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1     นายสุกรี     พรมนิกร วท.อุบล 
 2    นายกมล     สมภักด ี วท.อยุธยา 
3     นายประสาร     อ่ิมอาดูล วท.สมุทรปราการ 
4     นายภิญโญ     เตงภู วก.วังไกรกังวล 
5     นายมงคล     ไชยเชษฐ วท.ฝาง 
6     นายธวัชชัย     พุมร้ิว วช.กําแพงเพชร 
7     นายสุชาต ิ    แตตระกูล วก.บางแกว 
8     นายพีระพงษ     เผือกเหลือง วท.ทุงสง 
9     นายสุวิทย     พรผดุงธรรม วท.ชุมพร 
10    นายกิตกรณ     วงชาร ี วก.ขอนแกน 
11    นายสุรศักดิ ์    ผาสุขรูป 
12    นายชูเกยีรติ     คีรี 
13    นายจิราย ุ    คีติสาร วท.กาญจนาภเิษกเชยีงราย 
14    นายบัญชา     สุวิทย วก.นวมินราชนิีแมฮองสอน 
15    วาที่รอยตรีณรงค     กญัญาสาย 
16    นายศิริชัย     เพยีรการ 
17    นายสุนทร     เล้ียวสกุล 
18   นายอรรณพ      ทาการ วช.นาน 
19   นายสิทธิไชย     สิงหมหาไชย 
20   นายเพิ่มศกัดิ ์    ทองแดง 
21   นายสนธยา     สุภิณโณ 
22   นายมงคล    หุนด ี
23   นายอภิชาติ     ปริเตนัง วท.คูเมือง 
24   นายวเิชียรชัย    ทองไชย วช.บานผือ 
25  นายธรรมนูญ     บุญปราการ วท.ชัยนาท 
26   วาที่ร.ต. บุญสง     นิเวศสวรรค วท.สตึก 



27    นายอนุชิต     ศฺริรัตน วก.แมสะเรียง 
28    นายรัฐพล     ใบทอง วช.ตาก 
29    นางสาวน้ําผ้ึง     จันทร วช.ปากทอ 
30    นายธีรพล     เทอดเกียรติชาติ วช.หัวไทร 
31   นายประสทิธิ์     หนูเตี้ย วท.ลพบุรี 
32   นายฮาซัน     มะยแีต 
33   นายทวีผล     แปงมณวีงศ 
34   นายทองจนัทร     ประทุมโฉม วช.อุดรธานี 
35   นายลโนทัย     เลงฉวน 
36   นายวฒันา     อารักษคุณากร 
37   นายธีรพล     แกวกุลบุญ วช.สวางแดนดิน 
38   นายสุรชาติ     ช่ืนพิชัย วช.สมุทรสงคราม 
39    นายอลงกรณ     เลิศปญญา วท.บุรีรัมย 
40    นายโกวทิย     เล่ือนแปน วก.กาญจนบุรี 
41   นายประยรู     ขาทิพย      วช.เพชรบูรณ 
42   นายวิทยา     พลศักดิ ์ วช.ศรีสะเกษ 
43   นายธงชัย     สายแวว วท.การตอเรืออยุธยา 
44   นายณรงคฤทธิ์     เขตตวงษ วก.นครปฐม 
45   นายสุรพงษ     พิมพอาจเอี่ยม วท.อุตรดิตร 
46   นายสมบตัิ     มุงเคน วก.แกงคอ 
47   นายวิทยา     ปราจันทร วก.บานตาก 
48   นายแสงศร     โสภารักษ วก.ศริบุญเรือง 
49   นายวฒุิพงษ     พิเลิศ วช.ลําปาง 
50   นายเฉลิมชัย     บุญทะวงศ วก.กาญจนาภิเษกหนองจอก 
51    นางรุงนภา     ศึกษากิจ วก.โพธ์ิทอง 
52    นายนภดล     ชัยนราทิพยพร วก.ปราณบุรี 
53    นายอดุลย     ชูบาล วก.เถิน 
54    นายประสิทธิ์     กุลวิโรจน วท.สมุทรปราการ 



