรี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ

0001368 นาย สพัุด ไชยทอง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ

0001369 พันเอก เชล เลศิไตรกลุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

0001370 นางสาว เพ็ญพรรณ ตลุาธร ส านักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จังหวัดบรุรัีมย์

0001371 นางสาว สภุาพร แดงสา บรษัิท รกิ ิการเ์มน้ส ์จ ากดั

0001372 นาย นที ศรสีวัสดิ์ ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม สายดว่น 1300 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

0001373 นาง ปรชีญา พรมชู ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพษิณุโลก

0001374 นาง มาลัยอร หรัิณยรัชต์ ส านักงานแรงงานจังหวัดบรุรัีมย์

0001375 นาย อาทติย์ สเีสน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมทุรสาคร/กลุม่งานพธิกีารศพทีไ่ดรั้บพระราชทาน

0001377 นาย ธเนศ นุชเฟ่ือง ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม สายดว่น 1300 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

0001378 นาง อไุรวรรณศ์ ปรดีาธนศักดิก์ลุ โรงเรยีนสวนป่าเขาชะอางค์

0001379 นาย ณัฏฐช์ยตุ นุย้สวี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมทุรสาคร/กลุม่งานพธิกีารศพทีไ่ดรั้บพระราชทาน



0001380 นางสาว ณัฐภากญัญ์ ศักดิเ์ทวนิทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์

0001381 นางสาว นันธติา พักพนิจิ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์

0001382 นางสาว สภุาวดี ธรีะวงศภ์ญิโญ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์

0001383 นาย ภรูนิ กสณิฤกษ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพษิณุโลก

0001384 นาย ภวูนัย ใจมา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมทุรสาคร/กลุม่งานพธิกีารศพทีไ่ดรั้บพระราชทาน

0001385 นาง กมนรัตน ์ สมิมาค า ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบรุรัีมย์

0001386 นางสาว นันทน์ภัส บญุยวรีว์ัช ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์

0001387 นางสาว ธนัชพร พัฒนศลิป์ ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม สายดว่น 1300 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

0001388 นางสาว อารยี์ ต ิ๊บใจ ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

0001389 นางสาว ทัศนี กลิน่องักาบ ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

0001390 นาง อารรัีตน ์ สมิมาค า ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบรุรัีมย์

0001392 นางสาว สทิธยิา ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม สายดว่น 1300 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

0001393 นางสาว ทพิวัลย ์ อนิใจ ศปท. กระทรวงการตา่งประเทศ

0001394 นางสาว รุง่ทพิย์ เหลอืงประสาทพร ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

0001395 นาง อารรัีตน์ สนุทรเสนาะ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบรุรัีมย์

0001396 นางสาว เบญญาภา จติรงาม ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม สายดว่น 1300 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

0001397 นาง ญาณศิา วงศส์ขุสนัต์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบรุรัีมย์

0001398 นางสาว รัตตนัินท์ พัชรวฒุพัินธุ์ ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม สายดว่น 1300 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

0001399 นางสาว วันทะนา เวารัมย์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบรุรัีมย์

0001400 นางสาว วไิลวรรณ จันทรแ์กว้ ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

0001401 นาย ยศพงษ์ งามรัตนไพบลูย์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบรุรัีมย์

0001402 นางสาว ปณุญาดา เลือ่นกลิน่ ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

0001403 นาย ยทุธนา บญุสงู องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนแกว้

0001404 นาย สนัติ วงคย์เีมา๊ะ เครอืขา่ยองคก์รศาสนา



0001405 นาง กนกรัตน์ ทังสมบัติ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงศกึษาธกิาร

0001406 นาย พเิชตร ศรเีมอืง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนแกว้

0001407 นาย ประเสรฐิ สอนทรง ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงศกึษาธกิาร

0001408 นางสาว ภัทรพร แจง้ไพศาล องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดบรุรัีมย์

0001409 นาย สมชาย ทองธวัช ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงศกึษาธกิาร

0001410 นางสาว ธรีะศภุางค์ เรอืงภัทรปัญญา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพจิติร

0001411 นาย จักรพงษ์ ตาลเลีย้ง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพจิติร

0001412 นางสาว ชชัณารัช จันทนะ ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ สสส.

0001413 นางสาว ณัฐภรณ์ ฤทธิเ์จรญิ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงศกึษาธกิาร

0001414 นาย วศิรตุ โซะ๊เฮง จฬุาราชมนตรี

0001415 นางสาว ทพิยอ์กัษร ภูผ่กา ส านักงบประมาณ

0001416 นาย ฉัตรดนัย พลพชืน์ ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ สสส.

0001417 นางสาว บษุยวรรณ กลุยวน ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

0001418 นาย ครีี ดว้งส ารวย มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

0001419 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ ธัญธร นอ้ยทา มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

0001421 นาย ประจวบ ประสงค์ ส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ

0001422 นาย มนตรี สทิธกิาร วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0001423 บาทหลวง รังสพิล เปลีย่นพันธุ์ วัดคาทอลกิแมพ่ระรับสาร

0001424 นาง มนัญญา มว่งสมมขุ สถานี วทิย ุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทยจังหวัดบรุรัีมย ์ ส านักประชาสมัพันธเ์ขต 2 กรมประชาสมัพันธ์

0001425 นาง เรวด ีสริพิลังคานนท์ - สถาบันสขุภาพจติเด็กและวัยรุน่ราชนครนิทร์

0001426 นาย มนตรี ขาวสอาด มลูนธิริว่มกตัญญู

0001427 นาย จักรพรรดิ วงษา วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0001428 นาง สรุางค์ ธปูเทยีน โรงเรยีนพระหฤทัย จังหวัดเชยีงใหม่

0001429 นางสาว สรุยี์ ธปูเทยีน โรงเรยีนพระหฤทัย จังหวัดเชยีงใหม่



0001430 นางสาว สภุาพร โชฎก วทิยาชเัทคโนโลยภีาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน่

0001431 นางสาว กนกนุช โตสขุ โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม

0001432 ซสิเตอร์ ลักษณาวดี วงษ์วไิลวารนิทร์ โรงเรยีนพระหฤทัย จังหวัดเชยีงใหม่

0001433 นาง จรัสศรี กมลรัตน์ โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม.  จ.ตรัง

0001434 นาย สายัณห์ นิม่นวล โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม   สพป.ตรัง เขต2

0001437 นาย คมบัญชาสทิธิ ์ ฤาชา สมาคมสือ่มวลชนหนังสือ่พมิพว์ทิย ุและโทรทัศน์ประเทศไทย

0001438 นาง แสงอรณุ  นพเกา้ โรงเรยีนมัธยมบา้นบางกะปิ

0001439 นางสาว ศริกิาญจนา ตาตจัินทร์ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน่

0001440 นางสาว วจิติรา ทรัพยาสาร โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม สพป.ตรัง เขต2

0001443 นาย ณพงศ ์ ใบหมาดปันจอ ส านักานวัฒนธรรมจังหวัดสตลู

0001445 นางสาว นฤภร ธรีะเศวต สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว้

0001446 นาย นนทวัฒน์ ค าจวง ส.น.ว.ท

0001448 นาย มานะ ธรีะเศวต สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว้

0001449 นางสาว วภิาวี ข าประไพ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรอียธุยา

0001450 นาง สมศรี รักนุย้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

0001452 นางสาว นราทพิย์ สขุสนาน โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม สพป.ตรัง เขต2

0001453 นาย ชยัวัฒน์ พรหมลิ โรงเรยีนก าแพง

0001454 เด็กหญงิ ถริมนัส  เชมิชยัภมู ิ โงเรยีนไตรราชวทิยา

0001455 นาง วมิลรัตน์ ชเูมอืง โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม  สพป.ตรัง เขต2

0001456 เด็กหญงิ ณัฐณชิา    โงเรยีนไตรราชวทิยา

0001457 เด็กหญงิ กนกนารา   โคตปัญญา โงเรยีนไตรราชวทิยา

0001459 นางสาว กญัญภัสสร์ แสนทวสีขุ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน่

0001460 นางสาว ณัฐพร หนูดี วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0001461 นาง เสน่หนุ์ช วเิศษสขุ สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน /ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน



0001462 นางสาว ปัญจพร นิม่มณี มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

0001463 เด็กหญงิ รวภิา ตลุสขุ โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม สพป.ตรัง เขต2

0001464 นาย สขุสวัสดิ์ วาชพงษ์ ส านักงานความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

0001465 เด็กหญงิ กญัญาพัชร แกว้ยอ้ย โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม สพป.ตรัง เขต2

0001466 นาย พรีะพัฒน์ แกว้จันทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

0001467 เด็กหญงิ ธนกร ปาละกลุ โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม สพป.ตรัง เขต2

0001468 เด็กหญงิ สไบทพิย์ โอทอง โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม สพป.ตรัง เขต2

0001469 นาย กญัจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ส านักงาน กศน.จังหวัดจันทบรุี

0001470 นาย ธรีวรี์ พนิจิเบญจพล มลูนธิเิวริล์แชร์

0001471 นางสาว สธุดิา มขุเมฆ บรษัิท เยห่พ์ารฟ์าน จ ากดั

0001472 นางสาว มาลนิี พูลทวี บรษัิท ทองเสยีง จ ากดั

0001473 นางสาว ชนากานต์ ไพศาลศลิป์ ส านักงานพาณชิยจั์งหวัดจันทบรุี

0001475 นาย ยงยทุธ ลักษณาวบิลูยก์ลุ องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดภเูก็ต

0001476 เด็กชาย อลงกต งว่นกัน้ โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม สพป.ตรัง เขต2

0001477 นาย รุง่โรจน์ ถาวร บ. United Foods Co.,Ltd.

0001479 นางสาว ศรัญญา สบูผอม โรงเรยีนบา้นทุง่ยางงาม

0001480 นาย การวริะ ออ่นศรี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นนา

0001481 นาย อภเิสฏฐ์ สวุรรณสะอาด มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์

0001482 นาง อรไทย สอนใจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์

0001483 นาย วรณัฎฐ์ หนูรอต ทีท่ าการปกครองจังหวัดสงขลา

0001484 นางสาว กญัญว์รัชญ์ จันทรห์ลง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์

0001485 นางสาว ดสุติา สาคร กรมการแพทย์

0001486 นางสาว ปรยีาภรณ์ เสรมิศรี ศธจ.ชลบรุี

0001487 นางสาว รุง่ตะวัน พันธง์าม กรมการแพทย์



0001489 นางสาว รักชนก ษมาสริิ กระทรวงศกึษา

0001490 นาย สรุพล มสุกิพันธ์ โรงเรยีนตน้บากราษฎรบ์ ารงุ

0001491 นาย ภัทธญิะ เฉลมิวงศ์ โรงเรยีนตน้บากราษฎรบ์ ารงุ

0001492 นาง สนุษิา สขุสวัสดิ์ โรงเรยีนตน้บากราษฎรบ์ ารงุ

0001493 นาย อภวิัฒน์ ทา่จนี โรงเรยีนตน้บากราษฎรบ์ ารงุ

0001494 นาย ชยัยทุธ์ กองธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบรุรัีมย์

0001495 นางสาว ฉววีรรณ คลา้ยนาค กองโรคเอดสแ์ละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์

0001496 เด็กหญงิ วรนษิฐา เอยีดตุน้ โรงเรยีนตน้บากราษฎรบ์ ารงุ

0001500 เด็กชาย ปาราเมศ สงมา โรงเรยีนตน้บากราษฎรบ์ ารงุ

0001501 นาย สมยศ เจรญิสขุ กองโรคเอดส ์และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์

0001502 นางสาว ณัติฐา  วงษ์ แสง ส า นักงา นพัฒนา ฝีมอืแรงงาน จันทบรุี

0001513 นาย ศวิกร แกว้บรุมย์ สมาพันธแ์รงงานเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคทรอนคิสย์านยนตแ์ละโลหะแหง่ประเทศไทย (TEAM)

0001514 นาย ชนกนัต์ พลโยธา สมาพันธแ์รงงานเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคทรอนคิสย์านยนตแ์ละโลหะแหง่ประเทศไทย (TEAM)

0001515 นาย มนูญ พันยาจติ สมาพันธแ์รงงานเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคทรอนคิสย์านยนตแ์ละโลหะแหง่ประเทศไทย (TEAM)

0001516 นางสาว สมจติต ์ บัวบาน กองโรคเอดสแ์ละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์

0001517 นางสาว ราตร ี พฤกษนยิพงศ์ ส านักโรคเอดส ์วัณโรค และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์

0001518 นางสาว มกุดา   ถาวร โรงเรยีนมารยีน์ริมล

0001519 นาย ประจวบ ไมขนุทด สมาพันธแ์รงงานเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคทรอนคิสย์านยนตแ์ละโลหะแหง่ประเทศไทย (TEAM)

0001521 นาง สกุญัญา นีสนัเทยีะ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0001522 นาย ชมุ ขจรัีมย์ สมาพันธแ์รงงานเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคทรอนคิสย์านยนตแ์ละโลหะแหง่ประเทศไทย (TEAM)

