
หมายถงึ เอกสารสง่ ถกูตอ้ง

หมายถงึ ไมม่เีอกสารนัน้ หรอื เอกสารนัน้ไมถ่กูตอ้ง

หมายถงึ วทิยากรแกนน าสง่เอกสาร หลักฐานของผูบ้ังคับบัญชา



ท่ี เลขวุฒิบัตร จังหวัด ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วุฒิบัตร แบบรำยงำน ค ำส่ัง ค ำส่ังโยกย้ำย (ถ้ำมี) รูปภำพ (ถ้ำมี) ย้ำยไป หมำยเหตุ

1 ลส.จอส. กบ 02/01 กระบ่ี นาย เทวัน พอใจ
2 ลส.จอส. กบ 02/02 กระบ่ี นาย พิน นิลบวร
3 ลส.จอส. กบ 02/03 กระบ่ี นาย กิตติ วิชัยดิษฐ
4 ลส.จอส. กบ 02/04 กระบ่ี นาย ไพรี หมวดคง
5 ลส.จอส. กบ 02/05 กระบ่ี นาย ธีรพงษ์ ดวงแก้ว
6 ลส.จอส. กบ 02/06 กระบ่ี นาย มนูญ เศษแอ
7 ลส.จอส. กท 02/01 กรุงเทพ นาย ย่ิงยง บุญยศ
8 ลส.จอส. กท 02/02 กรุงเทพ นาย พิจักษณ์ ชาวงษ์
9 ลส.จอส. กท 02/03 กรุงเทพ ว่าท่ีร้อยตรี สุเมธ สุจริยวงศ์
10 ลส.จอส. กท 02/04 กรุงเทพ นาย ชัยวัฒน์ ศรีวัฒนา
11 ลส.จอส. กท 02/05 กรุงเทพ นาย ชาญวิทย์ พวงมาเทศ
12 ลส.จอส. กท 02/06 กรุงเทพ นาย ณรงค์ เฉียงลิบ
13 ลส.จอส. กท 02/07 กรุงเทพ นาย ประทีป สว่างประทีป
14 ลส.จอส. กท 02/08 กรุงเทพ นาย ปราโมทย์ อักษรหร่ัง
15 ลส.จอส. กท 02/09 กรุงเทพ นาย ภิรมย์ศักด์ิ กิจพัฒนาสมบัติ
16 ลส.จอส. กท 02/10 กรุงเทพ นาย วัฒนา บุญญาลัย
17 ลส.จอส. กท 02/11 กรุงเทพ นาย วินัย ผลแรก
18 ลส.จอส. กท 02/12 กรุงเทพ นาย สุเมธ นาคน้อย
19 ลส.จอส. กท 02/13 กรุงเทพ นาย อุดม คชพงษ์
20 ลส.จอส. กท 02/14 กรุงเทพ นาย วิรัตน์ ตรงแก้ว
21 ลส.จอส. กท 02/15 กรุงเทพ นาย กฤดรักษ์ ปฐมฐานะกุล
22 ลส.จอส. กท 02/16 กรุงเทพ นาย กิตติคุณ ชารีแสน
23 ลส.จอส. กท 02/17 กรุงเทพ นาย รัฐพงษ์ รัฐสมุทร
24 ลส.จอส. กท 02/18 กรุงเทพ นางสาว รัสรินทร์ รวงผ้ึงวีระโชติ
25 ลส.จอส. กท 02/19 กรุงเทพ นาย อนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี
26 ลส.จอส. กท 02/20 กรุงเทพ นางสาว กันต์ลภัส อชิรปัญญานันท์
27 ลส.จอส. กจ 02/01 กาญจนบุรี ดร. สมหมาย เทียนสมใจ
28 ลส.จอส. กจ 02/02 กาญจนบุรี ว่าท่ีร้อยเอก พรเนตร  ศรีทอง
29 ลส.จอส. กจ 02/03 กาญจนบุรี นาย สุภีร์  สีพาย
30 ลส.จอส. กจ 02/04 กาญจนบุรี นาง เสาวณี  กิตติรักษ์วรากร
31 ลส.จอส. กจ 02/05 กาญจนบุรี นาย ณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล
32 ลส.จอส. กจ 02/06 กาญจนบุรี นาย จีระ ศรีสุขใส
33 ลส.จอส. กจ 02/07 กาญจนบุรี ว่าท่ีร้อยตรี สุรสิทธ์ิ  ถิตย์สมบูรณ์
34 ลส.จอส. กจ 02/08 กาญจนบุรี นาย ศุภภัทร  สาดา
35 ลส.จอส. กจ 02/09 กาญจนบุรี ว่าท่ีร้อยเอก เมธี ทองรอด
36 ลส.จอส. กจ 02/10 กาญจนบุรี นาย ประกิจ แฟมไธสง
37 ลส.จอส. กจ 02/11 กาญจนบุรี นาย พีรฉัตร  น้อยเคียง
38 ลส.จอส. กจ 02/12 กาญจนบุรี นาย ลิขิต  โคกแก้ว
39 ลส.จอส. กจ 02/13 กาญจนบุรี นาย สุภชัย   ปุริสาย  
40 ลส.จอส. กจ 02/14 กาญจนบุรี นาย วีระพงษ์  มะโนขันธ์ุ

ลส.จอส.9 (คร้ังท่ี 1/2/3)

ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนวิทยำกรแกนน ำ ประจ ำวันท่ี 20 กรกฏำคม 2565
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41 ลส.จอส. กจ 02/15 กาญจนบุรี นาย พลาดิศัย  โพธิจันทร์
42 ลส.จอส. กจ 02/16 กาญจนบุรี นางสาว สุธันย์ชนก  ทรัพย์ย้อย
43 ลส.จอส. กจ 02/17 กาญจนบุรี ว่าท่ีร้อยตรี สุริยัน  จันทรา
44 ลส.จอส. กจ 02/18 กาญจนบุรี นางสาว ลัดดาวัลย์  เอกจิต
45 ลส.จอส. กจ 02/19 กาญจนบุรี นาย ธนวิทยา  ต้นสาลี
46 ลส.จอส. กจ 02/20 กาญจนบุรี นางสาว จิราภา  วิชาชาญ
47 ลส.จอส. กส 02/01 กาฬสินธ์ุ นาย อดุลย์ ภูปล้ืม
48 ลส.จอส. กส 02/02 กาฬสินธ์ุ นาย ดาวเรือง สิงหราช
49 ลส.จอส. กส 02/03 กาฬสินธ์ุ นาย เวียงชัย ราชฤทธ์ิ
50 ลส.จอส. กส 02/04 กาฬสินธ์ุ นาง สายใหม นันทศรี
51 ลส.จอส. กส 02/05 กาฬสินธ์ุ นาย ศิริรัตน์ ช่วยรักษา
52 ลส.จอส. กส 02/06 กาฬสินธ์ุ นาย ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
53 ลส.จอส. กส 02/07 กาฬสินธ์ุ นาย วรโชติ สินธุศิริ
54 ลส.จอส. กส 02/08 กาฬสินธ์ุ นาย จ านงค์ ก านาดี
55 ลส.จอส. กส 02/09 กาฬสินธ์ุ นาย สิทธิกร จ าปาอ่อน
56 ลส.จอส. กส 02/10 กาฬสินธ์ุ นาย บุญช่วย กุญชะโมรินทร์
57 ลส.จอส. กส 02/11 กาฬสินธ์ุ นาย สุรศักด์ิ ภูบัวเพชร
58 ลส.จอส. กส 02/12 กาฬสินธ์ุ นาย วิวัฒพงษ์ พัทโท
59 ลส.จอส. กส 02/13 กาฬสินธ์ุ นาย สมรศักด์ิ วันโนนาม
60 ลส.จอส. กส 02/14 กาฬสินธ์ุ นาย สุขสันต์ จุฑารัตน์
61 ลส.จอส. กส 02/15 กาฬสินธ์ุ นาย อานนท์ นนทวัน
62 ลส.จอส. กส 02/16 กาฬสินธ์ุ นาย เด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
63 ลส.จอส. กส 02/17 กาฬสินธ์ุ นาง กุสุมาวดี พลเรืองทอง
64 ลส.จอส. กส 02/18 กาฬสินธ์ุ นางสาว กนกพร ค าโสภา
65 ลส.จอส. กส 02/19 กาฬสินธ์ุ นาย ทรงรัตน์ ยุระตา
66 ลส.จอส. กส 02/20 กาฬสินธ์ุ นาย ชนะ สีพะนามน้อย
67 ลส.จอส. กพ 02/01 ก าแพงเพชร นาย รมย์ พะโยม 
68 ลส.จอส. กพ 02/02 ก าแพงเพชร นาย อร่าม ใจการุณ
69 ลส.จอส. กพ 02/03 ก าแพงเพชร นาย พีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์
70 ลส.จอส. กพ 02/04 ก าแพงเพชร นาย คงชนะ ปะมาคะเต
71 ลส.จอส. กพ 02/05 ก าแพงเพชร นาย ทวินทร์ อุดมสุข
72 ลส.จอส. กพ 02/06 ก าแพงเพชร นาย วิชาญกรณ์ พันธ์ุจันทร์ดี
73 ลส.จอส. กพ 02/07 ก าแพงเพชร นาย อภิศักด์ิ แก้วแต้ม
74 ลส.จอส. กพ 02/08 ก าแพงเพชร นาย จุมพล น้ าสังข์
75 ลส.จอส. กพ 02/09 ก าแพงเพชร นาย ภิญโญ เพ็งดา 
76 ลส.จอส. กพ 02/10 ก าแพงเพชร นาง พรทิพา พันธ์ุจันทร์ดี
77 ลส.จอส. กพ 02/11 ก าแพงเพชร นางสาว ประโรม พลาพล
78 ลส.จอส. กพ 02/12 ก าแพงเพชร นาย ณัฐปกรณ์ เอ่ียมแดง
79 ลส.จอส. กพ 02/13 ก าแพงเพชร นาย นัฐวุฒิ รัตนพันธ์
80 ลส.จอส. กพ 02/14 ก าแพงเพชร นาย ณรงค์ บุญเกิด
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81 ลส.จอส. กพ 02/15 ก าแพงเพชร นาย จักรภัทร ตุงค า
82 ลส.จอส. กพ 02/16 ก าแพงเพชร นาง อังคณา จาดด า
83 ลส.จอส. กพ 02/17 ก าแพงเพชร นาย ธนัชชา รวยอบกล่ิน
84 ลส.จอส. ขก 02/01 ขอนแก่น นาย บุญเย็น โหว่สงคราม
85 ลส.จอส. ขก 02/02 ขอนแก่น นาง ประภาภรณ์ ภูขาว
86 ลส.จอส. ขก 02/03 ขอนแก่น นาย สุภชัย จันปุ่ม
87 ลส.จอส. ขก 02/04 ขอนแก่น นาย กันตธี เน่ืองศรี
88 ลส.จอส. ขก 02/05 ขอนแก่น ว่าท่ีร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร
89 ลส.จอส. ขก 02/06 ขอนแก่น ว่าทีพันตรี ชัยส าราญ พิมณาคุณ
90 ลส.จอส. ขก 02/07 ขอนแก่น นางสาว นุรัต วรกฎ
91 ลส.จอส. ขก 02/08 ขอนแก่น นางสาว ประภาศิริ สมวงศ์ษา
92 ลส.จอส. ขก 02/09 ขอนแก่น นาย วินัย รุมฉิมพลี
93 ลส.จอส. ขก 02/10 ขอนแก่น นาย พัสกร ค าโคตร
94 ลส.จอส. ขก 02/11 ขอนแก่น นาย ทองสุก เกล้ียงพร้อม
95 ลส.จอส. ขก 02/12 ขอนแก่น นาย สุระพล  สอนเสนา
96 ลส.จอส. ขก 02/13 ขอนแก่น นาย สิทธิศักด์ิ ช าปฏิ
97 ลส.จอส. ขก 02/14 ขอนแก่น นาย ธีระ ไสโม้
98 ลส.จอส. ขก 02/15 ขอนแก่น นาย อภิชัย เสนาโยธี
99 ลส.จอส. ขก 02/16 ขอนแก่น นาย ธีรศักด์ิ ทองดี
100 ลส.จอส. ขก 02/17 ขอนแก่น นาย บัญชา เสนาคูณ
101 ลส.จอส. ขก 02/18 ขอนแก่น นาย วิโรจน์ ค้อไผ่
102 ลส.จอส. ขก 02/19 ขอนแก่น นาย สุเทพ ปาลสาร
103 ลส.จอส. ขก 02/20 ขอนแก่น นาย สุเนตร์ ทองโพธ์ิ
104 ลส.จอส. ขก 02/21 ขอนแก่น นางสาว จินตนา ภูจอมจิตร
105 ลส.จอส. ขก 02/22 ขอนแก่น นาง บุณยนุช บุญปัญญาวัฎ
106 ลส.จอส. จบ 02/01 จันทบุรี นาย วิโรจน์ ต่อติด
107 ลส.จอส. จบ 02/02 จันทบุรี นาย อังคารพิสุทธ์ สยามประโคน
108 ลส.จอส. จบ 02/03 จันทบุรี นาย พิทยุตม์ กงกุล
109 ลส.จอส. จบ 02/04 จันทบุรี นาย นิติศาสตร์ พรมแสงใส
110 ลส.จอส. จบ 02/05 จันทบุรี นางสาว นันทนิตย์ อริยสัจ
111 ลส.จอส. จบ 02/06 จันทบุรี นาย ดนัย ชาติศรี
112 ลส.จอส. จบ 02/07 จันทบุรี นาง สุวรรณี เชยสมบัติ
113 ลส.จอส. จบ 02/08 จันทบุรี นาย ปรีชา วุฒิเกษตรสกุล
114 ลส.จอส. จบ 02/09 จันทบุรี นางสาว ณัฐธิยา ทองเกิด
115 ลส.จอส. จบ 02/10 จันทบุรี นาย ธนพล นาเลาห์
116 ลส.จอส. จบ 02/11 จันทบุรี นางสาว สมพร อุระเกตุ
117 ลส.จอส. จบ 02/12 จันทบุรี ว่าท่ีพันตรี กรุณา สืบอุดม
118 ลส.จอส. จบ 02/13 จันทบุรี ว่าท่ีร้อยตรี สุชาติ สงวนทรัพย์
119 ลส.จอส. จบ 02/14 จันทบุรี นาย เทพพร อินทร์อ่อน
120 ลส.จอส. จบ 02/15 จันทบุรี นางสาว เพ็ญนภา วิสารวุฒิ
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121 ลส.จอส. จบ 02/16 จันทบุรี นาย ชัยด ารงค์ สิงหเจริญวัฒน์ 
122 ลส.จอส. จบ 02/17 จันทบุรี นาง ศรีวรรณ สุวรรณปาล
123 ลส.จอส. จบ 02/18 จันทบุรี นาย ฉลอง สัตพันธ์ุ

124 ลส.จอส. ฉช 02/01
ฉะเชิงเทรา นางสาว สุกัญญา แสงสุข

วุฒิบัตร ผิดแบบ
125 ลส.จอส. ฉช 02/02 ฉะเชิงเทรา นาย ชัยนรินท์ วสอ้ืนรัมย์ วุฒิบัตร ผิดแบบ
126 ลส.จอส. ฉช 02/03 ฉะเชิงเทรา ว่าท่ีร้อยโท ศุภวัชร  ช านาญนาค วุฒิบัตร ผิดแบบ
127 ลส.จอส. ฉช 02/04 ฉะเชิงเทรา นาย วุฒิ อิสระกุล วุฒิบัตร ผิดแบบ
128 ลส.จอส. ฉช 02/05 ฉะเชิงเทรา นาง สุภานัน เสน่หา วุฒิบัตร ผิดแบบ
129 ลส.จอส. ฉช 02/06 ฉะเชิงเทรา นาย บุญเรือน  โถปัญญา วุฒิบัตร ผิดแบบ
130 ลส.จอส. ฉช 02/07 ฉะเชิงเทรา นางสาว ขวัญศิริ  บุญสรรค์ วุฒิบัตร ผิดแบบ
131 ลส.จอส. ฉช 02/08 ฉะเชิงเทรา นาย อาคม  ย้ิมเจริญ วุฒิบัตร ผิดแบบ
132 ลส.จอส. ฉช 02/09 ฉะเชิงเทรา นาย พายัพ  นิชเป่ียม วุฒิบัตร ผิดแบบ
133 ลส.จอส. ฉช 02/10 ฉะเชิงเทรา ว่าท่ีร้อยตรี ฐปนนท ย่ิงชนะ วุฒิบัตร ผิดแบบ
134 ลส.จอส. ฉช 02/11 ฉะเชิงเทรา นาย สมศักด์ิ สนกนก วุฒิบัตร ผิดแบบ

