
ลําดับท่ี                          ชื่อ      สกุล ตําแหนง ระดับ สังกัด
1 นายมาโนช พรหมดวง เจาพนักงานปกครอง 5      กระบี่
2 นายสุรศักดิ์ ลอมพงษ เจาพนักงานปกครอง 6      กาญจนบุรี
3 นายสุปทม ทองรัตน เจาพนักงานปกครอง 7      กาฬสินธุ
4 นายวีระชัย บุสสกร เจาพนักงานปกครอง 5      กําแพงเพชร
5 นายนิพัฒน พรเรืองวงศ เจาพนักงานปกครอง 7      ขอนแกน
6 นายบุญสง หุนแกวชมภู เจาหนาที่ปกครอง 5      จันทบุรี
7 นายนรศิษฐ ทิพยทัศน เจาพนักงานปกครอง 7      ฉะเชิงเทรา
8 นายยงยุทธ อติเรกวุฒิ เจาพนักงานปกครอง 7      ชลบุรี
9 นางลัคณา เอี่ยมชัย เจาหนาที่ปกครอง 5      ชัยนาท

10 น.ส.กัณฐิกา ออนศรี เจาหนาที่ปกครอง 2      ชัยภูมิ
11 นายปกาสิต พรประสิทธิ์ เจาพนักงานปกครอง 7      ชุมพร
12 นายประกาศ พุฒเนียม เจาพนักงานปกครอง 7      เชียงราย
13 นางปฐมพร โควตระกูล เจาพนักงานปกครอง 6      เชียงใหม
14 นายเกษมศักดิ์ มุสิกรัตนธํารง เจาพนักงานปกครอง 7      ตรัง
15 นายประสิทธิ์ ใจผอง เจาพนักงานปกครอง 6      นครนายก
16 นายสุชาติ มิ่งขวัญ เจาพนักงานปกครอง 7      นครปฐม
17 นายทวีวัฒน วีระสมวงศ เจาหนาที่ปกครอง 5      นครปฐม
18 จ.ส.อ.อิทธิกร แกวฝาย เจาพนักงานปกครอง 7      นครพนม 
19 นายราเชนทร คเชนทรชาติ เจาพนักงานปกครอง 6 นครราชสีมา
20 นายสมปราชญ จงจิต เจาพนักงานปกครอง 7      นครศรีธรรมราช
21 นายรัตน กันเพ็ชร เจาพนักงานปกครอง 6      นครสวรรค
22 นายไวพจน ผลวัฒนะ เจาพนักงานปกครอง 7      นนทบุรี
23 นายสุพจน จิตรเพ็ชร เจาพนักงานปกครอง 6      นราธิวาส
24 นายชวลิต สาสกุล เจาพนักงานปกครอง 7      นาน
25 นายอุดม นาสวาสดิ์ เจาพนักงานปกครอง 7      บุรีรัมย
26 นายอนันตพร คุปติปทมกุล เจาพนักงานปกครอง 5      ปทุมธานี
27 นางอรุณวรรณ ชางเพียร เจาหนาที่ปกครอง 3      ประจวบคีรีขันธ
28 นายพินิจ เรืองยังมี นิติกร 6 ปตตานี
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29 พจอ.ธีรพันธ ศิริปกมานนท เจาพนักงานปกครอง 4      ปราจีนบุรี
30 นางนงลักษณ เรืองศรี เจาพนักงานปกครอง 6  พระนครศรีอยุธยา
31 นายพีระพงศ พวงภิญโญ เจาพนักงานปกครอง 7      พะเยา
32 น.ส.สุกานดา หวงรัตนากร เจาพนักงานปกครอง 5      พังงา
33 นายสมบัติ นวลพรหม เจาพนักงานปกครอง 7      พัทลุง
34 นายศรชัย ธานีรัตน เจาหนาที่ปกครอง 5      พิจิตร
35 จ.ส.อ.สําราญ ขันทอง เจาพนักงานปกครอง 7      พิษณุโลก
36 นางยุพิน คงประคอง เจาหนาที่ปกครอง 5      เพชรบุรี
37 นายสุพัฒน นาทม เจาพนักงานปกครอง 7      เพชรบูรณ
38 นายธาตรี อุปรมัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไ 6      แพร
39 แจงขอไมสง เนื่องจากไมมีขาราชการปฏิบัติราชการ      ภูเก็ต
40 นางมธุรส ธรรมขันธ เจาหนาที่ปกครอง 5 แมฮองสอน
