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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
  สำนักงานรัฐมนตร ี  

1 นางเนตรชนก  วิภาตะศิลปิน  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต  วิรุณราช  
3 นายปราโมทย ์ โชติมงคล  
4 นางสาวปรียานุช  ธรรมปิยา  
5 นางสมหมาย  วัฒนะคีรี  
6 นางสาวอริสรา  ธนาปกิจ  
7 มูลนิธิยุวสถิรคณุ  

  สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ     
8 พระพรหมเวท ี(สุเทพ  ผุสฺสธมฺโม)  
9 พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน ์ ปญญฺาธโร)  

10 พระโสภณพัฒนคุณ   
11 พระครูโกศลสิกขกิจ (พุฒ  วายาโม)  
12 พระครูพิสิทธิ์ธรรโมภาส (ประสิทธิ์  ชะนะมาร)  
13 รองศาสตราจารย์กล้า  ทองขาว  
14 นายจตุพจน ์ ปิยัมปุตระ  
15 นายเฉลิมพล  ศักดิ์คำ  
16 นางสาวชูศรี  สัตยานนท์  
17 นายธวัช  สุระบาล  
18 นายบรรจง  พงศ์ศาสตร ์  
19 นายประดิษฐ ์ ระสิตานนท ์  
20 นางพรรษชล  บุญคง  
21 นายไพรัช  แดงเพ็ชร  
22 นางมัณฑริกา  วิฑูรชาติ  
23 นางสาววชิรา  ตีรกรวิเศษภักดี  
24 นางสุทธศรี  วงษ์สมาน  
25 นายอาวุธ  วรรณวงศ ์  
26 วัดพระบาทน้ำพ ุ  
27 วัดละหารไร ่  
28 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)    
29 มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า    
30 โรงเรียนบางกอกพัฒนา    
31 โรงเรียนวัดสลุด    
32 สมาคมโรงเรียนบริบาล   
33 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ  
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ    
35 Samsung Life Insurance   
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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   

36 ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส  สุวรรณเวลา  
37 นายณัฐวุฒ ิ พงศ์สิร ิ  
38 รองศาสตราจารย์พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  
39 นางศิริพรรณ  ชุมนุม  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

40 พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์  ธรรมโรจน์)    
41 พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก  เลิศวิลัย)  
42 พระครูสาครสริิวัฒน ์  
43 พระครูนวการวิมล  สิริธโร (ศรีงามดี)  
44 พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน (บัวบาน)  
45 นายกมล  ศิรบิรรณ   
46 นายชูชาต ิ เพ็ชรอำไพ  
47 นายธนิต  สมแก้ว  
48 นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน ์  
49 นายปรีชา  ศรีวิไลลักษณ์   
50 พล.ต.ต. สาโรจน์  พรหมเจรญิ  
51 นายอนวัตร  เต็มภัทราโชค   
52 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา    
53 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ    
54 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด    
55 บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด  
56 มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  
57 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  
58 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี  
60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
61 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

62 นายธนา  ไชยประสิทธิ ์  
63 รองศาสตราจารย์บวร  ปภัสราทร  
64 นายภูเบศร ์ เจษฎ์เมธ ี  
65 นางสิริกร  มณีรินทร ์  
66 นายอดุลย ์ ศรปีระทักษ ์  
67 บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  
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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

68 นางเกษสุดา  ไรวา  
69 นายประสงค ์ บุญคำมูล  
70 นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล  
71 นายรุ่งโรจน ์ ตันติเวชอภิกุล  
72 นางสาวสมจิตร  ศิริเสนา  
73 นางแสงมณี ทองนาคะ  
74 นายอติวิท  เติมลาภ  
75 Mr. Sunghwan Kim  
76 Ms. So Young Yoon  
77 มูลนิธิกลุ่มอซีูซ ุ  
78 บริษัท คูก้า โรโบติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
79 บริษัท ฟรอนิอสู (ประเทศไทย) จำกัด  
80 บริษัท ฟู้ดแพชช่ัน จำกัด  
81 บริษัท มิตซูบิช ิอิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด  
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

82 รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม  
83 ศาสตราจารย์สมศักดิ ์ ปัญหา  
84 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  
  สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา   

85 นายจรูญ  มิลินทร ์  
86 รองศาสตราจารย์สมบัต ิ นพรัก  
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์  

87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  รัตนสุวรรณ  
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   