135 ลส.จอส. ฉช 02/12 ฉะเชิงเทรา นางสาว พรธิภา เฉลิมสุขศรี วุฒิบัตร ผิดแบบ
136 ลส.จอส. ชบ 02/01 ชลบุรี นาย พงษ์ศักด์ิ เสคุคุมพัตถ์
137 ลส.จอส. ชบ 02/02 ชลบุรี นาย ปิยะกฤษ ไชยม่ิง
138 ลส.จอส. ชบ 02/03 ชลบุรี ว่าท่ี ร.ต. รังสฤษด์ิ ศรีสวัสด์ิ
139 ลส.จอส. ชบ 02/04 ชลบุรี ว่าท่ี ร.ต. เกษมศานต์ อาปะโม
140 ลส.จอส. ชบ 02/05 ชลบุรี นาย วีรวุฒิ เกตุจ านง
141 ลส.จอส. ชบ 02/06 ชลบุรี นาย ภัทร์กร ศรีเมือง
142 ลส.จอส. ชบ 02/07 ชลบุรี นาง ปาลิกา นิธิประเสริฐกุล
143 ลส.จอส. ชบ 02/08 ชลบุรี นาย ประจัญ เดชสุภา
144 ลส.จอส. ชบ 02/09 ชลบุรี นาย ลิขิต ศรีวรมย์
145 ลส.จอส. ชบ 02/10 ชลบุรี นาย อรรถกฤต แป้นเช้ือ
146 ลส.จอส. ชบ 02/11 ชลบุรี นาย ธนาชัย วงศาโรจน์
147 ลส.จอส. ชบ 02/12 ชลบุรี นางสาว สุนิสา สมบูรณ์
148 ลส.จอส. ชบ 02/13 ชลบุรี ว่าท่ีเรือตรี ศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกร
149 ลส.จอส. ชบ 02/14 ชลบุรี นาย วชิวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์
150 ลส.จอส. ชบ 02/15 ชลบุรี นางสาว พรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
151 ลส.จอส. ชบ 02/16 ชลบุรี นางสาว วิราภรณ์ ส่งแสง
152 ลส.จอส. ชบ 02/17 ชลบุรี นางสาว ก่ิงแก้ว ห้วยจันทร์
153 ลส.จอส. ชบ 02/18 ชลบุรี ว่าท่ีพันตรี วานิช สมชาติ
154 ลส.จอส. ชบ 02/19 ชลบุรี นางสาว วรรณา กังศิริกุล
155 ลส.จอส. ชน 02/01 ชัยนาท นางสาว ลออ วิลัย
156 ลส.จอส. ชน 02/02 ชัยนาท นาย กมล เสาวภาคสุข
157 ลส.จอส. ชน 02/03 ชัยนาท นางสาว สาลิตา เรียนทัพ
158 ลส.จอส. ชน 02/04 ชัยนาท นาย วินัย ตะปะสา
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159 ลส.จอส. ชน 02/05 ชัยนาท นาง ลักษณ์ประไพ หนูพรหม
160 ลส.จอส. ชน 02/06 ชัยนาท นาง ทัศณี แก้วทอง
161 ลส.จอส. ชน 02/07 ชัยนาท ว่าท่ีพันตรี สมเกียรติ แก้วทอง
162 ลส.จอส. ชน 02/08 ชัยนาท ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พันทนา ทองอ่อน
163 ลส.จอส. ชน 02/09 ชัยนาท นางสาว มนทญา มีจันทร์
164 ลส.จอส. ชน 02/10 ชัยนาท นาง อุทัยวรรณ แก้วเขียว
165 ลส.จอส. ชน 02/11 ชัยนาท สิบเอก ฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักด์ิ
166 ลส.จอส. ชน 02/12 ชัยนาท นางสาว พิกุล แย้มเจิม
167 ลส.จอส. ชน 02/13 ชัยนาท นางสาว สายชล บุตรเสน่ห์
168 ลส.จอส. ชน 02/14 ชัยนาท นาย จีระศักด์ิ ใจแสน
169 ลส.จอส. ชน 02/15 ชัยนาท นาย เชิดชัย ช้ าเกตุ
170 ลส.จอส. ชน 02/16 ชัยนาท นาย สารินทร์ เอ่ียมครอง
171 ลส.จอส. ชน 02/17 ชัยนาท นาย อ าพร หยัดเรียน
172 ลส.จอส. ชน 02/18 ชัยนาท นางสาว อรอนงค์ ภูยาธร
173 ลส.จอส. ชน 02/19 ชัยนาท นางสาว ษมาภรณ์ ไทยเขียว
174 ลส.จอส. ชน 02/20 ชัยนาท นาย เมธี วัฒนสิงห์
175 ลส.จอส. ชน 02/21 ชัยนาท นาย ชนพัฒน์ ต้ังสกุลมงคล
176 ลส.จอส. ชน 02/22 ชัยนาท นางสาว สาวินี อินคล้าย
177 ลส.จอส. ชย 02/01 ชัยภูมิ นาย นิวัฒน์ แก้วเพชร
178 ลส.จอส. ชย 02/02 ชัยภูมิ นาย ถนอมจิต อินทอง
179 ลส.จอส. ชย 02/03 ชัยภูมิ นาย จิมม่ี ทองพิมพ์
180 ลส.จอส. ชย 02/04 ชัยภูมิ นาย สมาน เวียงปฏิ
181 ลส.จอส. ชย 02/05 ชัยภูมิ นาย จรูญศักด์ิ พุดน้อย
182 ลส.จอส. ชย 02/06 ชัยภูมิ นาย สมัต อาบสุวรรณ์
183 ลส.จอส. ชย 02/07 ชัยภูมิ นาง จันทร์หอม เบ้าลี
184 ลส.จอส. ชย 02/08 ชัยภูมิ นาย ประทีป อนิลบล
185 ลส.จอส. ชย 02/09 ชัยภูมิ นาย บัณฑิต ย้ิมน้อย
186 ลส.จอส. ชย 02/10 ชัยภูมิ ว่าท่ีร้อยตรี ชนะคมศร คงยืน
187 ลส.จอส. ชย 02/11 ชัยภูมิ นาย วานิส เพียนอก
188 ลส.จอส. ชย 02/12 ชัยภูมิ นาย วิชัย ประทุมไทย
189 ลส.จอส. ชย 02/13 ชัยภูมิ นาย ไสว ศรีวงษ์ชัย
190 ลส.จอส. ชย 02/14 ชัยภูมิ นาย สันติ สีน้อยขาว
191 ลส.จอส. ชย 02/15 ชัยภูมิ นาย ธีรยุทธ สีเสน
192 ลส.จอส. ชย 02/16 ชัยภูมิ นาย ส าราญ เสือสาวะถี
193 ลส.จอส. ชย 02/17 ชัยภูมิ นาย นัฐพันธ์ แควภูเขียว
194 ลส.จอส. ชย 02/18 ชัยภูมิ นาย สมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
195 ลส.จอส. ชย 02/19 ชัยภูมิ นาง ปิยนาถ อนุภาวาลย์
196 ลส.จอส. ชย 02/20 ชัยภูมิ นาย อดิเทพ เรืองชาญ
197 ลส.จอส. ชพ 02/01 ชุมพร นาย ส าเริง นิลพัฒน์
198 ลส.จอส. ชพ 02/02 ชุมพร นาง นิภา จ านงค์ฤทธ์ิ
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199 ลส.จอส. ชพ 02/03 ชุมพร นางสาว วสุรัตน์ พรมมุณี
200 ลส.จอส. ชพ 02/04 ชุมพร นางสาว สุดใจ ด าค า
201 ลส.จอส. ชพ 02/05 ชุมพร นางสาว นวลจันทร์ พุ่มพวง
202 ลส.จอส. ชพ 02/06 ชุมพร นาง ขนิษฐา สถานสถิตย์
203 ลส.จอส. ชพ 02/07 ชุมพร นาย เอกพล กาญจน์ส าเริง
204 ลส.จอส. ชพ 02/08 ชุมพร ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จิรวรรณ แซ่ชี
205 ลส.จอส. ชพ 02/09 ชุมพร นางสาว พิมภา คีรีเมฆ
206 ลส.จอส. ชพ 02/10 ชุมพร ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อัจฉรา รัตตะมาน
207 ลส.จอส. ชพ 02/11 ชุมพร นาย เสรี พรหมฤทธ์ิ
208 ลส.จอส. ชพ 02/12 ชุมพร นาย ไพฑูรย์ ศรีวะสุทธ์ิ
209 ลส.จอส. ชพ 02/13 ชุมพร นาย ศุภชัย ตักชะเลง
210 ลส.จอส. ชพ 02/14 ชุมพร นาย เอกวุฒิ ไกรมาก
211 ลส.จอส. ชพ 02/15 ชุมพร นาย ชัยณรงค์ ช่างเรือ
212 ลส.จอส. ชพ 02/16 ชุมพร ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ชัยนิตย์ พรรณาวร
213 ลส.จอส. ชพ 02/17 ชุมพร นาย นวพล  ดันสูงเนิน
214 ลส.จอส. ชพ 02/18 ชุมพร นาย กิจจา เก่งการไถ
215 ลส.จอส. ชพ 02/19 ชุมพร นางสาว รัศรินทร์ ศรีสุเทพหิรัญญา
216 ลส.จอส. ชพ 02/20 ชุมพร นาย สุชาติ แสงตะวัน
217 ลส.จอส. ชร 02/01 เชียงราย นาย อรรณพ จูจันทร์
218 ลส.จอส. ชร 02/02 เชียงราย นาย ประหยัด ทัพธานี
219 ลส.จอส. ชร 02/03 เชียงราย นาย พีระศักด์ิ สกุลเวช
220 ลส.จอส. ชร 02/04 เชียงราย นาย สมบูรณ์ ธรรมลังกา
221 ลส.จอส. ชร 02/05 เชียงราย นาย ชัยวัฒน์ สกุลวิไล
222 ลส.จอส. ชร 02/06 เชียงราย นาย ธนากร ดอนแก้ว

223 ลส.จอส. ชร 02/07 เชียงราย ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์
224 ลส.จอส. ชร 02/08 เชียงราย นาย ไชยรัตน์ จินะราช
225 ลส.จอส. ชร 02/09 เชียงราย นาย ราชัน มานะกิจ
226 ลส.จอส. ชร 02/10 เชียงราย นาย อุดม บุญทา
227 ลส.จอส. ชร 02/11 เชียงราย นาย พิสัณห์ อินลี
228 ลส.จอส. ชร 02/12 เชียงราย นาย วิเศษ เชยกระรินทร์
229 ลส.จอส. ชร 02/13 เชียงราย ว่าท่ีร้อยตรี โชคดี ศรีอุดม
230 ลส.จอส. ชร 02/14 เชียงราย นาย ชาญชัย ชุ่มเมืองเย็น
231 ลส.จอส. ชร 02/15 เชียงราย นาย สมพงษ์ บุตรวัน
232 ลส.จอส. ชร 02/16 เชียงราย นาย อภิปราย โสภาย่ิง
233 ลส.จอส. ชร 02/17 เชียงราย นาย ภัทรพล ปาละโรจนกุล
234 ลส.จอส. ชร 02/18 เชียงราย นาย ไกร ธรรมากาศ
235 ลส.จอส. ชร 02/19 เชียงราย นาย อรรณพ ยะตา
236 ลส.จอส. ชร 02/20 เชียงราย นาย ทรงพล กาณะรักษ์
237 ลส.จอส. ชร 02/21 เชียงราย นาย สุรพล วงศ์หวัน
238 ลส.จอส. ชร 02/22 เชียงราย นาย วัชรากร จูจันทร์
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239 ลส.จอส. ชร 02/23 เชียงราย นาย วิญญู สันติภาพวิวัฒนา
240 ลส.จอส. ชม 02/01 เชียงใหม่ นาย สยามรัฐ กุลประดิษฐ์
241 ลส.จอส. ชม 02/02 เชียงใหม่ นาย บรรจบ โพธ์ิศรี
242 ลส.จอส. ชม 02/03 เชียงใหม่ นาย ชูโชค แนบสนิทธรรม
243 ลส.จอส. ชม 02/04 เชียงใหม่ นาย โกวิท  หม่ืนทา
244 ลส.จอส. ชม 02/05 เชียงใหม่ นางสาว ศิริยา อินทกาโมทย์
245 ลส.จอส. ชม 02/06 เชียงใหม่ นาย ปิยพงศ์ เชาว์ประเสริฐ
246 ลส.จอส. ชม 02/07 เชียงใหม่ นาย นิวัฒน์ เรือนอินทร์
247 ลส.จอส. ชม 02/08 เชียงใหม่ นาย โสภณ ธิพึง
248 ลส.จอส. ชม 02/09 เชียงใหม่ ว่าท่ีร้อยตรี นพดล ใจแช่ม
249 ลส.จอส. ชม 02/10 เชียงใหม่ นาย สมนึก อินหวัน
250 ลส.จอส. ชม 02/11 เชียงใหม่ นาย ด ารงเกียรติ ค าเกิด
251 ลส.จอส. ชม 02/12 เชียงใหม่ สิบเอก บุญสม ยานะธรรม
252 ลส.จอส. ชม 02/13 เชียงใหม่ นาย ณัฐวัฒน์ บุญทวี
253 ลส.จอส. ชม 02/14 เชียงใหม่ นางสาว ปราณี ก๋ายอด
254 ลส.จอส. ชม 02/15 เชียงใหม่ นาย จิรเมธ  จันทบูรณ์
255 ลส.จอส. ชม 02/16 เชียงใหม่ ว่าท่ีเรือตรี วีระพงศ์ ข าเหม
256 ลส.จอส. ชม 02/17 เชียงใหม่ นางสาว ภัทรภร จิตประจง
257 ลส.จอส. ชม 02/18 เชียงใหม่ นาย ทรงศักด์ิ ขันตี
258 ลส.จอส. ชม 02/19 เชียงใหม่ นาย วันระวี ส่ือกระแสร์
259 ลส.จอส. ชม 02/20 เชียงใหม่ ว่าท่ีร้อยตรี ชสิทธ์ิภิวัฒน์ กันยายน 
260 ลส.จอส. ชม 02/21 เชียงใหม่ นาย เสรี ปัญญา
261 ลส.จอส. ตง 02/01 ตรัง นาง อรทัย เกิดภิบาล
262 ลส.จอส. ตง 02/02 ตรัง นาย ระนิต ณ  พัทลุง
263 ลส.จอส. ตง 02/03 ตรัง นาง นภา จิโรภาส
264 ลส.จอส. ตง 02/04 ตรัง นาย ปริญญา เดชทองค า
265 ลส.จอส. ตง 02/05 ตรัง นาย ชัยวัฒน์ สากุล
266 ลส.จอส. ตง 02/06 ตรัง นาย สุมิตร สามห้วย
267 ลส.จอส. ตง 02/07 ตรัง นาย กฤช กาหยี
268 ลส.จอส. ตง 02/08 ตรัง นาง ยุพดี คลาดนาน
269 ลส.จอส. ตง 02/09 ตรัง นาย ด ารงค์ วรรณแรก
270 ลส.จอส. ตง 02/10 ตรัง นาง ธิดา วนาสุวรรณวณิช
271 ลส.จอส. ตง 02/11 ตรัง นาย ธีระ บุญชัย
272 ลส.จอส. ตง 02/12 ตรัง นาง บุษราภรณ์ ศรีรักษา
273 ลส.จอส. ตง 02/13 ตรัง นาง บุรินทร์ นุ่นขาว
274 ลส.จอส. ตง 02/14 ตรัง นาย อนุชิต พงศ์เก้ือ
275 ลส.จอส. ตง 02/15 ตรัง นาย สุวิชา คีรีรัตน์
276 ลส.จอส. ตง 02/16 ตรัง นาย สถาพร อนุกูลพันธ์
277 ลส.จอส. ตง 02/17 ตรัง นางสาว กัลยา บิลสะอาด
278 ลส.จอส. ตง 02/18 ตรัง นาย สุวิทย์  ดาวังปา
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279 ลส.จอส. ตง 02/19 ตรัง ว่าท่ีร้อยโท จักรเพชร์ พรมยศ
280 ลส.จอส. ตร 02/01 ตราด นาง ช่อชะบา ช่ืนบาน
281 ลส.จอส. ตร 02/02 ตราด นาง อินทิรา บุญวาที
282 ลส.จอส. ตร 02/03 ตราด นาง กัญณภัทร วรรณพุฒ
283 ลส.จอส. ตร 02/04 ตราด นางสาว ก่ิงแก้ว บริรักษ์ศุภกร
284 ลส.จอส. ตร 02/05 ตราด นาย ภราดร สติดี
285 ลส.จอส. ตร 02/06 ตราด นาย ณัฐพล นพเก้า
286 ลส.จอส. ตร 02/07 ตราด  นาย พรชัย ค ารพ
287 ลส.จอส. ตก 02/01 ตาก นาย มณี พัดข า
288 ลส.จอส. ตก 02/02 ตาก นาง สมพิศ เกิดนวล
289 ลส.จอส. ตก 02/03 ตาก นาย ท านอง รุ่งระวี
290 ลส.จอส. ตก 02/04 ตาก นาย สมคิด มาหล้า
291 ลส.จอส. ตก 02/05 ตาก นางสาว เต็มจิต จันทคา
292 ลส.จอส. ตก 02/06 ตาก นาย ชัชวาลย์ ทองกรณ์
293 ลส.จอส. ตก 02/07 ตาก นาง นลินี อาสารักไพร
294 ลส.จอส. ตก 02/08 ตาก นาย วิรุฬห์ คุ้มอารีย์
295 ลส.จอส. ตก 02/09 ตาก นาย นพพร แก้วทอง
296 ลส.จอส. ตก 02/10 ตาก นาย จิระวิน พุ่มนวล
297 ลส.จอส. ตก 02/11 ตาก นาย ธีรโชติ คงค า
298 ลส.จอส. ตก 02/12 ตาก นาง ศศิประภา อินริราย
299 ลส.จอส. ตก 02/13 ตาก นาย วิเชษ เย็นฉ่ า
300 ลส.จอส. ตก 02/14 ตาก ว่าท่ีร้อยตรี อาคม มาจันทร์
301 ลส.จอส. ตก 02/15 ตาก นาย อภิศักด์ิ เท่ียมฉันท์
302 ลส.จอส. ตก 02/16 ตาก นาย นพดล คงป้อม
303 ลส.จอส. ตก 02/17 ตาก ว่าท่ีร้อยตรี อรรถวิทย์ ทองก้านเหลือง
304 ลส.จอส. ตก 02/18 ตาก นาย ศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล
305 ลส.จอส. ตก 02/19 ตาก นาย ชนะ เปรมปรี
306 ลส.จอส. ตก 02/20 ตาก นาง วัลลีย์ อาศัย
307 ลส.จอส. นย 02/01 นครนายก นาย เสรี ขามประไพ
308 ลส.จอส. นย 02/02 นครนายก นาย สัตถามุติ รักสนิทสกุล
309 ลส.จอส. นย 02/03 นครนายก นางสาว รักชนก  ค าวัจนัง
310 ลส.จอส. นย 02/04 นครนายก นาย อภิชัย ซาซุม
311 ลส.จอส. นย 02/05 นครนายก นาง ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
312 ลส.จอส. นย 02/06 นครนายก นาย พงษ์ศักด์ิ บุญเก้ือ
313 ลส.จอส. นย 02/07 นครนายก นาย รังสิวุฒิ  ป่าโสม
314 ลส.จอส. นย 02/08 นครนายก นาย อัครเดช จันลา
315 ลส.จอส. นย 02/09 นครนายก นาย วรวุฒิ ถนอมทรัพย์
316 ลส.จอส. นย 02/10 นครนายก นาง บุญจิรา ชูพันธ์
317 ลส.จอส. นย 02/11 นครนายก นาย สุราช หงษ์ทอง
318 ลส.จอส. นย 02/12 นครนายก ว่าท่ีร้อยตรี พูนศักด์ิ  พระรัตภูมี
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319 ลส.จอส. นย 02/13 นครนายก นางสาว บัณฑิตา  วงษ์วุฒิภัทร
320 ลส.จอส. นฐ 02/01 นครปฐม นาย มติชน มูลสูตร
321 ลส.จอส. นฐ 02/02 นครปฐม นาง อนุนาถ ช่ืนจิตร์
322 ลส.จอส. นฐ 02/03 นครปฐม นาย วชิระ ก้อนในเมือง
323 ลส.จอส. นฐ 02/04 นครปฐม นาย วชิรวิทย์ นิติพันธ์
324 ลส.จอส. นฐ 02/05 นครปฐม นางสาว สุกัญญา สุขสมบูรณ์
325 ลส.จอส. นฐ 02/06 นครปฐม นาย ณัฐพล สุขสมบูรณ์
326 ลส.จอส. นฐ 02/07 นครปฐม นางสาว รติยา เจริญรักษา
327 ลส.จอส. นฐ 02/08 นครปฐม นาย อดุลย์ เย็นรัตน์
328 ลส.จอส. นค 02/01 นครพนม นาย เอกลักษณ์ บุญท้าว
329 ลส.จอส. นค 02/02 นครพนม นาย วิศิษฎ์  เทียมม่วง
330 ลส.จอส. นค 02/03 นครพนม สิบเอก ศิริศักด์ิ อุทัยวัฒน์
331 ลส.จอส. นค 02/04 นครพนม นาย ภัทรพล บุญโชติ
332 ลส.จอส. นค 02/05 นครพนม นาย อนุลักษณ์ เครือค า
333 ลส.จอส. นค 02/06 นครพนม นางสาว อรอนงค์ แสนค า
334 ลส.จอส. นค 02/07 นครพนม นาย ศัสตราวุธ ศรีชนะ
335 ลส.จอส. นค 02/08 นครพนม นาง สิริกร ไชยราช
336 ลส.จอส. นค 02/09 นครพนม นางสาว รุ่งทิวา ศรีวรขาน
337 ลส.จอส. นค 02/10 นครพนม นาย ธีระพงษ์ วีระชานนท์
338 ลส.จอส. นค 02/11 นครพนม นาย  สายันต์ โชติวังโส
339 ลส.จอส. นค 02/12 นครพนม นาง จีระนันท์ เมืองจันทร์
340 ลส.จอส. นค 02/13 นครพนม นาย วีระ ดีแนบเนียน
341 ลส.จอส. นค 02/14 นครพนม นาย บัณฑิต นามพลแสน
342 ลส.จอส. นค 02/15 นครพนม นาย สิทธิศักด์ิ  อุสาพรหม
343 ลส.จอส. นค 02/16 นครพนม นาย พิพัฒน์ โพธ์ิแก้ว
344 ลส.จอส. นค 02/17 นครพนม นาย รณยุทธ แก้วฝ่าย
345 ลส.จอส. นค 02/18 นครพนม นางสาว วรินทร์กุล  อาภาพูลสวัสด์ิ
346 ลส.จอส. นค 02/19 นครพนม นาย วงษ์ทอง คึมยะราช
347 ลส.จอส. นค 02/20 นครพนม นาย สุทธิพันธ์ พิลาบุตร
348 ลส.จอส. นม 02/01 นครราชสีมา นาย กฤตพล ชุติกุลกีรติ
349 ลส.จอส. นม 02/02 นครราชสีมา นาย บุญธรรม  ยมนัตถ์
350 ลส.จอส. นม 02/03 นครราชสีมา นาย เดชา มีศิลป์
351 ลส.จอส. นม 02/04 นครราชสีมา นาง นัยนา ตันเจริญ
352 ลส.จอส. นม 02/05 นครราชสีมา นางสาว ดวงนภา ขาวสุข
353 ลส.จอส. นม 02/06 นครราชสีมา ว่าท่ีร้อยตรี สัญญา เขียวปาน
354 ลส.จอส. นม 02/07 นครราชสีมา นาย ศราวุธ พิมละมาศ
355 ลส.จอส. นม 02/08 นครราชสีมา นางสาว ธารน้ าไพร ประเสริฐสังข์
356 ลส.จอส. นม 02/09 นครราชสีมา นาง จุรีรัตน์ พินิจมนตรี ยโสธร
357 ลส.จอส. นม 02/10 นครราชสีมา นาง อรชุมา หอมจันทร์
358 ลส.จอส. นม 02/11 นครราชสีมา นาย สมเกียรติ ชิดไธสง
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359 ลส.จอส. นม 02/12 นครราชสีมา นาง นภาพรรณ นาดี
360 ลส.จอส. นม 02/13 นครราชสีมา นาย สุริวงศ์ เล้ียงวงษ์
361 ลส.จอส. นม 02/14 นครราชสีมา นาย ตระกูล เสนานอก
362 ลส.จอส. นม 02/15 นครราชสีมา นาย ธนวัฒน์ สุขเกษม
363 ลส.จอส. นม 02/16 นครราชสีมา นาย อุทิศ พงษ์ภาลี
364 ลส.จอส. นม 02/17 นครราชสีมา นาง เตือนใจ ผ่องกุศล
365 ลส.จอส. นม 02/18 นครราชสีมา นาย เชิดชัย กลึงพุดซา
366 ลส.จอส. นม 02/19 นครราชสีมา นาย ชิตพล ดีขุนทด
367 ลส.จอส. นม 02/20 นครราชสีมา นาย มนูญ ทับศรีแก้ว
368 ลส.จอส. นม 02/21 นครราชสีมา นาย มเหสักข์ เสนไสย
369 ลส.จอส. นม 02/22 นครราชสีมา นาย สมศักด์ิ มาตรทะเล
370 ลส.จอส. นศ 02/01 นครศรีธรรมราช นาย สุริยา โนนเสนา
371 ลส.จอส. นศ 02/02 นครศรีธรรมราช นางสาว อัญชลี นามสนธ์ิ
372 ลส.จอส. นศ 02/03 นครศรีธรรมราช นาย เสาวพจน์ รัตนบุรี
373 ลส.จอส. นศ 02/04 นครศรีธรรมราช นางสาว ปภาวี เต็มเป่ียม
374 ลส.จอส. นศ 02/05 นครศรีธรรมราช นาง ธารินี มณีสงค์
375 ลส.จอส. นศ 02/06 นครศรีธรรมราช นาง นวลใย สุทธิพิทักษ์
376 ลส.จอส. นศ 02/07 นครศรีธรรมราช นาย อนิรุทธ์ิ อมรแก้ว
377 ลส.จอส. นศ 02/08 นครศรีธรรมราช นาย สมชาติ ไกรแก้ว
378 ลส.จอส. นศ 02/09 นครศรีธรรมราช นางสาว จอมขวัญ นครไธสง
379 ลส.จอส. นศ 02/10 นครศรีธรรมราช นาย พยุงค์ ทองค า
380 ลส.จอส. นศ 02/11 นครศรีธรรมราช นาง จันทร์พร ผาดศรี
381 ลส.จอส. นศ 02/12 นครศรีธรรมราช นาย อ านาจ สุทิน
382 ลส.จอส. นศ 02/13 นครศรีธรรมราช นาย สุวิท พรหมมา
383 ลส.จอส. นศ 02/14 นครศรีธรรมราช นาย ปรีชา ปัญญานฤมล
384 ลส.จอส. นศ 02/15 นครศรีธรรมราช นาง พัชรินทร์ เจสา
385 ลส.จอส. นศ 02/16 นครศรีธรรมราช นาย ศุภชัย สกุลแก้ว
386 ลส.จอส. นศ 02/17 นครศรีธรรมราช นาง แสนสุข อ านวยการ
387 ลส.จอส. นศ 02/18 นครศรีธรรมราช นาง ศิริพร ใจห้าว
388 ลส.จอส. นศ 02/19 นครศรีธรรมราช นาย จรัล บ ารุงชู
389 ลส.จอส. นศ 02/20 นครศรีธรรมราช นาย ชนสิษฎ์ พรประเสริฐวงศา
390 ลส.จอส. นว 02/01 นครสวรรค์ นาย จ านงค์ กล่อมแก้ว
391 ลส.จอส. นว 02/02 นครสวรรค์ นาย รังสิวุฒิ พุ่มเกิด
392 ลส.จอส. นว 02/03 นครสวรรค์ นาง นาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง
393 ลส.จอส. นว 02/04 นครสวรรค์ นาง สุมาลี พุทธวงษ์
394 ลส.จอส. นว 02/05 นครสวรรค์ นาย พรพนา ไกรพูล
395 ลส.จอส. นว 02/06 นครสวรรค์ นาย พรชัย วัดเย็น
396 ลส.จอส. นว 02/07 นครสวรรค์ นาย นิรัติศรัย ธรรมศร
397 ลส.จอส. นว 02/08 นครสวรรค์ นาย มลตรี ค าแผลง
398 ลส.จอส. นว 02/09 นครสวรรค์ นาย ไพฑูรย์ เบ้ืองบน
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399 ลส.จอส. นว 02/10 นครสวรรค์ นาย ทรงวุฒิ พุทธรักษา
400 ลส.จอส. นว 02/11 นครสวรรค์ นาย สาโรจน์ กล่ันด้วง
401 ลส.จอส. นว 02/12 นครสวรรค์ ว่าท่ีร้อยตรี เบญจรงค์ ทองอ่อน
402 ลส.จอส. นว 02/13 นครสวรรค์ นาย จักรกฤษณ์ สนอ่วม
403 ลส.จอส. นว 02/14 นครสวรรค์ นางสาว ศรีภาวรรณ ไสโสภา
404 ลส.จอส. นว 02/15 นครสวรรค์ นาย พจนลักษณ์ ชูยอด
405 ลส.จอส. นว 02/16 นครสวรรค์ นาย นพรัตน์ โพธ์ิค า
406 ลส.จอส. นว 02/17 นครสวรรค์ นางสาว จันทรา ส่งศรี
407 ลส.จอส. นว 02/18 นครสวรรค์ นาย กอบภณ แสงสมบัติ
408 ลส.จอส. นว 02/19 นครสวรรค์ นาย ภาณุ วงษ์ถาวรเรือง