41 นายสมบัติ เสารแกว เจาพนักงานปกครอง 7      มหาสารคาม
42 วาที่ ร.ต.นิคม ลุนเพ็ง เจาพนักงานปกครอง 5      มุกดาหาร
43 นายพนม กิ่งแกว เจาพนักงานปกครอง 4      มุกดาหาร
44 นางจุไรรัตน แกวสารพัดนึก เจาหนาที่ปกครอง 5 สงขลา
45 นางพรอุมา เจียมสกุล เจาหนาที่ปกครอง 5 สงขลา
46 นายพิศุทธิ์ ครองยุทธ เจาพนักงานปกครอง 6      ยโสธร
47 นายศราวุธ บุญชูวิทย นิติกร 6      รอยเอ็ด
48 นายสิริ พงษไทย เจาหนาที่ปกครอง 5      ระนอง
49 นายกฤษฎา ปญญาอินทร เจาพนักงานปกครอง 6      ระยอง
50 นายยุทธพล พลชัย เจาพนักงานปกครอง 7 ราชบุรี
51 น.ส.อัญชนา ทุมเชื้อ เจาพนักงานปกครอง 6      ลพบุรี
52 นายสุรินทร ปญญาจันทร เจาพนักงานปกครอง 7      ลําปาง
53 นางพนิดา สังสะโอภาส เจาหนาที่ปกครอง 5      ลําพูน
54 นายวินัย สมรรถนเรศวร เจาพนักงานปกครอง 6      เลย
55 นายนิพนธ สบอาศ เจาพนักงานปกครอง 6ว      ศรีสะเกษ
56 นายเกรียงศักดิ์ ชูกลิ่น เจาพนักงานปกครอง 6      สกลนคร
57 นายนันต ปริยะ เจาพนักงานปกครอง 7      สตูล
58 น.ส.ภาวนา แสงคํา เจาหนาที่ปกครอง 5 สิงหบุรี
59 นางนงลักษณ เจริญสุข เจาหนาที่ปกครอง 5      สมุทรปราการ
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60 นายสุคนธศักดิ์ สิงหโตเกษม เจาพนักงานปกครอง 7      สมุทรสงคราม
61 นางดนุชา พุทธิสมสถิตย เจาหนาที่ปกครอง 5      สมุทรสาคร
62 จ.อ.พัฒนา เรืองศรี เจาหนาที่ปกครอง 4      สระแกว
63 นายณรงค จันทนแดง เจาพนักงานปกครอง 6      สระบุรี
64 นายสมปราชญ จงจิต เจาพนักงานปกครอง 7 นครศรีธรรมราช
65 นายวีระเดช อินทโสตถิ เจาพนักงานปกครอง 6      สุโขทัย
66 นายโกมล ภูสมบุญ นิติกร 5      สุพรรณบุรี
67 นายประพันธ วรประโยชน เจาพนักงานปกครอง 7      สุราษฎรธานี
68 นายรามฤทธิ์ วงศชาลี เจาพนักงานปกครอง 7      สุรินทร
69 นายสมาน เวียงอินทร เจาพนักงานปกครอง 7      หนองคาย
70 นายศิวพร บุตรดีวงศ เจาพนักงานปกครอง 6      หนองบัวลําภู
71 นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร เจาพนักงานปกครอง 7      อางทอง
72 นายอราม สัมพะวงศ นิติกร 7      อํานาจเจริญ
73 นายเกษม พันธมณฑา เจาหนาที่ปกครอง 5      อํานาจเจริญ
74 นายดนัย สุรารักษ เจาพนักงานปกครอง 7      อุดรธานี
75 น.ส.อัฐฟา กอนทอง เจาพนักงานปกครอง 6ว      อุตรดิตถ
76 นายวันชัย หัสแดง เจาพนักงานปกครอง 6ว      อุทัยธานี
77 นายพิชญ เภสัชชะ เจาพนักงานปกครอง 6      อุบลราชธานี
78 นายสมชาย หงสรัมย เจาหนาที่ปกครอง 5      อุบลราชธานี
79 วาที่ ร.ท.นภเกตุ สุขสมเพียร นวช.กศ. 6ว สน.ปศ.
80 นายภานุพันธ หิรัญศิริวรโชติ เจาพนักงานปกครอง 6 สน.พส.
81 นายถวรรชัย ถึงถิ่น จ.วิเคราะหฯ 6 สน.คท.
82 นายธีระ พัฒนากูล จบห. 6   สล.
83 นางชลลดา เอี่ยมวิศิษฎ จนท.ตภ. 7 นตภ.


