
ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง จังหวดั เบอร์โทรศัพท์
1 นาย ศรณ์ รักรงค์ รกน.ป้องกัน กระบี่ 0639035409
2 นาย สุวิทย์ มากแก้ว จพง.ปค.ชก. กาญจนบุรี 034511326
3 ว่าทีร้่อยโท ก่อเกียรติ ทิง้แสน จพง.ปค.ปก. กาฬสินธุ์ 043812175
4 นาย รัชพงศ์ ศิริมี จพง.ปค.ชก. ก าแพงเพชร 055705056
5 นาย สัมภาษณ์ ศรีหงส์ ป้องกันจังหวัด ขอนแก่น
6 นาย ปกครอง บุญชูกุศล ป้องกันจังหวัด จันทบุรี 039312755
7 นาย สุพจน์ ตรีรัตนนุกูล จพง.ปค.ชก. ฉะเชิงเทรา 0639038427
8 นางสาว ภารดี เผือกโสภา จพง.ปค.ชก. ชลบุรี 0616086555
9 นาย เรวัติ อรุณชัย รกน.ป้องกัน ชัยนาท 056411234
10 นาย วิชัย พันธุภ์ักดี ผช.ป้องกัน ชัยภูมิ 044813264
11 จ.ส.ต. ฐิติวัชร บุญกิจ จพง.ปค.ชกพ. ชุมพร 077511998
12 นาย จรัญ ยะม่อนแก้ว ป้องกันจังหวัด เชียงราย 0818316039
13 นาย ชัชวาล พุทธโธ ป้องกันจังหวัด เชียงใหม่ 0818316184
14 นาย ไพโรจน์ ไกรทอง จพง.ปค.ชก. ตรัง 0639033241
15 นาย ประภัทร อรุณศิริสุข จพง.ปค.ชก. ตราด 0847521418
16 นาย วีรชน ค าแก้ว จพง.ปค.ชก. ตาก
17 นาย จิรศักด์ิ วรรณบวร จพง.ปค.ชก. นครนายก 037311282
18 นาย พิรุณโรจน์ นาคดนตรี ป้องกันจังหวัด นครปฐม 034340030
19 นาย ชินวัต ทองปรีชา จพง.ปค.ชกพ. นครพนม 042513360
20 นาย อนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม จพง.ปค.ชกพ. นครราชสีมา 044242102
21 นาย ตระกูล หนูนิล จพง.ปค.ชกพ. นครศรีธรรมราช 075353133
22 นาย วรรธน์ ฉายอภิรักษ์ จพง.ปค.ชกพ. นครสวรรค์ 056803614
23 พันจ่าอากาศตรี ชินนาอาชว์ รสิอัครศักด์ิ ป้องกันจังหวัด นนทบุรี 025774406
24 ว่าที ่ร.ต. นริศ กฤษ์ดี ป้องกันจังหวัด นราธิวาส 073642631
25 นาย สุจิต สุชาติ ป้องกันจังหวัด น่าน 054716410
26 นาย ธนะชัย เพชรสงฆ์ ป้องกันจังหวัด บึงกาฬ 0818597904
27 พันจ่าเอก ไชยยันต์ พาสว่าง จพง.ปค.ชก. บุรีรัมย์ 044666501
28 นาย วันลพ สนแก้ว จพง.ปค.ชก. ปทุมธานี 025816673
29 นาย วราวุธ ปธานะพานิช จพง.ปค.ชก. ประจวบคีรีขันธ์ 032603253
30 นาย สมใจ พุทธเสนา ป้องกันจังหวัด ปราจีนบุรี 037454010
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง จังหวดั เบอร์โทรศัพท์
31 นาย วิชิต อ่อนทองอิน จพง.ปค.ชกพ. ปัตตานี 073349517
32 นาย ภัทรชัย หาญวิศิษฎ์ ผช.ป้องกัน พระนครศรีอยุธยา 035336539
33 นาย สิโรตน์ ชมใจ จพง.ปค.ชก. พะเยา 054449627
34 นาย ธรรมเนียม บ ารุง รกน.ป้องกัน พังงา 0639035259
35 นาย ภูดิศ ชนะวรรณโณ ป้องกันจังหวัด พัทลุง 074615666
36 นาย บุญเลิศ ศิริษา ป้องกันจังหวัด พิจิตร 056611074
37 นาย ธราดล อภิจารี จพง.ปค.ชก. พิษณุโลก 055246442
38 นาย รณกร เผ่าวิจารณ์ จพง.ปค.ชกพ. เพชรบุรี