55   นายอิทธิพล     เสือมวง วท.สิงหบุรี 
56   นายวิชัย     ช่ืนชาติ วท.ปราจีนบุรี 
57   นายพรมมินทร     พรศรี วก.ขอนแกน 
58   นายสุชาต ิ    สุทธิจิรพันธ 
59   นายจรัส      จุนเดน็ 
60   นายชวฒัน     วรรณงาม วท.พังงา 
61   นายสัญชัย     กางิน วท.แมสอด 
62   นายสวัสดิ์     ปาปะแต วท.พยัคฆภุมพิิสัย 
63  นายประเสริฐ     เพชรสิงห 
64  นายวีระศกัดิ ์    ชวนาพทิักษ วช.สกลนคร 
65  นายชัชวาลย     โคตะบุตร วก.เวียงเซียงรุง 
66  นายรุงเรือง     บุตราช วท.สัตหีบ 
67  นายทองคาํ     แกวสุข วท.สัตหีบ 
68   นายพนมไพร     ชวงจนั 
69   นายมรุต     พุทธรวี 
70  นายสนธยา     บังสุข วก.บําเหน็จณรงค 
71  นายพนมเกียรต ิ    นอยมาลา วท.ยโสธร 
72  นายจตุรพร     เทพสุวรรณ วช.เพชรบุรี 
73   นายเดชวขิัย     พิมพโคตร วท.อุตสาหกรรมการตอเรือ 
74   นายกุลดนัย     ศรีเบญจรัตน วท.ตราด 
75   นายกมล     สมภักด ี วท.อยุธยา 
76   นายบัญญัติ     ธุรานุช วก.ทาตูม 
77   นายจกัรกริช     โพธ์ิอุดม วก.ทาตูม 
78   วาที่ร.ต.ดสิุต     ช่ืนรวย 
79   นายสมศกัดิ ์    อามุตตาภรณ วท.ภูเก็ต 
80   นายสุธรรม     พวงมลิวลัย วท.จุฬาภรณ(ลาดขวาง) 
81   นายสุภาษติ     ดวนใหญ วท.ศรีสะเกษ 
82   นายสมภพ     เพชรภกัดี 



83   นายฉัตรชยั     โชติทอง 
84   นายอลงกรณ     ภูคงคา 
85   นายอํานาจ     ชนพิทักษ 
86   นายณรงค     หวังอัน 
87   นายสุเชฐ     สุวรรณทีป 
88  นายวนันวิตั     พรมสุวรรณ วช.ฉะเชิงเทรา 
89   นายสุธี     สุกิจธรรมกาญ วท.สุโขทัย 
90   นางนฤมล     กนกนาก วท.สุรนารี 
91   นายพิทกัษ     ถาวรวงษ 
92   นายสุกรี     พรมนิกร วท.อุบลราชธานี 
93   นายอภิชาติ     ปริเตนัง วท.คูเมือง 
94   นายจําลอง     ลังการพันธุ วท.พะเยา 
95   นายประสพศักดิ ์    เอี่ยมงาม 
96   นายศราวธุ     เถาะรอบ 
97   นายเชิดพงศ     จันทรวฒันกิจ วก.บางสะพาน 
98   นายประสาน     ภัทรประสงค 
99   วาที่ร.ต. เอกวิทย     หนหูวง 
100  นายกฤษฎา      สกุลวิโรจน วท.บูรพาปราจีน 
101   นายวานติย     แกวสวสัดิ์ วก.พระสมุทรเจดีย 
102   นายอดิเรก     ทิวัฒฑานนท วท.ราชบุรี 
103   นายอัฎฐพล     กาญจนเทพ วท.หาดใหญ 
104    นายกิตกรณ     วงชารี 
105    นายชัยพร     วงษตั้งมั้น วก.อูทอง 
106    นายมงคล     พูลโตนด วก.พิมาย 
108    นายศราวุธ     ชูชวย วก.สระบุรี 
109    นายเลิศชัย     เชียงศรี 
110    นายพิเศษ     ซอนกล่ิน วท.สุริทร 
111   นายสันติ     คร่ึงมี วท.สุริทร 



112   นายทองแท     พุมอยู วท.พิษณุโลก 
113    นายมนตรี     เตียวเจรญิพร วท.พิษณุโลก 
114    นายเฟอ     คิดกิ่ง วก.ปากชอง 
115    นายธนภัทร     เชียงทอง วท.โพธาราม 
116    นายประเสริฐ     แสงเดือน วท.กาญจนาภเิษกอุดร 
117    นายวิชิต     ระดมบุญ 
118    นายสุพรรพงษ     คูเจริญถาวร วช.ปราจีนบุรี 
 


