
ท่ี ต ำแหน่ง อ ำเภอ จังหวัด
1 น.ส. จิดาภา อินทร์ชัย จนท.ปค. ทปจ กระบ่ี
2 น.ส. มินตรา พิสิฐกาญจนกุล จนท.ปค.ปง. ทปจ กาญจนบุรี
3 น.ส. พัชริตา สานิพัน จนท.ปค.ปง. ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
4 น.ส. ศศิตา กระต่ายทอง จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. ก าแพงเพชร
5 นาย วิชชุพล จาดจร จนท.ปค.ปง. มัญจาคีรี ขอนแก่น
6 น.ส. พัทธมน เขียวมรกต จนท.ปค.ปง. โป่งน  าร้อน จันทบุรี
7 น.ส. ศิริพร อภิรัตนานนท์ จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. ฉะเชิงเทรา
8 นาย ชโนทัย บัวค า จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. ชลบุรี
9 น.ส. นริศรา จันภูงา จนท.ปค.ปง. บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
10 น.ส. ขวัญฤดี เติมวุฒิ จนท.ปค.ปง. คอนสาร ชัยภูมิ
11 น.ส. ศุภนารี มุสิกสาร จนท.ปค.ปง. หลังสวน ชุมพร
12 นาย มานพ กาบศรี จนท.ปค.ปง. เวียงป่าเป้า เชียงราย
13 น.ส. อ าพร จอมพงษ์ พนักงานราชการ แม่อาย เชียงใหม่
14 น.ส. รันญา เมธีรัตนาพิพัฒน์ พนักงานราชการ สันทราย เชียงใหม่
15 นาง นันทิยา ดอกรักษ์ จนท.ปค.ปง. ตรัง
16 น.ส. อ้อมฤทัย รักพ่ึง จนท.ปค.ปง. เมืองตราด ตราด
17 น.ส. ผกามาศ ป๊อกสอน จนท.ปค.ปง. บ้านตาก ตาก
18 น.ส. นฤมล แก้วบุตรดี พนักงานราชการ ปากพลี นครนายก
19 น.ส. ณัฐลักษณ์ มีสุขมาก จนท.ปค.ปง. สามพราน นครปฐม
20 น.ส. พิชญาภา สุพร จนท.ปค.ชง. วังยาง นครพนม
21 น.ส. อรณิชา มะโนวรรณ จนท.ปค. เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
22 น.ส. ศรัญญา อาจกมล จนท.ปค. ล าทะเมนชัย นครราชสีมา
23 นาย นวพรรษ ไชยรัตน์ จนท.ปค. ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช
24 นาย เกรียงไกร คุณหม่อม พนักงานราชการ ตากฟ้า นครสวรรค์
25 นาย อธิพงศ์ เรืองเทพ จนท.ปค.ปง. บางใหญ่ นนทบุรี
26 นาย รุ่งเรือง จันทร์แสงดี จนท.ปค.ปง. ศรีสาคร นราธิวาส
27 น.ส. กชพรรณ กฤตวรพงศภัค จนท.ปค.ปง. แว้ง นราธิวาส
28 น.ส. น  าทิพย์ ไชยนวล จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. น่าน
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29 นาย ดัสกร บายศรี จนท.ปค.ปง. เซกา บึงกาฬ
30 น.ส. ณิชารัศม์ อัครจิระพงศ์ จนท.ปค.ชง. บ้านด่าน บุรีรัมย์
31 นาย สมศักด์ิ อรัญทอง จนท.ปค.ปง. นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
32 น.ส. นิตยา ศรีสว่าง จนท.ปค.ปง. หนองเสือ ปทุมธานี
33 น.ส. ดวงใจ สุกสี จนท.ปค. หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
34 นาง ปิยธิดา เบาสูงเนิน จนท.ปค.ปง. ทปจ. ปราจีนบุรี
35 นาย มูฮัมหมัดสอบรี แวสุหลง จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. ปัตตานี
36 น.ส. ปัทมา ด าสนิท จนท.ปค.ปง. ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
37 น.ส. สุรีรัตน์ สงวนใจ จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. พะเยา
38 น.ส. สุกัลย์ ปัญญา จนท.ปค.ปง. เชียงค า พะเยา
39 นาย กฤติเดช ปราบเสร็จ จนท.ปค.ปง. เกาะยาว พังงา
40 น.ส. วิไลลักษณ์ คงมล จนท.ปค. ศรีนครินทร์ พัทลุง
