
หนาที่ 1

ลําดับท่ี                          ชื่อ      สกุล ตําแหนง ระดับ สังกัด
1 นายสาโรจน ไชยมาตร เจาพนักงานปกครอง 6      กระบี่
2 นายธนะชัย ยอดอุดม เจาพนักงานปกครอง 7      กาญจนบุรี
3 นายเฉลิม ประสาททอง เจาพนักงานปกครอง 7      กาฬสินธุ
4 นายวิชัย ระฆัง เจาพนักงานปกครอง 6      กําแพงเพชร
5 นายสุพจน ไชยศรี เจาพนักงานปกครอง 6      ขอนแกน
6 นายจรูญ ประสมสุข เจาพนักงานปกครอง 5      จันทบุรี
7 นายสุรจิตต ปรานศิลป เจาพนักงานปกครอง 7      ฉะเชิงเทรา
8 นายจงเกิน ศิลาเจริญ เจาพนักงานปกครอง 6      ชลบุรี
9 นายวิชิต สุขขี เจาพนักงานปกครอง 7      ชัยนาท

10 นายธนะรัตน เอ้ือศรี เจาพนักงานปกครอง 7      ชัยภูมิ
11 นายวัฒนา เยาวภักดิ์ เจาพนักงานปกครอง 6      ชุมพร
12 จ.ส.ท.ภิรมย เที่ยงสาย เจาพนักงานปกครอง 7      เชียงราย
13 นางสาวรัตนาภรณ เข็มกลัด เจาพนักงานปกครอง 6      เชียงใหม
14 นายจํารูญ เสนทอง เจาพนักงานปกครอง 5      ตรัง
15 นายสุทธิเดช โคตรมุงคุณ เจาพนักงานปกครอง 5      ตราด
16 น.ส.ปราณี อินทโชติ เจาพนักงานปกครอง 5      ตาก
17 นายสมชาย รุงเรือง เจาพนักงานปกครอง 7      นครนายก
18 นายสหัสนัยน ใหญโต เจาพนักงานปกครอง 5      นครปฐม
19 นายเสรี หาญกลา เจาพนักงานปกครอง 7      นครพนม 
20 นายสิทธิศักดิ์ พรหมพิทยายุทธ เจาพนักงานปกครอง 7      นครราชสีมา
21 นายจักรี มาลีเลศ เจาพนักงานปกครอง 7      นครศรีธรรมราช
22 นายสุรพงษ ธนสังขนุชิต เจาพนักงานปกครอง 7      นครสวรรค
23 นายขจร ศรีชวโนทัย เจาพนักงานปกครอง 7      นนทบุรี
24 นางสุพัตรา สุวรรณโณ เจาพนักงานปกครอง 7      นราธิวาส
25 นายเจตณรงค อินกัน เจาพนักงานปกครอง 6      นาน
26 นายวีระชัย ประยูรเมธา เจาพนักงานปกครอง 7      บุรีรัมย
27 นายสุทัศน ศุภรัตน เจาพนักงานปกครอง 5      ปทุมธานี
28 นายดํารงเกียรติ ศรีเกษม เจาพนักงานปกครอง 5      ประจวบคีรีขันธ
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หนาที่ 2

