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เร่ือง การเขา้รบัประกาศนยีบตัรหลกัสตูรนายอำเภอ รุ่นท่ี ๗๓ และรุ่นท่ี ๗๔ 
เรยีน ผูว้า่ราฃการจงัหวดั ทกุจังหวัด
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. รายชือ่ผูเ้ขา้รบัประกาศนยีบตัรฯ จำนวน ๑ ชุด

๒. กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ
ตามทีว่ทิยาลยัการปกครอง ไดจ้ดัการศกึษาอบรมหลกัสตูรนายอำเภอรุน่ที ่๗๓ และรุ่นท่ี ๗๔ 

รวมท้ังส้ิน ๒๐๖ คน ระหว่างวันท่ี ๔ พฤษภาคม - ๒ ตุลาคม ๒๔๔๘ ณ วิทยาลัยการปกครอง อำ๓ อธัญบุรี 
จังหวัดปทมุธาน ี น้ัน

วทิยาลยัการปกครองจงึขอใหจ้งัหวดัแจง้ขา้ราชการผูส้ำเรจ็การศกึษาอบรมหลกัสตูรดงักลา่ว 
เขา้รบัประกาศนยีบตัรพรอ้มกบัผูส้ำเรจ็การศกึษาอบรมหลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี ๖๔ และรุ่นท่ี ๖๔ 
จากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ในวันจันทร์ท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๔๔๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม 
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย วทิยาลยัการปกครอง อำเภอธญับรุ ี จังหวัดปทุมธาน ี โดยผูเ้ขา้รับประกาศนยีบตัร 
จะต้องรายงานตัว ภายในเวลา ๐๘.๓๐น. ณโรงเรียนนายอำ๓อ หรือโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง ตามทีเ่คยเขา้ 
รชัการอบรมในหลกัสตูรดงักลา่ว รายละเอยีดตามเอกสารทีล่ง่มาพรอ้มนี้

อน่ึง ใหเ้บกิคา่เบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะจากหนว่ยงานตน้สงักดั
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดำเนนิการตอ่ไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายผะอบ บนิสะอาด)
รองอธกิารวทิยาลยัการปกครอง รกัษาราชการแทน 

อธกิารวทิยาลยัการปกครอง

ฝ่ายประสานการผีเกอบรม 
โทร./โทรสาร ๐ ๒๔๗๗ ๔๔๐๖
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ลปค. และ หน.กพร.
ตามที ่ วปค. ไดจ้ดัการศึกษาอบรมหลกัสตูร นอ.รุ่นท่ี ๗๓ และรุ่นท่ี ๗๔ รวมทังสิน ๒๐๖ คน 

ระหว่างวันที ่ ๔ พฤษภาคม - ๒ ตลุาคม ๒๔๕๘ ณ วปค. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี น้ัน
วปค. จงึขอใหส้ำนกั/กอง แจง้ขา้ราชการผูส้ำเรจ็การศกึษาอบรมหลกัสตูรดงักลา่วทงั ๒ รุ่น 

เขา้รบัประกาศนยีบตัรพรอ้มกบัผูส้ำเรจ็การศกึษาอบรมหลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี ๖๔ และรุ่นท่ี ๖๔ 
จากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ในวันจันทร์ท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๔๔๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 
๑๐๐ ปี มหาดไทย วทิยาลยัการปกครอง อำเภอธญับรุ ี จังหวัดปทุมธานี โดยผูเ้ขา้รบัประกาศนยีบตัรจะตอ้ง 
รายงานตวั ภายในเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ รร.นอ. หรือ รร.ปค. วปค. อ.ธัญบุรี จ.ปทมุธาน ี ตามทีเ่คยเขา้รบั 
การอบรมในหลกัสตูรดงักลา่ว รายละเอยีดตามเอกสารทีส่ง่มาพรอ้มนี ้ ท ัง้น ีใ้หเ้บกิคา่เบ ีย้เลยีง คา่พาหนะ 
ในการเดินทางไป - กลับ จากหนว่ยงานตน้สงักดั

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดำเนนิการตอ่ไป

(นายผะอบ บินสะอาด) 
ร.อธ.วปค.รกท.

อธ.วปค.



