
ท่ี ต ำแหน่ง อ ำเภอ จังหวัด
1 น.ส. วีณา ปูเงิน จนท.ปค. อ่าวลึก กระบ่ี
2 น.ส. ลักษมี แสงสุวรรณ จนท.ปค.ปง. เลาขวัญ กาญจนบุรี
3 น.ส. อรทัย เจริญนนท์ จนท.ปค.ปง. ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
4 น.ส. ไพลิน อินเตชะ พนักงานราชการ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
5 นาง นิตยา แสงกลาง จนท.ปค.ปง. ซ าสูง ขอนแก่น
6 น.ส. สราวรรณ แสงอุทัย จนท.ปค.ชง. นายายอาม จันทบุรี
7 น.ส. จริยา ทองฉาย จนท.ปค.ปง. ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
8 นาย พรชัย พิริยะสันติ จนท.ปค.ปง. หนองใหญ่ ชลบุรี
9 น.ส. วรรณวิษา แส้ทอง จนท.ปค. หันคา ชัยนาท
10 น.ส. ธมลวรรณ ประจงค้า จนท.ปค.ปง. บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
11 น.ส. เรณู อนิลบล จนท.ปค. สวี ชุมพร
12 นาง นิตยา ทองสิทธ์ิ จนท.ปค.ปง. เทิง เชียงราย
13 น.ส. จินดา เข่ิงนวล พนักงานราชการ เวียงแหง เชียงใหม่
14 นาย ฐากูร ดอนเปล่ง พนักงานราชการ ฝาง เชียงใหม่
15 นาง จุฑารัตน์ แก้วชูช่วย จนท.ปค.ปง. ตรัง
16 นาย จิโรจน์ ครุวรรณ์ พนักงานราชการ เกาะช้าง ตราด
17 น.ส. สุจิตรา ป๊อกสอน จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. ตาก
18 น.ส. กนกพร ศรีสะอาด พนักงานราชการ บ้านนา นครนายก
19 น.ส. จีระประภา ช้าเบ็ญจา จนท.ปค.ปง. บางเลน นครปฐม
20 นาย เกียรติศักด์ิ สายราช จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. นครพนม
21 น.ส. ธิดารัตน์ ชูรัตน์ จนท.ปค. พิมาย นครราชสีมา
22 น.ส. ปนัดดา มุ่งมงคล จนท.ปค. เทพารักษ์ นครราชสีมา
23 นาย นวพรรษ ไชยรัตน์ จนท.ปค. ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช
24 นาย ภาคภูมิ เรืองฤทธ์ิ พนักงานราชการ บรรพตพิสัย นครสวรรค์
25 น.ส. ตุลาพร ค าคง จนท.ปค.ปง. ปากเกร็ด นนทบุรี
26 นาย อิมรอน วาเต๊ะ จนท.ปค.ปง. รือเสาะ นราธิวาส
27 นาย ยุทธภูมิ มีสมบัติ จนท.ปค.ปง. ทุ่งช้าง น่าน
28 นาย ธนวัฒน์ ภักดี จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. บึงกาฬ
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ท่ี ต ำแหน่ง อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
29 น.ส. มณีวรรณ มูลเทพพิชัย จนท.ปค.ปง. แคนดง บุรีรัมย์
30 น.ส. กิตติยาภรณ์ กาศกระโทก จนท.ปค.ปง. ปะค า บุรีรัมย์
31 น.ส. ชญานภัส ชูเล่ือน จนท.ปค. เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
32 น.ส. จอมจิตร์ กล่ินนะรันธ์ จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. ประจวบคีรีขันธ์
33 นาง ผณิวัลย์ รับแสง จนท.ปค.ชง. ทปจ. ปราจีนบุรี
34 นาย คชพงษ์ จันทรนนท์ จนท.ปค.ปง. ยะหร่ิง ปัตตานี
35 นาย รักชาติ เลขนาวิน จนท.ปค.ปง. บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
36 น.ส. ณัฐวศา หล้าจ้อน จนท.ปค.ปง. เชียงค า พะเยา
37 นาย อิทธิศักด์ิ หอยสกุล จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. พังงา
38 น.ส. สิริวรรณ เรืองถาวรพันธ์ จนท.ปค. ควนขนุน พัทลุง
39 น.ส. อภิญญา ปานม่วง จนท.ปค. โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
40 น.ส. ปานวาด ย่ิงยศ พนักงานราชการ วังทอง พิษณุโลก
41 น.ส. ประไพ ถึงโภค จนท.ปค.ปง. เขาย้อย เพชรบุรี