88 รองศาสตราจารย์ทองอินทร ์ วงศ์โสธร  
  สถาบันระหวา่งประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา   

89 รองศาสตราจารย์อิสสรีย ์ หรรษาจรูญโรจน ์  
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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
  สำนักงานรัฐมนตร ี  

1 นายก่อศักดิ ์ ไชยรัศมีศักด์ิ  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช  
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  ชนะสิทธิ์  
4 รองศาสตราจารย์ดวงพร  ภู่ผะกา  
5 รองศาสตราจารย์นันทิยา  นอ้ยจันทร ์  
6 นายนิพนธ ์ สุรพงษ์รักเจริญ  
7 นายปราโมทย ์ แก้วสุข  
8 นายพนม  จองเฉลิมชัย  
9 นายพิชัย  จิราธิวัฒน์  

10 นางสาวเพ็ญมาศ  เฮงปริญญาธร  
11 นางภัทราดา  ยมนาค  
12 นายมีชัย  วีระไวทยะ  
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐกรณ ์ คิดการ  
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช  วงศ์หล้า  
15 รองศาสตราจารย์ฤาเดช  เกิดวิชัย  
16 นางสาวศุภธิดา  พรหมพยัคฆ์  
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  ปวะบุตร  
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร  ทรัพย์รวงทอง  
19 นางอภิลักษณ์  แย้มสอาด  
20 รองศาสตราจารย์เอกชัย  กี่สุขพันธ ์  
  สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

21 พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง  สิรินนฺโท)  
22 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม  กิตฺตินฺธโร)  
23 พระราชกิตติรังษี  
24 พระมหาประเวศ  อธิเมโธ  
25 นางฉันทวิทย์  สุชาตานนท ์  
26 นายบุญธรรม  เกี้ยวฝั้น  
27 นายบุญสม  ทองศรีพราย  
28 นางปราณ ี ศรีใส  
29 นายปัญญา  แก้วกียูร  
30 นางรัชน ี ชังชู  
31 นางรัตนา  ศรีเหรัญ  
32 นายศักด์ิชาย  ขวัญสิน  
33 นายสมบัติ  อติเศรษฐ ์  
34 นายสมยศ  มีเทศน์  
35 นางสุนีย์  ตริยางกูรศร ี  
36 บริษัท นิวเทคโนโลยี อินฟอร์เมชั่น จำกัด  
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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   

37 พลเอก พหล  สง่าเนตร  
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิณสุดา  สิริธรังศร ี  
39 รองศาสตราจารย์ยงยุทธ  แฉล้มวงษ ์  
40 ศาสตราจารย์สุพจน ์ หารหนองบัว  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

41 พระครูประดิษฐ์ศาสนการ  
42 พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต  
43 พระจัด ปุญฺญคโม (บญุวงศ์)  
44 พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ  นริามโย)  
45 นายเจริญ  ศุภธาดารัตน์  
46 นายธนโชค  ลิ้มธนาคม  
47 นางบุญนาค  แจ่มนุช  
48 นางสาวปนัดดา  อยู่วิทยา  
49 นางศิวาพร  ศรีตระกูล  
50 นายสะอาด  ศิริพฤกษ ์  
51 นางสิรินีย์  บญุหมั่น  
52 นายอภิศักด์ิ  เทพผดุงพร  
53 นางอินทร ์ นาประกอบ  
54 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
55 เทศบาลตำบลนาดอกคำ  
56 ธนาคารออมสิน  
57 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
58 บริษัท กลุ่มเซน็ทรัล จำกัด  
59 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด  
60 บริษัท มินเนอร์รี่ กรุ๊ป จำกัด  
61 มูลนิธิสุขุโม  
62 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
63 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

64 นางสาวณัฐวรรณ  สาสิงห ์  
65 นายพัฒนพงศ์  เพ็งจันทร ์  
66 ศาสตราจารย์สุรศักดิ ์ ฐานีพานิชสกุล  
67 นางสาวโสภา  ศิรมณีรัตน์  
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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

68 พระครูปลัดสทิธิวัฒน์  
69 นายเชิดศักดิ ์ ภัทรานนท์อุทัย  
70 นางสาวนาฑีรัตน ์ บุญรัตน ์  
71 นางเบญจมาภรณ ์ คณุะรังษ ี  
72 นายพงษทร  คงลือชา  
73 นางภาวนา  อังคณานุวัฒน ์  
74 นายวิบูลย ์ สมบูรณ์ศักดิกุล  
75 นายสัญญา  ธถุาวร  
76 นายอดิศร  ตันเองชวน  
77 นายอนันต ์ วรธิติพงศ์  
78 Mr. Joung Sung Park  (นาย จง ซอง พาร์ค)  
79 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
80 บริษัท เซียร ์พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหาชน)  
81 บริษัท เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด  
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