409 ลส.จอส. นว 02/20 นครสวรรค์ นาย สุทธิวัชร์ ทับเจริญ

410 ลส.จอส. นบ 02/01 นนทบุรี นาง ดุจดาว  โตบางป่า

411 ลส.จอส. นบ 02/02 นนทบุรี นาง ศรณี คุปติปัทมกุล

412 ลส.จอส. นบ 02/03 นนทบุรี นาย วีระพงษ์ พรรณโรจน์

413 ลส.จอส. นบ 02/04 นนทบุรี นาง สุพรพรรณ นาคปานเอ่ียม

414 ลส.จอส. นบ 02/05 นนทบุรี นาง วชิรนุช พรหมภัทร์

415 ลส.จอส. นบ 02/06 นนทบุรี นาย ทนงศักด์ิ ศรีงามคุณพัฒน์

416 ลส.จอส. นบ 02/07 นนทบุรี นางสาว สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

417 ลส.จอส. นบ 02/08 นนทบุรี นาย ศรากร เสนะเวส

418 ลส.จอส. นบ 02/09 นนทบุรี นาย เธียรชัย  แสงชาตรี

419 ลส.จอส. นบ 02/10 นนทบุรี นาย เทิดศักด์ิ สุวรรณรงค์

420 ลส.จอส. นบ 02/11 นนทบุรี นาย ปณต จตุพศ

421 ลส.จอส. นบ 02/12 นนทบุรี นาย พุฒพงษ์ บุญกอบ

422 ลส.จอส. นบ 02/13 นนทบุรี นาย สิงขร สังข์ประเสริฐ

423 ลส.จอส. นธ 02/01 นราธิวาส นาย ชาร์รีฟท์ สือนิ

424 ลส.จอส. นธ 02/02 นราธิวาส นาย นิตย์ พรหมประสิทธ์ิ

425 ลส.จอส. นธ 02/03 นราธิวาส นาย คณิน ทองเอียด

426 ลส.จอส. นธ 02/04 นราธิวาส นาย สราวุธ ยอดรักษ์ 

427 ลส.จอส. นธ 02/05 นราธิวาส นาย เสรี อินทร์สังข์

428 ลส.จอส. นธ 02/06 นราธิวาส นาย กิติกร ศิรินิกร

429 ลส.จอส. นธ 02/07 นราธิวาส นาย วิรัตน์ กะตะศิลา

430 ลส.จอส. นธ 02/08 นราธิวาส นาง ลักขณา เสริมสุข สงขลา

431 ลส.จอส. นธ 02/09 นราธิวาส นาง ตีอาส๊ะ ยูโซะ

432 ลส.จอส. นธ 02/10 นราธิวาส นาย คมกฤช สาหลัง 
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433 ลส.จอส. นธ 02/11 นราธิวาส ดร. ปชานนท์ ชนะราวี

434 ลส.จอส. นธ 02/12 นราธิวาส นาย สมเกียรติ หนูแก้ว 

435 ลส.จอส. นธ 02/13 นราธิวาส นาย มนพ ขวัญดี

436 ลส.จอส. นธ 02/14 นราธิวาส ว่าท่ีร้อยโท ประวิทย์ จินตประสาท

437 ลส.จอส. นธ 02/15 นราธิวาส นาย ธวัชชัย ชัยกรรณ

438 ลส.จอส. นธ 02/16 นราธิวาส นางสาว จิดาภา สุวรรณกูฎ

439 ลส.จอส. นธ 02/17 นราธิวาส นาย กัซฟี ดอแม

440 ลส.จอส. นน 02/01 น่าน นาย ประวิทย์ อนุรักษ์

441 ลส.จอส. นน 02/02 น่าน นาย ณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย

442 ลส.จอส. นน 02/03 น่าน ว่าท่ีร้อยโท กฤษณะชัย ดีปินตา

443 ลส.จอส. นน 02/04 น่าน นาง ณันศภรณ์ นิลอรุณ

444 ลส.จอส. นน 02/05 น่าน นาง นัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา

445 ลส.จอส. นน 02/06 น่าน นาย วรรณที ศรีโนนยาง

446 ลส.จอส. นน 02/07 น่าน นาย สมเพชร งามธุระ

447 ลส.จอส. นน 02/08 น่าน นาย ดามพ์ กันแก้ว

448 ลส.จอส. นน 02/09 น่าน นาย กันต์กฤช ไชยโพธ์ิ

449 ลส.จอส. นน 02/10 น่าน นางสาว นริณี กันค า

450 ลส.จอส. นน 02/11 น่าน นาย ภิญโญ ภูมิอรัญ

451 ลส.จอส. นน 02/12 น่าน นางสาว แสงเดือน อูปแก้ว

452 ลส.จอส. นน 02/13 น่าน นาย เอกสิทธ์ิ กาญจนจันทร์

453 ลส.จอส. นน 02/14 น่าน นาย กมล สุทธาวาส

454 ลส.จอส. นน 02/15 น่าน นาย กฤษณพงค์ ผ่องโอภาส

455 ลส.จอส. นน 02/16 น่าน ว่าท่ีร้อยตรี ประสิทธ์ิ สุภชาติ

456 ลส.จอส. นน 02/17 น่าน นาย ณัฏฐกิตต์ิ สีนวลเขียว

457 ลส.จอส. นน 02/18 น่าน นาง จันทรัช สุวรรณประเสริฐ

458 ลส.จอส. นน 02/19 น่าน นาย สิทธิพันธ์ พานิชอิน

459 ลส.จอส. นน 02/20 น่าน นาย ประพันธ์ ทองพราว

460 ลส.จอส. บก 02/01 บึงกาฬ นาย พลชัย ชุมปัญญา สกลนคร

461 ลส.จอส. บก 02/02 บึงกาฬ นาย วัชรพงศ์  พิพัฒน์สุริยวงศ์

462 ลส.จอส. บก 02/03 บึงกาฬ นาย สุระศักด์ิ  เพียสุระ

463 ลส.จอส. บก 02/04 บึงกาฬ นาย ฐิตินันท์  นันทะศรี

464 ลส.จอส. บก 02/05 บึงกาฬ นาย อรรถกร  ชัยมูล

465 ลส.จอส. บก 02/06 บึงกาฬ นาย บุญเกษม วงศ์ชาลี
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466 ลส.จอส. บก 02/07 บึงกาฬ นางสาว กานต์สินี  หูมดา

467 ลส.จอส. บก 02/08 บึงกาฬ นาย กิตติพงษ์ กาญจนาภิพัฒน์

468 ลส.จอส. บก 02/09 บึงกาฬ นาย เสนอ  รัมพณีนิล

469 ลส.จอส. บก 02/10 บึงกาฬ นาย นรินทร์  นาบ ารุง

470 ลส.จอส. บก 02/11 บึงกาฬ นาย เกียรติศักด์ิ  นนทะสิทธ์ิ วุฒิบัตร ผิด

471 ลส.จอส. บก 02/12 บึงกาฬ นางสาว นฤมล  สุพล

472 ลส.จอส. บก 02/13 บึงกาฬ นาย อนุรักษ์  ศรีครซ้าย

473 ลส.จอส. บก 02/14 บึงกาฬ นางสาว ภัทรานิษฐ์ ค าหวาน

474 ลส.จอส. บก 02/15 บึงกาฬ นางสาว วิภาลินี  ไชยเดช

475 ลส.จอส. บก 02/16 บึงกาฬ นาย สุระชัย โพธ์ิค า ลส.จอส.๙ ผิดแบบ

476 ลส.จอส. บก 02/17 บึงกาฬ นาย อุดมการณ์  เสนาะศัพท์

477 ลส.จอส. บก 02/18 บึงกาฬ นาย วิทยา  สายเนตร

478 ลส.จอส. บก 02/19 บึงกาฬ นาง มณีนุช วัดทอง

479 ลส.จอส. บก 02/20 บึงกาฬ นาง วธูสิริ ตันมูล

480 ลส.จอส. บร 02/01 บุรีรัมย์ นาย เอกชัย สัตยารักษ์

481 ลส.จอส. บร 02/02 บุรีรัมย์ นาง วิมลมาลย์ รินไธสง

482 ลส.จอส. บร 02/03 บุรีรัมย์ นางสาว สุพรรณี ภูแก้ว

483 ลส.จอส. บร 02/04 บุรีรัมย์ นาย เสริมฤทธ์ิ หวายฤทธ์ิธนกุล

484 ลส.จอส. บร 02/05 บุรีรัมย์ นาง จวงจันทน์ อาจจุฬา

485 ลส.จอส. บร 02/06 บุรีรัมย์ นาย วัฒนชัย ชูณรงค์

486 ลส.จอส. บร 02/07 บุรีรัมย์ นาย นพดล เถ่ือนแก้ว

487 ลส.จอส. บร 02/08 บุรีรัมย์ นาย ณัฐนนท์ วิทยาประโคน

488 ลส.จอส. บร 02/09 บุรีรัมย์ นาย โชคอนันท์ วิชัยเลิศ

489 ลส.จอส. บร 02/10 บุรีรัมย์ นาย อัครินทร์ โพธ์ิเหมือน

490 ลส.จอส. บร 02/11 บุรีรัมย์ นาย พิทักษ์ สมพร้อม

491 ลส.จอส. บร 02/12 บุรีรัมย์ ว่าท่ี ร.ต. สุขสันต์ จวงพลงาม

492 ลส.จอส. บร 02/13 บุรีรัมย์ นาย กฤษ ละมูลมอญ

493 ลส.จอส. บร 02/14 บุรีรัมย์ นาย นิกร บัวพา

494 ลส.จอส. บร 02/15 บุรีรัมย์ นาย ธัชเวชช์ ศานติบูรณ์

495 ลส.จอส. บร 02/16 บุรีรัมย์ นาย อนันต์ สุขดี

496 ลส.จอส. บร 02/17 บุรีรัมย์ นาง เพ็ญแข แสงงาม

497 ลส.จอส. บร 02/18 บุรีรัมย์ นาย เอกราช ชวีวัฒน์

498 ลส.จอส. บร 02/19 บุรีรัมย์ นาย ยุทธนา ชวติ
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499 ลส.จอส. บร 02/20 บุรีรัมย์ นาย พงศ์สวัสด์ิ จ่างจิตต์

500 ลส.จอส. บร 02/21 บุรีรัมย์ นาย บุญชาย โชยรัมย์

501 ลส.จอส. บร 02/22 บุรีรัมย์ นาย ชัยยงค์ จันทร์โสดา

502 ลส.จอส. ปท 02/01 ปทุมธานี นาย ไพโรจน์  กันทพงษ์ ผกก.

503 ลส.จอส. ปท 02/02 ปทุมธานี ว่าท่ีร้อยตรี วิศิษฐ  พชรวโรทัย

504 ลส.จอส. ปท 02/03 ปทุมธานี นาย ประธาน  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผกก.

505 ลส.จอส. ปท 02/04 ปทุมธานี นาย วินัย  ยงเขตรการณ์

506 ลส.จอส. ปท 02/05 ปทุมธานี นาย ไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์

507 ลส.จอส. ปท 02/06 ปทุมธานี นาง จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม

508 ลส.จอส. ปท 02/07 ปทุมธานี  นาย วิเชียร วาพัดไทย 

509 ลส.จอส. ปท 02/08 ปทุมธานี นาง กชพร  มณีพงษ์

510 ลส.จอส. ปท 02/09 ปทุมธานี นาง วิบูลผล พร้อมมูล

511 ลส.จอส. ปท 02/10 ปทุมธานี ว่าท่ีร้อยตรี เริงฤทธ์ิ ผดงุพันธ์

512 ลส.จอส. ปท 02/11 ปทุมธานี นาง ไพผกา ผิวด า ผกก.

513 ลส.จอส. ปท 02/12 ปทุมธานี นาย กวี รักษ์พลอริยคุณ

514 ลส.จอส. ปท 02/13 ปทุมธานี นาย เดชณรงค์ โสนิกร ผกก.

515 ลส.จอส. ปท 02/14 ปทุมธานี นาย ปิยราช  สืบเช้ือวงศ์ ผกก.

516 ลส.จอส. ปท 02/15 ปทุมธานี นาย อธิปย์  อู่แก้ว

517 ลส.จอส. ปท 02/16 ปทุมธานี นาย ภวัต งามคุณธรรม

518 ลส.จอส. ปท 02/17 ปทุมธานี นาง กาญจนา คล้ายพุฒ ผกก.

519 ลส.จอส. ปท 02/18 ปทุมธานี นาย สมคะเน ดาษดา ผกก.

520 ลส.จอส. ปท 02/19 ปทุมธานี นาย สมัย  บัวค าภู ผกก.

521 ลส.จอส. ปท 02/20 ปทุมธานี ว่าท่ีร้อยตรี สันติสุข  ช่างเย็น ผกก.

522 ลส.จอส. ปข 02/01 ประจวบคีรีขันธ์ นาย มังกรแก้ว ดรุณศิลป์

523 ลส.จอส. ปข 02/02 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาว กาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ

524 ลส.จอส. ปข 02/03 ประจวบคีรีขันธ์ นาย กสิวัฒน์  อ่อนจันทร์

525 ลส.จอส. ปข 02/04 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาว วรลักษณ์ จันทร์ผา

526 ลส.จอส. ปข 02/05 ประจวบคีรีขันธ์ นาง จุฑาทิพย์  อิทธิศุภเศรษฐ์

527 ลส.จอส. ปข 02/06 ประจวบคีรีขันธ์ นาย มานะ  สบายใจ

528 ลส.จอส. ปข 02/07 ประจวบคีรีขันธ์ นาย วัชรินทร์  บัวด้วง

529 ลส.จอส. ปข 02/08 ประจวบคีรีขันธ์ นาย ศิลปิน  พรหมมณี

530 ลส.จอส. ปข 02/09 ประจวบคีรีขันธ์ นาย ไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม

531 ลส.จอส. ปข 02/10 ประจวบคีรีขันธ์ นาง ทัศนีย์ พรมสอาด
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532 ลส.จอส. ปข 02/11 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาว ภิรมย์รักษ์  น้อยจิตต์

533 ลส.จอส. ปข 02/12 ประจวบคีรีขันธ์ นาง กิตติมา  เย็นกาย

534 ลส.จอส. ปข 02/13 ประจวบคีรีขันธ์ นาย สมควร รัชตวิมล

535 ลส.จอส. ปข 02/14 ประจวบคีรีขันธ์ นาง สุภรดา  วรรณพันธ์ุ

536 ลส.จอส. ปข 02/15 ประจวบคีรีขันธ์ นาย ดิลก  ย่ีรงค์

537 ลส.จอส. ปข 02/16 ประจวบคีรีขันธ์ นาย วีระศักด์ิ ทองพร้อม

538 ลส.จอส. ปจ 02/01 ปราจีนบุรี นาย วิสูตร เจริญวงษ์

539 ลส.จอส. ปจ 02/02 ปราจีนบุรี นาย ปิยวิทย์ เชิดกล่ิน

540 ลส.จอส. ปจ 02/03 ปราจีนบุรี นาย มุจลินท์ ปานสวัสด์ิ

541 ลส.จอส. ปจ 02/04 ปราจีนบุรี นาย ณัทชัย  ใจเย็น

542 ลส.จอส. ปจ 02/05 ปราจีนบุรี นางสาว ฤชากร อ าไพศรี

543 ลส.จอส. ปจ 02/06 ปราจีนบุรี นาย สมคิด บุญมา

544 ลส.จอส. ปจ 02/07 ปราจีนบุรี นาย ไกรประสิทธ์ิ พันสอาด

545 ลส.จอส. ปจ 02/08 ปราจีนบุรี นาย อารยันต์ แสงนิกุล

546 ลส.จอส. ปจ 02/09 ปราจีนบุรี ว่าท่ี ร.ท. วิรุฬห์ นาค าภา

547 ลส.จอส. ปจ 02/10 ปราจีนบุรี นาย สมพงษ์ เหลืองวิมล

548 ลส.จอส. ปจ 02/11 ปราจีนบุรี นาย ศิริพงษ์ จ าใช้

549 ลส.จอส. ปจ 02/12 ปราจีนบุรี นาย ไพบูลย์ ทองเฟ่ือง

550 ลส.จอส. ปจ 02/13 ปราจีนบุรี นาง ขนิษฐา ป้องชาติ

551 ลส.จอส. ปจ 02/14 ปราจีนบุรี นาย ชุมพล ฝูงใหญ่

552 ลส.จอส. ปน 02/01 ปัตตานี นาย ค านึง ดิษฐโรจน์

553 ลส.จอส. ปน 02/10 ปัตตานี ว่าท่ีร้อยโท ฮัสบุลเล๊าะห์ กาลอ

554 ลส.จอส. ปน 02/03 ปัตตานี นาย ภิรมย์ จีนธาดา

555 ลส.จอส. ปน 02/02 ปัตตานี นาย ศักด์ิจิต มาจิตต์

556 ลส.จอส. ปน 02/04 ปัตตานี นาย นันท์ สังข์ชุม

557 ลส.จอส. ปน 02/05 ปัตตานี นาย ชุมพล ฝูงใหญ่

558 ลส.จอส. ปน 02/06 ปัตตานี นาง อัสน๊ะ             ค าเจริญ

559 ลส.จอส. ปน 02/07 ปัตตานี นาย ชัยชนะ สระทองทา  

560 ลส.จอส. ปน 02/08 ปัตตานี สิบเอก สมเกียรติ บุญสูงเนิน

561 ลส.จอส. ปน 02/09 ปัตตานี นาง สุทิศา    ซุ่นคง 

562 ลส.จอส. ปน 02/11 ปัตตานี นาย นัทชัย ปาลบุตร

563 ลส.จอส. ปน 02/12 ปัตตานี นาย อัษฎาวุธ สุวัตถี

564 ลส.จอส. ปน 02/13 ปัตตานี นาง ศิริมา เกียรติไพบูลย์
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565 ลส.จอส. ปน 02/14 ปัตตานี นาย ซุลกิฟลี สาแลมะ     