ลําดับท่ี                          ชื่อ      สกุล ตําแหนง ระดับ สังกัด
29 นายจิระพันธ โสมนัส เจาพนักงานปกครอง 7      ปราจีนบุรี
30 นายอภัย หมื่นสิทธิ เจาพนักงานปกครอง 5      ปตตานี
31 นายเกรียงศักดิ์ วงศสุกรรม เจาพนักงานปกครอง 7      พระนครศรีอยุธยา
32 นายเดชา พิทยาเสนีย เจาพนักงานปกครอง 7      พะเยา
33 นางสุกฤตา สังขพันธ เจาพนักงานปกครอง 5      พังงา
34 นายสมพร ทองเขียว เจาพนักงานปกครอง 6      พัทลุง
35 นายนฤดล หอมหวล เจาพนักงานปกครอง 7      พิจิตร
36 นายเรวัตร ทองทุม เจาพนักงานปกครอง 6      พิษณุโลก
37 นายชยุตม วาสินนท หน.กลุมฯ 6      เพชรบุรี
38 นายพิชิต ปองทาว นิติกร 6      เพชรบูรณ
39 วาที่รอยตรีศุภชัย ทานะขันธ นิติกร 7      แพร
40 นางสุมาลี คุณสนอง เจาพนักงานปกครอง 5      ภูเก็ต
41 นายวีระชัย เพชรดี เจาพนักงานปกครอง 7      มหาสารคาม
42 น.ส.ณัฐชยา ชางแกะ เจาพนักงานปกครอง 6      มุกดาหาร
43 นายมงคล ธิโย นิติกร 6 สงขลา
44 นายมาโนช พุทธสุวรรณ เจาพนักงานปกครอง 6      ยโสธร
45 นายนิกูล แสงชวง เจาพนักงานปกครอง 6      ยะลา
46 นายณรงค สังขเนตร เจาพนักงานปกครอง 7      รอยเอ็ด
47 นายภัทรชน ลิ้มสุวัฒนกุล เจาพนักงานปกครอง 7      ระนอง
48 นายฉลอง นิ่มวงษ เจาพนักงานปกครอง 7      ระยอง
49 นายเฉลิม สุขยิ่ง เจาพนักงานปกครอง 5 นครราชสีมา
50 นางเพชรรัตน เลิศรัตน เจาพนักงานปกครอง 7      ลพบุรี
51 นางทิพรวี รัตนรังสรรค เจาพนักงานปกครอง 7      ลําปาง
52 นางสุจิตรา ปงกันทา เจาพนักงานปกครอง 7      ลําพูน
53 นายสุวัฒน สุทธิ เจาพนักงานปกครอง 7      เลย
54 นายคมสรณ พรหมประภัศร เจาพนักงานปกครอง 6      ศรีสะเกษ
55 นายพิเศษ ศิริวงค เจาพนักงานปกครอง 7      สกลนคร
56 นายรัติพล เรืองสิทธิ์ เจาพนักงานปกครอง 7      อุบลราชธานี
57 นายสมยศ นามพุทธา เจาพนักงานปกครอง 7      อุบลราชธานี
58 นายสมเกียรติ บัวเหลือง เจาพนักงานปกครอง 7      สงขลา
59 นายจีรศักดิ์ แสงหอย เจาพนักงานปกครอง 6      สตูล



หนาที่ 3

ลําดับท่ี                          ชื่อ      สกุล ตําแหนง ระดับ สังกัด
60 นางพรทิพย บุษรา เจาพนักงานปกครอง 5      สมุทรปราการ
61 นายโชคชัย คงร่ืน เจาพนักงานปกครอง 7      สมุทรสงคราม
62 นางสุธีรา ตันตินันทธนา เจาพนักงานปกครอง 6      สมุทรสงคราม
63 นายนรเศรษฐ แกมทอง เจาหนาที่ปกครอง 5      สมุทรสาคร
64 นายรวิชญ นนทชญาวิชญ เจาพนักงานปกครอง 4      สระแกว
65 นายบัญชา สันทนานนท นิติกร 6      สระบุรี
66 นายปรีชา สันติประเสริฐ เจาพนักงานปกครอง 7 นครศรีธรรมราช
67 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ เจาพนักงานปกครอง 7      สุโขทัย
68 นายชัยณรงค วจนะเสถียร เจาพนักงานปกครอง 6      สุพรรณบุรี
69 นายเรืองเดช จิตตรัตน เจาพนักงานปกครอง 7      สุราษฎรธานี
70 นางนัยนันท บุญสุข เจาพนักงานปกครอง 5      สุรินทร
71 นายสุรัตน สุทธิประภา เจาพนักงานปกครอง 4      หนองคาย
72 นายประพจน โพธิ์ใต เจาพนักงานปกครอง 7      หนองบัวลําภู
73 นายณัฐวุฒิ จิตรไพบูลย เจาพนักงานปกครอง 5      อางทอง
74 นายสุธรรม ยืนสุข เจาพนักงานปกครอง 7      อํานาจเจริญ
75 นายอุดม ออนจันทร เจาพนักงานปกครอง 7      อุดรธานี
76 นายประจักษ โพธิ์พาชัยเรืองรุง เจาพนักงานปกครอง 6      อุตรดิตถ
77 นายกัมพล กลิ่นเกางิ้ว เจาพนักงานปกครอง 7      อุทัยธานี
78 นายกรณพัฒน กันเพ็ชร เจาพนักงานปกครอง 7      อุบลราชธานี
79 นายกฤตกร ถาศักดิ์ เจาพนักงานปกครอง 7      อุบลราชธานี
80 นายนฤนาท เมืองแสน บุคลากร 3 กจ.
81 นายอดิศร สุนทรวิภาต เจาพนักงานปกครอง 5  สน.พส.
82 นางเมตตา  สุขเสนีย เจาหนาที่ปกครอง 5 สตูล
83 นายเด็ด เทียรอุดม เจาพนักงานปกครอง 6 นครราชสีมา