82 รองศาสตราจารย์พูนพิภพ  เกษมทรัพย ์  
83 ศาสตราจารย์ไพศาล  สิทธิกรกุล  
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุทธิพันธุ์  ปรัชญพฤทธ์ิ  
85 สมาคมครูวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
  สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา   

86 นายจรวย  หนคูง  
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์  

87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์  
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   

88 รองศาสตราจารย์สัมพันธ ์ พนัธุ์พฤกษ์  
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ  

89 นายคงวุฒ ิ ไพบูลย์ศิลป  
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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
  สำนักงานรัฐมนตร ี  

1 นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี  
2 นายพันธ์ศักด์ิ  ศิริรัชตพงษ ์  
3 พระครูวิมลปัญญาคุณ (นพพร  สู่เสน)  
4 นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ  
5 นายอาทิตย ์ นันทวิทยา  
6 นายประสิทธิ ์ บุญดวงประเสริฐ  
7 นายชลณัฐ  ญาณารณพ  
8 นายธีรพงศ์  จันศิร ิ  
9 นายธานินทร ์ บูรณมานิต  
  สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

10 นายสราวุธ  เบญจกุล  
11 นายพินิจศักดิ ์ สุวรรณรังค ์  
12 ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา  รักษ์พลเมือง  
13 นายอิทธิพร  แก้วทิพย ์  
14 นายไกรวิชญ์  ภัทรพงศ์  
15 นางศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ  
16 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  
17 นางวิลาวัณย์  ศรศิลป ์  
18 เทศบาลตำบลป่าไผ ่  
19 นายชวลิต  เสือแจ่ม  
20 นางกุมาร ี โกมารกุล ณ นคร  
21 นางสาวศศิภัสส์ศา  มลิพันธ ์  
22 นางวัชร ี ปรัชญานุสรณ ์  
23 พระครูวิมลสุตวัฒน ์(ณรงค ์ ทับทิม)  
24 นายวิวัฒน ์ แหวนหล่อ  
25 นายวัชรินทร ์ จำป ี  
26 นางผานิตย ์ มีสุนทร  
27 นายสมโภชน ์ นพคุณ  
28 นายทนงชัย  เจริญรัตน ์  
29 นายทรงศักดิ ์ ชุริกานนท ์  
30 นายอดินันท ์ ปากบารา  
31 นายอารักษ ์ ศภุสินธุ ์  
32 นายสมนึก  เตง็ชาตะพันธ์ุ  
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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
33 นายประหยัด  อนุศิลป ์  
34 กองทุนมิซูโฮเอเช่ียนฟันด์ (Mizuho Asian Fund)  
35 นายไพรัช  ใหม่ชมภ ู  
36 นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน ์  
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขตไท  ลังการ์พินธุ์  
38 นายสิริพงศ ์ องัคสกุลเกียรต ิ  
39 นายเพิ่มศักดิ ์ ฉวีรักษ ์  
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   

40 นายรุ่ง  แก้วแดง  
41 นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  
42 นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ ์  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

43 Korean Education Center (KEC)  
44 พระครูปลัดน้ำ มนฺตชาโต (พระน้ำ  วรชินา)  
45 พระครูปลัดกาเหว่า ชาติสิริ (แป้นคุ้มญาติ)  
46 มูลนิธิไทยรัฐ  
47 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
48 นายไทวุฒ ิ ขนัแก้ว  
49 บริษัท ทร ูคอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  
50 นางดาวนภา  เพชรอำไพ  
51 บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด  
52 พันเอก ยรรยง  ภัทรเลาหะ  
53 มูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย  
54 บริษัท ไทยบรดิจสโตน จำกัด  
55 นายอาคม  บญุสา  
56 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)  
57 บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด  
58 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
59 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก  
60 บริษัท เอไอ-เอเบิล จำกัด  
61 สมาคมราชกรฑีาสโมสร  
62 นายกำพล  ศรโีท  
63 นายทักษิณ  บญุต่อ  
64 สถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย  
65 พระครูพุทธบทบริบาล (สมคิด  ยานันท์) *  
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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