รายขื่อผู้เข้ารับประกาศนียบัตรหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นท่ี ๗๓

ลำด บั ข ือ่  - สกลุ ตำแห น ง่

๑ นางกซนัฑ พฒนะวิขัย จพง.ปค. ชำนาญการ สน.มน. ปค.
๒ นายกฤษฎา โพธ,ขัย จพง.ปค. ชำนาญการ อ.หนองหิน จ.เลย
๓ นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว จพง.ปค. ชำนาญการ สน.สก. ปค.
(SL นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
๕ นายกิตติไกร ธีเปากเพราะ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
๖ นายเกรียงไกร บึญญาพงศธร นวผ. ชำนาญการ วซ. ปค.
๗ นายเกรียงศักดึ๋ มิตรประกอบโชค จพง.ปค. ชำนาญการ สน.มน. ปค.
๘ นายเกียรติศักดิ้ หอมเย็นใจ นก. ชำนาญการ ทปค. จ.ปทุมธานี
๙ นายโกเมณ ฃาลี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

๑๐ นายคณินทร์ เปรมศรี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เกาะสีขัง จ.ชลบุรี
๑๑ นายคเณศวร เกษอินทร์ นักการข่าว ชำนาญการ สน.มน. ปค.
๑๒ นายเครือณรงค์ พงษรื่น จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เมืองๆ จ.สุพรรณบุรี
๑๓ นายจักรพงษ์ พันธุโชติ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.บันดังสตา จ.ยะลา
๑(ริ̂ นายจิระชาติ ขื่อตระกูล จพง.ปค. ชำนาญการ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
๑๕ นายขัซวาลย์ ทองชน จพง.ปค. ชำนาญการ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
๑๖ นายขัย อ้นถาวร จพง.ปค. ชำนาญการ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๗ นายขัยพล โรจนวิสิฐ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
๑ Gs นายชาญขัย คมานิคม จพง.ปค. ชำนาญการ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
๑๙ นายชิน ศิริวรรณดี จพง.ปค. ชำนาญการ สน.มน. ปค.
๒๐ นายชินกร แก่นคง จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.ขอนแก่น
๒๑ นายชูศักดี้ จตุพิธพรจันทร์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
๒๒ นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒๓ นายณรงค์ หนูเนียม จพง.ปค. ชำนาญการ อ.นาโยง จ.ตรัง
๒๔ นายณัฏฐ์กร บุญโรภาคย์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.สายบุรี จ.'ปีตตานี
๒๕ นายตวงอัฐ บุตรวิชา จพง.ปค. ชำนาญการ อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์
๒๖ นายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินรุ่
๒๗ นายถาวร บุญศรี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
๒๘ นายธวัช พรมโสภา จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
๒๙ นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล จพง.ปค. ชำนาญการ จ.สมุทรสาคร
๓๐ นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.สตล
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๓๑ นายนที พรมภักดี นกข. ชำนาญการ สน.มน. ปค.
๓๒ ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ คุภกิจโกศล จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.เขียงราย
๓๓ นายนาวิน ลังฆมาตร จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
๓๔ นาอบูรดี อับดุลราริม จพง.ปค. ชำนาญการ อ.โคกโพธ๋ึ จ.ป้ตตานี
๓๕ นายบดินทร์ เทียมภักดี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.พาน จ.เขียงราย
๓๖ นายบรรลือ เรืองสงค์ นก. ชำนาญการ ทปค. จ.เพชรบูรณ์
๓๗ นายบรรลือศักดี้ งามงอน จพง.ปค. ชำนาญการ จ.เพชรบูรณ์
๓๘ ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว จพง.ปค. ชำนาญการ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
๓๙ นางสาวปณิดา ณัฐประสิทธี้กุล นจท. ชำนาญการ สล.ปค.
๔๐ นายประเชิญ สมองดี จพง.ปค. ชำนาญการ สน.บท. ปค.
๔๑ พันจ่าเอก ประพิศ ญาณปีญญา จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เมืองฯ จ.ระยอง
๔๒ นายปรัตรวีร์ วิจบ จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.ปราจีนบุรี
๔๓ นายปรีชา มณีสร้อย จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.นครพนม
(ริ̂ (ริ̂ นายปรีดา บุญประคอง จพง.ปค. ชำนาญการ อ.บางนํ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
๔๕ นางพงษ์อุมา โพธิ้กะต้น จพง.ปค. ชำนาญการ อ.หนองโดน จ.สระบุรี
๔๖ นายพนมพร ตุ้ยกาศ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เมืองๆ จ.ลำปาง
๔๗ นายพรหมเทพ ไชยมณี จพง.ปค. ชำนาญการ จ.ปิตตานี
๔๘ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง นทบ.ชำนาญการพิเศษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔๙ นายพีระศักดึ๋ ธีรบดี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.หางดง จ.เขียงใหม่
๕๐ นายพีระศักดึ๋ สน่ันเคร่ือง จพง.ที่ดินชำนาญการ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
๕๑ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นจท. ชำนาญการ สป.มท.
๕๒ นายพูลศักดึ๋ โสภณปทุมรักษ์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
๕๓ นายไพศาล ช่อผกา จพง.ปค. ชำนาญการ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
๕๔ นายภัทร''นนท์ บุญมานัด จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.อุบลราชธานี
๕๕ นายภาคภูมิ ภูมี นวผ. ชำนาญการ วข. ปค.
๕๖ นายภูวดล เรืองอนันต์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
๕๗ นายยุทธนา แรกข้ึน นก. ชำนาญการ ทปค. จ.อ่างทอง
๕๘ นายวัชรินทร์ รื่นถวิล จพง.ปค. ชำนาญการ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
๕๙ นายวันชัย เกตุแก้ว จพง.ปค. ชำนาญการ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
๖๐ นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร จพง.ปค. ชำนาญการ อ.บ้านตาชุน จ.สุราษฎร์ธานี
๖๑ นายวิทยา สันติกุล จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
๖๒ นายวีรยุทธ ขนุนนิล จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.สุราษฎร์ธานี
๖๓ นายวีรศักดิ้ บัวศรี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
๖๔ นายวีระพรรณ สุฃะวัลสิ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ถํ้าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช



๖๕ นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นจท. ชำนาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๖๖ นายแวละมะแอ เจ๊ะหะ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
๖๗ นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นจท.ชำนาญการ สล.ปค.
qDCj นายสถิต คำลาเลี้ยง จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค.หนองบัวลำภู
๖๙ นายสมานมิตร มิมาซา จพง.ปค. ชำนาญการ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๗๐ นายสมเกียรติ ขื่นอยู่ นก. ชำนาญการ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
๗๑ นายสมเกียรติ อาจสังข์ จพง.ปค.. ชำนาญการ อ.สองแคว จ.น่าน
๗๒ นายสมควร ใจซ่ือ จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.หนองคาย
๗๓ นายสมควร ปล้องอ่อน จพง.ปค. ชำนาญการ อ.กงหรา จ.พัทลุง
๗๔ นายสมชาย วุฒิชัยกุล นก. ชำนาญการ สน.ปท. ปค.
๗๕ นายสมนึก ธูปหอม จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
๗๖ ว่าที่ร้อยตรี สมนึก ภู่ห้อย จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
๗๗ นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
๗๘ ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน่ สุดคล้าย จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.ชอนแก่น
๗๙ นายสมศักดิ้ เอี่ยมพานิชกุล จพง.ปค. ชำนาญการ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
๘๐ นายสมัคร สีหมอก จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค.จ.อ่างทอง
£9(9) นายสันติ บูญรอด จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
๘๒ นายสานิตย์ ศรีทวี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
๘๓ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ จพง.ปค. ชำนาญการ สน.มน. ปค.
๘๔ นายสาโรช ภัทรชานนท์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
๘๕ นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
๘๖ นายสุจินต์ งามฉวีพันธ์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
๘๗ นายสุวัฒน์ สัญวงษ์ จพง.ปค. ชำนาญการ สน.ปท. ปค.
C9C9 นายสุโสฬส พ่ึงบุญ นทบ. ชำนาญการ วปค.
๘๙ นายเสกสรร กล่ินพูน จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.เพชรบูรณ์
๙๐ นายเสรี กลั่นเทศ จพง.ปค. ชำนาญการ สน.สก. ปค.
๙๑ นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จพง.ปค. ชำนาญการ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
๙๒ นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ จพง.ปค. ชำนาญการ สน.สก. ปค.
๙๓ ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย ศรีเมือง นวผ. ชำนาญการ วซ. ปค.
๙๔ นายอภินันต์ สุวรรณโด จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เชียงคาน จ.เลย
๙๕ นางสาวอรวรรณ มีใหม่ นจท. ชำนาญการ สล.ปค.
๙๖ นายอุดม อยู่อินไกร จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.เชียงราย
๙๗ ว่าที่ ร.ต. เอกวัฒนา คงคาน้อย จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร
๙๘ นางเอมอร วิเชียรชิต จพง.ปค. ชำนาญการ สน.สก. ปค.
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ตำแหน่ง
๑ นาย กรกฏ บุญญามิ่ง จพง.ปค. ชำนาญการ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
๒ นาย กฤซณัทท พลรัตน์ จพง.ปค. ชำนาญการ สน.บท. ปค.
๓ นาย กฤษฎึ๋ โสมปิดทุม จพง.ปค. ชำนาญการ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
(SL นาย กันตภณ สุขสงค์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ปากพลี จ.นครนายก
๕ นาย กิติภูมิขัย วงศ์สนิท จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
๖ นาย ขจิตเวช แก้วน้อย จพง.ปค. ชำนาญการ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
๗ นาย คเณศ คำนนท์ จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.แพร่
๘ นาย จรัญ ยะม่อนแก้ว จพง.ปค. ชำนาญการ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
๙ นาย จิรัฏฐไขย จี่พิมาย จพง.ปค. ชำนาญการ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

