
ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ทะเบียน สังกัดหน่วยงาน
1 นายวิจารณ์   แจ้งสว่าง 6298 ส านักงานจังหวัดสงขลา
2 นางประสพสุข   โสดามรรค 7153 ส านักงานจังหวัดอบุลราชธานี
3 นางรัชดาวัลย์   วิมลกลุไพจิตร(เขื่อนแกว้) 7359 ส านักงานจังหวัดเชียงราย
4 นายคมชาญ(ไพรัตน์)   บัวแย้ม 7458 ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
5 นางนันทนิต   พนัธ์วงศ์ 7459 ส านักงานจังหวัดพะเยา
6 นายจตุรงค์   วรรณโสภณ 7525 ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
7 นางนวลฉวี   ภูมิพนัธ์ 7773 ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี
8 นายสุจริต   ไชยพฒัรัตนา 7815 กองการต่างประเทศ (ลูกจ้าง)
9 นางอาซีซะ   แนซี 7833 ส านักงานจังหวัดนราธิวาส
10 นางจันทร์เพญ็   ภัคสิริพร(ศักดิวงษ์) 7842 ส านักงานจังหวัดมหาสารคาม
11 นายดนัย   โทนโต๊ะ 8074 ส านักงานจังหวัดหนองคาย
12 นางกมลพร   โรจกลุภรณ์(เหล็กม)ี 8384 สนง.คกก.มาตรฐานฯ(กก.)
13 นายสนธิชัย   ย่ีภู่ 8605 ส านักงานจังหวัดอดุรธานี
14 นายวิรัตน์   รักษ์พนัธ์ 8607 ส านักงานจังหวัดพทัลุง
15 นายสมเด็จ     ปรีชาชน(B) 8646 ส านักงานจังหวัดชุมพร(ลูกจ้าง)
16 นายถนอม   ยอดจันทร์ 8703 ส านักงานจังหวัดยโสธร(ลูกจ้าง)
17 นายรณกร   ถิรตานนท์ 8710 ส านักงานจังหวัดอดุรธานี
18 นายชวลิต   แสงสว่าง (B) 8711 ส านักงานจังหวัดนครพนม
19 นายธนากร   อึง้จิตรไพศาล 8860 ส านักงานจังหวัดอตุรดิตถ์
20 นางแจ่มจิตร์   พลูสวัสด์ิ 8948 ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21 นางนิรัณดา   วงศ์สามิตา 8958 ส านักงานจังหวัดปัตตานี
22 นายพรเทพ   ผ่องศรี 9257 ส านักงานจังหวัดระนอง
23 นายเอกพร   อานุภาพภราดร 9376 ส านักงานจังหวัดอตุรดิตถ์
24 นางสุมิตรา   บางวิวัฒน์ 9607 ส านักพฒันาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด(ลจ.)
25 นายจรัส     ขุนไกร 9748 ส านักงานจังหวัดสตูล(ลูกจ้าง)
26 นายมานิตย์   รุ่งดี 9821 ส านักงานจังหวัดขอนแกน่(ลูกจ้าง)
27 นายจีรพงศ์   ศิลปศาสตร์ 10015 ส านักงานจังหวัดพษิณุโลก
28 นางสาวสุภารัตน์   บุษมงคล(บังใบ) 10022 ส านักงานจังหวัดนครพนม(ลูกจ้าง)
29 นางสาวพมิลพรรณ   อยู่นาค 10162 ส านักงานจังหวัดพษิณุโลก(ลูกจ้าง)
30 นางสาวสุปราณี   อิม่ใจ 10459 กองคลัง
31 นายสมพร   โพธ์ิพรหม 10942 ส านักงานจังหวัดชลบุรี
32 นายวิรัช   ต่ันสกลุ 11793 ส านักงานจังหวัดพงังา
33 นายรังสรรค์   คัมภิรานนท์ 12604 ส านักงานจังหวัดนครพนม
34 นายธนกฤต   กิง่โพธ์ิ 13033 ส านักพฒันาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด(ลจ.)