66 นายเฉลิมวุฒ ิ แท่นสุวรรณ ์  
67 นายณัฐพันธ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  
68 พระอธิการชัยยุทธ ชวนปัญโญ (ติจันทึก)  
69 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  
70 มูลนิธิเอสซีจ ี  
71 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
72 นายไพรัช  เผื่อนด้วง  
73 นายสมศักดิ ์ จินาพันธ์  
74 นายฤทธ์ิด ี เสนะวงศ์  
75 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด  
76 บริษัท ลูคัส-นลูเล (ประเทศไทย) จำกัด  
77 บริษัท อีมแิน้นแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
78 กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ (PMK GROUP)  
79 นายวีรพล  สวรรค์พิทักษ ์  
80 บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรซีิชั่น อินดัสทร ีจำกัด  
81 นายโพธิวัฒน ์ เผ่าพงศ์ช่วง  
82 มูลนิธิพุทธรังษ ี  
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

83 นายเฉลียว  มณีเลิศ  
84 นาวาโทหญิง ยุพา  ตันติเจริญ  
85 นางพรพรรณ  ไวทยางกูร  
86 รองศาสตราจารย์วิจิตร  เส็งหะพันธุ์  
  สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา   

87 นายฉัตรชัย  กางกั้น  
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์  

88 ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า  
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   

89 นายชาคร  วิภูษณวนิช  
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ  

90 นายอมร  ชุมศร ี  
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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
  สำนักงานรัฐมนตร ี  
1 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  
2 นายรณภพ  ปัทมะดิษ  
3 นายปัญญา  สิทธิสาครศิลป ์  
  สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
4 นายกิตติรัตน์  มังคละคีร ี  
5 นายบัณฑิตย ์ ศรีพุทธางกูร  
6 นางจินตนา  มีแสงพราว   
7 นางขนิฐา  การีสรรพ ์  
8 พระครูสุนทรอรรถการ  
9 นางสาวเพ็ญศิริ  ศรคีำภา  

10 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
11 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  
12 นางสาวสุวจ ี ณ ถลาง  
13 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1  
14 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย  
15 โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  
16 นางณัฐฌา  วรีะวานิช  
17 นางนงลักษณ ์ หะยีมะสาและ  
18 นายกฤตชัย  อรุณรัตน ์  
19 นายวรวิทย ์ สุระโคตร  
20 นายเจตนา  แดงอินทวัฒน์  
21 นายวิรัตน ์ ปองเปี่ยม  
22 นายบวรวิทย ์ เลิศไกร  
23 นายสัมฤทธิ ์ รงค์ทอง  
24 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง  
25 นางจิระพันธ์ุ  พิมพ์พันธุ์  
26 พระครูสิริชัยมงคล  
27 มูลนิธิสยามกัมมาจล  
28 นายประมุข  ลมุล  
29 พระครูวิสุทธาภิรักษ์ (สมาน  โชติโย)  
30 นายชาญชัย  รสจันทร ์  
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   

31 นางจรวยพร  ธรณินทร ์  
32 นายชัยพฤกษ ์ เสรีรักษ ์  
33 นายศรีราชา  วงศารยางกูร  
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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

34 กลุ่มบริษัทยูนลิีเวอร ์ประเทศไทย  
35 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอุตรดิตถ์     
36 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
37 บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด  
38 พระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน)  
39 นายมงคล  ศิรพิัฒนกุล   
40 นายพัลลภ  เวศย์วรุตม ์  
41 บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
42 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกดั   
43 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด  
44 นายพิเชษฐ ์ สุนทรถาวรวงศ ์  
45 นายสมยศ  นมิมานเหมินท ์  
46 สมาคมผู้ปกครองและครู A.M.E.C   
47 นายบุญธรรม  แสนจักร ์  
48 นางปนัดดา  พิพัฒโนทัย   
49 นายเต็บ  ยามันสะบีดีน  
50 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน  
51 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  
52 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
53 มูลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาทิโก  
54 บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
55 นายธนบูลย ์ สายวงศ ์  
56 พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)  
57 นางสาวเพ็ญแข  โรจนะ  
58 พระครูภาวนาธรรมโฆสิต  (โพธ์ิชัย)  
59 นายชาญยุทธ  ฉัตรพิริยะพันธ ์  
60 Japan Foundation, Bangkok   
61 นางสาวภัทร์วดี  เหลืองสุวรรณ  
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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

