
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง จังหวดั
1 นางสาว ฐิติรัตน์ แก้วขาว เสมียนตราจังหวัด กระบี่
2 นาง สมลักษณ์ ทรัพย์กุลชร เสมียนตราจังหวัด กาญจนบุรี
3 นางสาว เปีย่มลาภ อันทวาปี เสมียนตราจังหวัด กาฬสินธุ์
4 นาย ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัด ก าแพงเพชร
5 นาง พัฒตราภรณ์ วิริยปิยะ เสมียนตราจังหวัด ขอนแก่น
6 นางสาว นภาพร ยันทะนา เสมียนตราจังหวัด จันทบุรี
7 นาง ประภา รัตนาโรจน์ เสมียนตราจังหวัด ฉะเชิงเทรา
8 นาง จุฑารัตน์ ศิวะพิรุฬห์เทพ เสมียนตราจังหวัด ชลบุรี
9 นาง ประทิน ชินกร เสมียนตราจังหวัด ชัยนาท
10 นางสาว สะอาด นาถมทอง เสมียนตราจังหวัด ชัยภูมิ
11 นาง ยุดา ไทยถาวร เสมียนตราจังหวัด ชุมพร
12 นาง ปิยะฉัตร ศรีชญา เสมียนตราจังหวัด เชียงราย
13 นาง ศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัด เชียงใหม่
14 นาง ภัสสุนีย์ ทิพย์รัศมีวงศ์ เสมียนตราจังหวัด ตรัง
15 นางสาว พรทิพย์ จ๋าพิมาย เสมียนตราจังหวัด ตราด
16 นาง วัชรี พุม่โพธิ์ เสมียนตราจังหวัด ตาก
17 นาง ล าไย ชูมณี เสมียนตราจังหวัด นครนายก
18 นางสาว จิราวรรณ ทองประจวบโชค เสมียนตราจังหวัด นครปฐม
19 นาง ยุพิน รัตนมงคล เสมียนตราจังหวัด นครพนม
20 นาง สุกัญญา สร้อยแสง เสมียนตราจังหวัด นครราชสีมา
21 นาง ปรานี ไกรนรา เสมียนตราจังหวัด นครศรีธรรมราช
22 นาย ยงยุทธ ชนานิรมิตผล เสมียนตราจังหวัด นครสวรรค์
23 นาง ไปรยาพร งามเปีย่ม เสมียนตราจังหวัด นนทบุรี
24 นาง อาภรณ์ จันทร์บุญรอด เสมียนตราจังหวัด นราธิวาส
25 นางสาว สุภาพ กุลาวงศ์ เสมียนตราจังหวัด น่าน
26 นางสาว จันทรา กุมขุนทด เสมียนตราจังหวัด บึงกาฬ
27 นาง ผ่องศรี สารรัมย์ เสมียนตราจังหวัด บุรีรัมย์
28 นางสาว นงลักษณ์ เมืองนก เสมียนตราจังหวัด ปทุมธานี
29 นาง กรรณิการ์ กุลวรางกูร เสมียนตราจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
30 นาง อัจฉรา กันนะพันธุ์ เสมียนตราจังหวัด ปราจีนบุรี
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31 นาง อ าภรณ์ วังสุภา เสมียนตราจังหวัด ปัตตานี
32 นาง อุทัยพร ส าเนียงงาม เสมียนตราจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
33 นาง ณัฐฐ์ทิณี ธิแปง เสมียนตราจังหวัด พะเยา
34 นาง ศุภวรรณ ปราบสงคราม เสมียนตราจังหวัด พังงา
35 นาง ปัทมา เพชรพรหม เสมียนตราจังหวัด พัทลุง
36 นาง พิมลศิริ ธนฐิติกรพัฒน์ เสมียนตราจังหวัด พิจิตร
37 นางสาว เตือนจิตร์ ดอกสันเทียะ เสมียนตราจังหวัด พิษณุโลก