35 นายรัชพล   พรหมทอง 13301 ส านักงานจังหวัดยะลา
36 นางส ารวย   ขันแข็ง 13633 กองกลาง
37 นายธรรมคุปต์   สังวร 13688 กองการต่างประเทศ
38 นายสมพงษ์   พฒุซ้อน 13692 ส านักงานจังหวัดนครนายก(ลูกจ้าง)
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39 นายประยงค์   อนิชูรันต์ 13775 ส านักงานจังหวัดตาก
40 นางสาวศิริพร   ศิริรัตน์ 13783 ส านักงานจังหวัดแพร่(ลูกจ้าง)
41 นายบรรจง   ตรีกลุ 13869 ส านักงานจังหวัดสกลนคร
42 นายกติติพงษ์   อาวสกลุสุทธิ 13889 ส านักงานจังหวัดสระบุรี
43 นายไพศาล   เพช็รช่วย 13983 ส านักงานจังหวัดพงังา
44 นายทองทศ   อนิทุมาร 14024 ส านักงานจังหวัดพจิิตร
45 นายเสริมเกยีรติ   สุทพฒัน์แกว้ 14090 ส านักงานจังหวัดตรัง
46 นางวันดี   (ฤทธิเดช)แกล้วทนงค์ 14156 ส านักงานจังหวัดสงขลา
47 นายเตชทัต (วัชระ)   ศรีส าราญ 14161 ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
48 นายณัฐพงศ์   ศิริชนะ 14251 ส านักงานจังหวัดนครนายก
49 นายโชคอ านวย(ไมตรี)   สมบัติแสนล้าน(หอมเฮ้า) 14797 ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี(ลูกจ้าง)
50 นายประจักษ์   แร่พรม 15082 ส านักงานจังหวัดเลย
51 นางจรัสศรี    โปร่งพนัธ์  (ปลูกไม้ดี) 15086 ส านักงานจังหวัดภูเกต็(ลูกจ้าง)
52 นายเติมพนัธ์ุ   ค าปุ้ย 15185 ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
53 นางเพยีงใจ   นวมงาม 15228 ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี(ลูกจ้าง)
54 นายปวิณ   ช านิประศาสน์ 15309 ผู้บริหาร
55 นายปราโมทย์   กลุวรานนท์ 15496 ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา(ลูกจ้าง)
56 นางระพพีรรณ   เกดิด้วยทอง 15626 ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
57 นายจ าเนียน   อยู่หนุน 15630 ส านักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ลูกจ้าง)
58 นายธวัชชัย   สวัสดี 15679 ส านักงานจังหวัดชลบุรี(ลูกจ้าง)
59 นายชัยยุทธ   บุญมาหล้า 15968 ส านักงานจังหวัดขอนแกน่(ลูกจ้าง)
60 นางธนวรรณ     หนุนภักดี(ตรรกช์ูวงศ์) (B) 16229 ส านักงานจังหวัดราชบุรี
61 นายไมตรี   ศรีเทพ 16449 ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
62 นางสาวพรรณพศิ   โตประโคน 16616 ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์
63 นายสุริยา   ค าพนัธ์ 16699 ส านักงานจังหวัดอดุรธานี
64 นายกงัวาล   ยะสูงเนิน 16788 ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา
65 นายวรพจน์   แววสิงห์งาม 16895 ส านักงานจังหวัดปราจีนบุรี
66 นายบุญช่วย   อทุธี 16975 ส านักงานจังหวัดขอนแกน่(ลูกจ้าง)
67 นายอนุวัฒน์   สุรปิยวงศ์ 17028 ส านักงานจังหวัดภูเกต็(ลูกจ้าง)
68 นางปวีณา   สิงห์ทอง 17057 ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
69 นายอนันต์   ค าคมคาย 17078 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม(่ลูกจ้าง)
70 นางสุภาณี   สุวรรณลา 17137 กองการต่างประเทศ (ลูกจ้าง)
71 นางฐิตินันทวรรณ(เบญจวรรณ)   ผิวออ่น(จ าปางาม) 17266 ส านักงานจังหวัดสระบุรี
72 นางสาวนุชลดา   สืบโม้ 17307 ส านักงานจังหวัดตาก