62 นายประสาน  ประวัติรุ่งเรือง  
63 นายวิชชุพันธ ์ จันทร์มณ ี  
64 พระครูปลัดธรรมานุวัตร (รณชัย  เตชปญฺโญ)   
65 นายชวลิต  พึ่งโภคา  
66 นางสาวกฤษฎ์ิกัญญา  กานต์จิรธันย ์  
67 นาวาอากาศตรี บัญชา  ชุนสทิธิ์  
68 นายเวโรจน์  ปินตา  
69 นายแช่ม  พลายสุวรรณ  
70 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  
71 มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู ้  
72 บริษัท ไอซีดแีอล (ไทยแลนด)์ จำกัด  
73 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  
74 บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด  
75 บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด  
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

76 นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป ์  
77 นายกอบศักดิ ์ ภูตระกูล  
78 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
79 สถาบันเกอเธ ่ประเทศไทย (Goethe-Institut Thailand)  
80 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)  
81 บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด  
  สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา   

82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ  วีระธรรมโม  
83 ศาสตราจารย์ศิริชัย  กาญจนวาสี  
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์  

84 รองศาสตราจารย์เอกชัย  ลีลารัศมี  
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   

85 รองศาสตราจารย์อารยา  จาติเสถียร  
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ  

86 นายสมบูรณ ์ บุญศิร ิ  
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ลำดับ รายชื่อ หมายเหต ุ
  สำนักงานรัฐมนตร ี  
1 นายแพทย์ สราวุฒิ  บุญสุข  
2 นายขจร  ธนะแพสย ์  
3 นายแพทย์ โอภาส  การย์กวินพงศ์  
4 รองศาสตราจารย์สุวิทย ์ เลาหศิริวงศ์  
5 นายภูดิท  กำเนิดพลอย  
6 นายศุภชัย  ศรีหล้า  
7 มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย  
8 พระเทพเสนาบด ี  
9 นายชัยรัตน ์ จำนงค์การ  

10 นางอาภาภรณ์  โกศลกลุ  
11 บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด  
  สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ   

12 นายสุรพล  ทพิย์เสนา  
13 บริษัท สตาร์ฟชิเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำกัด  
14 เทศบาลนครแหลมฉบัง  
15 พระครูสมุห์สรุยิา สุภทฺโท  
16 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์จำกดั  
17 พระครูสันติธรรมาภินันท ์  
18 นายเจริญทิพย ์ อร่ามรุ่งโรจน ์  
19 นายยงยุทธ  บุญธรรม  
20 นายพัชรินทร ์ ปลอดฤทธ์ิ  
21 นายสมศักดิ ์ สุกุลธนาศร  
22 นายศุภเสฏฐ์  คณากูล   
23 นายวิสุทธิ์  เจริญศิริวัฒน ์  
24 นายธนาชัย  อึ้งสมรรถโกษา  
25 บริษัท ลอรีอลั (ประเทศไทย) จำกัด  
26 บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด  
27 นางสาวศิรินุช  ศรารัชต์  
28 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
29 นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร  
30 ว่าที่ร้อยตรี วิศิษฐ  พชรวโรทัย  
31 นายวีรยุทธ  ล้อทองพานิชย์  
32 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดลำนาว  
33 นายสิราวิชญ ์ สำนักสกุล  
34 พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต ป.ธ.๖)  
35 นางพรรณ ี สหเสวียนต์  
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36 นายพินิจ  ธิมา  
37 พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ (เจนยุทธนา จิรยุทโธ หลวงปู่ภูพาน)  
38 วัดแจ้งพรหมนคร  
39 นายวีระพงศ ์ เดชบุญ  
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   

40 สมเด็จพระวันรัต (จุนท ์พฺรหมฺคุตฺโต)  
41 นางรุ่งเรือง  สุขาภิรมย ์  
42 รองศาสตราจารย์อุษณีย ์ อนรุุทธ์วงศ์  
43 นายพิภพ  พิทักษ์ศิลป ์  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