566 ลส.จอส. ปน 02/15 ปัตตานี นาย ยาการียา อาหลี  

567 ลส.จอส. ปน 02/16 ปัตตานี นางสาว จริยา นาวาทอง

568 ลส.จอส. ปน 02/17 ปัตตานี นางสาว พรทิพย์ ณ พัทลุง

569 ลส.จอส. ปน 02/18 ปัตตานี นาย ก าธร อินศรีสวัสด์ิ

570 ลส.จอส. ปน 02/19 ปัตตานี นาย สมชาย ขวัญมนิจ

571 ลส.จอส. ปน 02/20 ปัตตานี นาย สันติรักษ์ ไชยเอียด

572 ลส.จอส. ปน 02/21 ปัตตานี นางสาว สุจินต์ ยอดสร้อย

573 ลส.จอส. อย 02/01 พระนครศรีอยุธยา นาย เชาวลิต อุ้มบุญ

574 ลส.จอส. อย 02/02 พระนครศรีอยุธยา นาย สามารถ กองโชค

575 ลส.จอส. อย 02/03 พระนครศรีอยุธยา สิบเอก จันทร ก่ าภัคสร

576 ลส.จอส. อย 02/04 พระนครศรีอยุธยา นางสาว ปุณญอุษา ผดุงหมาย

577 ลส.จอส. อย 02/05 พระนครศรีอยุธยา นาย ภาณุมาศ  ตามเพ่ิม

578 ลส.จอส. อย 02/06 พระนครศรีอยุธยา นาย แทน เฉลยไตร

579 ลส.จอส. อย 02/07 พระนครศรีอยุธยา นาย ไพรัช โตโสภณ

580 ลส.จอส. อย 02/08 พระนครศรีอยุธยา นางสาว ปัทมา โพธ์ิย่ังยืน

581 ลส.จอส. อย 02/09 พระนครศรีอยุธยา นาย จิรเดช หาธะนี

582 ลส.จอส. อย 02/10 พระนครศรีอยุธยา นาย ศิริพงษ์ ชูจันทร์

583 ลส.จอส. อย 02/11 พระนครศรีอยุธยา นาย โชค ปุยอ๊อต

584 ลส.จอส. อย 02/12 พระนครศรีอยุธยา นาย นันทวัฒน์ ชูภู่

585 ลส.จอส. อย 02/13 พระนครศรีอยุธยา นาย ณัฐพงษ์ คนม่ัง

586 ลส.จอส. อย 02/14 พระนครศรีอยุธยา นางสาว ณัฏฐนิธ กาลพัฒน์

587 ลส.จอส. อย 02/15 พระนครศรีอยุธยา นาง ปริศนา สุขสุสาสน์

588 ลส.จอส. อย 02/16 พระนครศรีอยุธยา นาย ถาวร ทิพย์โสต

589 ลส.จอส. อย 02/17 พระนครศรีอยุธยา นางสาว รพีพรรณ กีตา

590 ลส.จอส. อย 02/18 พระนครศรีอยุธยา นาง ร่ืนฤดี สินธวาชีวะ

591 ลส.จอส. อย 02/19 พระนครศรีอยุธยา นาย เขลางค์ วงศ์วิเชียร

592 ลส.จอส. อย 02/20 พระนครศรีอยุธยา ว่าท่ีร้อยตรี วรวุฒิ หม่ันสุจริต

593 ลส.จอส. อย 02/21 พระนครศรีอยุธยา นาง จุฑามาศ รอดภัย

594 ลส.จอส. อย 02/22 พระนครศรีอยุธยา นาย อุดมศักด์ิ เพชรผา ยโสธร

595 ลส.จอส. พย 02/01 พะเยา นาย เสมอ วงค์พุฒ

596 ลส.จอส. พย 02/02 พะเยา นาย วิชัย แสงอาคม

597 ลส.จอส. พย 02/03 พะเยา นาย ณัฐกฤช ชัยชนะ
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598 ลส.จอส. พย 02/04 พะเยา นางสาว สกาวรัตน์ ศรีธิ

599 ลส.จอส. พง 02/01 พังงา นาย ประจวบ หนูเล่ียง

600 ลส.จอส. พง 02/02 พังงา นาย เจษฎา อนันตศรี

601 ลส.จอส. พง 02/03 พังงา นาย พยนต์ น้อยนาดี

602 ลส.จอส. พง 02/04 พังงา นาย สมรักษ์ ถวาย

603 ลส.จอส. พง 02/05 พังงา นาย ชัยวัฒน์ คลังทรัพย์

604 ลส.จอส. พง 02/06 พังงา นาย สมภาพ นาคพันธ์

605 ลส.จอส. พง 02/07 พังงา นาย อุดม เด่นเฉลิมชัยกุล

606 ลส.จอส. พง 02/08 พังงา นาง แสงเดือน วรรณรัตน์

607 ลส.จอส. พง 02/09 พังงา นาง บุญศิริ ชูพงศ์

608 ลส.จอส. พง 02/10 พังงา นาย ปรณต คหะวงษ์

609 ลส.จอส. พง 02/11 พังงา นาย ดนตรี ศรีสุวรรณ

610 ลส.จอส. พง 02/12 พังงา นาย นรินธรณ์ เซ่งล้ า

611 ลส.จอส. พง 02/13 พังงา นาย นิกร กาญจนสิทธ์ิ

612 ลส.จอส. พง 02/14 พังงา ว่าท่ีร้อยตรี วรวุฒิ บุญเฉิด

613 ลส.จอส. พง 02/15 พังงา นาย เฉลิม จันทร์พงศ์

614 ลส.จอส. พง 02/16 พังงา นาย สนอง คล่องสมุทร

615 ลส.จอส. พง 02/17 พังงา นาย คัมภีร์ นิลวรรณ

616 ลส.จอส. พง 02/18 พังงา นาย ประจักษ์ รักดี

617 ลส.จอส. พง 02/19 พังงา นางสาว ชนากาญจน์ หม่ืนพันธ์ชู

618 ลส.จอส. พง 02/20 พังงา นาย วรพล  ตราเต็ง

619 ลส.จอส. พท 02/01 พัทลุง นาย สุทัศน์ แก้วพูน

620 ลส.จอส. พท 02/02 พัทลุง นาย สมพงศ์ พละไชย

621 ลส.จอส. พท 02/03 พัทลุง นาง บุษบา ณะแก้ว

622 ลส.จอส. พท 02/04 พัทลุง นาย ศักด์ิสิทธ์ิ แร่ทอง

623 ลส.จอส. พท 02/05 พัทลุง นาย วุฒิไกร เล่ือนแป้น

624 ลส.จอส. พท 02/06 พัทลุง นาย ธวัช รัตนพันธ์

625 ลส.จอส. พท 02/07 พัทลุง นาย ธนิต แท่นปาน

626 ลส.จอส. พท 02/08 พัทลุง นาย โชติ จิตขาว

627 ลส.จอส. พท 02/09 พัทลุง นาย เพลิง ขุนชิต

628 ลส.จอส. พท 02/10 พัทลุง นาย วิสุทธ์ิ ทองช่วย

629 ลส.จอส. พท 02/11 พัทลุง นาง วิไล โชคไพศาล

630 ลส.จอส. พท 02/12 พัทลุง นาย จักริน จันทขันทร์
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631 ลส.จอส. พท 02/13 พัทลุง นาย ยุทธชัย แสงจันทร์

632 ลส.จอส. พท 02/14 พัทลุง นาง ละมัย แสงคงเรือง

633 ลส.จอส. พท 02/15 พัทลุง นาง สุพัฒน์ ทองเกต

634 ลส.จอส. พท 02/16 พัทลุง นาย ภักดี จ านงค์

635 ลส.จอส. พท 02/17 พัทลุง นาง สมจิตร ทองจินดา

636 ลส.จอส. พท 02/18 พัทลุง นาย นิษฐิโชค ช่างสาร

637 ลส.จอส. พท 02/19 พัทลุง นาย สมชาย รองเหลือ

638 ลส.จอส. พจ 02/01 พิจิตร นาย พยอม วงษ์พูล

639 ลส.จอส. พจ 02/02 พิจิตร ว่าท่ีพันตรี สุวิศิษฎ์ กันทา

640 ลส.จอส. พจ 02/03 พิจิตร นาย ชัยชาญ รักผ้ึง

641 ลส.จอส. พจ 02/04 พิจิตร นาย สิทธิศักด์ิ เทศประสิทธ์ิ

642 ลส.จอส. พจ 02/05 พิจิตร นาย อ านาจ ศรีทิม

643 ลส.จอส. พจ 02/06 พิจิตร นาง ศศิภา หอมสะอาด

644 ลส.จอส. พจ 02/07 พิจิตร นางสาว ม่ิงขวัญ ถาวรศักด์ิ

645 ลส.จอส. พจ 02/08 พิจิตร นาย สุรศักด์ิ หอมเจริญ

646 ลส.จอส. พจ 02/09 พิจิตร นาย ปฏิพัฒน์ บุญรักษ์

647 ลส.จอส. พจ 02/10 พิจิตร นาย ปรีชา นาครัตน์

648 ลส.จอส. พจ 02/11 พิจิตร นางสาว กัญญา ภูทวี

649 ลส.จอส. พจ 02/12 พิจิตร นาย ประจักษ์ ทองแจ่ม

650 ลส.จอส. พจ 02/13 พิจิตร นาย ประเสริฐ เทพศร

651 ลส.จอส. พจ 02/14 พิจิตร นาย นิมิตร พรหมอยู่

652 ลส.จอส. พจ 02/15 พิจิตร นาย อธิปัตย์ อยู่สุข

653 ลส.จอส. พจ 02/16 พิจิตร นาย อนวัทย์ ฤกษนันทน์

654 ลส.จอส. พจ 02/17 พิจิตร นาย ณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์

655 ลส.จอส. พจ 02/18 พิจิตร นาง วรยา สายสุจริต

656 ลส.จอส. พจ 02/19 พิจิตร นางสาว สุนันทา ส้มอ่ า

657 ลส.จอส. พจ 02/20 พิจิตร นาง นิกูล ทองหน้าศาล

658 ลส.จอส. พจ 02/21 พิจิตร นาย พีรพงศ์ หมอนทอง

659 ลส.จอส. พจ 02/22 พิจิตร นาย ณรงค์ นาคชัยยะ ตาก

660 ลส.จอส. พจ 02/23 พิจิตร นาย เฉลิมพล ภูสถาน

661 ลส.จอส. พจ 02/24 พิจิตร นาย ธวัช ขาวผ่อง

662 ลส.จอส. พจ 02/25 พิจิตร นาย มานิตย์ นาคเมือง

663 ลส.จอส. พล 02/01 พิษณุโลก นาย สุขสันต์ิ จิตต์อ่อนน้อม



ท่ี เลขวุฒิบัตร จังหวัด ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วุฒิบัตร แบบรำยงำน ค ำส่ัง ค ำส่ังโยกย้ำย (ถ้ำมี) รูปภำพ (ถ้ำมี) ย้ำยไป หมำยเหตุลส.จอส.9 (คร้ังท่ี 1/2/3)

ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนวิทยำกรแกนน ำ ประจ ำวันท่ี 20 กรกฏำคม 2565

664 ลส.จอส. พล 02/02 พิษณุโลก นาย สุธี ตันติอ านวย

665 ลส.จอส. พล 02/03 พิษณุโลก นาย สุนัน แก้วมาก

666 ลส.จอส. พล 02/04 พิษณุโลก นาย ชัชวาลย์ โรจนโพธ์ิ

667 ลส.จอส. พล 02/05 พิษณุโลก จ.ส.อ. พันธ์ศักด์ิ สุขท่ัง

668 ลส.จอส. พล 02/06 พิษณุโลก นาง ฐรินดา โตเขียว

669 ลส.จอส. พล 02/07 พิษณุโลก นาง ไพทิพย์ โกทัน

670 ลส.จอส. พล 02/08 พิษณุโลก นาย ศิวากร แก้วมี

671 ลส.จอส. พล 02/09 พิษณุโลก นาง ผกาภรณ์ พลายสังข์

672 ลส.จอส. พล 02/10 พิษณุโลก นางสาว ดรุณ มินาคูณ

673 ลส.จอส. พล 02/11 พิษณุโลก นางสาว เมธารัศม์ิ วิจิตรเมธานนท์

674 ลส.จอส. พล 02/12 พิษณุโลก นาย สนิท ประหา

675 ลส.จอส. พล 02/13 พิษณุโลก นาย วิราช น้อยศิริ

676 ลส.จอส. พล 02/14 พิษณุโลก นาย อุเทน นะมิตร

677 ลส.จอส. พล 02/15 พิษณุโลก นาย กิตติพงษ์ โปร่งเจริญ

678 ลส.จอส. พล 02/16 พิษณุโลก นาย ธ ารงค์ จ่ันฤทธ์ิ

679 ลส.จอส. พล 02/17 พิษณุโลก นาย ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล

680 ลส.จอส. พล 02/18 พิษณุโลก นาย พินิจ บุญโสภา

681 ลส.จอส. พล 02/19 พิษณุโลก นาย อนันต์ คงชุม

682 ลส.จอส. พล 02/20 พิษณุโลก นาย ธนกร เหล่ากสิการ

683 ลส.จอส. พบ 02/01 เพชรบุรี ว่าท่ีร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว

684 ลส.จอส. พบ 02/02 เพชรบุรี นาย บดินท์ ธรรมสังวาลย์

685 ลส.จอส. พบ 02/03 เพชรบุรี นาง รัชนุช สละโวหาร

686 ลส.จอส. พบ 02/04 เพชรบุรี นาย อดิศร โยธะชัย

687 ลส.จอส. พบ 02/05 เพชรบุรี นาย สหรัฐ พูลนาค

688 ลส.จอส. พบ 02/06 เพชรบุรี นาย รังสรรค์ ค าชาย

689 ลส.จอส. พบ 02/07 เพชรบุรี นาย สัญญา กุลสุวรรณ์

690 ลส.จอส. พบ 02/08 เพชรบุรี นาง แสงเดือน เฉ่ือยฉ่ า

691 ลส.จอส. พบ 02/09 เพชรบุรี นาย สิทธิชัย สารมาศ

692 ลส.จอส. พบ 02/10 เพชรบุรี นาย การุณ ชูช่วย

693 ลส.จอส. พบ 02/11 เพชรบุรี นาย เดชา ปาณะศรี

694 ลส.จอส. พบ 02/12 เพชรบุรี นาย ธีระชัย รัตนรังษี

695 ลส.จอส. พช 02/01 เพชรบูรณ์ นาย ไท พานนนท์

696 ลส.จอส. พช 02/02 เพชรบูรณ์ นาย สมหมาย ถาวรกูล
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697 ลส.จอส. พช 02/03 เพชรบูรณ์ นาย อนุชา วิจิตรศิลป์

698 ลส.จอส. พช 02/04 เพชรบูรณ์ นาง ชฎากรณ์ บรรเลงรมย์

699 ลส.จอส. พช 02/05 เพชรบูรณ์ นาง บูลยาวี ทุยไชยสง

700 ลส.จอส. พช 02/06 เพชรบูรณ์ ว่าท่ีพันตรี ด าริห์ ติยะวัฒน์

701 ลส.จอส. พช 02/07 เพชรบูรณ์ ว่าท่ีร้อยตรี ประจวบ เจนชัย

702 ลส.จอส. พช 02/08 เพชรบูรณ์ นาย วีระพล กล่ันตา

703 ลส.จอส. พช 02/09 เพชรบูรณ์ นาง อ านวย กิจนัย

704 ลส.จอส. พช 02/10 เพชรบูรณ์ นาง นงลักษณ์ ทาสาย

705 ลส.จอส. พช 02/11 เพชรบูรณ์ นาย อรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ

706 ลส.จอส. พช 02/12 เพชรบูรณ์ นาง อารีวรรณ ขุนภักดี

707 ลส.จอส. พช 02/13 เพชรบูรณ์ นาย ศุภโชค เข่งแก้ว

708 ลส.จอส. พช 02/14 เพชรบูรณ์ นาย อภิชาฏ พงษ์ภู่

709 ลส.จอส. พช 02/15 เพชรบูรณ์ นางสาว ธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล

710 ลส.จอส. พช 02/16 เพชรบูรณ์ นาง สุภาภรณ์ บัณฑิตย์

711 ลส.จอส. พร 02/01 แพร่ นาย กองธรรม นวเลิศเมธี

712 ลส.จอส. พร 02/02 แพร่ นาย ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล

713 ลส.จอส. พร 02/03 แพร่ นาง กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล

714 ลส.จอส. พร 02/04 แพร่ นาย พรชัย จันทะสาร

715 ลส.จอส. พร 02/05 แพร่ นาย จิรัฐพงศ์ สุมนะ น่าน

716 ลส.จอส. พร 02/06 แพร่ นางสาว อรุณี พันธ์ุพาณิชย์

717 ลส.จอส. พร 02/07 แพร่ นางสาว เสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์

718 ลส.จอส. พร 02/08 แพร่ นางสาว สุนทรี เตินขุนทด

719 ลส.จอส. พร 02/09 แพร่ นางสาว รติรัตน์ อินต์ธะวิชัย

720 ลส.จอส. พร 02/10 แพร่ นาย วิทูรย์ สินธุวงศ์ 

721 ลส.จอส. พร 02/11 แพร่ นาย ศักด์ิศิลป์ ตาขันทะ

722 ลส.จอส. พร 02/12 แพร่ นาย ไพศาล สุวรรณเกษม  

723 ลส.จอส. พร 02/13 แพร่ นาย ชาญณรงค์  จันทร์ป้อม

724 ลส.จอส. พร 02/14 แพร่ นาย สวัสด์ิ ใจตุรงค์

725 ลส.จอส. พร 02/15 แพร่ นาย กัมพล ภิมาลย์

726 ลส.จอส. พร 02/16 แพร่ นาย วีระชัย จันทร์สุข

727 ลส.จอส. พร 02/17 แพร่ นาย สิทธิเดช พันธ์ุนิติพงศ์

728 ลส.จอส. ภก 02/01 ภูเก็ต นาย ทิวา ล่ิมสงวน

729 ลส.จอส. ภก 02/02 ภูเก็ต ผศ.ดร. เทอดศักด์ิ ยอแสงรัตน์
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730 ลส.จอส. ภก 02/03 ภูเก็ต นาย ปรีชา สุวรรณหงษ์