42 น.ส. รุ่งมณี ขวัญสิทธิ พนักงานราชการ น  าหนาว เพชรบูรณ์
43 นาย สิรภพ ไชยวงชัย จนท.ปค. วังชิ น แพร่
44 น.ส. รัชนี แป้นการ พนักงานราชการ ทปค.จ. ภูเก็ต
45 นาย รัตนะชัย ชันสารัตน์ พนักงานราชการ มหาสารคาม
46 นาย สุทักษ์ เวียงค า จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. มุกดาหาร
47 นาง รุ่งนภา กล่ินขจร จนท.ปค.ปง. เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
48 น.ส. จุฬาพร ปัญญาประดิษฐ์ จนท.ปค.ปง. เลิงนกทา ยโสธร
49 น.ส. วรมน นฤมาณนลินี จนท.ปค.ปง. รามัน ยะลา
50 นาย มนัสวุฒิ พวงจ าปี จนท.ปค.ปง. ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด
51 น.ส. สมจิตร ประคุต พนักงานราชการ กระบุรี ระนอง
52 นาย อนนท์ บุปผา จนท.ปค. วังจันทร์ ระยอง
53 น.ส. ปภาวรินทร์ วิสุวรรณ จนท.ปค.ปง. ด าเนินสะดวก ราชบุรี
54 น.ส. ธัญญาภรณ์ ใจหนักแน่น จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. ลพบุรี
55 ว่าท่ี ร.ต. จักรกฤษณ์ เข่ือนแก้ว พนักงานราชการ แม่พริก ล าปาง
56 นาย ชยพล ติใหม่ จนท.ปค.ปง. เวียงหนองล่อง ล าพูน
57 น.ส. กุลธิดา ภูมิคอนสาร จนท.ปค.ปง. เชียงคาน เลย
58 นาย สิทธิเดช พรหมโลก จนท.ปค.ปง. เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
59 นาย วราวิชญ์ มะเด่ือ พนักงานราชการ บ้านม่วง สกลนคร
60 น.ส. ธนาวรรณ วุฒิพันธ์ จนท.ปค.ชง. เมืองสงขลา สงขลา
61 น.ส. ฮาบีบ๊ะ โต๊ะปลัด พนักงานราชการ ละงู สตูล
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ท่ี ต ำแหน่ง อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
62 น.ส. บุษบา นุ่มอินทร์ จนท.ปค. บางบ่อ สมุทรปราการ
63 น.ส. กาญจนา ทรัพย์สมใจ จนท.ปค.ปง. อัมพวา สมุทรสงคราม
64 น.ส. นพมาศ พิมพะวงษ์ จนท.ปค.ปง. กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
65 น.ส. สุพรรษา เพียซุย พนักงานราชการ คลองหาด สระแก้ว
66 น.ส. จันทร์พร แจ่มจันทร์ จนท.ปค. หนองแค สระบุรี
67 น.ส. พชรพร ใหลสกุล จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. สิงห์บุรี
68 นาย กิตติธัช สายเขียว พนักงานราชการ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
69 น.ส. ธันย์ชนก แสงจันทร์ จนท.ปค.ปง. ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
70 น.ส. สุภานี ฟุ้งเฟ่ือง พนักงานราชการ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
71 น.ส. ณัฐธยาน์ ทองรส จนท.ปค.ปง. ทปจ. สุรินทร์
72 น.ส. สุภาวดี โจนแก้ว จนท.ธก. ทปค.จ. หนองคาย
73 น.ส. วรรณภา เหง้าพรมมินทร์ จนท.ปค.ปง. ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
74 น.ส. นิภา รัตนสุภา จนท.ปค.ปง. อ่างทอง
75 นาย มงคล โกมล พนักงานราชการ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
76 นาย บรรจง อาลากุล จนท.ปค.ปง. กุมภวาปี อุดรธานี
77 น.ส. ชัญญานุช เรือนม่ัน จนท.ปค.ปง. เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
78 น.ส. ณันทพร มุขศรี จนท.ปค.ชง. ทปค.จ. อุทัยธานี
79 นาย บุญฤทธ์ิ ผิวนวล จนท.ปค.ปง. น  าขุ่น อุบลราชธานี
80 นาย กัมปนาท ประกอบสุข จนท.ปค.ปง. นาเยีย อุบลราชธานี
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