
ท่ี ต ำแหน่ง อ ำเภอ จังหวัด
1 น.ส. วรกร บุญรัตน์ จพง.ปค.ปก. เขาพนม กระบ่ี
2 น.ส. สุธิดา พลพงษา ปลัดอ าเภอปฏิบัติการ ไทรโยค กาญจนบุรี
3 นาย สุรชาติ แสงจันทร์ จพง.ปค.ปก. สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
4 น.ส. พัชรี ขาวดี จพง.ปค.ปก. พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
5 นาย กันต์ ราชวัตร จพง.ปค.ชก. เวียงเก่า ขอนแก่น
6 นาย สันติภาพ สมบูรณ์วรรณะ จพง.ปค.ปก. นายายอาม จันทบุรี
7 น.ส. รพีพรรณ เอกพงศ์ จพง.ปค.ปก. ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
8 นาย กิตติคุณ เช้ือแถว จพง.ปค.ปก. บ่อทอง ชลบุรี
9 น.ส. ศิริลักษณ์ ยอดด าเนิน จพง.ปค.ปก. สรรคบุรี ชัยนาท
10 นาย วิชาญ เพ็ชรโต ปลัดอ าเภอ ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
11 น.ส. ปรีหทัย บุญทอง จพง.ปค.ปก. หลังสวน ชุมพร
12 นาย จิรายุ แจ้งจันทร์ จพง.ปค.ปก. เชียงแสน เชียงราย
13 น.ส. วิมานทอง ชีพสุกใส จพง.ปค.ปก. แม่วาง เชียงใหม่
14 นาย พัชรากร อุทธาปา จพง.ปค.ปก. แม่แจ่ม เชียงใหม่
15 นาง กรรณิการ์ ล าพรหมสุข จพง.ปค.ปก. สิเกา ตรัง
16 น.ส. รักชนก มหาศักด์ิสวัสด์ิ จพง.ปค.ปก. เมืองตราด ตราด
17 นาย กีรติ กุศลรัตน์ จพง.ปค.ปก. อุ้มผาง ตาก
18 นาย วัชระ นุ่มนวล จพง.ปค.ปก. บ้านนา นครนายก
19 นาย ปิยณัฐ ตรงศิริ ปลัดอ าเภอปฏิบัติการ พุทธมณฑล นครปฐม
20 นาย เช่ียวชาญ กุลยะ จพง.ปค.ปก. ท่าอุเทน นครพนม
21 นาย คมชาญ สง่าศรี จพง.ปค.ปก. โนนแดง นครราชสีมา
22 น.ส. พรรณทิพย์ อุดม จพง.ปค.ปก. สีค้ิว นครราชสีมา
23 นาง สุภาวดี คงมนต์ จพง.ปค.ปก. พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
24 นาย วีรภัทร เวชมนัส จพง.ปค.ชก. ตากฟ้า นครสวรรค์
25 น.ส. วัชราภรณ์ เหมกุล จพง.ปค.ปก. บางใหญ่ นนทบุรี
26 นาง สุปราณี ใสบริสุทธ์ิ จพง.ปค.ชก. สุไหงโก-ลก นราธิวาส
27 นาย พันเลิศ ปราบสงคราม ปลัดอ าเภอ ท่าวังผา น่าน
28 นาย สุรัตน์ การบรรจง จพง.ปค.ปก. โซ่พิสัย บึงกาฬ
29 น.ส. ญาณินท์ สัมฤทธ์ิ จพง.ปค.ปก. ละหานทราย บุรีรัมย์
30 นาย ภานุมาศ ทนงชัย จพง.ปค.ปก. ช านิ บุรีรัมย์
31 นาย ธนกฤต เทียมทันวณิช จพง.ปค.ปก. ทปค.จว. ปทุมธานี
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32 น.ส. มณฑิตา ทองสมุทร จพง.ปค.ปก. ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
33 น.ส. กุลนันท์ มธุรัญญานนท์ จพง.ปค.ปก. กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
34 นาย ปานศักด์ิ ศิลป์ภูศักด์ิ จพง.ปค.ปก. สายบุรี ปัตตานี
35 น.ส. วารุณี กันทะวัง จพง.ปค.ปก. ทปค.จว. พระนครศรีอยุธยา
36 นาย พงษ์เทวิน ตันต้าว จพง.ปค.ปก. ดอกค าใต้ พะเยา
37 นาย ธีรพล ท าสวน จพง.ปค.ชก. เกาะยาว พังงา
38 นาย มุสตอฟา หมัดบินเฮด จพง.ปค.ชก. บางแก้ว พัทลุง
39 น.ส. สรัญธรณ์ บุตรชัย จพง.ปค.ปก. สามง่าม พิจิตร
40 น.ส. ศศิวิมล อันนา จพง.ปค.ปก. วัดโบสถ์ พิษณุโลก
41 น.ส. เสาวลักษณ์ ค าหว่าง ปลัดอ าเภอ แก่งกระจาน เพชรบุรี