73 เรือเอกจุมภฏ   มุตติศานต์ 17324 บ านาญ สป (ข้าราชการ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
74 นางสุกานดา   กวีวุฒิพนัธ์ุ 17367 ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ
75 นายเกษม   มณีเรือง 17582 ส านักงานจังหวัดปัตตาน(ีลูกจ้าง)
76 นางนิชาภา(สุดาภรณ์)   พรหมอนิทร์ 17610 ส านักงานจังหวัดสตูล
77 นายจตุพจน์   ปิยัมปุตระ 17843 ส านักงานจังหวัดระนอง
78 นายคณิศร(ปุญญพฒัน์)   บุญซ้อน 17957 ส านักงานจังหวัดพะเยา
79 นางพนิดา   เพชรสว่าง 18129 บ านาญ สป (ข้าราชการ) ส่วนกลาง
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80 นางสาววัลย์ณรัตน์   ศิริโรจน์ 18482 ส านักนโยบายและแผน
81 นางสาวอรธิชา   ศรีรสดี 18531 บ านาญ สป (ข้าราชการ) ส่วนกลาง
82 นายวินัย   สายทอง 18553 ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
83 นายวิชัย   ข าเกือ้ 18554 ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี
84 นางสาวกญัญรัตน์   ประเสริฐ 18560 ส านักนโยบายและแผน
85 นางศุภสิตา(ธนิษฐา)   งามวงษ์วาน 18561 ส านักนโยบายและแผน
86 นางสาวอรุณี   เนตตกลุ 18781 ส านักงานจังหวัดเชียงราย
87 นายวันนสิทธ์ิ   โสกณัทัต 19009 ส านักงานจังหวัดเลย(ลูกจ้าง)
88 นายศิริชัย   ศรีเหนี่ยง 19013 ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี
89 นายธีรพนัธ์   นันทกจิ 19108 ส านักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
90 นายเชิดพงษ์   จันจะนะ 19276 ส านักงานจังหวัดกระบี่
91 นายย่ิงพนัธ์   วิจิตรโกสุม 19493 ส านักงานจังหวัดจันทบุรี
92 นางองัคนา   บุญเส็ง 19974 ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี(ลูกจ้าง)
93 นางสาวเกษสุดา   ภูสะพาน 20192 บ านาญ สป (ข้าราชการ) ส่วนกลาง
94 นายพลูศักด์ิ   เจดีย์ 20463 ส านักงานจังหวัดเลย(ลูกจ้าง)
95 นายประคอง   สุทธิอาคาร 20531 ส านักงานจังหวัดยโสธร(ลูกจ้าง)
96 นายประทีป   ตระกลูสา 20743 ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์
97 นายสุชัย   ทองแกว้กลู 20978 ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี
98 นายสุรัตน์   ค าแดง 21293 ส านักงานจังหวัดปราจีนบุรี(ลูกจ้าง)
99 นายเพิ่มพนู   ไชยชนะ 21366 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม(่ลูกจ้าง)
100 นายพชิัย   บรรดาศักด์ิ 21466 ส านักงานจังหวัดชลบุรี(ลูกจ้าง)
101 นายทวี   จงประเสริฐ 21522 ส านักงานจังหวัดร้อยเอด็
102 นายวัชระ   กดุกงุ 21605 ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ
103 นายบัญญติั   แกว้วิชิต 21688 ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี(ลูกจ้าง)
104 นางรัชภร(โพยมฉวี)   ภาณุนิธิเมธ(ฟุ้งขจร) 21738 ส านักงานจังหวัดนครปฐม(ลูกจ้าง)
105 นายเฉลิม   เลิศวิลัย 21764 ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา(ลูกจ้าง)
106 นายไวพจน์   มูลธิโต (B) 21805 ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี(ลูกจ้าง)
107 นายบุญเชิด   กุย้ออ่น 22137 ส านักงานจังหวัดชลบุรี(ลูกจ้าง)
108 นายปานทอง   สระคูพนัธ์ 22180 ส านักงานจังหวัดขอนแกน่
109 นายระพ ี  ผ่องบุพกจิ 22252 ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
110 นายมานัส   ยืนนาน 22379 ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
111 นางสมบัติ   ไทยแกว้ 23414 ส านักงานจังหวัดสระแกว้(ลูกจ้าง)
112 นายพบิูลย์   หัตถกจิโกศล 24076 ส านักงานจังหวัดปราจีนบุรี
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1 นายสมชาย   อดุมโชค 7499 เรือนจ ากลางพระนครศรีอยุธยา
2 นายสุรพล   ไพเราะ 7805 เรือนจ าพเิศษมีนบุรี
3 นายธวัชชัย   สิทธิพจน์ 7828 เรือนจ ากลางคลองเปรม
4 นายย่ิงศักด์ิ   ธรรมาวุฒิ 7924 เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี
5 นายสมบูรณ์   เตชะวงค์ 8040 ทัณฑสถานบ าบัดพเิศษกลาง
6 นายไพฑูรย์   อา่งทอง 8140 เรือนจ ากลางคลองเปรม
7 นายจรูญ   ศิริรักษ์ 8314 เรือนจ ากลางคลองเปรม
8 นายบุญชู   แดนไธสง (D) 8327 สถานกกัขังกลางจังหวัดปทุมธานี
9 นายไสว   สมหา 8330 ทัณฑสถานบ าบัดพเิศษจังหวัดปทุมธานี
10 นายณัฐพงค์   ทูลธรรม 8437 เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร
11 นายลิขิต   เบ็ญขันธ์ 8743 เรือนจ ากลางอดุรธานี
12 นายธนกาญจน์   กล่อมแกว้ 8759 เรือนจ าจังหวัดแพร่
13 นายอนันท์   นนทะเสน 8778 เรือนจ ากลางขอนแกน่
14 นายช านาญ   อรุณจรัส 8813 กรมราชทัณฑ์ส่วนกลาง
15 นายวีระชัย   มัง่มีผล 8927 เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา
16 นางอภิญญา   แสงศร 9333 เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร
17 นายชูศักด์ิ   เพช็รรักษ์ 9356 กรมราชทัณฑ์ส่วนกลาง
18 นายเกยีรติศักด์ิ   จินดากาญจน์ 9445 เรือนจ าอ าเภอนาทวี
19 นายวิโรจน์   แสงบัวท้าว 9456 เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร
20 นายวินัย   เกดิวัน 9527 สถานกกัขังกลางนครศรีธรรมราช
21 นายสุขสันต์   ปรีชา 10004 เรือนจ าพเิศษธนบุรี
22 นายจ านงค์   ป้อมป้องกนั 10039 เรือนจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23 นายประยุทธ   เผือกนาโพธ์ิ 10209 เรือนจ าจังหวัดชุมพร
24 นายสุทัศน์   มาลโรจน์ 10356 เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร
25 นายทวี   สุขบุญสังข์ 10358 เรือนจ ากลางคลองเปรม
26 นายไกรสิทธ์ิ   ศรศักด์ิ 10362 เรือนจ าอ าเภอภูเขียว
27 นายพฤกษ์   เบ็ญจวรรณ์ 10479 เรือนจ าจังหวัดอ านาจเจริญ
28 นายเกยีรติศักด์ิ   บุญล้อม 10575 เรือนจ าพเิศษมีนบุรี
29 นายสมศักด์ิ   นิ่มเถื่อน 10578 เรือนจ ากลางนครสวรรค์
30 นายช านาญ   ตะเที่ยง 10579 เรือนจ ากลางนครสวรรค์
31 นายสาธิต   นาวานุเคราะห์ 10585 เรือนจ าจังหวัดกาญจนบุรี
32 นายสุทิน   ศรีสงค์ 10597 เรือนจ ากลางราชบุรี
33 นายวีรพล   แจ่มสอาด 11376 เรือนจ ากลางสมุทรปราการ
34 นายสิทธิพร   สังขพงศ์ 11383 เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช
35 นายสมหมาย   รักษาแกว้ 11391 เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช
36 นายสนธยา   ทองธรรมชาติ 11664 เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา
37 นางวรรณี   พรหมเดช 11717 เรือนจ าอ าเภอปากพนัง