731 ลส.จอส. ภก 02/04 ภูเก็ต นาง ชุลีกร ทองด้วง ตรัง

732 ลส.จอส. ภก 02/05 ภูเก็ต นาย กิจธิชัย สารรัตน์

733 ลส.จอส. ภก 02/06 ภูเก็ต นางสาว สุตาภัทร สุหลงเส็น

734 ลส.จอส. ภก 02/07 ภูเก็ต นาย ศักดา ประชุม

735 ลส.จอส. ภก 02/08 ภูเก็ต นางสาว อรุณี สิริเสมอภาค

736 ลส.จอส. ภก 02/09 ภูเก็ต นาง คนึงนิจ เกตุแก้ว

737 ลส.จอส. ภก 02/10 ภูเก็ต นางสาว กิรณา โนนสินชัย

738 ลส.จอส. ภก 02/11 ภูเก็ต นางสาว สุวิภา ต้ังก่อสกุล

739 ลส.จอส. ภก 02/12 ภูเก็ต นาย วิรยุทธ ชัยดินี

740 ลส.จอส. ภก 02/13 ภูเก็ต นาย ไพศาล โชคเก้ือ

741 ลส.จอส. มค 02/01 มหาสารคาม นาย สมศักด์ิ  ภูมิกอง

742 ลส.จอส. มค 02/02 มหาสารคาม นาง กัญจนา สัตตรัตน าพร

743 ลส.จอส. มค 02/03 มหาสารคาม นาย ไชยา วิญญาสุข

744 ลส.จอส. มค 02/04 มหาสารคาม นาย กิตติศักด์ิ  อันอาน

745 ลส.จอส. มค 02/05 มหาสารคาม นางสาว จิตติมา สุนทรรส

746 ลส.จอส. มค 02/06 มหาสารคาม ว่าท่ี ร.ต. พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์

747 ลส.จอส. มค 02/07 มหาสารคาม นาย พีระ แสนพินิจ

748 ลส.จอส. มค 02/08 มหาสารคาม นาย ไพทูรย์ ชาวโพธ์ิ

749 ลส.จอส. มค 02/09 มหาสารคาม นาย ธงชัย ดาวยันต์

750 ลส.จอส. มค 02/10 มหาสารคาม นาย วีระศักด์ิ ปัตตาลาโพธ์ิ

751 ลส.จอส. มค 02/11 มหาสารคาม นาย ศริตวรรธน์ เวียงนนท์

752 ลส.จอส. มค 02/12 มหาสารคาม นาย กิจภูมิ บุญอบ

753 ลส.จอส. มค 02/13 มหาสารคาม นาย บุญน า เพชรล้ า

754 ลส.จอส. มค 02/14 มหาสารคาม นาย วสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา

755 ลส.จอส. มค 02/15 มหาสารคาม นาย มณูญ เพชรมีแก้ว

756 ลส.จอส. มค 02/16 มหาสารคาม นาย วนัส พรมสว่าง

757 ลส.จอส. มค 02/17 มหาสารคาม นาย ทองจันทร์ ประทุมโฉม

758 ลส.จอส. มค 02/18 มหาสารคาม นาย พสิษฐ์  ไชยด ารงค์

759 ลส.จอส. มค 02/19 มหาสารคาม นาง ณุชณาฏ  ศิริมณี

760 ลส.จอส. มค 02/20 มหาสารคาม นางสาว จิตนภา  ไชยเทพา

761 ลส.จอส. มห 02/01 มุกดาหาร นาย วรรณสิทธ์ิ ค าเพราะ

762 ลส.จอส. มห 02/02 มุกดาหาร นาย ประภาส ไชยมี
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763 ลส.จอส. มห 02/03 มุกดาหาร นาย สมพร แปไธสง

764 ลส.จอส. มห 02/04 มุกดาหาร นาง วรกัญญาพิไล แกระหัน

765 ลส.จอส. มห 02/05 มุกดาหาร นาย ภัทร  ภัทรกุลบดินทร์

766 ลส.จอส. มห 02/06 มุกดาหาร นาย ทศพล สุวรรณไตรย์

767 ลส.จอส. มห 02/07 มุกดาหาร นาย เพียร แสวงบุญ

768 ลส.จอส. มห 02/08 มุกดาหาร นาย อดิศร คันธโรรส

769 ลส.จอส. มห 02/09 มุกดาหาร นาย ไพรวรรณ์ บุษบงค์

770 ลส.จอส. มห 02/10 มุกดาหาร ว่าท่ี ร.ต. ฤทธ์ิกล้า ขุนทวี

771 ลส.จอส. มห 02/11 มุกดาหาร นาย เมฆสุวรรณ วังวงศ์

772 ลส.จอส. มห 02/12 มุกดาหาร นาย จิรวัฒน์ ผิวงาม

773 ลส.จอส. มห 02/13 มุกดาหาร นาย ประสาทชัย แสนนา

774 ลส.จอส. มห 02/14 มุกดาหาร นาย วรชาติ สกุลเดช

775 ลส.จอส. มห 02/15 มุกดาหาร นาย ปรัชญา มานะวงศ์

776 ลส.จอส. มห 02/16 มุกดาหาร นาย วินัย จันทร์ปัญญา

777 ลส.จอส. มห 02/17 มุกดาหาร นาย สุรินทร คูณเมือง

778 ลส.จอส. มห 02/18 มุกดาหาร นาง ปุณยนุช แสนสิงห์

779 ลส.จอส. มห 02/19 มุกดาหาร นาย ยุทธ ธนธนานนท์

780 ลส.จอส. มห 02/20 มุกดาหาร นาย บุญรับ สิทธิรัตน์

781 ลส.จอส. มส 02/01 แม่ฮ่องสอน นาย ธวัช โลกา

782 ลส.จอส. มส 02/02 แม่ฮ่องสอน นาย มนัส จันทร์กุญชร

783 ลส.จอส. มส 02/03 แม่ฮ่องสอน นาย ด ารง ปันทวัง

784 ลส.จอส. มส 02/04 แม่ฮ่องสอน นาย กฤษณะ เลิศวิชานันท์

785 ลส.จอส. มส 02/05 แม่ฮ่องสอน นาย ไพศาล ท่ีรัก ปราจีนบุรี

786 ลส.จอส. มส 02/06 แม่ฮ่องสอน นาย พงษ์ศักด์ิ บุญเป็ง

787 ลส.จอส. มส 02/07 แม่ฮ่องสอน นาย คุณาพิชศน์ แซมสีม่วง

788 ลส.จอส. มส 02/08 แม่ฮ่องสอน นางสาว กัญญาพัชร พงษ์ดี

789 ลส.จอส. มส 02/09 แม่ฮ่องสอน นาง พุฒชาด จันทร์ด า

790 ลส.จอส. มส 02/10 แม่ฮ่องสอน นาย สุรชาติ การสอาด

791 ลส.จอส. มส 02/11 แม่ฮ่องสอน นาย เรืองยศ ปันศิริ

792 ลส.จอส. มส 02/12 แม่ฮ่องสอน นาย สิงคม ปัญญาค า

793 ลส.จอส. มส 02/13 แม่ฮ่องสอน นาย สุรพล จริยา

794 ลส.จอส. มส 02/14 แม่ฮ่องสอน นาย บุญมี สายสวาท

795 ลส.จอส. มส 02/15 แม่ฮ่องสอน นาย วิโรจน์ ค าพลอย



ท่ี เลขวุฒิบัตร จังหวัด ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล วุฒิบัตร แบบรำยงำน ค ำส่ัง ค ำส่ังโยกย้ำย (ถ้ำมี) รูปภำพ (ถ้ำมี) ย้ำยไป หมำยเหตุลส.จอส.9 (คร้ังท่ี 1/2/3)

ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนวิทยำกรแกนน ำ ประจ ำวันท่ี 20 กรกฏำคม 2565

796 ลส.จอส. มส 02/16 แม่ฮ่องสอน นาย ทิตย์ค า  ทวิชากรสีทอง

797 ลส.จอส. มส 02/17 แม่ฮ่องสอน นาย ปกรณ์ หมีจันทร์ต๊ะ

798 ลส.จอส. มส 02/18 แม่ฮ่องสอน นาย จิรพัส ปันดิษ

799 ลส.จอส. มส 02/19 แม่ฮ่องสอน นาย อนันต์ ประวัง

800 ลส.จอส. มส 02/20 แม่ฮ่องสอน นาง กัญวรา วงศ์ธิดา

801 ลส.จอส. มส 02/21 แม่ฮ่องสอน นาย อรรถชาติ หินแปง

802 ลส.จอส. มส 02/22 แม่ฮ่องสอน นาย สุทธิพงษ์ เจริญกุล

803 ลส.จอส. ยส 02/01 ยโสธร นาย ขวัญเรือน แสบงบาล

804 ลส.จอส. ยส 02/02 ยโสธร นำย สุริยันต์ ม่ิงขวัญ

805 ลส.จอส. ยส 02/03 ยโสธร นาย เริงฤทธ์ิ เย่ือใย

806 ลส.จอส. ยส 02/04 ยโสธร นาย กิตติภัทท์ ไกรเพชร สุรินทร์

807 ลส.จอส. ยส 02/05 ยโสธร นาย บัณฑิต ทองประทุม

808 ลส.จอส. ยส 02/06 ยโสธร นาย ประสาร บุตตะไมล์

809 ลส.จอส. ยส 02/07 ยโสธร นาย ภานรินทร์ แผ่นศิลา

810 ลส.จอส. ยส 02/08 ยโสธร ว่าท่ี รอ. อมรรัตน์ ศรีขันธ์

811 ลส.จอส. ยส 02/09 ยโสธร นาย อานนท์ กฤษณะกาฬ

812 ลส.จอส. ยส 02/10 ยโสธร นาย วรชาติ ธนาคุณ

813 ลส.จอส. ยส 02/11 ยโสธร นาง ปวีนา รวมธรรม

814 ลส.จอส. ยส 02/12 ยโสธร พันจ่าตรี พิสิฐ รักพรม

815 ลส.จอส. ยส 02/13 ยโสธร นาย ทรงศักด์ิ พลศักด์ิ

816 ลส.จอส. ยส 02/14 ยโสธร นาย พิสิฐ พรมโสภา

817 ลส.จอส. ยส 02/15 ยโสธร นาย ชาญชัย โพนกองเส็ง

818 ลส.จอส. ยส 02/16 ยโสธร นาย ชนาวุฒิ ทรงรัมย์

819 ลส.จอส. ยส 02/17 ยโสธร นาย ศราวุธ เมืองโคตร

820 ลส.จอส. ยส 02/18 ยโสธร นาย วุฒิชัย อาทิตย์ต้ัง

821 ลส.จอส. ยส 02/19 ยโสธร นาย พูนศักด์ิ วิเศษแก้ว

822 ลส.จอส. ยส 02/20 ยโสธร นาย อดุลย์ จันทพาล

823 ลส.จอส. รอ 02/01 ร้อยเอ็ด นาย ธนกฤต ศิริภิรมย์

824 ลส.จอส. รอ 02/02 ร้อยเอ็ด นาง นวนจันทร์ ค าสาร

825 ลส.จอส. รอ 02/03 ร้อยเอ็ด นาย เสนอ แก้วนาคูณ

826 ลส.จอส. รอ 02/04 ร้อยเอ็ด นาย ชาญ ค าป้อง

827 ลส.จอส. รอ 02/05 ร้อยเอ็ด นาง อัญญรัตน์ แสนภูมิ

828 ลส.จอส. รอ 02/06 ร้อยเอ็ด นาย สุเพียบ สอนใจ
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829 ลส.จอส. รอ 02/07 ร้อยเอ็ด นาย สุกิจ กลางสุข

830 ลส.จอส. รอ 02/08 ร้อยเอ็ด นาง ศิริวรรณ พลเศษ

831 ลส.จอส. รอ 02/09 ร้อยเอ็ด นาย อุทัย ศรีขาวรส

832 ลส.จอส. รอ 02/10 ร้อยเอ็ด สิบเอก จักรรินทร์ จุลสม

833 ลส.จอส. รอ 02/11 ร้อยเอ็ด นาย รุ่งนิรัญ พุทธิเสน

834 ลส.จอส. รอ 02/12 ร้อยเอ็ด นางสาว นิภาพร น้ าค า

835 ลส.จอส. รอ 02/13 ร้อยเอ็ด นาย วิษณุพงค์ วิเศษสม

836 ลส.จอส. รอ 02/14 ร้อยเอ็ด นาย สกล ไชยธงรัตน์

837 ลส.จอส. รอ 02/15 ร้อยเอ็ด นาย ภาณุพงศ์ สมอชัย

838 ลส.จอส. รอ 02/16 ร้อยเอ็ด นาย สัญญา ยุบลชิต

839 ลส.จอส. รอ 02/17 ร้อยเอ็ด นาง ปัทมาภรณ์ ศรีเนตร

840 ลส.จอส. รอ 02/18 ร้อยเอ็ด นางสาว สุดารัตน์ จ่าภา

841 ลส.จอส. รน 02/01 ระนอง นางสาว พนอ ทิพย์พิมลรัตน์

842 ลส.จอส. รน 02/02 ระนอง นาย ธีรวุฒิ บุญโสภาส

843 ลส.จอส. รน 02/03 ระนอง นาย วิเชียร บุญเต่ียว

844 ลส.จอส. รน 02/04 ระนอง นาง สุทธิรา หงษ์เจริญ

845 ลส.จอส. รน 02/05 ระนอง นาย ภพเดชา บุญศรี

846 ลส.จอส. รน 02/06 ระนอง นาง วันดี ละศรีจันทร์

847 ลส.จอส. รน 02/07 ระนอง นางสาว วรุณยุพา ชูจันทร์

848 ลส.จอส. รน 02/08 ระนอง นาย พูนศักด์ิ จินาเกตุ

849 ลส.จอส. รน 02/09 ระนอง นาย สุพจน์ แก้วกับทอง

850 ลส.จอส. รน 02/10 ระนอง นาย ประเสริฐ รักร่วม

851 ลส.จอส. รน 02/11 ระนอง นาง จุลนิษฐ์ ซังธาดา

852 ลส.จอส. รน 02/12 ระนอง นาย ประดิษฐ์ โมราศิลป์

853 ลส.จอส. รน 02/13 ระนอง นาง นัยนา จ าเนียร

854 ลส.จอส. รน 02/14 ระนอง นาง นิภา พุ่มกะเนาว์

855 ลส.จอส. รน 02/15 ระนอง นางสาว ฆฤตชนัญ กาญจนานนท์

856 ลส.จอส. รน 02/16 ระนอง นาย เอกศักด์ิ มนัสชัยวรกุล

857 ลส.จอส. รย 02/01 ระยอง นาย สุพิษ ศิริบุตร

858 ลส.จอส. รย 02/02 ระยอง นาง วรมน รัตนจีน

859 ลส.จอส. รย 02/03 ระยอง นาย กัมพล เจริญรักษ์

860 ลส.จอส. รย 02/04 ระยอง นาย อภิชัย ธิณทัพ

861 ลส.จอส. รย 02/05 ระยอง นาย ชะโลม เล็ดลอด
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862 ลส.จอส. รย 02/06 ระยอง นาย วิรัช เปยะกัง

863 ลส.จอส. รย 02/07 ระยอง นาย กรุง ม่วงนาครอง

864 ลส.จอส. รย 02/08 ระยอง นาย อาณัติ ชุมเจริญ

865 ลส.จอส. รย 02/09 ระยอง นาง พิมพ์พร วงษ์มหา

866 ลส.จอส. รย 02/10 ระยอง นาย อนันต์ สัจกุลชัยเลิศ

867 ลส.จอส. รย 02/11 ระยอง นางสาว ณัฐฌา สินสมบัติ

868 ลส.จอส. รบ 02/01 ราชบุรี นาย นริศ   พันธ์ุแดง

869 ลส.จอส. รบ 02/02 ราชบุรี นาง รังษิยา อมาตยคง

870 ลส.จอส. รบ 02/03 ราชบุรี นาย วุฒิชัย บุญหล่ า

871 ลส.จอส. รบ 02/04 ราชบุรี นางสาว พิยะดา ม่วงอ่ิม

872 ลส.จอส. รบ 02/05 ราชบุรี นางสาว นันทยา มากเจริญ

873 ลส.จอส. รบ 02/06 ราชบุรี นาย เกริกเกียรติ อุ่นเรือน

874 ลส.จอส. รบ 02/07 ราชบุรี นาย ภาณุพงศ์ มุ่นพลาย

875 ลส.จอส. รบ 02/08 ราชบุรี นาย วิรัตน์ มะโนวัฒนา

876 ลส.จอส. รบ 02/09 ราชบุรี นาง จันทร์ฉาย นวลจันทร์

877 ลส.จอส. รบ 02/10 ราชบุรี นางสาว ธนภรณ์ เข็มทอง

878 ลส.จอส. รบ 02/11 ราชบุรี นาง นันทพร สีนิล

879 ลส.จอส. รบ 02/12 ราชบุรี นาง วีรวรรณ เข็มทอง

880 ลส.จอส. รบ 02/13 ราชบุรี นาย พรรษกฤช เกตุรัตน์

881 ลส.จอส. รบ 02/14 ราชบุรี นาย ไกรสร ประยูรวงค์

882 ลส.จอส. รบ 02/15 ราชบุรี นาย นพรัตน์ แจ้งหม่ืนไวย์

883 ลส.จอส. รบ 02/16 ราชบุรี นาย ชุมพล ค าเทียน

884 ลส.จอส. รบ 02/17 ราชบุรี นาย ประมวล พฤฑฒิกุล

885 ลส.จอส. รบ 02/18 ราชบุรี นาง ยุพา เลิศวิริยะพงศ์

886 ลส.จอส. รบ 02/19 ราชบุรี พ.อ.ดร. รณพงษ์ เรืองจุ้ย

887 ลส.จอส. ลบ 02/01 ลพบุรี นาย นิพนท์ นนธิ

888 ลส.จอส. ลบ 02/02 ลพบุรี จ่าสิิบเอก จตุรงค์ กุลแก้ว

889 ลส.จอส. ลบ 02/03 ลพบุรี นาย ประยงค์ สารภูมิ

890 ลส.จอส. ลบ 02/04 ลพบุรี นาย ศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธ์ิ

891 ลส.จอส. ลบ 02/05 ลพบุรี นาย วิชัย ม่วงจีน

892 ลส.จอส. ลบ 02/06 ลพบุรี นาย ประสพ สลุงอยู่

893 ลส.จอส. ลบ 02/07 ลพบุรี นาย นรงค์ โสภา

894 ลส.จอส. ลบ 02/08 ลพบุรี นางสาว กอแก้ว เพชรบุตร
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895 ลส.จอส. ลบ 02/09 ลพบุรี นาง ศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ

896 ลส.จอส. ลบ 02/10 ลพบุรี นาง อารีย์ คนซ่ือ

897 ลส.จอส. ลบ 02/11 ลพบุรี นาย ทวีวัฒน์ หงษ์ค าดี

898 ลส.จอส. ลบ 02/12 ลพบุรี นาย สุชิน โกพันธ์ุ

899 ลส.จอส. ลบ 02/13 ลพบุรี นาย ดนัย เน่ืองขันตรี

900 ลส.จอส. ลบ 02/14 ลพบุรี นาย สุชานนท์ ใจธรรม

901 ลส.จอส. ลบ 02/15 ลพบุรี นาย ประดิษฐ์ โพธ์ิทอง

902 ลส.จอส. ลบ 02/16 ลพบุรี ว่าท่ีร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์

903 ลส.จอส. ลบ 02/17 ลพบุรี นาย ศิวัช กาญจนชุม

904 ลส.จอส. ลบ 02/18 ลพบุรี นาย นิรุธ จอมพุก

905 ลส.จอส. ลบ 02/19 ลพบุรี นาย ศักด์ิดา น้อยเจริญ

906 ลส.จอส. ลบ 02/20 ลพบุรี นาย อัครัช อุกอาจ

907 ลส.จอส. ลบ 02/21 ลพบุรี ว่าท่ีร้อยตรี ธนโชติ หร่ายรา

908 ลส.จอส. ลบ 02/22 ลพบุรี นาย ชนินทร์ เจริญมาก

909 ลส.จอส. ลป 02/01 ล าปาง นาง นภาพร แสงนิล

910 ลส.จอส. ลป 02/02 ล าปาง นาย พิชัย สดเอ่ียม

911 ลส.จอส. ลป 02/03 ล าปาง นาย ประเสริฐ ต้นโนนเชียง

912 ลส.จอส. ลป 02/04 ล าปาง นาย มณฑล อินเจือจันทร์

913 ลส.จอส. ลป 02/05 ล าปาง นาย ประกาศิต สิงห์หล้า

914 ลส.จอส. ลป 02/06 ล าปาง นาง สมจิตร ทองหล่ า

915 ลส.จอส. ลป 02/07 ล าปาง นาย สมบัติ สิริวงศ์เครือ

916 ลส.จอส. ลป 02/08 ล าปาง นาย วิเชียร เอ่ียวเฮง

917 ลส.จอส. ลป 02/09 ล าปาง นางสาว ปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร  