๑๐ นาย จิรศักดี้ ติณสุวรรณ จพง.ปค. ชำนาญการ สน.มน. ปค.
(ร ิ)(9) นาย ฉัตรกุล ราชพรหมมา จพง.ปค. ชำนาญการ อ.นาแห้ว จ.เลย
๑๒ นาย ซยพล อินทรสุภา นก. ชำนาญการ ทปค. จ.นครนายก
๑๓ นางสาว ข่อทิพ สาคิริ,นทร์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
๑๔ นาย ขัซขัย ลิ้มภักดี นก. ชำนาญการ ทปค. จ.จันทบุรี
6 )  (SL นาย ขัซวาล ก้านจักร จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.ขอนแก่น
๑๖ นาย ชาญ จดคง จพง.ปค. ชำนาญการ สน.มน. ปค.
๑๗ พ.อ.ต. ชินนาอาซว์ รสิอัครศักดึ๋ จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.นนทบุรี
6) นาย ชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา จพง.ปค. ชำนาญการ สน.สก. ปค.
๑๔ นาย ณฐกร ภัทรวนนท์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
๒๐ นาง ณิรดา พรมสุวรรณ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.,นํ้า1ปาด จ.อุตรดิตถ์
๒๑ นาย ดุสิต สิงห์คีรี นปชส. ชำนาญการ จ.อุบลราชธานี
๒๒ นาย ตระกูล หนูนิล จพง.ปค. ชำนาญการ ศอบต. ปค.
๒๓ นาย ทินพล เฉสิมวสุธา จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.สิงห์บุรี
๒๔ นาย ธงขัย บุตรวงษ์ จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.เชียงใหม่
๒๔ นาย ธนกร ขันซ้าย จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
๒๖ นาย ธนัท ชายทวีป จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ป่าตั๊ว จ.ยโสธร
๒๗ นาย ธนากร ชูจิตต์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
๒๘ นาย ธีระยุทธ นาวีเดล นจท. ชำนาญการ ศปก.มท.
๒๙ นาย นพ ชูศร ผอ.สนป. กทม.
๓๐ นาย นพดล คิริ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.วังยาง จ.นครพนม
๓๑ นาย นพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นก. ชำนาญการ ทปค. จ.พะเยา
๒ าย นภเดช เกลียวคิริกุล จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.นนทบุรี
๓๓ นาย นวพล นวกุลพันธ์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
—  ๆทผ นิก*=» จภรนจสิ๓ร จพง ๆ เด ชำนาถเการ ดไท?แจริทเ จ.?/Lสธร