42 น.ส. สาริณี นานุกุล จพง.ปค.ปก. ชนแดน เพชรบูรณ์
43 นาย สุรสิทธ์ิ ลอยลม จพง.ปค.ชก. เมืองแพร่ แพร่
44 น.ส. วรัชยา ประสิทธ์ิวรนันท์ จพง.ปค.ปก. เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
45 นาย เอกวัฒน์ จันทร จพง.ปค.ปก. เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
46 นาย รักษ์ตระการ ตระการสุข จพง.ปค.ชก. ทปค.จว. มุกดาหาร
47 นาย เทพทัตต์ คมขวัญเมือง จพง.ปค.ปก. แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
48 นาย กมลนันท์ ชัยภูมิ จพง.ปค.ปก. เลิงนกทา ยโสธร
49 นาย มโนพัศ หมู่วินิจกุล จพง.ปค.ปก. รามัน ยะลา
50 นาง ปุญญาภา วรโชติชัยเดช จพง.ปค.ชก. ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด
51 นาย ธนพล จิโสะ จพง.ปค.ปก. เมืองระนอง ระนอง
52 น.ส. อภิญญา วงค์ษา จพง.ปค.ปก. นิคมพัฒนา ระยอง
53 น.ส. จณิสตา อินทรสุวรรณโณ จพง.ปค.ปก. วัดเพลง ราชบุรี
54 น.ส. ยศกมล ช่วยบ ารุง จพง.ปค.ปก. บ้านหม่ี ลพบุรี
55 น.ส. ภคมน คัจจกุเนตร จพง.ปค.ปก. เมืองล าปาง ล าปาง
56 นาย ธนดล วิเศษทรานนท์ จพง.ปค.ปก. บ้านธิ ล าพูน
57 น.ส. พิจิกาญจน์ เดชะ ปลัดอ าเภอ เอราวัณ เลย
58 นาย เศกสรรค์ ขจรโมทย์ จพง.ปค.ปก. กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
59 น.ส. สุภรัตน์ ค ามี จพง.ปค.ปก. สว่างแดนดิน สกลนคร
60 นาย ณภัทร เก้าเอ้ียน จพง.ปค.ปก. กระแสสินธ์ุ สงขลา
61 นาย จตุพร นามบุตร จพง.ปค.ชก. เมืองสตูล สตูล
62 น.ส. ญาณตา รัตนคุณเลิศ ปลัดอ าเภอ พระประแดง สมุทรปราการ
63 นาย ศราวุธ ศิรินาวี จพง.ปค.ปก. บางคนที สมุทรสงคราม
64 น.ส. ปุณยนันท์ ทองอรุณ ปลัดอ าเภอช านาญการ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
65 น.ส. จิราวรรณ อารมคง จพง.ปค.ปก. โคกสูง สระแก้ว
66 พันจ่าเอก พงศกร ชูเถ่ือน จพง.ปค.ปก. วังม่วง สระบุรี
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67 นาย ณัชพล สังขะโต จพง.ปค.ปก. เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
68 นาย ปิยะวัฒน์ อินวรณ์ จพง.ปค.ปก. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
69 น.ส. สาวิตตรี กิจประกายมุข จพง.ปค.ปก. หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
70 นาย ณัฐวุฒิ ชุมทอง จพง.ปค.ชก. ไชยา สุราษฎร์ธานี
71 นาย นฎิศวร์ แยบดี จพง.ปค.ปก. เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
72 น.ส. ณัฐพร นามหนองปรือ จพง.ปค.ปก. เฝ้าไร่ หนองคาย
73 พ.อ.อ. ศุภศักด์ิ สุขรมย์ ปลัดอ าเภอปฏิบัติการ นากลาง หนองบัวล าภู
74 นาย ชินดนัย ประทีปโชติพร จพง.ปค.ปก. ไชโย อ่างทอง
75 น.ส. พัชรีญา บุญผ่อง จพง.ปค.ปก. พนา อ านาจเจริญ
76 นาย จีรายุทธ ริยะวงษ์ จพง.ปค.ปก. น้ าโสม อุดรธานี
77 น.ส. ธนาพร พรมเสน จพง.ปค.ปก. พิชัย อุตรดิตถ์
78 น.ส. จุฑามาศ สุวรรณคาม จพง.ปค.ปก. หนองฉาง อุทัยธานี
79 นาย สมบัติ หลุมทอง จพง.ปค.ปก. นาเยีย อุบลราชธานี
80 นาง วีนา เพ็ญพิมพ์ จพง.ปค.ปก. ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี


