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ลําดับที่ ช่ือ สกุล ตําแหนง จังหวัด 

1 นายนรงศักดิ์ หนูอุดม จพง.ปค.6ว กระบ่ี 
2 นายสมยศ สืบสุข นก.6ว กาญจนบุรี 
3 นายจิรเดช พงษประสิทธ์ิ จพง.ปค.5 กาฬสินธุ 
4 นายสาวิตต หลวงประทุม ทองถ่ิน อ.ลานกระบือ กําแพงเพชร 
5 นางศิรินิภา เมืองคํา จพง.ปค.7ว ขอนแกน 
6 นายสันทิด หรรษาพันธุ จพง.ปค.7ว จันทบุรี 
7 นายสมเดช ลอคํา จพง.ปค.7ว ฉะเชิงเทรา 
8 นางลัคณา เอ่ียมชัย จนท.ปค.5 ชัยนาท 
9 นายสมศักดิ์ ไชยประสิทธ์ิ จพง.ปค.6ว ชัยภูมิ 
10 นายสุทธิชัย เอมชน ทองถ่ิน อ.ทุงตะโก ชุมพร 
11 นางศริญญา จันทิมา จพง.ปค.5 เชียงราย 
12 นายธนกร ขัดสีใส ทองถ่ิน อ.เชียงดาว เชียงใหม 
13 นายนรากร ทยานศิลป นก.6ว ตรัง 
14 นายวิทยา ดับทุกข   นครนายก 
15 นายสุชาติ ม่ิงขวัญ จพง.ปค.7ว นครปฐม 
16 นายไพรัช กัลยาวงศา จพง.ปค.7ว นครพนม 
17 นายโอฬาร คิดเห็น จพง.ปค.6ว นครราชสีมา 
18 นายธีรพงศ ชัยวรานุรักษ จพง.ปค.6ว นครศรีธรรมราช 
19 น.ส.ศิริลักษณ ชนะตรีรัตนพันธุ จนท.ปค.5 นครสวรรค 
20 นายบันลือศักดิ์ สุนทร จพง.ปค.3 นราธิวาส 
21 นายชินกร ดีสุยา จพง.ปค.3 นาน 
22 นายปน โสทอง จพง.ปค.5 บุรีรัมย 
23 นายนพคุณ ฉัตรจินดา จพง.ปค.3 ประจวบคีรีขันธ 
24 นายฎิษฐากูร เคนสิงห จพง.ปค.6ว ปราจีนบุรี 
25 นายวัฒนาพร วรินทรเวช นก.6ว ปตตานี 
26 นายชนวรรธน รัตนกุล นก.7ว พระนครศรีอยุธยา 
27 น.ส.อุบลรัตน พงษยศ จพง.ปค.5 พะเยา 
28 นายวิชัย ศรีวิเชียร จพง.ปค.5 พิจิตร 
29 นางสมบูรณ มากรัตน จนท.ปค.5 พิษณุโลก 



 

 

ลําดับที่ ช่ือ สกุล ตําแหนง จังหวัด 
30 น.ส.ลัดดาวรรณ ตอกจันทร จพง.ปค.3 เพชรบูรณ 
31 นายประพันธ แปนไทย จนท.ปค.5 เพชรบุรี 
32 นายประเทศ ทรวงอนุรักษ จพง.ปค.7ว แพร 
33 นายมโนชาญ ชวยหวัง จพง.ปค.4 พังงา 
34 นานพีรพงษ ชุมทอง จพง.ปค.7ว พัทลุง 
35 น.ส.ณัฐชยา ชางแกะ จพง.ปค.7ว มุกดาหาร 
36 นายรวิย จําปานุย   มหาสารคาม 
37 นายธีรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ จพง.ปค.3 แมฮองสอน 
38 นายอาทิตย ศิริศักดิ์วัฒนา จพง.ปค.5 ยะลา 
39 นายพิศุทธ์ิ ครองยุติ จพง.ปค.6ว ยโสธร 
40 น.ส.บุญศรี วินทะไชย จพง.ปค.5 รอยเอ็ด 
41 นายชลธี บวรโมทย จนท.ปค.5 " 
42 นายวรายุทธ เกิดผล จนท.ปค.5 ระนอง 
43 นายพลพิสิทธ์ิ ปยะทัสสึ จพง.ปค.6ว ลพบุรี 
44 นายนิวัติ สิทธิไพศาล จนท.กง.บช.5 ลําปาง 
45 นายปณชัย ตาวะเท จพง.ปค.3 เลย 
46 นายธีรศักดิ์ วรรณสุทธ์ิ นก.3 ศรีสะเกษ 
47 นายวิจิตต หวานนวล จพง.ปค.6ว สงขลา 
48 นางเมตตา สุขเสนีย จพง.ปค.5 สตูล 
49 นายบรรพต จันทรวงษ ทองถ่ิน อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 
50 วาท่ีร.ท.ธิติ กิตติวิทิตคุณ จพง.ปค.6ว สมุทรปราการ 
51 น.ส.ลักษิกา วิบูลยพานิช จพง.ปค.3 สระแกว 
52 นายจําลอง ไชยปา จพง.ปค.6ว สระบุรี 
53 นายพิพัฒน คอนหนาย จพง.ปค.6ว สิงหบุรี 
54 นางนวลจันทร อินวรรณา จพง.ปค.5 สุโขทัย 
55 นายเดชพร สุนทรประเสริฐ   สุพรรณบุรี 
56 นายโกวิท อินทชาติ จพง.ปค.6ว สุราษฎรธานี 
57 นายชาญชัย แสงอัคนาวิน นก.6ว สุรินทร 
58 นายสมนึก ชัยศรี จพง.ปค.6ว  " 
59 นายชาตรี เจริญชนม จพง.ปค.7ว หนองคาย 
60 นายสุเทพ มูลตรีภักดี จพง.ปค.6 หนองบัวลําภู 
61 นายสุทา แกวมาก จนท.ปค.5 อุบลราชธานี 



 

 

ลําดับที่ ช่ือ สกุล ตําแหนง จังหวัด 
62 นายอนุสิทธิ ดาวเรือง จพง.ปค.5 อุทัยธานี 
63 นายสมใจ หาญวงศ จพง.ปค.5 อุดรธานี 
64 วาท่ีร.อ.สุเมธ มูลคําบิน ทองถ่ิน อ.ทาปลา อุตรดิตถ 
65 น.ส.อุบลรัตน สีดา จนท.กง.บช.4 อํานาจเจริญ 
66 น.ส.วาสนา ละครชัย จนท.กง.บช.3 " 
67 นายสุรเดช เปรมปรี จนท.ปค.4 สน.มท. 
68 นายนิวัฒน เพ่ือนสงคราม นวช.กค.6ว ตบ. 
69 น.ส.จอมขวัญ ศรีศิลป นวช.กค.6ว " 
70 นายพิมมนต อรัญพูล นก.3 สน.คท. 
71 นายวิสุทธ ธิรินทอง จพง.ปค.3 " 
72 น.ส.ณิชกร ฤทธิโสม จพง.ปค.3 สน.พส. 
73 นายจรัส ตั้งวงศชูเกตุ จนท.วพ.4 " 

 
 


