
ท่ี ต ำแหน่ง อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง นันทนา บุญยัง จพง.ปค.ชกพ. เมืองกระบ่ี กระบ่ี
2 นาย ธีระพัฒน์ เตชะสุข จพง.ปค.ชกพ. พนมทวน กาญจนบุรี
3 น.ส. ดวงจิต ภูนาปี จพง.ปค.ชก. ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
4 น.ส. ชบาไพร ชัยพฤกษ์ จพง.ปค.ปก. เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
5 นาย สยามพงษ์ ชาบัวน้อย จพง.ปค.ชก. อุบลรัตน์ ขอนแก่น
6 นาง ลัดดา ธรรมสวนิต จพง.ปค.ชก. เมืองจันทบุรี จันทบุรี
7 นาย ณฐนนท์ ดวงมูลลี ปลัดอ าเภอ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
8 นาย ธนภัทร ธนาโรดมกุล จพง.ปค.ชก. เมืองชลบุรี ชลบุรี
9 น.ส. ภัทรา ศิริจันทราวงษ์ จพง.ปค.ปก. เมืองชัยนาท ชัยนาท
10 น.ส. อโนมา วรรณพงศ์ กุลโรจน์เมธิชัย จพง.ปค.ชก. เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
11 น.ส. วรางคณา ธรรมเพชร ปลัดอ าเภอ ละแม ชุมพร
12 นาย เชาวลิต กิตติชัยพานิช จพง.ปค.ชก. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
13 นาย กิตติพล จันทราภัย จพง.ปค.ชก. กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
14 น.ส. รวิสรา อ่ิมกูล จพง.ปค.ปก. สันก าแพง เชียงใหม่
15 นาย จรูญวิทย์ ภักภิรมย์ จพง.ปค.ชก. วังวิเศษ ตรัง
16 นาย ชาคริต สันรัตน์ จพง.ปค.ปก. คลองใหญ่ ตราด
17 นาย ภัทรดนัย อุทัยรัตน์ จพง.ปค.ชกพ. แม่สอด ตาก
18 นาย ลินพิชญ์ ทองประดับ จพง.ปค.ปก. องครักษ์ นครนายก
19 นาย ธีรกร เกษมโสตร์ จพง.ปค.ปก. เมืองนครปฐม นครปฐม
20 นาง กัลยา วงค์ศรีชา จพง.ปค.ชก. นาแก นครพนม
21 นาง พรทรัพย์ อดทน จพง.ปค.ชก. เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
22 น.ส. อิสรียาพร ธนาวรันธรณ์ จพง.ปค.ชก. สีค้ิว นครราชสีมา
23 นาง เนตรนภิส สุจริตธนารักษ์ จพง.ปค.ชก. เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
24 นาย สรพัศ หวังสุข จพง.ปค.ปก. จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
25 น.ส. เจนนิสา พูลเขตกิจ จพง.ปค.ชกพ. ท่าตะโก นครสวรรค์
26 นาง ทริญา ไชยวงค์ ปลัดอ าเภอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
27 นาย ดุลคอเร็ก มะเด็ง ปลัดอ าเภอ เจาะไอร้อง นราธิวาส
28 นาย ธีรัตน์ ภควัฒน์เปรมทวี จพง.ปค.ปก. เฉลิมพระเกียรติ น่าน
29 นาง ณภัทร ศรีส าราญ จพง.ปค.ชก. เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
30 นาย คุณาการ ช่วงกระจ่าง จพง.ปค.ชก. เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
31 น.ส. วศิกาน สงเนียม จพง.ปค.ชก. คลองหลวง ปทุมธานี
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32 น.ส. วรรณี คงทอง จพง.ปค.ชก. เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
33 น.ส. วิลาวรรณ ณรงค์สระน้อย จพง.ปค.ปก. กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
34 นาย สันตภพ นิลภูศรี จพง.ปค.ชก. มายอ ปัตตานี
35 น.ส. วรินทร ทิพย์ค า ปลัดอ าเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
36 นาย วริษฐ์ หอมนาน จพง.ปค.ชกพ. เชียงค า พะเยา
37 นาย บันลือศักด์ิ ทิพยชิต จพง.ปค.ปก. คุระบุรี พังงา
38 นาย สุรัตน์ ชายเกตุ ปลัดอ าเภอ ศรีนครินทร์ พัทลุง