39 นาย เสกสรร กล่ินพูน ป้องกันจังหวัด เพชรบูรณ์ 056729761
40 นาย นิกร ยะกะจาย จพง.ปค.ชกพ. แพร่ 0811717349
41 นาย ศิวัชฐ์ ระวังกุล ป้องกันจังหวัด ภูเก็ต 076211102
42 นาย ฉลอง พึง่โคกสูง ป้องกันจังหวัด มหาสารคาม 0868639344
43 นาย วิโรจน์ สนธิกรณ์ จพง.ปค.ชก. มุกดาหาร 042611817
44 นาย วีรพงศ์ รัตนศรี จพง.ปค.ชก. แม่ฮ่องสอน 0894335699
45 นาย สุพิช สามารถ จพง.ปค.ชกพ. ยโสธร 0811721068
46 นาย ยืนยง คิดถูก จพง.ปค.ชก. ยะลา 073203919
47 นาย อภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ ป้องกันจังหวัด ร้อยเอ็ด 04351711
48 ว่าที ่ร.ต. ไพรัตน์ รุ่งเรือง จพง.ปค.ชก. ระนอง 077800144
49 นาย บุญส่ง ทรัพย์กุลชร ป้องกันจังหวัด ระยอง 0811721484
50 นาย อดุลย์ ถาวรกุล ป้องกันจังหวัด ราชบุรี 0639018228
51 นาย นภดล แก้วประกิจ จพง.ปค.ชก. ลพบุรี 036770009
52 นาย ประภาส อึ้งตระกูล ป้องกันจังหวัด ล าปาง 054265227
53 นาย ปรีชา สมชัย ป้องกันจังหวัด ล าพูน 0861969735
54 นาย สาคร ชาติช านิ จพง.ปค.ชก. เลย 042811774
55 นาย เทเวศร์ มีศรี ป้องกันจังหวัด ศรีสะเกษ 045612002
56 นาย จงรัก รักษายศ จพง.ปค.ชก. สกลนคร 042711461
57 นาย ชูศักด์ิ สระมุณี ป้องกันจังหวัด สงขลา 074311113
58 นาย ธีระพงษ์ คุ่มเค่ียม ป้องกันจังหวัด สตูล 074424371
59 นาย พัฒนะพงษ์ ทองใบ รกน.ป้องกัน สมุทรปราการ 023950114
60 นาย ภาสกร หวังไพโรจน์กิจ ป้องกันจังหวัด สมุทรสงคราม 034711027
61 นาย เจตน์ ดิษฐอุดม จพง.ปค.ปก. สมุทรสาคร 034427531
62 นาย สมยศ สระทอง จพง.ปค.ชก. สระแก้ว 037425116
63 นาย พันธุช์าย กาญจนมา จพง.ปค.ชกพ. สระบุรี 0811722622
64 นาย พลกฤษณ์ อารยะเกษม จพง.ปค.ชก. สิงห์บุรี 036507122
65 นาย ปรีชา หิระรัก จพง.ปค.ชก. สุโขทัย 055311096
66 นาย สุพล ภูมิฐานนท์ จพง.ปค.ชกพ. สุพรรณบุรี 035535380
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง จังหวดั เบอร์โทรศัพท์
67 นาย ไพบูลย์ ใจสมุทร ป้องกันจังหวัด สุราษฎร์ธานี 077272586
68 นาย ศรี ศรีพุทธรินทร์ ป้องกันจังหวัด สุรินทร์ 0818333028
69 นาย อดุลย์ นามแสง จพง.ปค.ชกพ. หนองคาย 0639040674
70 นาย สถิต ค าลาเล้ียง จพง.ปค.ชกพ. หนองบัวล าภู 042316693
71 นาย ทศพล สว่างศรี จพง.ปค.ปก. อ่างทอง 035614832
72 นาย สราวุธ นามสีลี จพง.ปค.ชก. อ านาจเจริญ 045523003
73 ว่าทีร้่อยตรี พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ จพง.ปค.ชก. อุดรธานี 042247319
74 นาย สุรศักด์ิ วงศ์ต้ัง จพง.ปค.ชกพ. อุตรดิตถ์ 0896723809
75 เรือตรี วิทยา เกล้าวิกรณ์ ป้องกันจังหวัด อุทัยธานี 0818333081
76 นาง ทิพย์วรรณ บุพพาศิรกุล ป้องกันจังหวัด อุบลราชธานี