0001523 นางสาว สภุานา หรา่ยขนุทด สมาพันธแ์รงงานเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคทรอนคิสย์านยนตแ์ละโลหะแหง่ประเทศไทย (TEAM)

0001524 นาย ภานุพันธ ์ เอีย่มอบุลวรรณ ส านักงานปลดีกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

0001525 นาง อไุรรัตน ์ เนาถาวร กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

0001526 นาย อติธเิวทย์ จันทรห์อม กลุ่ มุสจัจะสะสมทรัพยจั์นทบรุี



0001528 วา่ที ่พันต ารวจเอกหญงิ ทัศนวรรณ สทุธวิรา กองบัญชาการศกึษา

0001529 นาง ฉราวะด ี แสงจันทรเ์ทศ ส านักนติกิาร ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศกึษาธกิาร

0001530 นางสาว ปารชิาติ จันทรจ์รัส ส านักโรคเอดส ์วัณโรค และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์

0001531 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระครปิูยสลีขันธ์ - ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสโุขทัย

0001532 นาย ธนพ ดอยส าราญ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสโุขทัย

0001533 นางสาว วราภรณ์ อาษาสขุ รร.มารยีนืริมล

0001534 นางสาว กรวรรณ ศรศีลิา ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

0001535 นาง ณหทัย  ทมุมามาศ โรงเรยีนมารยีน์ริมล

0001536 นางสาว ดรณีุ มนัสวานชิ ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม สายดว่น 1300 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

0001537 นาง นกิร ดจุดา รร.มารยีนืริมล

0001538 นาย จักรพงศ์ เอมโอช ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

0001539 พ.ต.ท.หญงิ ปิยะนุช ศรสีรานุกรม โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ

0001540 นาง จฑุามาศ ทัศสวุรรณ ส านักนติกิาร ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร

0001541 นาย ธนวัฒน  ศริสิงัขไ์ชย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรอียธุยา

0001542 นาย ปฐมพงษ์ สงัขน์อ้ย วทิยาลัยเทคนคิจันทบรุี

0001543 นางสาว ลลติา ผะลคิามนิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรอียธุยา

0001544 นางสาว อารยา  ปัณฑวังกรู สถาบันการบนิพลเรอืน

0001545 นาย พรสวัสดิ ์ ผดงุ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ

0001547 นางสาว ปฐมา - มมร.

0001548 นางสาว นงนุช  ราชพลี กองบัญชาการศกึษา

0001549 นาง บญุญาพร มหาฤทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแกน่

0001550 นาย ทศพร  พรหมศริกิลุ สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์

0001551 นางสาว กาญจนา วเิสส วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน่

0001552 นางสาว วารณีุ ทองเพชร กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม



0001553 นาย ภานุพงศ์ จันทรกระแจะ สมาพันธแ์รงงานเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคทรอนคิสย์านยนตแ์ละโลหะแหง่ประเทศไทย (TEAM)

0001554 นางสาว วมิลนิ หรัิญบรูณะ ดดีโีพสต์นวิส์

0001555 นาย ขวัญชยั สหุญา้นาง สมาพันธแ์รงงานเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิลคทรอนคิสย์านยนตแ์ละโลหะแหง่ประเทศไทย (TEAM)

0001556 นาง สชุาดา  ทุง่หวา้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมทุรสงคราม

0001557 นางสาว พจิติรา นทรัีตน์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

0001558 นาย เชยีร จันทรข์าว ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย

0001559 นาย อดลุย์ เจยีวหว้ยขาน สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์

0001560 นางสาว ปิยธดิา  หมู่หนองสงัข์ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออกเฉียง 

0001561 นาย ธรีวรี์ พ่อคา้ ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย

0001562 นางสาว คณัสนันท์ เอกพทิยตันติ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001563 นางสาว กริณา สขุละมลู ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001564 นางสาว พัชรวรรณ ชเูวทย์ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001565 นาง พมิพร จริศริเิลศิ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001566 นางสาว ศวิชญา ณ ราช ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001567 นาย สริทัิตต์ ชมชะนัด ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001568 นางสาว ตรองกมล ขดีวัน ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001569 นางสาว รุง่ทพิย์ ศรบีญุชู ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001570 นาง สมศรี แสงแกว้ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001571 นางสาว กาญจนา วรรณฉวี ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001572 นาย วรรธนะ รปูวติตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001573 นางสาว ณาตยา บญุเกดิ การประปานครหลวง

0001574 นาง วภิา อยูท่รัพย์ การประปานครหลวง

0001575 นาย ประเวศ อมัพรรัตน์ การประปานครหลวง

0001576 นาย บญุลื ศรจีติรพงศ์ การประปานครหลวง



0001577 นาย ศกิวัส คงธนธรีะ การประปานครหลวง

0001578 นาย คมกรบิ พรีะธรรม การประปานครหลวง

0001579 นาย พชฌงค์ พงศพ์ุทธชาติ การประปานครหลวง

0001580 นาย การประปานครหลวง

0001581 นางสาว การประปานครหลวง

0001582 นางสาว สมฤทัย อยูนุ่ช การประปานครหลวง

0001583 นางสาว จริาภรณ์ เนาวพนานนท์ ธนาคารออมสนิ

0001584 นางสาว นารรัีตน์ วาสนารุง่โรจน์ การประปานครหลวง

0001585 นางสาว ธนัญญนั์จ กนกนันธนนท์ สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์

0001586 นางสาว ทพิวรรณ สขุศริมิัช สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์

0001587 นางสาว ปรัชญาพร กนัสขุ การประปานครหลวง

0001588 นาย อคัรเดช  บญุสายบัว สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์

0001589 นางสาว ภคมน นธิญิาณธาร การประปานครหลวง

0001590 นางสาว ชดิาวัลย์ สนิเสถยีรฐากลุ การประปานครหลวง

0001591 นางสาว อานามกิา เกสโร การประปานครหลวง

0001592 นางสาว จริพัชร วจิติรชยัสาคร บรษัิท ศริแิสงอาร าพ ีจ ากดั

0001593 นาย ศักดิช์ยั สาดแสงจันทร์ อสิระ

0001594 นางสาว ปรณี่ ทองอยู่ อสิระ

0001595 นางสาว ปราณี ทองอยู่ อสิระ

0001596 นางสาว วาสนา เพ็งสะและ ส านักงานขับเคลือ่นแผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต.ิ กรมการศาสนา

0001597 นาย วชิยั แสงพรศรอีรณุ การประปานครหลวง

0001598 นาย สถติ นริมติมงคล -

0001599 นาง สนุสิา อยูห่นูสงิห์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมทุรสงคราม

0001600 นางสาว ปานสิรา เอีย่มวบิลูย์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมทุรสงคราม



0001601 นางสาว รุง่นภา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมทุรสงคราม

0001602 นาย ประเวศ  จรญูรุง่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมทุรสงคราม

0001603 นาย ธวัชชยั  รวมสขุ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมทุรสงคราม

0001604 นางสาว พันธกานต์ รืน่กลิน่ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี

0001605 นาง ทองพูน ลาภักดี ชมุชนคณุธรรมต าบลเจรญิธรรม

0001606 นาย ลพ ปลอดหว่ง ชมุชนคณุธรรมต าบลเจรญิธรรม

0001607 นาย พรเทพ  เกยีรตศิักดิบ์วร กฤตพรซพัพลาย

0001608 วา่ทีร่อ้ยโท ราชนัย์ โรงเรยีนเมอืงมกุวทิยาคม สพม.22  นครพนม-มกุดาหาร

0001609 นางสาว พจนารถ มะตมู ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน

0001611 นาย สมบัติ พมิพจั์นทร์ โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์

0001612 นาย จตพุล ออ่นสทัีน โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์

0001613 นาย กติตศิักดิ์ ศรจันทร์ โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์

0001614 นางสาว ตรรัีตน์ ประทมุตรี โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์

0001615 เด็กหญงิ ธัญญามาศ เทยีบแกว้ โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์

0001616 เด็กหญงิ ศภุานัน วานชิยากร โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์

0001617 เด็กหญงิ อลติา จะทารัมย์ โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์

0001618 เด็กหญงิ วรกาญจน์ วัชระศริบิรรลอื โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์

0001619 นาง สริยิา บญุญศริพิฤกษ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน

0001620 เด็กหญงิ ณัฎฐณชิา หลักดี โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์

0001621 นางสาว พอลักษณ์ ป่ินระฤก ส านัวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน

0001622 นาย ประสงค์ เทยีมหลา ชมุชนวัดทา่ตอ

0001623 นาง ทัศนีย์ บตุรดวีงศ์ โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย 2

0001624 นางสาว พรรณี แซห่วอ่ง -

0001625 นาย ประชา บ๊อบหนุก สภาวัฒนธรรมอ าเภอทองผาภมูิ



0001626 นางสาว ปิตกุาญจน์ นุชสวาท สภาวัฒนธรรมอ าเภอทองผาภมูิ

0001627 นางสาว จติตมิา ทัศนา สภาวัฒนธรรมอ าเภอทองผาภมูิ

0001628 นาง อรณชิ  ลลีาไว สพป.ปทมุธานีี เขต 2 /สงักดั สพฐ. / กระทรวงศกึษาธกิาร

0001629 ด.ต. ธรรมนูญ สมพงษ์ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001630 นาง วราภรณ์ ชาววังฆอ้ง ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001631 นาง สมุลฑา ด าครฑุ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001632 นาง วราภรณ์ เหลอืงออ่น ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001633 นาง สมพร สมศักดิ์ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001634 นาง ณัฐกานต ์ อนันตโท ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ี เขต 2

0001635 นาง สกุมล กาญจนถวัลย์ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001636 นาง ตวงรักษ์ รับพร สพป.ปทมุธานี เขต 2

0001638 นาง ธันยจ์ริา เพชรพทัิกโยธนิ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001639 นาง สวุรรณี มโนทัยภมูิ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001640 นาย กนัตนัินท์ ศริพัิฒนาเจรญิสขุ ชมุชนคณุธรรมวัดทา่ขนุน

0001641 นางสาว นฤมล ธนสลีังกรู สพป.ปทมุธานี เขต 2

0001643 นางสาว น ้าทพิย์ งามสทุธา โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

0001644 นาง เกศรนิทร จติรสงิห์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธานีเขต 2

0001645 นางสาว จารวุรรณ จันทรังษี โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

0001646 นาง สาคร สดสวา่ง โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

0001647 นาย วรีวัฒน์ โคตรค า โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

0001648 นาย กนัทรากร เจรญิชยั โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

0001649 เด็กหญงิ ณัฎฐธดิา สารสวุรรณ โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

0001650 เด็กชาย วันชยั กรีี โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

0001651 เด็กชาย ปภนิวชิ จันทร โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์



0001652 เด็กหญงิ ธนาภรณ์ ยวงการ โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

0001653 เด็กหญงิ อมราพร เกลีย้งเกลา โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

0001654 นางสาว ศริลิัษณ์ มหทัธนะเตมยี์ สถานีวทิยกุระจายเสยีงกรงุเทพมหานคร

0001655 นางสาว ศรบีังอร พัวพงษ์ไพโรจน์ สพป.ปทมุธานี เขต 2/สพฐ./กระทรวงศกึษาธกิาร

0001656 นาง วัลลภา สายสวุรรณ สพป.ปทมุธานี เขต 2

0001657 นาย พพัิฒน์พงศ์ ธอินิโต วทิยาลัยอาชซีศกึษาเชยีงราย

0001658 นาย ธนพรรธน์ ตา่ยค า สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์

0001659 เด็กชาย ชยกร ศรหีาบัณฑติกลุ โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

0001660 นางสาว สมุนชาติ มหทัธนะเตมยี์ สถานีวทิยกุรมการพลังงานทหาร

0001661 นาย ภานุกร สทิธยะ วทิยาลัยอาชซีศกึษาเชยีงราย

0001662 เด็กชาย จริายุ เสน็ฤทธิ์ โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

0001663 เด็กชาย พรรษา อบุลออ่น โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

0001664 นาง เสมอใจ ธไิชย ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 2

0001665 นาย อสิราณุวัฒน์ อนิไชย วทิยาลัยอาชซีศกึษาเชยีงราย

0001666 นาย เกษมชยั แสงสวา่ง ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองกระโดนมนและเครอืขา่ย

0001667 นาย กรวชิญ์ อนิศวร วทิยาลัยอาชซีศกึษาเชยีงราย

0001668 นางสาว สปุราณี เวชประสทิธิ์ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001669 นางสาว สกุญัญา เจรญิมี ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0001670 นางสาว วารณีิ แทนค า วทิยาลัยอาชวีศกึษาเชยีงราย

0001671 นาย ประสาธน์ โสมะนันทน์ ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองกระโดนมนและเครอืขา่ย

0001672 นาง จริาภรณ์ บัวเพ็ชร โรงเรยีนบา้นล าขา้ง

0001673 นางสาว ชลธชิา ปัญญา วทิยาลัยอาชวีศกึษาเชยีงราย

0001674 นาย บัณฑรู บรูณะสงิห์ ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองกระโดนมนและเครอืขา่ย

0001675 นางสาว เพ็ญพสิทุธิ์ นวลมาก โรงเรยีนบา้นล าชา้ง



0001676 นางสาว สภุาภรณ์ ชนิวงศ์ โรงเรยีนอาเวมารอีาอ านาจเจรญิ

0001677 นางสาว ค านงึ บญุเพ็ง ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองกระโดนมนและเครอืขา่ย

0001678 นางสาว กลัยา ดวงดี วทิยาลัยอาชวีศกึษาเชยีงราย

0001679 นางสาว ณัฐภัสสร คปูระดษิฐพัธ์ ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองกระโดนมนและเครอืขา่ย

0001680 นาย วสนัต์ บัวอทัุย ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองกระโดนมนและเครอืขา่ย

0001682 นาย กนัดศิ ตะเพยีนทอง วทิยาลัยอาชวีศกึษาเชยีงราย

0001683 นาย สหสั แตงโสภา ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองกระโดนมนและเครอืขา่ย

0001684 นาย มานพ รารลุ ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองกระโดนมนและเครอืขา่ย

0001686 นาง สมบญุ แสงสวา่ง ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองกระโดนมนและเครอืขา่ย

0001688 นางสาว ทองบอ่ เหลา่เมอืงเพยี ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองกระโดนมนและเครอืขา่ย

0001689 นาง ค านวน ขอพึง่ ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองกระโดนมนและเครอืขา่ย

0001690 นางสาว กรณกิา แกว้ใจ วทิยาลัยอาชวีศกึษาเชยีงราย

0001691 นาย อนุพล บญุศรี วทิยาลัยอาชวีศกึษาเชยีงราย

0001692 นาง สวุนติย์ หาญกลา้ โรงเรยีนบา้นล าชา้ง

0001693 นางสาว สภุาวดี ผสมทรัพย์ โรงเรยีนอาเวมารอีาอ านาจเจรญิ

0001694 นาง น ้าผึ้ง้ กลัยา ส านักงาน เขต พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา ปทมุธานี เขต 2

0001695 นางสาว สจุติรา จันทเพ็ชร โรงเรยีนอาเวมารอีาอ านาจเจรญิ

0001696 นางสาว วรฤทัย  วโิมกเกษม สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์

0001697 นางสาว วรฤทัย  วโิมกเกษม สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์

0001698 เด็กหญงิ มนัสนันท์ ลอยลบิ โรงเรยีนบา้นล าชา้ง

0001699 เด็กหญงิ ปลติา อั ้น้ชาตรี โรงเรยีนบา้นล าชา้ง

0001700 เด็กหญงิ อรรยา วสินัเทยีะ โรงเรยีนบา้นล าชา้ง

0001701 เด็กชาย พรีพัฒน์ ทองฉมิ โรงเรยีนบา้นล าชา้ง

0001702 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระปลัดธนาชยั ปานาไทย วัดศรบีญุเรอืงชมุชนบา้นขา่พัฒนาอ.บา้นไผจ่.ขอนแกน่40110



0001703 นาง ศภุดี วถิธีรรมศักดิ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

0001704 นาย ทวชียั ไทรรารอด น.ส.พ.ดโีฟรด์นีวิส ์สมาชกิ สวทท.

0001705 นาง ศภุาวี บ ารงุศักดิ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสนิธุ์

0001706 นาง ณัฐวดี รอดภัย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสนิธุ์

0001707 นาย จริพงษ์ บัวทอง บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001708 นาย อคัรภัทร ทองน ้าตะโก บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001709 นาย จรญูวทิย์ กาญจนา บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001710 นาย พงษ์พันธุ์ กมลดี บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001711 นางสาว ฐานติ จันทรร์ม่ล าดวน บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001713 นางสาว พนาวรรณ ทองดว้ง โรงเรยีนบา้นไรใ่หญ่

0001714 นาย ขจรศักดิ์ ธรรมรักษ์ บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001716 นางสาว นลิาวัลย์ ทาอนิทะ บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001717 นางสาว ษณษิา ทองแดง บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001718 นาย วรีภัทร เปดี โรงเรยีนบา้นหลมุขา้ว

0001719 นาย พัชรวัฒน์ พุฒชิยัธนาสริิ โรงเรยีนวัดศาลาแดง ส านักการศกึษา กรงุเทพมหานคร

0001720 นางสาว สรินัินท์ ชืน่สวัสดิ์ บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001722 นาย สทุธิ สถาวร บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001727 นาย อนุรักษ์ บญุยรัตพันธุ์ บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001729 นาย วกีติติ์ มานะกลุ บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001731 นาง สจัจานันท์ รองวัง โรงเรยีนบา้นไรใหญ่

0001732 นาย วชริะวชิญ์ แสงทอง บรษัิท ควกิโคท โปรดักส ์จ ากดั

0001733 นางสาว พนาวรรณ  ทองดว้ง โรงเรยีนบา้นไรใ่หญ ่ สพป.ตรัง เขต2

0001734 นางสาว พรรณสภุา โพธิย์อ้ย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรอียธุยา

0001735 นาย ศัลยพงศ์ อสิลามวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย



0001736 นาย พสินัต์ จันทรศ์ลิป์ ส านักงาน วัฒนธรรม จังหวัด พระนคร ศรีอยธุยา

0001737 นาง ศริพิร กฤษสนิชยั ส านักงาน วัฒนธรรม จังหวัด พระนคร ศรีอยธุยา

0001738 นาย มติร อสิลามวทิยาลัย แหง่ ประเทศไทย 

0001739 นาย เฉลมิ อภวิาท ส านักงาน วัฒนธรรม จังหวัด พระนคร ศรีอยธุยา

0001740 นาง สณุสิา โกศนิานนท์ ส านักงาน วัฒนธรรม จังหวัด พระนคร ศรีอยธุยา

0001741 นางสาว นาเดยี เลาะลาเมาะ อสิลามวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย

0001742 นางสาว ซลูฟา อาด า อสิลามวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย

0001743 นางสาว นารรัีตน์ สทีาจันทร์ อสิลามวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย

0001745 นาย ธนวชิญ์ บนิกาตี อสิลามวทิยาลัยแหง่ปะเทศไทย

0001746 นาย ธนภัทร สกุรี โรงเรยีนอสิลามวทิยาลัยเเหง่ประเทศไทย

0001747 นางสาว อารยีา แกว้ผลกึ อสิลามวทิยาลัยเเหง่ประเทศ

0001748 นางสาว ภษูณศิา หงษ์ขจร อสิลามวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย

0001749 นางสาว ซไูฮลา หะยอีาลี อสิลามวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย

0001750 นาย อาวธุ หนูเชต มลูนธิพัิฒนาป่าตอง

0001751 นาย เกยีรตศิักดิ์ แสงอรณุ โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

0001752 นางสาว ตันหยง อสิลาม วทิยาลัย แหง่ ประเทศไทย 

0001753 นาย นพินธ์ ธปู บชูา  ส านักงาน วัฒนธรรม จังหวัด พระนคร ศรีอยธุยา

0001756 นางสาว ณัฐวรรณ โคสติลักษณ์ วทิยาลัยเทยโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001759 นางสาว ลน่ีา มสิฮึาชิ โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

0001760 นางสาว ธวัลสริี โพธิท์อง โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

0001762 นางสาว สพุชิญา บญุลอืกลุ โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

0001763 นาง กตัตกิา สกลุสวน ส านักงานเขตพืน้ทีก่รศกึษาประถมศกึษาเขต2

0001765 นาย สมหวัง ชืน่ใจ Mrt

0001766 นางสาว เวธนี คลังเจรญิ วทิเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม



0001767 นาย อนุพงษ์ ชมุแวงวาปี โรงเรยีนยิง่ยวดพทิยานุกลู

0001768 นาย มารตุ ชายสทิธิ์ มลูนธิพัิฒนาป่าตอง

0001770 นางสาว ปณติา เฉลมิเมอืง โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

0001772 นางสาว หลยุสอ์สี เฮล โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

0001773 นาง พนดิา มาสกลุ มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน

0001774 นางสาว มนัสวี นุชนารถ วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001775 นาย วทิยา กรเกษม วลิัย

0001777 นางสาว วภิาวี เอีย่มกระจา่ง โรงเรยีนพระหฤทัยดอนมอืง

0001778 นางสาว กฤตมิา กชุโร โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

0001780 นางสาว ปียว์รา ชาวสวน โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

0001781 นางสาว จรีาภรณ์ อรณุมาศ โรงเรพีระหฤทัยดอนเมอืง

0001782 นางสาว จรีะสขุ ชนิะโชติ สถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย

0001783 นาย ประสทิธิ์ ศรเีชดิชู หนังสอืพมิพเ์จยีฮัว้

0001784 นางสาว เบญจวรรณ ภญิโญวรคณุ ศนูยแ์วน่ตากรงุเทพ

0001785 นาย สพุรัตน์   สขุสบาย อสิลามวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย

0001786 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระสนัต ิปรยิา สามน มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย

0001787 นางสาว นรัญวรางค์ เพชรชว่ย โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง

0001788 นางสาว สวุรรณา วัฒนไกร ภาคประชาสงัคม

0001789 นาง ป่ินทอง วงษ์สกลุ ชมุชนยา่นกะดจีนี

0001790 นาย วรชยั พลิาสรมย์ ชมุชนยา่นกะดจีนี

0001791 นาย ปฏภิาณ สวุรรณศริิ ชมุชนยา่นกะดจีนี

0001792 นาง นุชนารถ สขุสนัต์ ชมุชนยา่นกะดจีนี

0001793 นาง มณีหอย จันทราภัย ชมุชนยา่นกะดจีนี

0001794 นาง ค าบาง ดวงสนุทร ชมุชนยา่นกะดจีนี



0001795 นางสาว ทัศนีย์ รังสรรคย์ทุธนา ชมุชนยา่นกะดจีนี

0001796 นาย อนุวัฒน์ ใจสอาด ชมุชนยา่นกะดจีนี

0001797 นาย ประสงค์  ปั้นจันทร์ คปอ.ชยันาท

0001798 นาง รัตนา  พ่วงรักษ์ คปอ.ชยันาท

0001799 นาย ซอ้น จตินยิม ชมุชนหนองสาหรา่ย

0001800 นาย ทองอยู่ สบืเสน ชมุชนหนองสาหรา่ย

0001801 นาย ส าเนียง วรรณะ ชมุชนหนองสาหรา่ย

0001802 นาง นฤมล เกตปุระทมุ ชมุชนหนองสาหรา่ย

0001804 นางสาว วรกานต์ แกว้ประสาน ชมุชนหนองสาหรา่ย

0001805 นาง ธัญมน วัลลา ชมุชนหนองสาหรา่ย

0001806 นางสาว อรทัย หอมจันทร์ ชมุชนหนองสาหรา่ย

0001807 นาง บษุกร พรมมา ชมุชนหนองสาหรา่ย

0001809 นาย สริภพ คณุาวงษ์ ชมุชนหนองสาหรา่ย

0001810 นางสาว ชญานษิฐ์ วัลลา ชมุชนหนองสาหรา่ย

0001811 นาย ธนภัทร  ศรมีหาดไทย อสิลามวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย

0001812 นางสาว นงนวล www.education4plus.com

0001813 นางสาว ญาตนัินท ์ เฉลมินันทพชิยั www.gorgeousbkk.com

0001814 นาย เมธาสทิธิ์ กาญจนะ มลูนธิพัิฒนาป่าตอง

0001815 นาย ภญิโญ อรบตุร โรงเรยีนศรสีะเกษวทิยาลัย

0001817 นางสาว สมแข   ปัญจวงศ์ Powertime

0001818 นาย ภรีะ ไกรแสงศรี www.ujunctionnews.com

0001819 นาย ภญิโญ วงคด์าว สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัล าปาง

0001821 นางสาว ณัฐรกิา นลิสะอาด โรงเรยีนทุง่หนองแหง้ประชาสรรค์

0001822 นาง บณุณ์ญาณัฏฐ ์ มขุขันธ์ โรงเรยีนศรสีะเกษวทิยาลัย



0001823 นาง ประภาพรรณ วฒุเิอก สพป.ปทมุธานี เขต 2/ สพฐ./กระทรวงศกึษาธกิาร

0001824 นาง นันทกิาญจน์ สวัสดิภั์กดี มลูนธิปิระเทศไทยใสสะอาด

0001825 นาง นันทรส พัฒนถาบตุร บรษัิท เจเอสเอส โปรดักชัน่ จ ากดั

0001826 นางสาว สธุดิา พัฒราช ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชมุพร

0001827 นางสาว วารี ยอดครฑุ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชมุพร

0001828 นาย ไพรัช กาวประเสรฐิ นักวชิาการอสิระ

0001829 นาย ธนยศ พราหมนาเวศ สภาวัฒนธรรมจังหวัดชมุพร

0001830 นางสาว ไอลดา คลา้ยส ารดิ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธานีเขต2