38 นางสาว ธราภรณ์ กิจประเสริฐ เสมียนตราจังหวัด เพชรบุรี
39 นางสาว รัตนาพร เทวะสัตย์ เสมียนตราจังหวัด เพชรบูรณ์
40 นาย ลอย หลีชัย เสมียนตราจังหวัด แพร่
41 นางสาว เกสร สิงห์แก้ว เสมียนตราจังหวัด ภูเก็ต
42 นาง รจนา คงวรเวชกุล เสมียนตราจังหวัด มหาสารคาม
43 นาง ภัทรพร กัปตัน เสมียนตราจังหวัด มุกดาหาร
44 นาง ศันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์ เสมียนตราจังหวัด แม่ฮ่องสอน
45 นาง พิทยาภรณ์ เวชกามา เสมียนตราจังหวัด ยโสธร
46 นางสาว กาญจนา อนุชิต เสมียนตราจังหวัด ยะลา
47 นางสาว บุญศรี สมภักดี เสมียนตราจังหวัด ร้อยเอ็ด
48 นางสาว ราตรี เรียบร้อย เสมียนตราจังหวัด ระนอง
49 นาง พรรณี ช านาญ เสมียนตราจังหวัด ระยอง
50 นาง พัชราภรณ์ แสวงศักด์ิ เสมียนตราจังหวัด ราชบุรี
51 นาง ฉวีวรรณ เตชะบุญญะ เสมียนตราจังหวัด ลพบุรี
52 นาง พรพิงค์ จันตบุตร เสมียนตราจังหวัด ล าปาง
53 นาง นุกุล แก้วศักด์ิ เสมียนตราจังหวัด ล าพูน
54 นาง สมพร สิมแสน เสมียนตราจังหวัด เลย
55 นางสาว รวีวรรณ จึงมั่นคง เสมียนตราจังหวัด ศรีสะเกษ
56 นาง สถาพร วงศ์รัตนะ เสมียนตราจังหวัด สกลนคร
57 นางสาว มณฑา ดวงคะชาติ เสมียนตราจังหวัด สงขลา
58 นาง สุปรานี หลังยาหน่าย เสมียนตราจังหวัด สตูล
59 นาง ขนิษฐา ดิษฐบรรจง เสมียนตราจังหวัด สมุทรปราการ
60 นาง พันธ์ทิพย์ เอมครุฑ เสมียนตราจังหวัด สมุทรสงคราม
61 นาง ละเมียด พักเพียรดี เสมียนตราจังหวัด สมุทรสาคร
62 นาง สุมาลี บรรเทา เสมียนตราจังหวัด สระแก้ว
63 นางสาว สุรีย์รัตน์ วงศ์จันทร์ เสมียนตราจังหวัด สระบุรี
64 นาง บุญยานุช ณ นคร เสมียนตราจังหวัด สิงห์บุรี
65 นาง จุฑามาศ มีมาก เสมียนตราจังหวัด สุโขทัย
66 นาง พรรณทิภา ช้างขุนทด เสมียนตราจังหวัด สุพรรณบุรี
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67 นางสาว ลัดดา มีลาภ เสมียนตราจังหวัด สุราษฎร์ธานี
68 นางสาว รัชนีภรณ์ สุยะ เสมียนตราจังหวัด สุรินทร์
69 นาง ฐิติภรณ์ บุญรอด เสมียนตราจังหวัด หนองคาย
70 นางสาว มณี เมืองกระจ่าง เสมียนตราจังหวัด หนองบัวล าภู
71 นาย วสันต์ ศรียานุวัตรกุล เสมียนตราจังหวัด อ่างทอง
72 นาง ธานี แสงจันทร์ เสมียนตราจังหวัด อ านาจเจริญ
73 นางสาว นงลักษณ์ อยู่ค าจันทร์ เสมียนตราจังหวัด อุดรธานี
74 นางสาว ศศิธร ชูเกียรติ เสมียนตราจังหวัด อุตรดิตถ์
75 นาง ธัญญารัตน์ ไตรศักด์ิสุริยันต์ เสมียนตราจังหวัด อุทัยธานี
76 นางสาว บุญเล่ือน รัตนบ ารุง เสมียนตราจังหวัด อุบลราชธานี