918 ลส.จอส. ลป 02/10 ล าปาง นาย ไพโรจน์ พงษ์บุผา

919 ลส.จอส. ลป 02/11 ล าปาง นาย พิเชษฐ์ วงค์สวัสด์ิ

920 ลส.จอส. ลป 02/12 ล าปาง นาย อภินันทิชัย แกระหัน

921 ลส.จอส. ลป 02/13 ล าปาง นาย เมธี อ้วนล่ า

922 ลส.จอส. ลป 02/14 ล าปาง ว่าท่ีร้อยตรี สุรพล จันทร์ฝ้ัน

923 ลส.จอส. ลป 02/15 ล าปาง นาย สมัย ด ารงค์

924 ลส.จอส. ลป 02/16 ล าปาง ว่าท่ีพันตรี ณรงค์ศักด์ิ นพคุณ

925 ลส.จอส. ลป 02/17 ล าปาง นาง พณิฏฏา พวงชมพูพิศาล

926 ลส.จอส. ลป 02/18 ล าปาง นาย สมเจตน์ ไปเร็ว

927 ลส.จอส. ลป 02/19 ล าปาง ว่าท่ีร้อยตรี ชีพสิทธ์ิ ฮ่ันเกียรติพงษ์
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928 ลส.จอส. ลป 02/20 ล าปาง นาง จิดาภา สนนิคม

929 ลส.จอส. ลพ 02/01 ล าพูน นาย นาวิน วิยาภรณ์

930 ลส.จอส. ลพ 02/02 ล าพูน นาย วิชัย ม่ันชา

931 ลส.จอส. ลพ 02/03 ล าพูน นาย ประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ล าปาง

932 ลส.จอส. ลพ 02/04 ล าพูน นางสาว เรณู ลีสุวรรณ์

933 ลส.จอส. ลพ 02/05 ล าพูน นาย วินัย แป้นน้อย

934 ลส.จอส. ลพ 02/06 ล าพูน นาย ลิขสิทธ์ิ ผลจันทร์งาม

935 ลส.จอส. ลพ 02/07 ล าพูน นาย สุรเชษฐ์ ค าสุวัตร์

936 ลส.จอส. ลพ 02/08 ล าพูน นาย ชาคริต อินแถลง

937 ลส.จอส. ลพ 02/09 ล าพูน นาย นิพนธ์ ไชยเจริญ

938 ลส.จอส. ลพ 02/10 ล าพูน นาย ชิตพล เตจ๊ะ

939 ลส.จอส. ลพ 02/11 ล าพูน ว่าท่ี ร.ต. อานนท์ หล้าหนัก

940 ลส.จอส. ลพ 02/12 ล าพูน นาย สง่า แก้วสร้อย

941 ลส.จอส. ลพ 02/13 ล าพูน นาย พิเชษฐ์ บุญสุ

942 ลส.จอส. ลพ 02/14 ล าพูน นาย อภิชาติ แสนเรือน

943 ลส.จอส. ลพ 02/15 ล าพูน นาย นิมิต ปัญญายอง

944 ลส.จอส. ลพ 02/16 ล าพูน นาย ณัฏฐยศ ป่าหลวง เชียงใหม่

945 ลส.จอส. ลพ 02/17 ล าพูน นาย กิตติ ปานมี

946 ลส.จอส. ลพ 02/18 ล าพูน นาย ประดิษฐ์ วังพฤกษ์

947 ลส.จอส. ลพ 02/19 ล าพูน นาง รุ้งตะวัน ไชยเจริญ

948 ลส.จอส. ลพ 02/20 ล าพูน นาง พรวิไล สาระจันทร์ เชียงใหม่

949 ลส.จอส. ลย 02/01 เลย นาย สาโรจน์ จันทร์แจ่ม

950 ลส.จอส. ลย 02/02 เลย นาย ธนภณ ค าย่ิงเดชาภัทร

951 ลส.จอส. ลย 02/03 เลย นาย เทวา โฮงค าอุตย์

952 ลส.จอส. ลย 02/04 เลย นาย สุวิชชา เส้ียมแหลม

953 ลส.จอส. ลย 02/05 เลย นาย พงศ์ณภัทร บุญโสม

954 ลส.จอส. ลย 02/06 เลย นางสาว ศิริภรณ์ เยาวพันธ์

955 ลส.จอส. ลย 02/07 เลย นาย เดช ปาจรียานนท์

956 ลส.จอส. ลย 02/08 เลย นาย ณสรวง ก้อนวิมล

957 ลส.จอส. ลย 02/09 เลย นาย พิรพัฒน์ ธนะสูตร

958 ลส.จอส. ลย 02/10 เลย นาย สุริยันต์ สะท้าน

959 ลส.จอส. ลย 02/11 เลย นาย จันทร์ลอย สุรภีร์

960 ลส.จอส. ลย 02/12 เลย นาย ทศพร เพ็งพุฒ
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961 ลส.จอส. ลย 02/13 เลย ว่าท่ี ร.ต. มานิต พันธ์ุโอภาส

962 ลส.จอส. ลย 02/14 เลย ว่าท่ี ร.ท. บรรจง บุญทัน

963 ลส.จอส. ลย 02/15 เลย นาย ชัยวัฒน์ บานเย็น

964 ลส.จอส. ลย 02/16 เลย นาย อนุชา ศิลาเกษ

965 ลส.จอส. ลย 02/17 เลย นาย นราธิป บุญมา

966 ลส.จอส. ลย 02/18 เลย นาง มนพร ปุณยพงศ์

967 ลส.จอส. ลย 02/19 เลย ว่าท่ี ร.ต. ประสาน จันทร์เมือง

968 ลส.จอส. ลย 02/20 เลย นาย จิรายุทธ แก้วอาสา

969 ลส.จอส. ศก 02/01 ศรีสะเกษ นาย สมยศ พรหมจันทร์

970 ลส.จอส. ศก 02/02 ศรีสะเกษ นาย จ านงค์ศักด์ิ ธุลีจันทร์

971 ลส.จอส. ศก 02/03 ศรีสะเกษ นาย สุวิชญาณ พงษ์เกษ

972 ลส.จอส. ศก 02/04 ศรีสะเกษ นาง วัชรกาญจน์ คงพูล

973 ลส.จอส. ศก 02/05 ศรีสะเกษ นาย ภัทธศาสน์ มาสกุล

974 ลส.จอส. ศก 02/06 ศรีสะเกษ ว่าท่ีร้อยตรี ทวีศักด์ิ นามศรี

975 ลส.จอส. ศก 02/07 ศรีสะเกษ นาย ชิราวุธ สองสี

976 ลส.จอส. ศก 02/08 ศรีสะเกษ นางสาว พีระพรรณ ทองศูนย์

977 ลส.จอส. ศก 02/09 ศรีสะเกษ นาย จินดา ศรีระวัฒน์

978 ลส.จอส. ศก 02/10 ศรีสะเกษ นาย สมยศ โชคเหมาะ

979 ลส.จอส. ศก 02/11 ศรีสะเกษ นาย ชาญวิทย์ สันดอน

980 ลส.จอส. ศก 02/12 ศรีสะเกษ นาย ณัฐชัย เชิงหอม

981 ลส.จอส. ศก 02/13 ศรีสะเกษ นาย ไพรัช ก้านเกษ

982 ลส.จอส. ศก 02/14 ศรีสะเกษ ว่าท่ีร้อยตรี รังสรรค์ กรึงไกร

983 ลส.จอส. ศก 02/15 ศรีสะเกษ นาย สีวรา บึงไกร

984 ลส.จอส. ศก 02/16 ศรีสะเกษ นาย ศึก ลูกอินทร์

985 ลส.จอส. ศก 02/17 ศรีสะเกษ นาย สุรศักด์ิ ภาผล

986 ลส.จอส. ศก 02/18 ศรีสะเกษ นาย สุรยุทธ ธนสมบัติ

987 ลส.จอส. ศก 02/19 ศรีสะเกษ นาย สุระภี ผกาพันธ์

988 ลส.จอส. ศก 02/20 ศรีสะเกษ นาย วสันต์ เพ่ิมลาภ

989 ลส.จอส. ศก 02/21 ศรีสะเกษ นาย พงษ์ศักด์ิ ภูมิภักด์ิ

990 ลส.จอส. ศก 02/22 ศรีสะเกษ นาย เทวัญ จันทเขต

991 ลส.จอส. ศก 02/23 ศรีสะเกษ นาย ดนัยยุทธ พรรษาวนัส

992 ลส.จอส. สน 02/01 สกลนคร นาง สัจจา  ฝ่ายค าตา

993 ลส.จอส. สน 02/02 สกลนคร ว่าท่ีร้อยโท ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย
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994 ลส.จอส. สน 02/03 สกลนคร นาย จ ารัส พิมพา

995 ลส.จอส. สน 02/04 สกลนคร นาง ชรินดา พิมพบุตร

996 ลส.จอส. สน 02/05 สกลนคร นาง นันท์ปภัทร  บรรณ์ติเจริญโชติ

997 ลส.จอส. สน 02/06 สกลนคร นาย วิชาญ เกษเพชร

998 ลส.จอส. สน 02/07 สกลนคร ว่าท่ีร้อยตรี อภิสิทธ์ิ ดาโอภา

999 ลส.จอส. สน 02/08 สกลนคร นาย อิสเรศ เสง่ียมวัฒนะ

1000 ลส.จอส. สน 02/09 สกลนคร นาย กฤษพงศ์  อยู่เย็น

1001 ลส.จอส. สน 02/10 สกลนคร นาง ทิพสุคนธ์  นามมะณี

1002 ลส.จอส. สน 02/11 สกลนคร นาย สมสมัย หารธงชัย

1003 ลส.จอส. สน 02/12 สกลนคร นาย ปฏิวัตร นารินรักษ์

1004 ลส.จอส. สน 02/13 สกลนคร นาย ชวลิต มินพิมาย

1005 ลส.จอส. สน 02/14 สกลนคร นาย วีรชล บุพศิริ

1006 ลส.จอส. สน 02/15 สกลนคร นาย ธนกร แก้วบัวสา

1007 ลส.จอส. สน 02/16 สกลนคร นาย ทองค า วรสาร

1008 ลส.จอส. สน 02/17 สกลนคร นาย ทองสุข พามี

1009 ลส.จอส. สน 02/18 สกลนคร นาย ณรงค์ศักด์ิ ชะเอม

1010 ลส.จอส. สน 02/19 สกลนคร ว่าท่ีร้อยตรี ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ

1011 ลส.จอส. สน 02/20 สกลนคร นาย อเสกข์ อุปพงษ์

1012 ลส.จอส. สข 02/01 สงขลา นาย ประสิทธ์ิ หนูกุ้ง

1013 ลส.จอส. สข 02/02 สงขลา นาง ขวัญตา ประสานสงฆ์

1014 ลส.จอส. สข 02/03 สงขลา นาย วิสุทธิ ทองจินดา

1015 ลส.จอส. สข 02/04 สงขลา นาย เอกพจน์ นราพันธ์

1016 ลส.จอส. สข 02/05 สงขลา นาย มะหามะรอซือล าเจ๊ะมิ

1017 ลส.จอส. สข 02/06 สงขลา นางสาว มยุรีย์ เนตรศิลานนท์

1018 ลส.จอส. สข 02/07 สงขลา นาง เกษร ธานีรัตน์

1019 ลส.จอส. สข 02/08 สงขลา นาย เดชา จันทิกาแก้ว

1020 ลส.จอส. สข 02/09 สงขลา นาย มิตร ศิริธรรม

1021 ลส.จอส. สข 02/10 สงขลา นาง ชวิศา อินทเรือง

1022 ลส.จอส. สข 02/11 สงขลา นาย เอกศักด์ิ ดวงภักดี

1023 ลส.จอส. สข 02/12 สงขลา นาย อ านวย สุวรรณชาตรี

1024 ลส.จอส. สข 02/13 สงขลา นาง น้ าทิพย์ ม่วงปลอด

1025 ลส.จอส. สข 02/14 สงขลา นาย พิชิต ศรีมณี

1026 ลส.จอส. สข 02/15 สงขลา นาย ทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์
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1027 ลส.จอส. สข 02/16 สงขลา นาย เก้ือ บุญแต่ง

1028 ลส.จอส. สข 02/17 สงขลา นาย วัฒนา ถนอมศักด์ิ

1029 ลส.จอส. สข 02/18 สงขลา ว่าท่ีร้อยเอก ไพรินทร์ ธีระกุล

1030 ลส.จอส. สข 02/19 สงขลา ว่าท่ีร้อยเอก บุญเสริม หัดประสม

1031 ลส.จอส. สต 02/01 สตูล นาย อาคม สุชาติพงษ์

1032 ลส.จอส. สต 02/02 สตูล นาย วรพล  ด้วงเอียด

1033 ลส.จอส. สต 02/03 สตูล นาย สมพร  ทิศเมือง

1034 ลส.จอส. สต 02/04 สตูล นาง สุมน  ไชยเสนีย์ ตรัง

1035 ลส.จอส. สต 02/05 สตูล นาง วรรธิดา  คมข า

1036 ลส.จอส. สต 02/06 สตูล นาย โชคชัย  ทิพย์รองพล

1037 ลส.จอส. สต 02/07 สตูล นาย เจริญ  จิหมาด

1038 ลส.จอส. สต 02/08 สตูล นาย ภิรมย์ พรุเพชรแก้ว

1039 ลส.จอส. สต 02/09 สตูล นาย สมนึก  ศรีนคร

1040 ลส.จอส. สต 02/10 สตูล นาย ไสว  อินยอด

1041 ลส.จอส. สต 02/11 สตูล นาย วารุทธ์ิ  ช่างเหล็ก

1042 ลส.จอส. สต 02/12 สตูล นาง อุไร  ทีปรักษพันธ์

1043 ลส.จอส. สต 02/13 สตูล นาง อรุณี สังข์แก้ว

1044 ลส.จอส. สต 02/14 สตูล นาย พิมล  โชติพานิช

1045 ลส.จอส. สต 02/15 สตูล นาย นิรัตน์  สุขสวัสด์ิ

1046 ลส.จอส. สต 02/16 สตูล นาย ประมวล  บุญช่วย

1047 ลส.จอส. สต 02/17 สตูล นาย ปิยพันธ์ ณ นคร

1048 ลส.จอส. สต 02/18 สตูล นาย คณาธิป  บุญญารัตน์

1049 ลส.จอส. สต 02/19 สตูล นางสาว จตุพร  ทหารไทย

1050 ลส.จอส. สต 02/20 สตูล นาย ธวัชชัย  อรน้อม

1051 ลส.จอส. สป 02/01 สมุทรปราการ นาย ชัชลินทร์ โยธาทิพย์

1052 ลส.จอส. สป 02/02 สมุทรปราการ นาย ปิยสนธ์ิ เช้ือทอง

1053 ลส.จอส. สป 02/03 สมุทรปราการ นาย พงษ์เทพ มาอุ่น

1054 ลส.จอส. สป 02/04 สมุทรปราการ นางสาว ชณัฐดา ฤทธ์ิแดง

1055 ลส.จอส. สป 02/05 สมุทรปราการ นาย ธนวุธ เอ่ียมบุญฤทธ์ิ

1056 ลส.จอส. สป 02/06 สมุทรปราการ นาง ปัทมาพร ศรีอาภัย

1057 ลส.จอส. สป 02/07 สมุทรปราการ นาย สาโรจน์ จ าปาศักด์ิ

1058 ลส.จอส. สป 02/08 สมุทรปราการ นาย ทศพร พะวงษ์

1059 ลส.จอส. สป 02/09 สมุทรปราการ นาง ธัญพร สมบูรณ์ศักด์ิศรี
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1060 ลส.จอส. สป 02/10 สมุทรปราการ นาย สมยศ แพนลา

1061 ลส.จอส. สป 02/11 สมุทรปราการ นางสาว อนันต์ทิตา นาคทอง

1062 ลส.จอส. สป 02/12 สมุทรปราการ นาย เสรี แก้วก่อง

1063 ลส.จอส. สป 02/13 สมุทรปราการ นาง ภัทชนก มุสิกิจมณี

1064 ลส.จอส. สป 02/14 สมุทรปราการ นาย ศรายุทธ พุทธศรี

1065 ลส.จอส. สป 02/15 สมุทรปราการ นาย มานพ จันทร์งาม

1066 ลส.จอส. สป 02/16 สมุทรปราการ นาง มยุรี บุญช่วย

1067 ลส.จอส. สป 02/17 สมุทรปราการ นาย บุญย่ิง ป้อมประคอง

1068 ลส.จอส. สป 02/18 สมุทรปราการ นาย เสนาะ ทับทิมงาม

1069 ลส.จอส. สป 02/19 สมุทรปราการ นาง กัญญา มีนายน

1070 ลส.จอส. สป 02/20 สมุทรปราการ จ่าสิบเอก สมพร ชูทอง

1071 ลส.จอส. สป 02/21 สมุทรสงคราม นาย สมโภชน์  เศรษฐาวงศ์

1072 ลส.จอส. สป 02/22 สมุทรสงคราม นาย สมภูมิ ธรรมายอดดี 

1073 ลส.จอส. สป 02/23 สมุทรสงคราม นาย ลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์

1074 ลส.จอส. สป 02/24 สมุทรสงคราม นาย ชลัท อุยถาวรย่ิง

1075 ลส.จอส. สป 02/25 สมุทรสงคราม จ่าอากาศตรี วิรัช  สวัสด์ิรักษา

1076 ลส.จอส. สป 02/26 สมุทรสงคราม นาย อุดม อรุณราช

1077 ลส.จอส. สป 02/27 สมุทรสงคราม นาย กิตินันท์ นาเสถียร

1078 ลส.จอส. สป 02/28 สมุทรสงคราม นาย ทองเล่ือน บุญเพ็ง

1079 ลส.จอส. สป 02/29 สมุทรสงคราม นาย สุภัฏ อาลากุล

1080 ลส.จอส. สป 02/30 สมุทรสงคราม นาย ศุภัช โพธ์ิศรีทอง

1081 ลส.จอส. สป 02/31 สมุทรสงคราม นาย ปรรณวัฒน์ ทองสวัสด์ิ

1082 ลส.จอส. สป 02/32 สมุทรสงคราม นางสาว อุษณีษ์ บุญเรือง

1083 ลส.จอส. สป 02/33 สมุทรสงคราม นาย วันชัย โชคโภคาทรัพย์กุล

1084 ลส.จอส. สป 02/34 สมุทรสงคราม นาง อนงค์ อรุณราช

1085 ลส.จอส. สป 02/35 สมุทรสงคราม นาย อ านาจ แสงภู

1086 ลส.จอส. สค 02/01 สมุทรสาคร นางสาว จุฑารัตน์ ศรีนวลปาน

1087 ลส.จอส. สค 02/02 สมุทรสาคร นาย ประพจน์ แย้มทิม

1088 ลส.จอส. สค 02/03 สมุทรสาคร นาง ภัทรนันฐ์ ไหลงาม

1089 ลส.จอส. สค 02/04 สมุทรสาคร นาย สุรินทร์ บุญทรัพย์

1090 ลส.จอส. สค 02/05 สมุทรสาคร นาย พิษณุ สุขนิติ

1091 ลส.จอส. สค 02/06 สมุทรสาคร นางสาว วรรณา ปุจฉาการ

1092 ลส.จอส. สค 02/07 สมุทรสาคร นาง มนทกานติ ล้วนประเสริฐ
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1093 ลส.จอส. สค 02/08 สมุทรสาคร นาย วีระยุทธ ครรชิตชัยวาร

1094 ลส.จอส. สค 02/09 สมุทรสาคร นาง หยกฟ้า พัฒนเจริญ

1095 ลส.จอส. สค 02/10 สมุทรสาคร นาย สมนึก ปรัชญาเกรียงไกร

1096 ลส.จอส. สค 02/11 สมุทรสาคร นาย ไพบูรณ์ อ่อนสนิท

1097 ลส.จอส. สค 02/12 สมุทรสาคร นาย ศิริชัย พุ่มพันธ์ุ

1098 ลส.จอส. สค 02/13 สมุทรสาคร นาย นุกูล ปานมัจฉา

1099 ลส.จอส. สค 02/14 สมุทรสาคร นาย อภิเชษฐ แนวพญา

1100 ลส.จอส. สค 02/15 สมุทรสาคร นาย นพดล บุญนันท์

1101 ลส.จอส. สค 02/16 สมุทรสาคร นาย วิโชติภัทร์  ศศิธรชินศักด์ิ

1102 ลส.จอส. สค 02/17 สมุทรสาคร นางสาว รัติยา กาหลง

1103 ลส.จอส. สค 02/18 สมุทรสาคร นางสาว สุกัญญา จาดี

1104 ลส.จอส. สค 02/19 สมุทรสาคร นาง  เกษฎาพร วีระกุล

1105 ลส.จอส. สค 02/20 สมุทรสาคร นาย สมชาย แสงด่วน

1106 ลส.จอส. สก 02/01 สระแก้ว นาย สมพร พิลาสันต์

1107 ลส.จอส. สก 02/02 สระแก้ว นาย จิรศักด์ิ ศรีทองค า

1108 ลส.จอส. สก 02/03 สระแก้ว นาย ประสาน เลือดทหาร

1109 ลส.จอส. สก 02/04 สระแก้ว นางสาว กมลวรรณ กล่ันเกล้ียง

1110 ลส.จอส. สก 02/05 สระแก้ว นาย มุณี สุระสาย

1111 ลส.จอส. สก 02/06 สระแก้ว นาง ดารินทร์ โคษา

1112 ลส.จอส. สก 02/07 สระแก้ว นาง นพรัตน์ สายบุตร

1113 ลส.จอส. สก 02/08 สระแก้ว นางสาว จิรภา อินจันทร์สุข

1114 ลส.จอส. สก 02/09 สระแก้ว นาย อัมพล หันทยุง

1115 ลส.จอส. สก 02/10 สระแก้ว นาย รังสัน พานเพ็ชร

1116 ลส.จอส. สก 02/11 สระแก้ว นาย มารุต สาริกาพงษ์

1117 ลส.จอส. สก 02/12 สระแก้ว นางสาว ลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา

1118 ลส.จอส. สก 02/13 สระแก้ว นาย จ าเนียร พวงแก้ว

1119 ลส.จอส. สก 02/14 สระแก้ว นาง วรรณวนา พิทักษ์สงคราม

1120 ลส.จอส. สก 02/15 สระแก้ว นาย สมศักด์ิ ค าสนิท

1121 ลส.จอส. สก 02/16 สระแก้ว นาย ดรพนม ป่าสนธ์

1122 ลส.จอส. สก 02/17 สระแก้ว นาย เกียรติศักด์ิ ช่างเรือน

1123 ลส.จอส. สก 02/18 สระแก้ว นาง อาภรณ์ เลิศกิจคุณานนท์

1124 ลส.จอส. สก 02/19 สระแก้ว นาง อารีย์ ล้ิมวัฒนกิตติ

1125 ลส.จอส. สก 02/20 สระแก้ว นาย วีรศักด์ิ พงศ์พิพัฒน์ชัย
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1126 ลส.จอส. สบ 02/01 สระบุรี นาย สุธรรม เลิศนพคุณวงศ์

1127 ลส.จอส. สบ 02/02 สระบุรี นาย ชาญณรงค์ แสงนวล

1128 ลส.จอส. สบ 02/03 สระบุรี นาง กุสุมาวดี คีรี

1129 ลส.จอส. สบ 02/04 สระบุรี นางสาว มยุรีย์ เนตรศิลานนท์

1130 ลส.จอส. สบ 02/05 สระบุรี นาย สุริยันต์ ม่ิงขวัญ

1131 ลส.จอส. สบ 02/06 สระบุรี นาย จีรยุทธ กลีบบัว

1132 ลส.จอส. สบ 02/07 สระบุรี นางสาว พูนศรี มนตรีพาณิชย์

1133 ลส.จอส. สบ 02/08 สระบุรี นาย อนุวัฒน์ สง่าในเมือง

1134 ลส.จอส. สบ 02/09 สระบุรี นาย กีรติพัทธ์ แสงชาลี

1135 ลส.จอส. สบ 02/10 สระบุรี นาง ดารินทร์ จ้ายทองอยู่

1136 ลส.จอส. สบ 02/11 สระบุรี นาย ยุทธกิจ ถาวรเกษตร

1137 ลส.จอส. สบ 02/12 สระบุรี นาย ชัยธวัฒน์ กีระนันทน์

1138 ลส.จอส. สบ 02/13 สระบุรี นาย วิจิตร์ พิกุลทอง

1139 ลส.จอส. สบ 02/14 สระบุรี นาย วิรุต หนองหงอก

1140 ลส.จอส. สบ 02/15 สระบุรี นาง เฉลิมรัตน์ หนูปาน

1141 ลส.จอส. สบ 02/16 สระบุรี นาย บุญสม ปัญญา เหลือ

1142 ลส.จอส. สบ 02/17 สระบุรี นาย เริงฤทธ์ิ บุญพร

1143 ลส.จอส. สบ 02/18 สระบุรี นาย พิทักษ์สัน บัวภา

1144 ลส.จอส. สบ 02/19 สระบุรี นาย วันชัย  สุริอาจ

1145 ลส.จอส. สบ 02/20 สระบุรี นาย ชัยรัตน์ บุญหล้า

1146 ลส.จอส. สห 02/01 สิงห์บุรี นาย ธนู อักษร

1147 ลส.จอส. สห 02/02 สิงห์บุรี นาย พิศุทธ์ิ กิติศรีวรพันธ์ุ

1148 ลส.จอส. สห 02/03 สิงห์บุรี นาง เกตุชญา  วงษ์เพิก

1149 ลส.จอส. สห 02/04 สิงห์บุรี พ.อ.ท. นิพนธ์ เพ็ชรใส

1150 ลส.จอส. สห 02/05 สิงห์บุรี นาย สยาม สุ่มงาม

1151 ลส.จอส. สห 02/06 สิงห์บุรี นาย นิรุตต์ เข็มเงิน

1152 ลส.จอส. สห 02/07 สิงห์บุรี นาย สมบัติ ล้อจงเฮง

1153 ลส.จอส. สห 02/08 สิงห์บุรี นาย ปราโมทย์ เจริญสลุง

1154 ลส.จอส. สห 02/09 สิงห์บุรี นาย สมพิชญ์ วงษ์ด้วง

1155 ลส.จอส. สห 02/10 สิงห์บุรี นาย สุธีร์ เครือวรรณ์

1156 ลส.จอส. สห 02/11 สิงห์บุรี นาง สุภาพ แก้วบัว

1157 ลส.จอส. สห 02/12 สิงห์บุรี นางสาว รินจีรา เผือกวัด

1158 ลส.จอส. สห 02/13 สิงห์บุรี นาย สาธิต ทองสุพรรณ์
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1159 ลส.จอส. สห 02/14 สิงห์บุรี นาย ณลงกรณ์ คล้ายข า

1160 ลส.จอส. สห 02/15 สิงห์บุรี ว่าท่ีร.ต. ประภาส พจน์ไพเราะ

1161 ลส.จอส. สห 02/16 สิงห์บุรี นางสาว อัญชลี สังข์ทอง

1162 ลส.จอส. สห 02/17 สิงห์บุรี นาย เพ่ิมศักด์ิ บัวรักษ์

1163 ลส.จอส. สห 02/18 สิงห์บุรี นาย มานพ แสงสว่าง

1164 ลส.จอส. สท 02/01 สุโขทัย นาย ธนรัฐ มหาศาล

1165 ลส.จอส. สท 02/02 สุโขทัย นาย รังสรรค์ เกิดศรี

1166 ลส.จอส. สท 02/03 สุโขทัย นาย กฤษณธรรม ถาพันธ์ุ

1167 ลส.จอส. สท 02/04 สุโขทัย นาย วีระ บัวผัน

1168 ลส.จอส. สท 02/05 สุโขทัย นาย ด าเนิน ฝ้ันถา

1169 ลส.จอส. สท 02/06 สุโขทัย นาย ศราวุธ ค าแก้ว

1170 ลส.จอส. สท 02/07 สุโขทัย นาง จิตรา ค าเบิก

1171 ลส.จอส. สท 02/08 สุโขทัย นาย จักรกฤษณ์ ทะวงศ์

1172 ลส.จอส. สท 02/09 สุโขทัย นาย สุรสิทธ์ิ เกษประสิทธ์ิ

1173 ลส.จอส. สท 02/10 สุโขทัย นาย บุญเกิด เผือกใต้

1174 ลส.จอส. สท 02/11 สุโขทัย นาย นิรันดร์ ฤทธ์ิขันธ์ิ

1175 ลส.จอส. สท 02/12 สุโขทัย นาย ธีระวุฒิ ซาวเจริญ

1176 ลส.จอส. สท 02/13 สุโขทัย นาย วุฒิชัย อุสาหะกานนท์

1177 ลส.จอส. สท 02/14 สุโขทัย นาย สมปอง พรมตรุษ

1178 ลส.จอส. สท 02/15 สุโขทัย นาย สรพงษ์ ปานบุตร

1179 ลส.จอส. สท 02/16 สุโขทัย นางสาว จิรวรรณ จันทไชย

1180 ลส.จอส. สท 02/17 สุโขทัย นาง ภารดี ก่ิงแก้ว

1181 ลส.จอส. สท 02/18 สุโขทัย นาง ชัญญาภัค  ก่ิงแก้ว

1182 ลส.จอส. สท 02/19 สุโขทัย ผศ. ว่าท่ีร้อยเอก บัณฑิต สุขภัฏ

1183 ลส.จอส. สท 02/20 สุโขทัย นาง ญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์

1184 ลส.จอส. สพ 02/01 สุพรรณบุรี นาย ไพศาล ปันแดน

1185 ลส.จอส. สพ 02/02 สุพรรณบุรี นางสาว สุภาวดี มิสุนา

1186 ลส.จอส. สพ 02/03 สุพรรณบุรี นาย เฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์

1187 ลส.จอส. สพ 02/04 สุพรรณบุรี นาย วีระ ทวีสุข

1188 ลส.จอส. สพ 02/05 สุพรรณบุรี นาย เผชิญศักด์ิ แก้วเขียว

1189 ลส.จอส. สพ 02/06 สุพรรณบุรี นาย รัตน์มณี รัตนปกรณ์

1190 ลส.จอส. สพ 02/07 สุพรรณบุรี นางสาว มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา

1191 ลส.จอส. สพ 02/08 สุพรรณบุรี นาย ประเสริฐ ลาวัณวิสุทธ์ิ สมุทรสงคราม
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1192 ลส.จอส. สพ 02/09 สุพรรณบุรี นาย สมชาย ล้ิมประจันทร์

1193 ลส.จอส. สพ 02/10 สุพรรณบุรี นางสาว จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์

1194 ลส.จอส. สพ 02/11 สุพรรณบุรี นาย สุวัฒน์ พูลสุวรรณ

1195 ลส.จอส. สพ 02/12 สุพรรณบุรี นาง สุวดี เกาะสมบัติ

1196 ลส.จอส. สพ 02/13 สุพรรณบุรี นางสาว คณิดา พักตร์เพียงจันทร์

1197 ลส.จอส. สพ 02/14 สุพรรณบุรี นาย คมสัน ธรรมนู

1198 ลส.จอส. สพ 02/15 สุพรรณบุรี นาย บรรเทา คุ้มฉายา

1199 ลส.จอส. สพ 02/16 สุพรรณบุรี นาง ศุภานัน เอกธีรธรรม

1200 ลส.จอส. สพ 02/17 สุพรรณบุรี นาย เฉลิมชาติ รุจิเชาว์

1201 ลส.จอส. สพ 02/18 สุพรรณบุรี นาย ราชันย์ บุญชอบ

1202 ลส.จอส. สพ 02/19 สุพรรณบุรี ว่าท่ี ร.ต. ก้าน แตงทอง

1203 ลส.จอส. สพ 02/20 สุพรรณบุรี นาย กฤษณ์ ธันยภัคสกุล

1204 ลส.จอส. สฎ 02/01 สุราษฎร์ธานี ว่าท่ี ร.อ. ภูพยงค์ คงชนะ

1205 ลส.จอส. สฎ 02/02 สุราษฎร์ธานี นาง เนตรนภาพร ฤกษ์อุไร 

1206 ลส.จอส. สฎ 02/03 สุราษฎร์ธานี นาง จุรีย์พร นิลสังข์ 

1207 ลส.จอส. สฎ 02/04 สุราษฎร์ธานี นาง พัทธนันท์ นิลพัฒน์

1208 ลส.จอส. สฎ 02/05 สุราษฎร์ธานี นาย จิรศักด์ิ ทองเพชร 

1209 ลส.จอส. สฎ 02/06 สุราษฎร์ธานี นาย สิทธิพล สีเสน

1210 ลส.จอส. สฎ 02/07 สุราษฎร์ธานี นาย ส าเริง สุวรรณพงค์

1211 ลส.จอส. สฎ 02/08 สุราษฎร์ธานี นาง สุริยา เครือรัตน์ 

1212 ลส.จอส. สฎ 02/09 สุราษฎร์ธานี นาย ธนากร คงช่วย 

1213 ลส.จอส. สฎ 02/10 สุราษฎร์ธานี นาย พยนต์ ไทยเกิด 

1214 ลส.จอส. สฎ 02/11 สุราษฎร์ธานี นาย สันติภัทร โคจีจุล

1215 ลส.จอส. สฎ 02/12 สุราษฎร์ธานี นางสาว ชนภรณ์ อือตระกูล

1216 ลส.จอส. สฎ 02/13 สุราษฎร์ธานี นาง วานีพร สงวนศัพท์ 

1217 ลส.จอส. สฎ 02/14 สุราษฎร์ธานี นางสาว อภิญญา อาวุธ 

1218 ลส.จอส. สฎ 02/15 สุราษฎร์ธานี นาย วิชัย มาศศรี

1219 ลส.จอส. สฎ 02/16 สุราษฎร์ธานี ร.ต.ต. เชวง นิลสังข์ 

1220 ลส.จอส. สฎ 02/17 สุราษฎร์ธานี นางสาว นลิน เล็กมาก

1221 ลส.จอส. สฎ 02/18 สุราษฎร์ธานี นางสาว ภัทราวลัย ล้ินโป

1222 ลส.จอส. สฎ 02/19 สุราษฎร์ธานี นาง บุษรา นาวาทอง

1223 ลส.จอส. สฎ 02/20 สุราษฎร์ธานี นางสาว สหนันท์ ศรีแสง

1224 ลส.จอส. สฎ 02/21 สุราษฎร์ธานี นาย โชคดี ศรัทธากาล
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1225 ลส.จอส. สฎ 02/22 สุราษฎร์ธานี นางสาว กนกวรรณ ไกรภูมิ

1226 ลส.จอส. สฎ 02/23 สุราษฎร์ธานี นาย สาธิต สร้างสกุล

1227 ลส.จอส. สร 02/01 สุรินทร์ นาย สัมนาการณ์ บุญเรือง

1228 ลส.จอส. สร 02/02 สุรินทร์ นาง  ภาวิณี คงนุรัตน์

1229 ลส.จอส. สร 02/03 สุรินทร์ ว่าท่ี ร.อ.  ศิริพงษ์ ประดับเพชร

1230 ลส.จอส. สร 02/04 สุรินทร์ นาย  ค าปุ่น บุญเชิญ

1231 ลส.จอส. สร 02/05 สุรินทร์ นาย  ปัญญา ศาสตรา

1232 ลส.จอส. สร 02/06 สุรินทร์ นาย  บุญยศ เป็นเครือ

1233 ลส.จอส. สร 02/07 สุรินทร์ นาย  ประเชิญ กูลรัตน์

1234 ลส.จอส. สร 02/08 สุรินทร์ นาย สุเทพ สุขชีพ

1235 ลส.จอส. สร 02/09 สุรินทร์ นาง  วรภา ดนเสมอ

1236 ลส.จอส. สร 02/10 สุรินทร์ นาย  สมบัติ สวายชุม

1237 ลส.จอส. สร 02/11 สุรินทร์ นาย ถาวร สมรูป

1238 ลส.จอส. สร 02/12 สุรินทร์ นาย  กิตติพัฒน์ ดาทอง

1239 ลส.จอส. สร 02/13 สุรินทร์ นาย  ปรีชา เกตุชาติ

1240 ลส.จอส. สร 02/14 สุรินทร์ นาง อินทิรา พอใจ

1241 ลส.จอส. สร 02/15 สุรินทร์ นาย เสมา ขวัญทอง

1242 ลส.จอส. สร 02/16 สุรินทร์ นาย  มนัด เทศทอง

1243 ลส.จอส. สร 02/17 สุรินทร์ นาย มัทวะ ฉัตรทอง

1244 ลส.จอส. สร 02/18 สุรินทร์ นาย  คีรินทร์ อนุตตรังกูร

1245 ลส.จอส. สร 02/19 สุรินทร์ นาย ประเสริฐ สิงหลสาย

1246 ลส.จอส. สร 02/20 สุรินทร์ นาย กฤษนเดช ราษีทอง

1247 ลส.จอส. สร 02/21 สุรินทร์ นาย  สุวิทย์ ประดุจชนม์

1248 ลส.จอส. นค 02/01 หนองคาย นาย พัชระ งามชัด

1249 ลส.จอส. นค 02/02 หนองคาย นาย บุญส่ง ขันทอง 

1250 ลส.จอส. นค 02/03 หนองคาย นาย พรเทพ รัตนติสร้อย

1251 ลส.จอส. นค 02/04 หนองคาย นาย ศุภสิน ภูศรีโสม

1252 ลส.จอส. นค 02/05 หนองคาย นางสาว รุ่งนภา ธิศรี

1253 ลส.จอส. นค 02/06 หนองคาย นาย ทนงศักด์ิ เตียวศิริชัยสกุล

1254 ลส.จอส. นค 02/07 หนองคาย นาย ธนภัทร สิงห์จินดา

1255 ลส.จอส. นค 02/08 หนองคาย นาง ผกาพันธ์ ผาเจริญ

1256 ลส.จอส. นค 02/09 หนองคาย นาย วิทยา ทัศมี

1257 ลส.จอส. นค 02/10 หนองคาย นาย อุดมสิน    ค ามุงคุณ  
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1258 ลส.จอส. นค 02/11 หนองคาย นาย บัวสอน จ าปาศรี

1259 ลส.จอส. นค 02/12 หนองคาย นาย กานนท์ แสนเภา

1260 ลส.จอส. นค 02/13 หนองคาย นาย วรายุทธ ชาเรืองเดช

1261 ลส.จอส. นค 02/14 หนองคาย นาย สุระสิทธ์ิ คะลีล้วน

1262 ลส.จอส. นค 02/15 หนองคาย นาย คมสัน ชัยจักร์

1263 ลส.จอส. นค 02/16 หนองคาย นาย วีระศักด์ิ มาตย์นอก

1264 ลส.จอส. นค 02/17 หนองคาย นาง สุรีรัตน์ จันธัมมา

1265 ลส.จอส. นค 02/18 หนองคาย นางสาว ปาริชาติ ไชยสถิตย์

1266 ลส.จอส. นค 02/19 หนองคาย นางสาว กฤตวรรณ สรรพอาษา

1267 ลส.จอส. นค 02/20 หนองคาย นาง บุศราค า  เคหฐาน

1268 ลส.จอส. นภ 02/01 หนองบัวล าภู นาย สนิท อาษาธง

1269 ลส.จอส. นภ 02/02 หนองบัวล าภู นาง บุญตา งามวัฒนากุล

1270 ลส.จอส. นภ 02/03 หนองบัวล าภู นาย ธงชัย  แสวงก าไร

1271 ลส.จอส. นภ 02/04 หนองบัวล าภู นาย ศุภกร วิแสง

1272 ลส.จอส. นภ 02/05 หนองบัวล าภู สิบเอก มงคล ศรนวล

1273 ลส.จอส. นภ 02/06 หนองบัวล าภู นาย เจนภพ ชัยวรรณ

1274 ลส.จอส. นภ 02/07 หนองบัวล าภู นาย วินัย แสงใส

1275 ลส.จอส. นภ 02/08 หนองบัวล าภู นาย ประวิทย์ บุรินนิตย์

1276 ลส.จอส. นภ 02/09 หนองบัวล าภู นาย กัมปนาท บุญคง

1277 ลส.จอส. นภ 02/10 หนองบัวล าภู นาง วลักขณา สาระกิจจานนท์

1278 ลส.จอส. นภ 02/11 หนองบัวล าภู นาย กฤษฎา จันทร์นวล

1279 ลส.จอส. นภ 02/12 หนองบัวล าภู นาย สุนันท์  ทูลพิรัตน์

1280 ลส.จอส. นภ 02/13 หนองบัวล าภู นาง อินทิรา เทพนอก

1281 ลส.จอส. นภ 02/14 หนองบัวล าภู นาง วัชรินทร์ เหล่าโพธ์ิ

1282 ลส.จอส. นภ 02/15 หนองบัวล าภู นาย ทิวากร ศรีชาติ

1283 ลส.จอส. นภ 02/16 หนองบัวล าภู นาย ธราดล ทันตาหะ

1284 ลส.จอส. นภ 02/17 หนองบัวล าภู นาย สุพินิจ ปะวะลัง

1285 ลส.จอส. นภ 02/18 หนองบัวล าภู นางสาว ชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน

1286 ลส.จอส. นภ 02/19 หนองบัวล าภู นาย สายชล แดงนา

1287 ลส.จอส. นภ 02/20 หนองบัวล าภู นาย ชัยยะ ภูกงลี

1288 ลส.จอส. อท 02/01 อ่างทอง นาย มงคล รุ่งสว่าง

1289 ลส.จอส. อท 02/02 อ่างทอง นาย ทศวรรษ ขวัญอยู่

1290 ลส.จอส. อท 02/03 อ่างทอง นาย ปรัชญา ปรางค์ทอง
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1291 ลส.จอส. อท 02/04 อ่างทอง นาย โอภาส ต้นทอง กาญจนบุรี