๓๔ นาย       นิกร                  ทองจิต

๓๕                   นาย              นิติปกรณ์                     แสงสุวรรณ                                  จพง.ปค.ชาํนาญการ ชรก.สป.มท.       
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๓๖ นาย นิติพัฒน์ ขอดทอง จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ด่านชุนทด จ.นครราฃสีมา
๓๗ นาย บุญญาฤทธี้ เยี่ยมยอด จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เมืองฯ จ.กาฬสินธ์
๓๘ นาย บุญเลิศ เนตรขำ นทบ. ชำนาญการ วปค.
๓๙ นาย ประคอง ก๊วยเจริญ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
๔0 นาย ประพันธ์ สว่างศรี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
(5̂(5) นาย ประยูร จันทร์สุข นก. ชำนาญการ ทปค. จ.พิษณุโลก
๔๒ นาย ประสิทธี้ เรืองงาม จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เขียงคาน จ.เลย
๔๓ นาย ประลิทธิ้ ฤทธ๋ึมหา นก. ชำนาญการ ทปค. จ.หนองคาย
๔๔ นาย ปรัตถกร บุสาวรรณกร จพง.ปค. ชำนาญการ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
๔๔ นาย ปีตานนท์ ปีญญา จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เขียงยีน จ.มหาสารคาม
๔๖ นาย ปิยะขาย ศรีบุรินทร์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ภูเรือ จ.เลย
๔๗ นาย พงศ์ศักดี้ กีรติกรพิสุทธ้ี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ข้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
๔๘ นาย พลกฤษ เรืองสุกใส จพง.ปค. ชำนาญการ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
๔๙ นาย พันธ์ขาย กาญจนมา จพง.ปค. ชำนาญการ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
๔๐ นาย พัสกร ธนแสนไทย จพง.ปค. ชำนาญการ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
d̂ (9) นาย พิรุณโรจน์ นาคดนตรี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.กระทุ่มแบน จ.จ.สมุทรสาคร
๔๒ นาย พีรพัฒน์ เงินเจริญ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เมืองฯ จ.สตูล
๔๓ นาย ภัทรพล ผัดดวงธรรม จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.ลำพูน
๔๔ นาย มานิต บริพันธ์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.สะเดา จ.สงขลา
๔๔ นาย มาหะมะยากี หะยีมะ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
๔๖ นาย ยุทธนา ศรีนวลดี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.หนองนัวแดง จ.ชัยภูมิ
๔๗ นาง ยุพิน ภัทรกุลพงศ์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เมืองฯ จ.ยโสธร
๔๘ นาง รัตนา มนัสเมธี จพง.ปค. ชำนาญการ สน.ปท. ปค.
๔๙ พ.จ.อ. ราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ไม้แก่น จ.ปีตตานี
๖๐ ว่าที่ ร.ต. เรวัต เครือบุดดีมหาโชค จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เมืองๆ จ.สุรินทร์
๖๑ นาย วรจักร สถาพรภิญโญ จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.ชลบุรี
๖๒ นาย วรรธน ์ ฉายอภิรักษ์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
๖๓ นาย วรรลพ วลัยศรี นก. ชำนาญการ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. จ.ขอนแก่น
๖๔ นาย วรุตม์ วิศิษฏ์ศิลปี นทบ. ชำนาญการ วปค.
๖๔ นางสาว วันเพ็ญ หาญเสมอ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
๖๖ นาย วิชิต อ่อนทองอิน นวผ. ชำนาญการพิเศษ คอบต. ปค.
๖๗ นาย วินัย ดินแดง จพง.ปค. ชำนาญการ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
๖๘ นาย วินิจ เทพนิต จพง.ปค. ชำนาญการ อ.นาหม่อม จ.สงขลา
๖๙ นาย วิระชัย ชุมแก้ว จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.สุราษฎร์ธานี
