
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล สังกัด

0001 นาย กฐิณัติ พงษากิจ จังหวัดรอยเอ็ด

0002 นาย กมณฑะ สมสุวรรณ จังหวัดชุมพร

0003 จาเอก กมล มงกุฎ จังหวัดหนองคาย

0004 นาย กร บุตรพินธุ จังหวัดอํานาจเจริญ

0005 วาท่ีรอยโท กรกฎ องอาจอิทธิชัย สํานักการสอบสวนและนิติการ

0006 นาย กรกฤช เลิศพรหมคุณ จังหวัดยโสธร

0007 นาย กรฤทธิ์ นรสาร จังหวัดศรีสะเกษ

0008 นาย กฤชกร ธรรมสโร จังหวัดสงขลา

0009 นาย กฤชทิพ ชะนิดไทย จังหวัดนาน

0010 นาย กฤตกร สุทธิศักดิ์ จังหวัดสงขลา

0011 นาย กฤษ ปานมัจฉา จังหวัดบุรีรัมย

0012 นาย กฤษฎา โพธิ์ชัย จังหวัดเลย

0013 นาย กฤษณพงศ คงนันทะ จังหวัดบุรีรัมย

0014 นาย กฤษณพล ฤทธิเดชเกรียงไกร จังหวัดนครราชสีมา

0015 นาย กฤษณะ ทับทิมทอง จังหวัดสระแกว

0016 นาย กฤษณะ รักษมณี จังหวัดเลย

0017 นาง กฤษณา กังสนันท จังหวัดสงขลา

0018 นาย กฤษดา โลศิริ สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

0019 นาย กฤษนัย ยาศาล สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

0020 นาย กลาณรงค พงศสิทธิคุณ จังหวัดสุโขทัย

0021 วาท่ีรอยโท กลาณรงค อารีเอื้อ จังหวัดรอยเอ็ด

0022 นางสาว กวิตา วาจากิจ สํานักงานเลขานุการกรม

0023 นาย กวี ขุนทรงอักษร จังหวัดกระบ่ี

0024 นาย กษิดิ์เดช ทองชู จังหวัดสุราษฎรธานี

0025 นาย กองเกียรติ กลางประพันธ จังหวัดรอยเอ็ด

0026 นาย กองเกียรติ มณฑาพันธุ จังหวัดนนทบุรี

0027 นาย กอบชัย ฉัตรวัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร

0028 นาย กอบศักดิ์ พฤฒิพิทักษ จังหวัดนครปฐม

0029 นางสาว กัญญา ทองคง จังหวัดสุราษฎรธานี

0030 นาย กันตภณ สุขสงค จังหวัดกาฬสินธุ

0031 นาย กัมพล จันมะยม จังหวัดนาน

( เอกสารแนบทาย ประกาศกรมการปกครอง  ลงวันท่ี  13  มีนาคม พ.ศ. 2552 )

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ในการคัดเลือกขาราชการ เพ่ือเขาศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ปงบประมาณ พ.ศ.2552
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0032 นางสาว กัลญา ทองรักษ จังหวัดสงขลา

0033 นางสาว กัลยา ชูพงษ จังหวัดสุพรรณบุรี

0034 นาง กัลยา วันมหาใจ จังหวัดแพร

0035 นาง กัลยา สงวนชาติ จังหวัดสระบุรี

0036 นาง กัลยาณี มานะกุลอิสสระ สํานักบริหารการทะเบียน

0037 นาง กาญจนา ธุววิทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0038 นางสาว กาญจนา พงษธานี จังหวัดราชบุรี

0039 นาง กาญจนา ศิริรัตน จังหวัดจันทบุรี

0040 นาย การุญ ไชยแขวง จังหวัดระยอง

0041 นาย การุณ ประเสริฐยศ จังหวัดสุราษฎรธานี

0042 นาย การุณ สุวรรณ จังหวัดเพชรบูรณ

0043 นาย กําจร โรจนพิบูลสถิตย สํานักบริหารการทะเบียน

0044 นาย กําชัย มฤทุกุล จังหวัดบุรีรัมย

0045 นาย กําธร อารีรักษ จังหวัดพิจิตร

0046 นาย กําพล โพธิ์คํา จังหวัดเชียงราย

0047 นาย กิจจา หมอกเจริญ สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

0048 นาย กิจชนะ พิริยะมาสกุล จังหวัดนาน

0049 นาย กิจสุธีพัฒ ปลาทอง สํานักการสอบสวนและนิติการ

0050 นาย กิตติ วงศวชิระ จังหวัดนครราชสีมา

0051 นาย กิตติ แสงพงศชวาล ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

0052 นาย กิตติ อึ้งตระกูล จังหวัดหนองคาย

0053 นาย กิตติชัย บุตรศรี จังหวัดเชียงราย

0054 นาย กิตติชัย สุทธิพงษวิจิตร จังหวัดพิจิตร

0055 นาย กิตตินันท วุฒิคุณาภรณ สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

0056 นาย กิตติพงศ ยอดอภิกุล สํานักการสอบสวนและนิติการ

0057 นาย กิตติพงษ กิติคุณ จังหวัดระยอง

0058 สิบตํารวจโท กิตติพงษ ชูศรีย่ิง จังหวัดขอนแกน

0059 นาย กิตติพงษ ไทยเจียมอารีย สํานักการสอบสวนและนิติการ

0060 นาย กิตติพงษ รองเดช จังหวัดพัทลุง

0061 นาย กิตติภพ ชนะชนม จังหวัดสงขลา

0062 นาย กิตติราช ตรวจนอก จังหวัดปราจีนบุรี

0063 นาย กิตติศักดิ์ บุญไชย จังหวัดอุดรธานี

0064 นาย กิติพัฒน กะวัง จังหวัดบุรีรัมย

0065 นาย กิติรัชน บุญเกาะ จังหวัดขอนแกน
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0066 นาย กุลชาติ ภูวิภิรมย สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