38 นายอทุัย   วิเศษพนู 11741 เรือนจ ากลางนครราชสีมา
39 นายวัชรินทร์   นุกลูแกว้ 12123 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
40 นายส าราญ   ทัพเมือง 12128 เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร
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41 นายมูฮ าหมัด   มะแป้น 12161 เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร
42 นายอสิระ   เกษร 12176 เรือนจ ากลางขอนแกน่
43 นายสมควร   แสงประทุม 12262 เรือนจ ากลางนครปฐม
44 นายมานิตย์   เพิ่มวัฒนา 12340 เรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี
45 นายถาวรณ์   เทพสุวรรณ์ 12407 เรือนจ าอ าเภอทุ่งสง
46 นายเลิศสุวัฒน์   อะนันต์ 12461 เรือนจ ากลางนครราชสีมา
47 นายณัฐพล   เดชภูริปรัชญา 12510 เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร
48 นายนรินทร์   แรมลี 12558 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
49 นายยืนยุทธ   จุ้ยจู้เอีย้ม 12650 เรือนจ าจังหวัดชุมพร
50 นายนพปฎล   หลักค า 12656 เรือนจ ากลางอบุลราชธานี
51 นายศุภชัย   จารุสมบัติ 12673 เรือนจ ากลางบางขวาง
52 นายพทิักษ์   เนื่องสิทธะ 12674 เรือนจ าจังหวัดนนทบุรี
53 นายภิรมย์   ตรีสาคร 12720 ทัณฑสถานบ าบัดพเิศษจังหวัดปทุมธานี
54 นายสมใจ   ทองค า 12905 เรือนจ าจังหวัดชุมพร
55 นายดุสิต   สุกใส 12929 เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช
56 นายเสริมจิตร์   แกว้จินดา (B) 12975 เรือนจ ากลางราชบุรี
57 นายฐานิตย์   เลขวิจิตร 13276 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
58 นายสุรพงศ์   ฤทธิภักดี 13373 เรือนจ าอ าเภอทุ่งสง
59 นายปพนพชัร์(นภดล)   รอดศิริ(อธินนท์ธนากรณ์) 13384 เรือนจ าพเิศษมีนบุรี
60 นายฉัตรมงคล   หว้าพทิักษ์ 13449 เรือนจ าจังหวัดชัยภูมิ
61 นายมนูญ   สมพงษ์ 13584 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
62 นายวัฒนชัย   สุนทรวัฒน์ 13793 ทัณฑสถานบ าบัดพเิศษจังหวัดปทุมธานี
63 นางสาวสุมาลี   ประพณิไพโรจน์ 13905 ทัณฑสถานหญงิกลาง
64 นายทิวา   มามาก 13918 เรือนจ าพเิศษธนบุรี
65 นายวีระศักด์ิ   อบุลเลิศ 13991 เรือนจ าจังหวัดกาฬสินธ์ุ
66 นายโอภาส   บุญชูพงศ์ 14148 เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี
67 นายสวาท   สังข์ชุม 14227 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
68 นายประทีป   คงทอง 14304 เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร
69 นายไพศาล   หวังสุข 14473 เรือนจ าจังหวัดศรีสะเกษ
70 นายปรีชา   เทพแกว้ 14683 เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร
71 นายนาวา   แต่งแดน 14690 เรือนจ าจังหวัดชัยภูมิ
72 นางจิราภรณ์   สุทธิอาจ 14799 เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี
73 นายสมยศ   อเุบกขจิตร 14833 เรือนจ ากลางราชบุรี
74 นายวิโรจน์   ศิริมิรินทร์ 14886 เรือนจ ากลางบางขวาง
75 นายสวิกรม   โนวาส 15002 เรือนจ าพเิศษธนบุรี
76 นางวิชชุดา   คงพร้อมสุข 15037 ทัณฑสถานร.พ.กลางกรมราชทัณฑ์
77 นายไพฑูรย์   วิไลลักษณ์ 15041 เรือนจ ากลางคลองเปรม