1292 ลส.จอส. อท 02/05 อ่างทอง พ.จ.อ. พัฒน์ ผดุงญาติ

1293 ลส.จอส. อท 02/06 อ่างทอง นาย สมเกียรติ แก้วมณี

1294 ลส.จอส. อท 02/07 อ่างทอง นาย สุชาติ ทองมา

1295 ลส.จอส. อท 02/08 อ่างทอง นาง เฉลียว เอ่ียมสกุล

1296 ลส.จอส. อท 02/09 อ่างทอง นาย อ าไพ ข่าขันมะลี

1297 ลส.จอส. อท 02/10 อ่างทอง สิบโท ดุสิต คุมมงคล

1298 ลส.จอส. อท 02/11 อ่างทอง นาย เกรียงศักด์ิ บุญเชิด

1299 ลส.จอส. อท 02/12 อ่างทอง นาย สุเทพ สังข์วิเศษ

1300 ลส.จอส. อท 02/13 อ่างทอง นาย บรรจบ เฉลยมรรค

1301 ลส.จอส. อท 02/14 อ่างทอง นาย ประสิทธ์ิ รักงาม

1302 ลส.จอส. อท 02/15 อ่างทอง นาย ไพโรจน์ โลหะเวช

1303 ลส.จอส. อท 02/16 อ่างทอง นางสาว โอศฑี จังจริง

1304 ลส.จอส. อจ 02/01 อ านาจเจริญ นาย สมศักด์ิ  พูลเช้ือ

1305 ลส.จอส. อจ 02/02 อ านาจเจริญ นาย ชนะศักด์ิ ทันธิมา

1306 ลส.จอส. อจ 02/03 อ านาจเจริญ นาย สุทธิชัย สายทอง

1307 ลส.จอส. อจ 02/04 อ านาจเจริญ นาย สุกิจ จันทบาล

1308 ลส.จอส. อจ 02/05 อ านาจเจริญ นาย สุภวัต ลาภสาร

1309 ลส.จอส. อจ 02/06 อ านาจเจริญ นาย บุญมี ป่ินค า

1310 ลส.จอส. อจ 02/07 อ านาจเจริญ นาย พิเนตร สมคิด

1311 ลส.จอส. อจ 02/08 อ านาจเจริญ นาง จุรีรัตน์ สุขภาค

1312 ลส.จอส. อจ 02/09 อ านาจเจริญ นาย บุญมี พันธ์เจริญ

1313 ลส.จอส. อจ 02/10 อ านาจเจริญ นาย วัชร เสนสม

1314 ลส.จอส. อจ 02/11 อ านาจเจริญ ว่าท่ีร้อยตรี โกวิทย์ กันภูมิ

1315 ลส.จอส. อจ 02/12 อ านาจเจริญ นางสาว นันธิดา ปฎิวรณ์

1316 ลส.จอส. อจ 02/13 อ านาจเจริญ นาย จ ารูญ สายโท

1317 ลส.จอส. อจ 02/14 อ านาจเจริญ นาย หรรษา ใจมิภักด์ิ

1318 ลส.จอส. อจ 02/15 อ านาจเจริญ นางสาว สิริพรรณ อมรสิน

1319 ลส.จอส. อจ 02/16 อ านาจเจริญ นาย อัษฎาวุธ โคสารคุณ

1320 ลส.จอส. อจ 02/17 อ านาจเจริญ นางสาว รัตนา พันธ์วิไล

1321 ลส.จอส. อจ 02/18 อ านาจเจริญ นางสาว เกษมศรี ลาภรัตน์

1322 ลส.จอส. อจ 02/19 อ านาจเจริญ นาย จักรกริช พรมเสน

1323 ลส.จอส. อจ 02/20 อ านาจเจริญ นาย กิตติพงษ์ โพธ์ิมาตย์
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1324 ลส.จอส. อด 02/01 อุดรธานี นาย พิจิตร พรหมจารีย์

1325 ลส.จอส. อด 02/02 อุดรธานี นางสาว กฤตติกา  มาเวียง

1326 ลส.จอส. อด 02/03 อุดรธานี นาย ฤทธิศักด์ิ  ศรีราชสญไทย

1327 ลส.จอส. อด 02/04 อุดรธานี นาย สุคิด พันธ์ุพรม

1328 ลส.จอส. อด 02/05 อุดรธานี นาง กรรณิกา บุลสถาพร

1329 ลส.จอส. อด 02/06 อุดรธานี นาย สมพงษ์  แสนโคตร

1330 ลส.จอส. อด 02/07 อุดรธานี นาย สุวรรณ ธีระพงษ์ธนากร

1331 ลส.จอส. อด 02/08 อุดรธานี นาย สุภีร์  แรงน้อย

1332 ลส.จอส. อด 02/09 อุดรธานี นางสาว รัดดาวัล  พานาดา

1333 ลส.จอส. อด 02/10 อุดรธานี นาง เฉลิมพร  หมุนอุดม

1334 ลส.จอส. อด 02/11 อุดรธานี นาย นิโรจน์  มะเสนา

1335 ลส.จอส. อด 02/12 อุดรธานี นาย สมมาศ  พรหมเจตน์

1336 ลส.จอส. อด 02/13 อุดรธานี นาย นฤพล  ประทุมพงษ์

1337 ลส.จอส. อด 02/14 อุดรธานี นาย นพรัตน์     หว้านเครือ    

1338 ลส.จอส. อด 02/15 อุดรธานี นาย เอกพล  ปริปุรณะ  

1339 ลส.จอส. อด 02/16 อุดรธานี นาย พงษ์ศักด์ิ  วงษ์ป้อม

1340 ลส.จอส. อด 02/17 อุดรธานี นาย เอกวิทย์ ธาตุไชย

1341 ลส.จอส. อด 02/18 อุดรธานี นาง อภิญญา  ลีบ่อน้อย

1342 ลส.จอส. อด 02/19 อุดรธานี นางสาว ปัทฐานันท์  จันทรพิมพ์

1343 ลส.จอส. อด 02/20 อุดรธานี นาย บัณฑิต ด้ังชารี

1344 ลส.จอส. อด 02/21 อุดรธานี ว่าท่ีร้อยตรี พินิจ    สุขใจ

1345 ลส.จอส. อด 02/22 อุดรธานี นาย เสกสรรค์ คนไว

1346 ลส.จอส. อด 02/23 อุดรธานี นาย กฤษณ์ กล่ินกลาง

1347 ลส.จอส. อต 02/01 อุตรดิตถ์ นาย อมรศักด์ิ ป่ินทอง

1348 ลส.จอส. อต 02/02 อุตรดิตถ์ นาง วรรณภา ชุ่มกล่ิน

1349 ลส.จอส. อต 02/03 อุตรดิตถ์ นาย ชัชดล ตลอดพงษ์

1350 ลส.จอส. อต 02/04 อุตรดิตถ์ นาย กฤตย์ ไชยวงศ์

1351 ลส.จอส. อต 02/05 อุตรดิตถ์ นาย เอ่ียมสกุล หมุนลี

1352 ลส.จอส. อต 02/06 อุตรดิตถ์ นาย วัลลภ วิบูลย์กูล

1353 ลส.จอส. อต 02/07 อุตรดิตถ์ นาง ไพรินทร์ สกุลโพน

1354 ลส.จอส. อต 02/08 อุตรดิตถ์ นาย โสภณ สีหะอ าไพ

1355 ลส.จอส. อต 02/09 อุตรดิตถ์ สิบเอก วัชชิระ บ ารุงเกตุ

1356 ลส.จอส. อต 02/10 อุตรดิตถ์ นาย ไพบูลย์ จุลญาติ
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1357 ลส.จอส. อต 02/11 อุตรดิตถ์ นาย ภาคิญ ไชยวงค์

1358 ลส.จอส. อต 02/12 อุตรดิตถ์ นาย สันติภาพ ภูสมศรี

1359 ลส.จอส. อต 02/13 อุตรดิตถ์ นาง ดาวดึงส์ มาลาทอง

1360 ลส.จอส. อต 02/14 อุตรดิตถ์ นาย วีระพันธ์ุ ดอนท้วม

1361 ลส.จอส. อต 02/15 อุตรดิตถ์ นาย สังวาร เอ็บมูล

1362 ลส.จอส. อต 02/16 อุตรดิตถ์ นางสาว อัฉราภรณ์ เสวันนา

1363 ลส.จอส. อต 02/17 อุตรดิตถ์ นาย ชาญฤทธ์ิ เตชา

1364 ลส.จอส. อต 02/18 อุตรดิตถ์ นางสาว เจนจรี สร้อยประเสริฐ

1365 ลส.จอส. อต 02/19 อุตรดิตถ์ นางสาว ฐปนา อินทร์มา

1366 ลส.จอส. อต 02/20 อุตรดิตถ์ นาง พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์

1367 ลส.จอส. อน 02/01 อุทัยธานี นาย ศุภพงษา จันทรังษ์

1368 ลส.จอส. อน 02/02 อุทัยธานี นาย อุทัย ค าสีหา

1369 ลส.จอส. อน 02/03 อุทัยธานี นาย วิทยา เอ้ียงหมี

1370 ลส.จอส. อน 02/04 อุทัยธานี ว่าท่ี ร.ท. ภิญโญ สุทธิพิทยศักด์ิ

1371 ลส.จอส. อน 02/05 อุทัยธานี นาย พิเชษฐพันธ์ เช้ือแพ่ง  

1372 ลส.จอส. อน 02/06 อุทัยธานี นาย บัณฑิตย์ อยู่คง

1373 ลส.จอส. อน 02/07 อุทัยธานี นาย อัษฎ เอกปิยะกุล

1374 ลส.จอส. อน 02/08 อุทัยธานี สิบเอก คูณมา จันทร์ผาย

1375 ลส.จอส. อน 02/09 อุทัยธานี นาย อ านาท เหลือน้อย

1376 ลส.จอส. อน 02/10 อุทัยธานี นาย ภานุวัฒน์ คลังสิน

1377 ลส.จอส. อน 02/11 อุทัยธานี นาย สาโรจน์ ตัณฑพาทย์

1378 ลส.จอส. อน 02/12 อุทัยธานี นางสาว กัญญานัธร์ รอดพงษ์

1379 ลส.จอส. อน 02/13 อุทัยธานี นาย เสวก พันธ์ุอ้น

1380 ลส.จอส. อน 02/14 อุทัยธานี นาย ชูกิต สัมมาพิทักษ์

1381 ลส.จอส. อน 02/15 อุทัยธานี นาย ประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ

1382 ลส.จอส. อน 02/16 อุทัยธานี นาย อนุกูล กรัณย์เมธากุล

1383 ลส.จอส. อน 02/17 อุทัยธานี นาย ชยพล สอนซิว

1384 ลส.จอส. อน 02/18 อุทัยธานี นาย มงคล ค่อยประเสริฐ

1385 ลส.จอส. อน 02/19 อุทัยธานี นาง ทิพวรรณ์ กล้าการขาย

1386 ลส.จอส. อน 02/20 อุทัยธานี นาง สุรีรัตน์ ดีย่ิง

1387 ลส.จอส. ยล 02/01 ยะลา นาง รัตติกาล ต้องเซ่งก่ี

1388 ลส.จอส. ยล 02/02 ยะลา นาย รุสมี ธนรงค์กุล

1389 ลส.จอส. ยล 02/03 ยะลา นาย ตอฮีรน หะยีเลาะแม
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1390 ลส.จอส. ยล 02/04 ยะลา นาย บุญส่ง โซยรัมย์

1391 ลส.จอส. ยล 02/05 ยะลา นาย ตะวัน อักษรช่ืน

1392 ลส.จอส. ยล 02/06 ยะลา นาง สุนิษา นิติภัทร

1393 ลส.จอส. ยล 02/07 ยะลา นาย อับดุลเลาะ เจ๊ะซอ

1394 ลส.จอส. ยล 02/08 ยะลา นาย สุระวศ คงมณี

1395 ลส.จอส. ยล 02/09 ยะลา นาย ประมุข กออวยชัย

1396 ลส.จอส. ยล 02/10 ยะลา นาย ภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์

1397 ลส.จอส. ยล 02/11 ยะลา นาย ถนอม คงเพชร

1398 ลส.จอส. ยล 02/12 ยะลา นาย นันท์ธร ไชยณรงค์

1399 ลส.จอส. ยล 02/13 ยะลา นาง วาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ

1400 ลส.จอส. ยล 02/14 ยะลา นาง ธนธรณ์ แก้วเป็นทอง

1401 ลส.จอส. ยล 02/15 ยะลา นาย นุกูลกิจ เดชด านิล

1402 ลส.จอส. ยล 02/16 ยะลา นาย พิทยา เพชรรักษ์

1403 ลส.จอส. อบ 02/01 อุบลราชธานี นาย ปฏิคม พงษ์บริบูรณ์

1404 ลส.จอส. อบ 02/02 อุบลราชธานี นางสาว ลลิตา แก้วกัญญา

1405 ลส.จอส. อบ 02/03 อุบลราชธานี นาย คณิต เช้ือประทุม

1406 ลส.จอส. อบ 02/04 อุบลราชธานี นาย ถาวร คูณิรัตน์

1407 ลส.จอส. อบ 02/05 อุบลราชธานี นาย ทัศน์พล เรืองศิริ

1408 ลส.จอส. อบ 02/06 อุบลราชธานี นาย สมโภชน์ เศรษฐาวงศ์

1409 ลส.จอส. อบ 02/07 อุบลราชธานี นาย สุรินทร์ น านาผล

1410 ลส.จอส. อบ 02/08 อุบลราชธานี นาย อภินันทิชัย แกระหัน

1411 ลส.จอส. อบ 02/09 อุบลราชธานี นาย สุรชาติ การสอาด

1412 ลส.จอส. อบ 02/10 อุบลราชธานี นาง วันดี ละศรีจันทร์

1413 ลส.จอส. อบ 02/11 อุบลราชธานี นาย ธีรสิทธิ สวัสด์ิ

1414 ลส.จอส. อบ 02/12 อุบลราชธานี นาย ณัฐพงษ์ ดาขวา

1415 ลส.จอส. อบ 02/13 อุบลราชธานี นาย จ ารัส วังคะฮาต

1416 ลส.จอส. อบ 02/14 อุบลราชธานี นาย ไมตรี สมชัย

1417 ลส.จอส. อบ 02/15 อุบลราชธานี นาย วิทยา ใจบุญ

1418 ลส.จอส. อบ 02/16 อุบลราชธานี นาย กิตติพัทธ์ แพทย์เพียร

1419 ลส.จอส. อบ 02/17 อุบลราชธานี นาย เนรมิต สุดดี

1420 ลส.จอส. อบ 02/18 อุบลราชธานี นาย ไพรินทร์ ภานานันท์

1421 ลส.จอส. อบ 02/19 อุบลราชธานี ร้อยต ารวจตรี วีระวัฒน์ พิณโท

1422 ลส.จอส. อบ 02/20 อุบลราชธานี นาย ไพสิฐ ศรีสมุทร
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1423 ลส.จอส. อบ 02/21 อุบลราชธานี นาย ระพีพัฒน์ ภามาศ

1424 ลส.จอส. อบ 02/22 อุบลราชธานี นาย ศราวุธ ศรีเจริญ

1425 ลส.จอส. อบ 02/23 อุบลราชธานี นาง สุดใจ ภู่เทศ

1426 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/01 กทม (สพฐ) นาย ขวัญชัย ไกรธรรม

1427 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/02 กทม (สพฐ) นางสาว สุพรรณี พาณิชเลิศ

1428 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/03 กทม (สพฐ) นาย ขวัญเมือง สีวอ

1429 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/04 กทม (สพฐ) นาย สิทธิชัย สุนทรเอกจิต

1430 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/05 กทม (สพฐ) ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ชนิษฎา พิมพรม

1431 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/06 กทม (สพฐ) ว่าท่ีร้อยตรี สุพจน์ สุวินัย

1432 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/07 กทม (สพฐ) นาย ณัฐพัชร ป้อมหิน

1433 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/08 กทม (สพฐ) นาย วรเดช สังวาลย์น้อย

1434 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/09 กทม (สพฐ) นาย ธีรชัย ศรีนาม

1435 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/10 กทม (สพฐ) นาย ปรีชา หงส์นฤชัย

1436 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/11 กทม (สพฐ) นาย กิตติพล โยงทองหลาง

1437 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/12 กทม (สพฐ) นาย โมไณย อภิศักด์ิมนตรี

1438 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/13 กทม (สพฐ) นาย สุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ

1439 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/14 กทม (สพฐ) นาย พงษ์ส าริด พันธ์ด าริห์

1440 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/15 กทม (สพฐ) นางสาว นภาพร วงศ์พุทธา

1441 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/16 กทม (สพฐ) นางสาว ธีรพร บุตราช

1442 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/17 กทม (สพฐ) นาย สายัณห์ ต่ายหลี

1443 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/18 กทม (สพฐ) นาย วัชระ อยู่สวัสด์ิ

1444 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/19 กทม (สพฐ) นาย มนตรี บัวมาก

1445 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/20 กทม (สพฐ) นาย ณัฐพงศ์ นัยจิต

1446 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/21 กทม (สพฐ) นาย สมโพชน์ เหล่ือมล้ า

1447 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/22 กทม (สพฐ) นาย สุรศักด์ิ น่ิมนวล

1448 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/23 กทม (สพฐ) นาย พิชิตพล ก าลังประสิทธ์ิ

1449 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/24 กทม (สพฐ) นาง สุนิสา อินทนนท์

1450 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/25 กทม (สพฐ) นาย สมชาย ถนอมวงศ์

1451 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/26 กทม (สพฐ) นาย พรชัย ปิติควร

1452 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/27 กทม (สพฐ) นางสาว ศรินทิพย์ บุญเติม

1453 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/28 กทม (สพฐ) นางสาว อารีรัตน์ ขวัญทะเล

1454 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/29 กทม (สพฐ) นาย ทวี เน่ืองอาชา

1455 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/30 กทม (สพฐ) นางสาว เปมิกา เต่ียวขุ้ย
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1456 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/31 กทม (สพฐ) นาย พิเชฐร์ วันทอง

1457 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/32 กทม (สพฐ) นาย ยุทธนา ส าราญกิจ

1458 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/33 กทม (สพฐ) นาย ศรายุทธ ธิศรีชัย

1459 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/34 กทม (สพฐ) นาย ปราโมทย์ ทวีต้ังตระกูล

1460 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/35 กทม (สพฐ) นาย นฤภพ ขันทับไทย

1461 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/36 กทม (สพฐ) นาย ราชันต์ ทิพยโสต

1462 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/37 กทม (สพฐ) นาย ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

1463 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/38 กทม (สพฐ) นาย วีระชัย บุญอยู่

1464 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/39 กทม (สพฐ) นางสาว วรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

1465 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/40 กทม (สพฐ) นางสาว ณภัทร กุลจิตติธร

1466 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/41 กทม (สพฐ) นางสาว อัญชลี ชูช่วย

1467 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/42 กทม (สพฐ) นาย สราวุฒิ พัฒรากุล

1468 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/43 กทม (สพฐ) นาย เวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์

1469 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/44 กทม (สพฐ) นาย อรรถพล พิมพ์สิน

1470 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/45 กทม (สพฐ) นางสาว แสนดี ว่องวุฒิ

1471 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/46 กทม (สพฐ) นาย วัชรศักด์ิ เชียงแรง

1472 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/47 กทม (สพฐ) นาย ปรพล แก้วชาติ

1473 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/48 กทม (สพฐ) นางสาว ศรุตยา โสค าภา

1474 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/49 กทม (สพฐ) นาง เมตตา ศิริรัตน์

1475 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/50 กทม (สพฐ) นาย ธเนศ ไชยสุวรรณ

1476 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/51 กทม (สพฐ) นางสาว ปารุษา ดิษฐรักษ์

1477 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/52 กทม (สพฐ) นาง จริยา ภูริธิติมา

1478 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/53 กทม (สพฐ) นาย สุรบท วาทินนิรันดร

1479 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/54 กทม (สพฐ) นาย สมคิด ไชยนาน

1480 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/55 กทม (สพฐ) นาย ไพรินทร์ ผาสะคู

1481 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/56 กทม (สพฐ) นางสาว กฤษฎี ไกรสวัสด์

1482 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/57 กทม (สพฐ) นาย บุญยงค์ มีพร้อม

1483 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/58 กทม (สพฐ) นางสาว เทวี ทาเหล็ก

1484 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/59 กทม (สพฐ) นาย อนันตชา วัฒนเศรษฐ

1485 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/60 กทม (สพฐ) นาง สุชารัตน์ ดิสข า

1486 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/61 กทม (สพฐ) นาย วรวัฒน์ ฝักแคเล็ก

1487 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/62 กทม (สพฐ) นางสาว พลอยกาญจน์ พ่ึงเพียร

1488 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/63 กทม (สพฐ) นาย ศุภกฤษณ์ จันทร์เทาว์
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1489 ลส.จอส. กท (สพฐ) 02/64 กทม (สพฐ) นางสาว มาริษา โพธ์ิดิษฐ์ศิริ


