
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง จังหวดั
1 นาย สมโภชน์ ทองชู จ่าจังหวัด กระบี่
2 นาย สมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ จพง.ปค.ชกพ. กาญจนบุรี
3 นาย เอกรัตน์ มิสา จ่าจังหวัด กาฬสินธุ์
4 นาย มานพ นิ่มทับทิม จพง.ปค.ชก. ก าแพงเพชร
5 นาย ชัชวาล ก้านจักร จ่าจังหวัด ขอนแก่น
6 นาย จักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ จ่าจังหวัด จันทบุรี
7 นาย ชาญ จูดคง จ่าจังหวัด ฉะเชิงเทรา
8 จ่าเอก สุรเชษฐ์ แก้วค า จพง.ปค.ชก. ชลบุรี
9 นาย ศุภโชค วินัยพานิช จ่าจังหวัด ชัยนาท
10 นางสาว อ้อยใจ ค าบุญเรือง จ่าจังหวัด ชัยภูมิ
11 นาย อัครชัย ชัยจิรฉายากุล จ่าจังหวัด ชุมพร
12 นาย วุฒิกร ค ามา จ่าจังหวัด เชียงราย
13 นางสาว อัญชลี อุทัย จพง.ปค.ชกพ. เชียงใหม่
14 นาย ณรงค์ หนูเนียม จพง.ปค.ชกพ. ตรัง
15 นาย พีระ การุญ จพง.ปค.ชกพ. ตราด
16 นาย ศราวุธ ทังดิน จ่าจังหวัด ตาก
17 ว่าที ่ร.ต. ธัญญา เฟือ่งนิภากรณ์ จพง.ปค.ชก. นครนายก
18 พ.อ.อ. ทวี บุญช่วย จ่าจังหวัด นครปฐม
19 นาย บ ารุง ศรีลาชัย จ่าจังหวัด นครพนม
20 นางสาว อรวรรณ มีใหม่ จพง.ปค.ชกพ. นครราชสีมา
21 นาย กิตติพงษ์ รองเดช จพง.ปค.ชกพ. นครศรีธรรมราช
22 นาย บัณฑูร ประดิษฐสุวรรณ์ จพง.ปค.ชกพ. นครสวรรค์
23 นางสาว กัลยา ชูพงษ์ จพง.ปค.ชก. นนทบุรี
24 นาย เทีย่ง จันทร์ทอง จพง.ปค.ชก. นราธิวาส
25 นาย สุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ จ่าจังหวัด น่าน
26 นาย ณัฐปพนฑ์ ทหารนะ รักษาการนิติกร ชก. บึงกาฬ
27 พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล จ่าจังหวัด บุรีรัมย์
28 นาย อารุช เอมโอฐ จ่าจังหวัด ปทุมธานี
29 นาย เอกสิน เหลาะหลง จ่าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
30 นาย บุญเต็ม กัลยาพานิช จ่าจังหวัด ปราจีนบุรี
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31 นาย สุกิจ พัฒนพงศ์ จ่าจังหวัด ปัตตานี
32 นางสาว พเยาว์ ร่ืนพืชน์ จ่าจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
33 นาย จรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ จ่าจังหวัด พะเยา
34 นาย เอกมล หุนเจริญ จ่าจังหวัด พังงา
35 นางสาว ศรอนงค์ สงสมพันธ์ จ่าจังหวัด พัทลุง
36 นาย ธงชัย ขิมมากทอง จ่าจังหวัด พิจิตร
37 นาย ประยูร จันทร์สุข จ่าจังหวัด พิษณุโลก
38 นาย อนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ จ่าจังหวัด เพชรบุรี
39 นาย ติยรัตน์ ธูปวงศ์ จ่าจังหวัด เพชรบูรณ์
40 นาย พรพิษณุ จันสวัสด์ิ จพง.ปค.ชกพ. แพร่
41 นาง กัญญ์วรัญ อุราพรรณอนันต์ จพง.ปค.ชก. ภูเก็ต
42 นาย สัมฤทธิ์ หน่อแก้ว จ่าจังหวัด มหาสารคาม
43 นาย ออมสิน ค ามุก จ่าจังหวัด มุกดาหาร
44 นาย ไสว เจริญศรี จพง.ปค.ชกพ. แม่ฮ่องสอน
45 นาย สุกิจ เหลืองสกุลไทย จพง.ปค.ชกพ. ยโสธร
46 นาย ยงยุทธ นิชลานนท์ จพง.ปค.ชกพ. ยะลา
47 นาย สุเทพ พิมพิรัตน์ จ่าจังหวัด ร้อยเอ็ด
48 นาย ชัยวุฒิ บุตรศรี จพง.ปค.ชก. ระนอง
49 นาย ฉันท์ แป้นเพชร จ่าจังหวัด ระยอง
50 นาย พลกฤต พวงวลัยสิน จ่าจังหวัด ราชบุรี
51 นาย วิจิตร วาททัศนะ จพง.ปค.ชกพ. ลพบุรี
52 นาย ธนารัฐ สายเทพ จ่าจังหวัด ล าปาง
53 นาย ถนอม เกษมพิทักษ์พงค์ จ่าจังหวัด ล าพูน
54 นาย สาคร ชาติช านิ จ่าจังหวัด เลย
55 นาย อนุสรณ์ แสงกล้า จ่าจังหวัด ศรีสะเกษ
56 นาง เสาวนีย์ กองแก้ว จพง.ปค.ชก. สกลนคร
57 นาย หร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัด สงขลา
58 นาย พินิต รัตน์จ านงค์ จ่าจังหวัด สตูล
59 นาย วัฒนา เจริญจิตร จ่าจังหวัด สมุทรปราการ
60 นาย พงษ์พันธ์ อุบลธรรม จ่าจังหวัด สมุทรสงคราม
61 นาย เตชิต ทรงบุญศาสตร์ จ่าจังหวัด สมุทรสาคร
62 นาย ธรรมรัฏฐ์ งามแสง จพง.ปค.ชก. สระแก้ว
63 นาย พูลศักด์ิ นาพูลผล จพง.ปค.ชก. สระบุรี
64 นาย ธวัชชัย คุ้มเงิน จพง.ปค.ชก. สิงห์บุรี
65 ร.ต. บัญหาร บุญมี จ่าจังหวัด สุโขทัย
66 นาย วิรุฬห์ ค าแหง จ่าจังหวัด สุพรรณบุรี
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67 นาย วราทิตย์ ด่านวิริยะกุล จ่าจังหวัด สุราษฎร์ธานี
68 ร.ต. ประกอบ ทรงพระ จ่าจังหวัด สุรินทร์
69 นาย สมควร ใจซ่ือ จพง.ปค.ชกพ. หนองคาย
70 นาย สุภโชค พนาลิกุล จพง.ปค.ชกพ. หนองบัวล าภู
71 นาย ยุทธนา แรกขึ้น จพง.ปค.ชกพ. อ่างทอง
72 นาย วิทยา มุลน้อยสุ จ่าจังหวัด อ านาจเจริญ
73 นาย สมศักด์ิ แสนอินทร์ จ่าจังหวัด อุดรธานี
74 นาย จริน อุดมเลิศ จ่าจังหวัด อุตรดิตถ์
75 นาย วรวิทย์ ยอแสง จ่าจังหวัด อุทัยธานี
76 นาย เขมราฐ ขัมภรัตน์ จ่าจังหวัด อุบลราชธานี