0001831 นางสาว กลัยฐ์ติา โชคศักดาเศรษฐ์ -

0001832 นาย รัฐวฒุิ นาคออ่น โรงเรยีนศรสีะเกษวทิยาลัย

0001833 นางสาว นภิา ศริจิร โรงเรยีนวัดอยัยกิาราม /สพป. ปท 2

0001834 นางสาว สรุพีร กงเพชร ร.รวัดเขยีนเขต

0001835 นางสาว ธดิารัตน์ นามศรฐีาน โรงเรยีนวัดเขยีนเขต

0001836 นาง สจุติรา มรีาศรี สภาวัฒนธรรมอ าเภอทองผาภมูิ

0001837 นาง วารณีุ พรมฝ้าย สภาวัฒนธรรมอ าเภอทองผาภมูิ

0001838 นาย บญุเรอืน สลีาสม โรงเรยีนวัดเขยีนเขต

0001839 นางสาว จริาภรณ์ สแีกว้ องคก์ารสวนสตัว ์ในพระบรมราชปูถัมภ์

0001840 นางสาว พรรษา  แกว้ใหญ่ โรงเรยีนวัดเขยีนเขต

0001841 นาง รัชฏาพร ไชยรส สพป.ปทมุธานี เขต 2

0001842 นาง โศภาวรรณ แจง้พุ่ม สพป.ปทมุธานี เขต 2

0001843 นาง เบญจพร  สพุรหมอนิทร์ โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย2

0001844 นางสาว กาญจน์ฐมิา  วรรคคี โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย2

0001845 นาง กมลวรรณ. มั่นบญุใส กปน.

0001846 นางสาว ตวงพร  อนิทรจั์กร์ โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย2  สพป.มกุดาหาร



0001847 คณุ สพัุตรา ตริกานันท์ -

0001848 นาย รัชพล สพุร โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย2

0001849 เด็กหญงิ พรทพิยภ์า สพุร โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย2

0001850 เด็กหญงิ นันทชพร สาพันธ์ โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย2

0001851 นาย สพุจน์ วรรณวรเศรษฐ วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดเพชรเกษม

0001852 เด็กหญงิ รจุดิา แสงสวุรรณ โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย2

0001853 เด็กหญงิ ณัฐวดี พมิสมาน โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย2

0001854 นาย วัชรพงษ์ สขุประเสรฐิ วทิยาลัยเทคนคิพษิณุโลก

0001855 นาง กนกพรรณ อยูช่า สถาบันเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

0001856 นางสาว ภาวนิี เกตณุรงค์ วทิยาลัยเทคนคิพษิณุโลก

0001857 นาง วรศิรา  สอนเสนา โรงเรยีนศรสีะเกษวทิยาลัย

0001858 นาย พนมพร ปาหลา โรงเรยีนบา้นนาค านอ้ย2

0001859 นาย สราวฒุิ ตันตยานฤวฒุิ วัดน ้าพรกิ

0001860 นาง สวนีย์ รยีะวงษ์ วัดน ้าพรกิ

0001861 นาง ค าเฝย มดีษิฐ์ วัดน ้าพรกิ

0001862 นางสาว ดนติารัช จันทรช์า โรงเรยีนบา้นเเบง

0001863 นาย นันทวัฒน์ อน้นารี บรษัิท ไซเบอรพ์ริน้ทก์รุป๊ จ ากดั

0001864 นางสาว กลัยกร เยีย่มรัมย์ โรงเรยีนบา้นแบง

0001865 นาง สายชล จ่ันทองค า ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธานีเขต2

0001866 นาย ธัญเทพ สทิธเิสอื มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุนิทร์

0001867 นาย วทิยา เปรือ่งนา โรงเรยีนวัดสวุรรณ

0001868 นาย สทุธพิงษ์ ปิโย สภาผูช้มและผูฟั้งรายรายไทยพบีเีอส กลุม่ประเด็นการศกึษาและการเรยีนรูภ้าคกลาง

0001869 นางสาว พไิลภรณ์ ตระกลูพันธุเ์ลศิ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 2

0001870 นาย ชนาธปิ ส าเรงิ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 2



0001871 นาย พงษ์เอก สงิหน์อ้ย ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 2

0001872 นางสาว ศริวิัลย ์ จ่ันจุย้ วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001873 นางสาว น ้าฝน เเจง้สวา่ง วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001874 เด็กหญงิ ภัทราวดี พรมศรี โรงเรยีนบา้นแบง

0001875 พระสงฆ ์สมณศักดิ์ พระครสูงัฆรักษ์ปัญญา วรปญฺญาเมธี วัดระฆงัโฆสติารามวรมหาวหิาร

0001876 เด็กหญงิ สรรัีตน์ บัวใหญ่ โรงเรยีนบา้นแบง

0001877 เด็กหญงิ ณภัทร หอมระหสั โรงเรยีนบา้นแบง

0001878 นาย สมศักดิ์ ทองค ารอด สพป.ปทมุธานีเขต2

0001879 เด็กหญงิ อนุตรยี์ กอแกว้ โรงเรยีนบา้นแบง

0001880 เด็กหญงิ มกุดาพร อามาตยม์นตรี โรงเรยีนบา้นแบง

0001881 เด็กหญงิ มทุติา เกษี โรงเรยีนบา้นแบง

0001882 นางสาว ระพพีรรณ คณาฤทธิ์ โรงเรยีนวัดสวุรรณ

0001883 เด็กหญงิ ณัฐธติรา ธรรมประโยชน์ โรงเรยีนบา้นแบง

0001884 นาย กานดศิ แพทอง สพป.ปทมุธานีเขต2

0001885 เด็กชาย ศราวฒุิ มั่นทน โรงเรยีนบา้นแบง

0001886 เด็กชาย ปราโมทย์ โพธิส์งิห์ โรงเรยีนบา้นนคิมดงบัง

0001887 เด็กชาย ศักดิด์า ชนะสงิห์ โรงเรยีนบา้นนคิมดงบัง

0001888 เด็กหญงิ ณัฐนรี ตัง้ใจ โรงเรยีนบา้นกลุม่พัฒนา

0001889 เด็กหญงิ กนกวรรณ โพธิช์ยั โรงเรยีนบา้นกลุม่พัฒนา

0001890 เด็กหญงิ สกลุณา แกว้เกษ โรงเรยีนบา้นกลุม่พัฒนา

0001891 นาย กมัพล แสนโสภณ วทิยาลัยเทคนคิพษิณุโลก

0001892 นางสาว เมทนี ตรชีติร วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001893 แมช่ี สนุษิา แพนอ้ย มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน

0001894 นางสาว ชนาภา ปลืม้จติต์ มลูนธิเิสถยีรธรรมสถาน



0001895 เด็กชาย อศัวนิ    ฉายส าเภา โงเรยีนไตรราชวทิยา

0001896 เด็กหญงิ อรณชิา   กนัพน้ภัย โงเรยีนไตรราชวทิยา

0001897 นาย ถริายทุธ์ ค าเสยีง โรงเรยีนศรสีะเกษวทิยาลัย

0001898 นางสาว ฉัตราภัทร ปาลพันธุ์ สพป ปท2

0001899 นาย ประจันทร์ อาชวาคม สพป.ปท2

0001900 นาย วบิลูย์ คงดี ชมุชนคณุธรรมวัดนาคปรก

0001901 นาย สธุรี์ วงศต์รรัีตนชยั ชมุชนคณุธรรมวัดนาคปรก

0001902 นาย ชมุพล ถติยผ์าด ชมุชนคณุธรรมวัดนาคปรก

0001903 นาง รุง่อรณุ ตันเอีย่ม ชมุชนคณุธรรมวัดนาคปรก

0001904 นางสาว วาสนา ชยัปัญญา ชมุชนคณุธรรมวัดนาคปรก

0001905 นาย วฒุวิัฒน์ อมัวงศา ชมุชนคณุธรรมวัดนาคปรก

0001906 นาย ชชัวาลย์ คงบญุมี ชมุชนคณุธรรมวัดนาคปรก

0001907 นางสาว กนกวรรณ จันทรห์อม ชมุชนคณุธรรมวัดนาคปรก

0001908 นาย พลดนัย วันแกว้ ชมุชนคณุธรรมวัดนาคปรก

0001909 นาง ดวงเนตร กงสอน วัดน ้าพรกิ

0001910 นาง วนิติา สรอ้ยเพชรประภา โรงเรยีนธัญญสทิธศิลิป์

0001911 นาง วรรณนา ธรรมรม่ดี บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั

0001912 นาง ศริวิรรณ มรธุพงษ์สาธร บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั

0001913 นางสาว อนัญญา เมอืงแกว้ บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั

0001914 นางสาว วรารัตน์ พึง่สงูเนนิ บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั

0001915 นางสาว อายมูิ ซากาซติะ บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั

0001916 นางสาว ดวงกมล ชยัมงคล บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั

0001917 นาย สมสทิธิ์ สองประสม บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั

0001918 นางสาว จฑุารัตน์ ธ ารงวรางกรู บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั



0001919 นางสาว กรกช เลศิฤทธิ์ บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั

0001920 นางสาว น ้าผึง้ กลิน่ประชมุ บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั

0001921 นาง ปลัดดา จันทวัฒน์ บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั

0001922 นางสาว สาธติา แสงวเิชยีร บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั

0001923 นางสาว ฤทธดิา นิม่อนงค์ ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

0001924 ด.ญ. สชุาวดี แสนกลา้ ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองเต็ง ๙ ดี

0001925 ด.ญ. เกวลี เต็นภษูา ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองเต็ง ๙ ดี

0001926 นางสาว สมุัยยะห์ สะแม โรงเรยีนอสิลามวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย

0001927 นางสาว สทุธรัิกษ์ เรอืนทองดี วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดการเพชรเกษม

0001928 นาย มาณพ  ตณิสริสิขุ สถาบันมาตรวทิยาแหง่ชาติ

0001929 นาย อ านาจ ศริมิงคล ชมุชนคณุธรรมบา้นหนองเต็ง ๙ ดี

0001930 นาย สพุรชยั ดษิฐเ์อม วทิยาลัยเทคโนโลยกีารจัดเพชรเกษม

0001931 นางสาว ปณุกิา จันเทวี ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

0001932 นาย ชยัวัฒน์ จาดโห ้ ทีท่ าการปกครองจังหวัดพจิติร

0001933 นาย ชยัสทิธิ์ ส านักวรรณกรรมและประวัตศิาสตร์

0001934 นางสาว นัทธมน รัตนวบิลูย์ ส านักงานก.ถ.

0001935 นาย พงษ์พันธ์ มลูมงคล ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

0001937 นาย สมศักดิ์ กรพัฒน์เมธากลุ สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

0001938 นางสาว ณัชชา จุย้เจรญิ ส านักงาน กสทช.

0001939 นาย รวมชยั สตีะธนี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย

0001940 นาย ออ๊ต โนนกระยอม มหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ์

0001941 นาย ธทัีต พมิพา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพจิติร

0001942 นางสาว ศศนุิช บญุอ าไพ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

0001943 นางสาว สภุาวฎ ี เนียมทอง สถานีวทิยโุทรทัศน์แหง่ประเทศไทยจังหวัดกาญจนบรุี



0001945 นางสาว เกศเกลา้ หมูม่ ิง่ ธ.ก.ส.

0001946 นาย วรพล มเีตา่ให ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพจิติร

0001947 ส.ต.ท.หญงิ นุชรนิทร์ ธรีะบญุยะ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพจิติร

0001948 นางสาว ลลติา สมสตัย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

0001949 นาง พลอยปภัส โกศลศษิฎ์ ศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน)

0001950 นางสาว สวุรรณา ตันยิง่ยง กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

0001951 นางสาว ขจายศริิ บัวกระจาย กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

0001952 นางสาว ชืน่ชนก สกลุเจรญิพร กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

0001953 นาย ปราโมทย ์ สรุทรัพย์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

0001954 นาย รวมชยั สตีะธนี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย

0001955 นางสาว พัชรนิทร์ ไชยสงิห์ ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ

0001956 นาง ภาวนา มหาวัตร สพป.ปทมุธานี เขต 2

0001957 นางสาว สทัุศสา สทิธวิภัิทร สถาบันพัฒนาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา

0001958 นางสาว ธนดิา อบุลชาติ สถาบันพัฒนาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา

0001959 ดร. ไตรรัตน์ เอีย่มพันธ์ โรงเรยีนวัดพุทไธศวรรย์

0001960 นาง วันเพ็ญ ค าจันทร์ สพป.ปทมุธานี เขต 2

0001961 นาย อ านวย จ่ันเงนิ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบรุี

0001962 นาง รัชนี Sangim ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบรุ ีกระทรวงวัฒนธรรม

0001963 นางสาว สวุภัทร ยวงใย สถาบันพัฒนาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา

0001964 นาง พัชมณ. วภิาชนิโชติ ธ.ก.ส.ส านักงานใหญ ่บางเขน