41 น.ส. ปิยะทิพย์ แสงกระจ่าง จนท.ปค. ทปจ. พิจิตร
42 น.ส. พิมพ์พิกา สุดจิตร์ พนักงานราชการ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
43 น.ส. อธิชา ศรีเมฆ พนักงานราชการ ชะอ า เพชรบุรี
44 นาย พงษ์พันธ์ แก้ววงหิว จนท.ปค.ปง. เขาค้อ เพชรบูรณ์
45 นาง ธัญญลักษณ์ ชินเทพ จนท.ปค. ลอง แพร่
46 น.ส. รัตน์สุดา ขันแก้ว พนักงานราชการ ทปจ. มหาสารคาม
47 นาย ปิยะวัตร ภูนาชัย จนท.ปค.ปง. ดอนตาล มุกดาหาร
48 น.ส. พิจิตรา พูลน้อย จนท.ปค. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
49 นาย ครรชิต โพธ์ิสูง จนท.ปค.ปง. มหาชนะชัย ยโสธร
50 น.ส. นูริซัน อิสอ จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. ยะลา
51 นาย ไกรศร อุ่นเจริญ พนักงานราชการ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
52 นาย สุรชัย ล่องวิลัย พนักงานราชการ เมืองระนอง ระนอง
53 นาย ธีระ โชคลาภสกุล จนท.ปค. วังจันทร์ ระยอง
54 น.ส. วิสิษฐา ตัณฑะเตมีย์ พนักงานราชการ สวนผึ ง ราชบุรี
55 น.ส. ศิริลักษณ์ จีนเท่ห์ จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. ลพบุรี
56 นาย คมสันต์ บัววง พนักงานราชการ เสริมงาม ล าปาง
57 นาย อภิรัตน์ จิตจ านงค์ พนักงานราชการ ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
58 นาย ณัชพล ดุงศรีแก้ว จนท.ปค.ปง. ปากชม เลย
59 น.ส. พุทธมาศ ค านึก จนท.ปค.ปง. ขุนหาญ ศรีสะเกษ
60 น.ส. กนกชฎา ไพบูลย์ จนท.ปค.ปง. วาริชภูมิ สกลนคร
61 น.ส. บุปผาทิพย์ แก้วผอม จนท.ปค.ปง. ระโนด สงขลา
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62 น.ส. กชพรรณ แซ่จู จนท.ปค.ปง. ทปจ. สตูล
63 น.ส. สุมณฑา กัณหา จนท.ปค. ทปค.จ. สมุทรปราการ
64 นาย เสกสรรค์ สาตร์แย้ม จนท.ปค.ปง. บางคนที สมุทรสงคราม
65 นาง สิริมาศ ทรัพย์สนอง จนท.ปค.ปง. บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
66 นาย อนันต์ สุวรักษ์ จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. สระแก้ว
67 นาย สุรชา ประกอบแก้ว พนักงานราชการ บางระจัน สิงห์บุรี
68 นาง กชพรรณ บัวเพ็ง จนท.ปค.ปง. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
69 น.ส. สกาวรี งามอักษร จนท.ปค.ปง. สามชุก สุพรรณบุรี
70 นาย อรรถพงค์ คชศักด์ิ จนท.ปค.ปง. ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
71 นาย วินัย วรสาร จนท.ปค.ปง. โนนนารายณ์ สุรินทร์
72 น.ส. พิมพ์ณดา พิมพ์พันธ์ จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. หนองคาย
73 นาย ทินกร ยอดคีรี พนักงานราชการ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
74 น.ส. สุดาวัลย์ โพธ์ิทอง จนท.ปค.ปง. อ่างทอง
75 นาง สุดารัตน์ ชานนท์ จนท.ปค.ชง. ชานุมาน อ านาจเจริญ
76 น.ส. สุวิชญา ประสานศักด์ิ พนักงานราชการ เพ็ญ อุดรธานี
77 นาย ศุภมงคล ทาสี จนท.ปค.ปง. ท่าปลา อุตรดิตถ์
78 น.ส. หน่ึงฤทัย จันทิมี จนท.ปค.ปง. ทปค.จ. อุทัยธานี
79 ว่าท่ี ร.ต.หญิง เกษมณี จันทะเกษ จนท.ปค. นาจะหลวย อุบลราชธานี
80 น.ส. ปุณภัสสร อ่ ากลัด จนท.ปค. เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