๗๐ นางสาว วิไลลักษณ์ เรืองผล จพง.ปค. ชำนาญการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๗๑ ว่าที่ ร.ต. ศรายุทธ เจียรมาศ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ยะรัง จ.ปีตตานี
๗๒      วา่ที� ร.ต.   ศราวธุ              กรจิระเจริญ                นทบ.ชาํนาญการ กจ.ปค.
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๗๓ นาย ศราวุธ ทรงโฉม จพง.ปค. ขำนาญการ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
๗๔ นาย ศิลปขัย ประเสริฐศรี จพง.ปค. ขำนาญการ ทปค. จ.อุบลราขธานี
๗๔ นาย ศิวัฃฐ์ ระวังกุล จพง.ปค. ขำนาญการ อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต
๗๖ นาย สมพงษ์ ทองหนนุ้ย จพง.ปค. ขำนาญการ อ.เขาค้อ จ.เพขรบูรณ์
๗๗ นาย สมภพ มุกดาสนิท จพง.ปค. ขำนาญการ อ.สูงเนิน จ.นครราฃสีมา
๗๘ นาย สมโภชน์ ทองชู จพง.ปค. ขำนาญการ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
๗๙ นาย สมยศ เกษสุวรรณ จพง.ปค. ขำนาญการ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
๘๐ นาย สมยศ สุจริตธนารักษ์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราข
Co (5) นาย สมศักดึ๋ เกี้ยวเกิด จพง.ปค. ชำนาญการ อ.วซิรบารมี จ.พิจิตร
๘เอ นาย สมศักดี้ จุฑาวงศ์กุล จพง.ปค. ชำนาญการ สน.บท. ปค.
๘๓ นาย สมศักดี้ ทิพย์มณี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.เมืองฯ จ.ปีตตานี
๘๔ นาย สมศักดิ้ แสนอินทร์ จพง.ปค. ขำนาญการ อ.ไฃยวาน จ.อุดรธานี
๘๔ นางสาว สร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ นวผ. ขำนาญการ กพร. ปค.
Ca qD นาย สันทัศน์ รันดาเว นทบ. ชำนาญการ กจ. ปค.
๘๗ นาย สุกิจ มีพร้ิง จพง.ปค. ขำนาญการ ทปค. จ.สุราษฎร์ธานี
Co Co นาย สุโฃติ กาญจนกุล จพง.ปค. ขำนาญการ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
๘๙ นาย สุทัศน์ ขัยเทพ จพง.ปค. ขำนาญการ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
๙๐ นาง สุนีย์ อยู่สุข นก. ชำนาญการ ฑปค. จ.กาญจนบุรี
Ĝ(§) นาย สุรศักดิ้ วงศ์ต้ัง จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.อุตรดิตถ์
๙๒ นาย สุวัฒน์ เบ้าจังหาร จพง.ปค. ขำนาญการ ทปค. จ.ร้อยเอ็ด
๙๓ นาย สุวัฒน์ ศิริรัตตานนท์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.คลองลานอจ.กำแพงเพชร
๙๔ นาย เสกสรรศ์ สุขคุณ จพง.ปค. ชำนาญการ สป.มท.
๙๔ นาย อดุลย์ ถาวรกุล จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.ราชบุรี
๙๖ นาย อดุลย์ นามแสง จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.หนองคาย
๙๗ นาย อนุสรณ์ มณีเลิศ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
๙๘ นาย อภิศักดี้ แก้วสุขศรี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
๙๙ นาย อมร ชุมช่วย จพง.ปค. ชำนาญการ สน.อส. ปค.

๑๐๐ นาย อมร พรมสอน นก. ชำนาญการ สน.สก. ปค.
(9) 0(9) นาย อรุณ กอเข็ม จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ปากชม จ.เลย
๑๐๒ นาง อ้อมอารีย์ ยี่วาศรี จพง.ปค. ชำนาญการ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ
๑๐๓ นางสาว อ้อยใจ คำบุญเรือง จพง.ปค. ชำนาญการ ทปค. จ.ชัยภูมิ
(9)0(5̂ นาย อัครพล จิตต์สุภาพ นก. ชำนาญการ ทปค. จ.ชุมพร
๑๐๔ นางสาว อัญชลี อุทัย จพง.ปค. ชำนาญการ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๑๐๖ นาย อารุช เอมโอฐ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.โพธาราม จ.ราขบุรี
๑๐๗ นาย อำนวย เจียร'ววัฒน'วงศ์ จพง.ปค. ชำนาญการ อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา
(5)OC0 นาย อิทธิพล สุยะลา จพง.ปค. ชำนาญการ อ.ปีกธงขัย จ.นครราชสีมา