44 พระครูสิทธิสรคุณ (ธรรมทศ พืชจันทร์) ฉายา ขนฺติพโล    
45 มูลนิธิใจกระทงิ  
46 บริษัท สวนสวย 168 จำกัด  
47 นายคณิต  คุ้มพร้อม  
48 บริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด  
49 พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนโท)  
50 นายปริญญา  เศิกศิร ิ  
51 พระครูปฐมสทิธิชัย (สิทธิชัย อินกงลาด)   
52 เทศบาลตำบลท่าจีน  
53 นายศักด์ิชัย  จันทร์ใหม่มูล  
54 พระครูสิริวรรณโสภิต  
55 นายสมนึก  ศนูย์กลาง  
56 พระครูโอภาสกันตาภิรม (รุ่งเรือง กนฺตสีโล)  
57 นายสาธิต  เทพเทียน  
58 นายอุฬาร ์ ศรปีระทักษ ์  
59 นางจินตนา  นุชศิร ิ  
60 นายวีรยุทธ  ตันแก้ว  
61 สมาคมศิษย์เกา่สตรีภูเก็ต  
62 นายสุชาต ิ สนทิสม  
63 นายอุดร  ตันติสุนทร  
64 นายอภิสิทธิ ์ ขำจร  
65 นางสุธาสิน ี นิติสาครินทร ์  
66 พระอธิการสมเกียรต ิชิตฺมาโร  
67 มูลนิธิจำรัส สืบศิริ  
68 บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
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69 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดอินทาราม  
70 หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ  
71 พระครูสุทธิกิจโกศล  
72 บริษัท ฟอร์มูลา่ แวกซ์ จำกัด  
73 นายไพรวัน  แซ่ลิ้ม  
74 บริษัท แกรนด์ พรีคาสท์ จำกัด  
75 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จำกัด (มหาชน)  
76 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
77 พระครูสังวรพรหมคุณ (อำนวย  หอมเนียม)  
78 นางนิภารัตน ์ ชัยวงค์คำ  
79 นางสาวจิ้น  ทิมมัจฉา  
80 บริษัท อายตานิค อีทีซ ีจำกดั  
81 พระครูสิทธิกิจจานุวัตร  
82 นายอนุวัฒน ์ เรืองศรี  
83 พลตำรวจตรี นายแพทย ์สมชัย  วุฒิณรงค์ตระกูล  
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

84 นายศุภกฤษ  อธิขจรสุข  
85 นายสกล  ช่อดอก  
86 นายภานุวัฒน ์ เบ็ญเราะมาน  
87 นายจิระวัฒน ์ แต่งเจนกิจ  
88 นางสมทรง  พนัธ์เจริญวรกุล   
89 นายพิศาล  อบุล  
90 นางสาวเอรียา  จุฑานุกาล  
91 นายสุพจน์  จนัทราช  
92 นายสมยศ  ชาญจึงถาวร  
93 นายมารุต  ศิรธิร  
94 นายวิทัย  รัตนากร   
95 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
96 บริษัท เออาร์ไอท ีจำกัด                 
97 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท ์จำกัด    
98 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    
99 บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)    

100 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
101 บริษัท เซ็นทรลั รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  
102 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)  
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103 บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด  
104 นายโตมร  จันทรา  
105 นายนราธิป  นเรศเสนีย ์  
106 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จำกัด  
107 นายสุเทพ  ชิตยวงษ์  

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
108 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธ์ิ  ตันติศิรินทร ์  
109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา  แต้มบรรจง  
110 นายประมวล  ศิริผันแก้ว  
111 นายกฤษณพงศ ์ กีรติกร  
112 นางนงนุช  ชาญปริยวาทีวงศ ์  
113 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
114 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ์  

  สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา  
115 รองศาสตราจารย์สุขุม  เฉลยทรัพย ์  
116 ศาสตราจารย์จินตนา  สรายทุธพิทักษ ์  

  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  
117 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)  
118 พระครูปลัดกฤตพรต กิตฺติปญฺโญ  
119 นายประพัฒน์พงศ ์ เสนาฤทธิ ์  
120 นายยุทธชัย  อุตมา  
121 แพทย์หญิง เบญจพร  สุขประพฤติ  

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์  
122 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง  มไหสวริยะ  
123 นาวาโท นายแพทย์ ธนพันธ์  ภูมิชัยเวช  

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   
124 นายชวลิต  หมื่นนุช  
125 นายพงษอ์าจ  ตรีกิจวัฒนากุล  

  สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ  
126 นายคงศักดิ ์ เจริญรักษ ์  
127 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศ ุ  

  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  
128 นายรอยล  จิตรดอน  
129 นายวณิชย ์ อ่วมศร ี  
130 รองศาสตราจารย์สุพักตร ์ พบิูลย์  

 