78 นางนุชนาถ   ศรีเผด็จ 15402 เรือนจ าจังหวัดแพร่
79 นายสมชาย   ศักด์ิศรี 15516 เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร
80 นายพทิยา   จินารัตน์ 15566 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
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81 นายอนุวัฒน์   ชูเชิด 15577 เรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย
82 นายธาตรี   จรูญสมาธิศักด์ิ 15592 เรือนจ าจังหวัดพงังา
83 นางชมพนูุท   สุนทรนันท 15872 เรือนจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
84 นายศุภชัย   อ าพลชัย 15912 เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา
85 นายส าอาง   สว่างศรี 15971 เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร
86 นายพรชัย   ช้างเทศ 16011 เรือนจ ากลางนครปฐม
87 นายวิวัฒน์   กรเพชร 16071 เรือนจ าพเิศษธนบุรี
88 นางปราณี   ปานทอง 16278 เรือนจ ากลางราชบุรี
89 นางส ารวม   สุภคุต 16374 กรมราชทัณฑ์ส่วนกลาง
90 นายประจวบ   บุญเลิศ 16581 ทัณฑสถานบ าบัดพเิศษสงขลา
91 นายโสภณ   ปะสะกวี 16583 เรือนจ ากลางสงขลา
92 นายมนัส   คลีวัง 16711 เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร
93 นายสุเทพ   อน้ใจเอือ้ 16911 เรือนจ าอ าเภอธัญบุรี
94 นางลักขณา   สกลุพราหมณ์ 17049 เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี
95 นายสมาน   อกัษร 17171 เรือนจ ากลางบางขวาง
96 นายบุญรอด   กาญจนพนัธ์ 17466 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
97 นายสิทธิชัย   คงสง 17476 เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี
98 นายเริงฤทธ์ิ   แพรวงษ์ 17543 เรือนจ ากลางคลองเปรม
99 นายจักรา   เทือใหม่ 17800 เรือนจ ากลางชลบุรี
100 นายพรชัย   ชัยชนะ 17908 ทัณฑสถานบ าบัดพเิศษสงขลา
101 นางสาวพรพมิล   ทองจันทร์ 18087 กรมราชทัณฑ์ส่วนกลาง
102 นายชาลี   จันทรส 18300 เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร
103 นายเอนก   เปรมวงค์ 18440 เรือนจ ากลางราชบุรี
104 นางสุประวีณ์   ทองใสเกล้ียง(พฒันวิบูลย์) 18806 ทัณฑสถานหญงิสงขลา
105 นายมนูญ   แสงแกว้ 18811 ทัณฑสถานบ าบัดพเิศษกลาง
106 นายฉลองเกยีรติ   สนธิสิงห์ 18934 เรือนจ าจังหวัดนราธิวาส
107 นางอนงค์   รัตนใบ 19040 เรือนจ าจังหวัดชุมพร
108 นายจรูญ   กาญจนามัย 19569 เรือนจ าอ าเภอไชยา
109 นายกติติพงษ(์กติติพศ)   ซ้ายหุย 20370 เรือนจ ากลางคลองไผ่
110 นายวิเชาว์   เทียบค า 20401 เรือนจ าพเิศษธนบุรี
111 นายศิริเดช   ดวงคงทอง 20828 เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี
112 นางวรรณพร   เสวะกะ 20971 เรือนจ าพเิศษมีนบุรี
113 นางยมลพร   สนประเสริฐ 21320 เรือนจ ากลางนครปฐม
114 นายรักษ์วิทย์   เชื้อสาวะถี 21870 เรือนจ ากลางขอนแกน่
115 นายเริงชัย   วัชรมูสิก 21966 เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี
116 นายศรานุชิต   เพาะนาไร่ 21977 เรือนจ าจังหวัดนนทบุรี
117 นายเสรี   ศิริมาตย์ 22171 เรือนจ ากลางขอนแกน่
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1 นายสุรเดช   ศรีค ามูล 6360 สนง.ยธ.และผม.จังหวัดก าแพงเพชร