39 นาย สุรเดช เปรมปรี จพง.ปค.ชก. วชิรบารมี พิจิตร
40 นาย ธีระ แนวเงินดี จพง.ปค.ปก. เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
41 นาย มิตรชาย มีอ่ิม จพง.ปค.ปก. ชะอ า เพชรบุรี
42 น.ส. ศุภาพิชญ์ ทรัพย์เมฆ จพง.ปค.ปก. หนองไผ่ เพชรบูรณ์
43 นาง นิษฐา ขันทะสิมา จพง.ปค.ชก. ร้องกวาง แพร่
44 น.ส. สุกานดา หวงรัตนากร จพง.ปค.ชก. ถลาง ภูเก็ต
45 นาย ทศพล วาปีทะ จพง.ปค.ชก. นาเชือก มหาสารคาม
46 นาย เจษฎา พรหมมา จพง.ปค.ชก. ค าชะอี มุกดาหาร
47 นาย สมศักด์ิ ค าแดง จพง.ปค.ปก. เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
48 นาย ภาณุพงษ์ ชารีวงศ์ ปลัดอ าเภอ เมืองยโสธร ยโสธร
49 น.ส. ธันยนันท์ พุทธา จพง.ปค.ชก. เบตง ยะลา
50 นาย อนุชิต สุวรรณธาดา จพง.ปค.ชก. จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
51 นาย วสันต์ ศรีสมพงศ์ ปลัดอ าเภอ กะเปอร์ ระนอง
52 ส.ต.ต. อนุวัต วงษ์มิตร จพง.ปค.ชก. เขาชะเมา ระยอง
53 น.ส. รณิดา ยอดแก้ว จพง.ปค.ปก. บ้านโป่ง ราชบุรี
54 นาย เอกชัย ภูเด่น จพง.ปค.ปก. ล าสนธิ ลพบุรี
55 นาย อภิวัชร์ กลีบจ าปี จพง.ปค.ชก. แจ้ห่ม ล าปาง
56 น.ส. กัญญาธิดา จิตพุทธบูชาบุญ จพง.ปค.ชก. ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
57 นาย นฤพล สุวรรณประภา จพง.ปค.ปก. ท่าล่ี เลย
58 น.ส. อัจฉรา สกุลศักด์ิถาวร จพง.ปค.ชกพ. ขุนหาญ ศรีสะเกษ
59 นาย สุทธิวงศ์ รักษาภักดี จพง.ปค.ปก. สว่างแดนดิน สกลนคร
60 น.ส. ณัฐกานต์ สายน้อย จพง.ปค.ชกพ. สะบ้าย้อย สงขลา
61 น.ส. จิตติมา ทองแย้ม จพง.ปค.ปก. เมืองสตูล สตูล
62 น.ส. ณัฐนรี อ่ าเย จพง.ปค.ปก. บางเสาธง สมุทรปราการ
63 น.ส. ฐิรญาดา หล าเจริญ ปลัดอ าเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม
64 นาย นรเศรษฐ์ แกมทอง จพง.ปค.ชก. บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
65 นาย กิตติพงค์ โสมณะ จพง.ปค.ชกพ. เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
66 ร.ต.ต. สิทธิชัย เขียวสะอาด จพง.ปค.ชก. เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
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67 ร.ต. นเรศ หนูทอง จพง.ปค.ปก. ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
68 นาย ปิยะวัฒน์ อินวรณ์ จพง.ปค.ปก. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
69 นาง จิรสุดา แย้มโสภี จพง.ปค.ชก. สามชุก สุพรรณบุรี
70 นาย ไพรัช บุญฤทธ์ิ ปลัดอ าเภอ ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
71 นาย วัชรพงศ์ ดีเสมอ จพง.ปค.ชกพ. ท่าตูม สุรินทร์
72 น.ส. จิตสุภา ศรีค าปลิว จพง.ปค.ปก. ท่าบ่อ หนองคาย
73 น.ส. เสาวลักษณ์ ปุกแก้ว จพง.ปค.ปก. โนนสัง หนองบัวล าภู
74 นาง ศรีจรรยา ค าวอน จพง.ปค.ชก. เมืองอ่างทอง อ่างทอง
75 น.ส. ลดาวัลย์ คณาดี จพง.ปค.ปก. ชานุมาน อ านาจเจริญ
76 นาง อัฉริยา อรุณรัตน์ จพง.ปค.ปก. บ้านผือ อุดรธานี
77 นาย ทวีชัย ม่วงรัก จพง.ปค.ปก. ท่าปลา อุตรดิตถ์
78 นาย พงศธร สุกันทา จพง.ปค.ชก. ลานสัก อุทัยธานี
79 น.ส. สุธาสินี สมาน จพง.ปค.ชกพ. วารินช าราบ อุบลราชธานี
80 นาย วิชัย ช านาญเวช จพง.ปค.ชกพ. สิรินธร อุบลราชธานี