2 นายสุรชัย   สุวัฒนากรกลุ 7859 กรมโยธาธิการและผังเมือง (9)
3 นายนิวัตร์   แกว้นิยม 7996 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง) พระราม9
4 นางเนตรชนก   วิลาควง 8617 สนง.ยธ.และผม.จังหวัดระนอง
5 นางชูศรี   มาลีหอม 9276 กรมโยธาธิการและผังเมือง (9)
6 นางธนวรรณ   วงษ์เอก 9850 สนง.ยธ.และ ผม.จังหวัดนนทบุรี
7 นายเพช็รรัฐ   แจ้งสว่าง 12217 สนง.ยธ.และ ผม.จังหวัดปทุมธานี
8 นางรัฐปะนีย์   นามวงศ์(โท๊ะยะ) 13497 สนง.ยธ.และ ผม.จ.เชียงใหม่
9 นายวีรวุฒิ   ประวัติ(เดิม ผม ส่วนกลาง) 13639 สนง.ยธ.และผม.จังหวัดสุพรรณบุรี
10 นายกติติศักด์ิ   คัมภิรานนท์ 14201 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง)พระราม6
11 นายนนท์   ประเทืองรัตน์ 14411 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง)พระราม6
12 นายสมชาติ   นิยมเจริญกจิ 14563 กรมโยธาธิการและผังเมือง
13 นางเสมียน   บัวพรหม(ดาลัย) 14818 สนง.ยธ.และผม.จังหวัดร้อยเอด็
14 นายศิริชัย   วงษ์ดี 14979 กรมโยธาธิการและผังเมือง
15 นายฉลอม   ศรีหร่ังไพโรจน์ 15092 กรมโยธาธิการและผังเมือง (9)
16 นางสุดใจ   สุวรรณบุบผา 15765 กรมโยธาธิการและผังเมือง
17 นางขวัญเรือน   ทองค า 15846 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง)พระราม6
18 นายอารัต   เมืองจร 15965 สนง.ยธ.และ ผม.จังหวัดตรัง
19 นายชรัด   วันดี 16027 สนง.ยธ.และผม.จังหวัดสิงห์บุรี
20 นายสงบ   วงศ์สวรรค์ 16396 สนง.ยธ.และผม.จังหวัดลพบุรี
21 นายสมโภชน์   อ่ าบุญ 16710 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง) พระราม9
22 นางคมคาย   พุ่มศรีเพช็ร์(อุน่คณท)ี 17082 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง)พระราม6
23 นายรักพนัธ์ุ   ยอดโยธี 17439 สนง.ยธ.และ ผม.จ.นครราชสีมา
24 นายสะมะแอ   วาฮะ 17662 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดนราธิวาส(ลูกจ้าง)
25 นางพมิไพร   รัตน์ประสาทพร 17778 สนง.ยธ.และผม.จังหวัดอา่งทอง
26 นายเฉลียว   ยอดแกว้ 17890 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดนครศรีฯ(ลูกจ้าง)
27 นางสาวดารา   รอดนิมิตร 18078 กรมโยธาธิการและผังเมือง
28 นายขนบ   มากบุญ 18207 กรมโยธาธิการและผังเมือง
29 นายยุคลเดช   เกษม 18559 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดสมุทรปราการ(ลูกจ้าง)
30 นายสมพร   ตรากลาง 18729 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดสมุทรปราการ(ลูกจ้าง)
31 นายนวรัตน์   ผาสุข 19123 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดมหาสารคาม(ลูกจ้าง)
32 นายสมหมาย   ย่ังยืนศิริ 19243 สนง.ยธ/ผม.จังหวัดอทุัยธาน(ีลูกจ้าง)
33 นางวรรณภา   จันทร์ฉายทอง 19498 กรมโยธาธิการและผังเมือง(ลูกจ้าง)พระราม6
34 นางสาวบัณฑิตา   ศรีจันทร์ 19501 กรมโยธาธิการและผังเมือง
35 นายมานิตย์   วงษ์สวรรค์ 19580 กรมโยธาธิการและผังเมือง
36 นางสาวสุมาลี   บุบผาอนิทร์ 19600 สนง.ยธ.และผม.จังหวัดหนองบัวล าภ
37 นายธนวัฒน(์สมภาร)   โสกนัทัต 19837 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดยโสธร(ลูกจ้าง)
38 นายศจิษฐา   เรืองตาตะ 20568 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดอา่งทอง(ลูกจ้าง)
39 นายชิตชัย   อนิทรพาณิชย์ 20626 สนง.ยธ.และ ผม.จังหวัดนครพนม
40 นางชญามณฑ์   ยืนนาน 21405 สนง.ยธ.และ ผม.จ.พระนครศรีฯ   4

กรมโยธาธิการและผังเมือง



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ทะเบียน สังกัดหน่วยงาน
41 นายเรียบ   แซ่คู 21709 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดนครปฐม(ลูกจ้าง)
42 นายอนุชิต   มากนวล 21713 สนง.ยธ.และ ผม.จังหวัดชุมพร
43 นายณรงค์   หล าบางช้างB 21760 สนง.ยธ.และผม.จังหวัดสิงห์บุรี
44 นางกิง่กาญจน์   จันทร์ข า 22336 กรมโยธาธิการและผังเมือง
45 นายสมศักด์ิ   โยนกนา 23201 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดสมุทรสงคราม(ลูกจ้าง)
46 นายสมศักด์ิ   หวังหมูก่ลาง 23300 สนง.ยธ./ผม.จังหวัดสุโขทัย(ลูกจ้าง)

กรมโยธาธิการและผังเมือง



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ทะเบียน สังกัดหน่วยงาน
1 นายวัยวุฒิ(180)   กล่ินทอง 9016 กรมทางหลวงชนบท
2 นายอะนันธ์   ทองเสนอ(024) 9316 กรมทางหลวงชนบท
3 นายชัยรัตน์   ภู่มีเจริญ(209) 9768 กรมทางหลวงชนบท
4 สิบโทบุญลือ   แกว้เหม 10848 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
5 นางสาวนิตยา   ยอดฉัตร 12191 สหกรณ์ออมทรัพย์(3)
6 นางศศิธร   สายประยงค์ 12194 สหกรณ์ออมทรัพย์(3)
7 นายคมน์เดช   ไชยชนะ 12505 กรมทรัพยากรน้ า
8 นายฐากรู   ชวนะพงค์ 13043 กรมการปกครอง
9 นายศรัณย์   อนิทรศักด์ิ 13422 ส านักงานบริหารการเงินและต้นทุน(ศาลปกครอง)
10 นางดุลยรัตน์   นิธิกฤตานุสรณ์ 13487 สหกรณ์ออมทรัพย์(1)
11 นายวินัย   เจริญเฉลิมศักด์ิ 13573 สหกรณ์ออมทรัพย์(1)
12 นายนิมิตร   ผดุงศิลปไพโรจน์ 14062 กรมการปกครอง
13 นายศุภกร   ทองค า 14116 กรมทรัพยากรน้ า(ลูกจ้าง)
14 นางฉวีวรรณ   รัตนจันทร์ 14431 กรมทรัพยากรน้ า(ลูกจ้าง)
15 นางกรรณิกา   แสงอะโน 14432 กรมทรัพยากรน้ า(ลูกจ้าง)
16 นางราศรี   อนิทรสุข 14731 สหกรณ์ออมทรัพย์(3)
17 นายอภิรัตน์   จันทนฤกษ์ 15970 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
18 นางนาฏลัดดา   วงศ์รัชตชัย 17300 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล(ลูกจ้าง)
19 นายธนู   สงวนศรี 17530 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า
20 นางจันทร์เพญ็   พษิณุพจน์ 17616 กรมทรัพยากรน้ า(ลูกจ้าง)
21 นายอภิชา   เกง่วิทยาเลิศ 17691 สหกรณ์ออมทรัพย์(1)
22 นายบุญเพง็   สืบภา(071) 17715 กรมทางหลวงชนบท
23 นายสัจจะ   บุญช่วย(013) 18223 กรมทางหลวงชนบท
24 นายสมพร   มณีรัตน์ 18421 กรมการปกครอง
25 นายบรรเจิด   สาริพฒัน์ 18778 กรมการปกครอง
26 นายสุทัศน(์212)   ธนวิจิตรพนัธ์ 19712 กรมทางหลวงชนบท
27 นายทแกล้ว   นุศรีวอ 19719 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
28 นายชาตรี   พึ่งสาย 20654 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล(ลูกจ้าง)
29 นายชยพล   ธิติศักด์ิ 22781 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานอ่ืนๆ