0067 วาท่ีรอยตรี เกริก กมลานนท จังหวัดเลย

0068 นาย เกรียงไกร ทายเซง จังหวัดพัทลุง

0069 นาย เกรียงไกร รัตนะ จังหวัดอุดรธานี

0070 นาย เกรียงไกร เวชอนุรักษ จังหวัดนาน

0071 นาย เกรียงไกร หินันทชัย จังหวัดเลย

0072 นาย เกรียงธวัช โมกขะสมิต สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

0073 นาย เกรียงศักดิ์ บุญตาปวน จังหวัดตาก

0074 นาย เกรียงศักดิ์ ปกขาว จังหวัดสมุทรสาคร

0075 นาย เกษม ชุมธีรรัตน จังหวัดกาฬสินธุ

0076 นาย เกษม สวัสดิ์ใช จังหวัดลําพูน

0077 นาย เกียรติ พิจารณสรรค จังหวัดปราจีนบุรี

0078 นาย เกียรติศักดิ์ เจนภูมิเดช จังหวัดฉะเชิงเทรา

0079 นาย เกียรติศักดิ์ มูลไธสง จังหวัดมหาสารคาม

0080 นาย เกียรติศักดิ์ โสมปดทุม จังหวัดหนองคาย

0081 นาย เกียรติศักดิ์ เอื้อเฟอ จังหวัดยโสธร

0082 นาง แกวใจ เผือกวัฒนะ จังหวัดชัยภูมิ

0083 นาย โกมินทร ประถมบุตร จังหวัดศรีสะเกษ

0084 นาย โกเมน พิมพามา จังหวัดเลย

0085 วาท่ีพันตรี โกเมศ พุทโธสาวะโก จังหวัดอุตรดิตถ

0086 นาย โกวิท แกวสุข จังหวัดอุบลราชธานี

0087 นาย โกวิทย ทับธนะ จังหวัดพัทลุง

0088 นาย โกศล ถ่ินจะนะ จังหวัดสงขลา

0089 นาย โกศล ธรรมวิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

0090 นาย โกศล นนทารักษ จังหวัดกาฬสินธุ

0091 นาย ไกร รูปชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

0092 นาย ไกรสร หนูทวน จังหวัดพิจิตร

0093 นางสาว ขนิษฐา แจงใจ กองการเจาหนาท่ี

0094 นาง ขนิษฐา ทับทิมทอง จังหวัดปราจีนบุรี

0095 นาย ขวัญชัย เนื่องจํานงค จังหวัดฉะเชิงเทรา

0096 นาย ขวัฒน ฉมังลาภ จังหวัดจันทบุรี

0097 นาย เขม คงสินชัย จังหวัดพิจิตร

0098 นาย เขมราฐ ขัมภรัตน จังหวัดอุบลราชธานี

0099 นาย เขษมภณ โสรัจจ จังหวัดลพบุรี

3 / 49



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล สังกัด

0100 นาย คงเดช มหาราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

0101 นาย คงศักดิ์ สุดลาภา จังหวัดเพชรบุรี

0102 นาย คณพศ นิธิธนาพล จังหวัดรอยเอ็ด

0103 นาย คณินทร เปรมศรี จังหวัดชลบุรี

0104 นาย คณิศร แกวมณี จังหวัดพังงา

0105 นาย คเณศวร เกษอินทร จังหวัดปตตานี

0106 นาย คนึง ขุนไชย จังหวัดนครสวรรค

0107 นาย คมกฤช พูวัฒนาธนสิน จังหวัดสมุทรสาคร

0108 นาย คมวิทย ทองเสง จังหวัดสงขลา

0109 วาท่ีรอยตรี คมสัน ผะดุง จังหวัดสงขลา

0110 นาย คมสัน ศรีเพ็ชร สํานักบริหารการทะเบียน

0111 นาย ครรชิต กปลกาญจน จังหวัดพังงา

0112 นาย ครรชิต ชมภูแดง จังหวัดลําพูน

0113 นาย ครรชิต สุวรรณสะอาด จังหวัดพัทลุง

0114 นาย คลาย ทวีวงศไพจิตร จังหวัดนครราชสีมา

0115 นาย คะนึง เจริญไชย จังหวัดกาฬสินธุ

0116 นาย คํานวน วิบูลยพันธุ จังหวัดลพบุรี

0117 นาย คํานึง คงตุก จังหวัดนครศรีธรรมราช

0118 นาย คํานึง พิกุลทอง จังหวัดปราจีนบุรี

0119 นาย คําผัน โมกไธสง จังหวัดพิษณุโลก

0120 นาย คําภู เมืองฮามพันธ จังหวัดหนองบัวลําภู

0121 นาย คําแสน กิจสมบูรณ จังหวัดพิจิตร

0122 นาย คิม ปรีเปรม สํานักงานเลขานุการกรม

0123 นาย คุณากร สุทธิโมกข ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

0124 นาย เครือณรงค พงษรื่น จังหวัดสุพรรณบุรี

0125 นาย จงรักษ รัตนสุภา จังหวัดนครศรีธรรมราช

0126 นาย จตุพงศ แกวใส จังหวัดภูเก็ต

0127 นาย จตุพร สีหนาท จังหวัดตรัง

0128 นาย จตุรวุฒิ โชตะวัน จังหวัดปทุมธานี

0129 นาย จรัญ จุนัน จังหวัดสกลนคร

0130 นาย จรัญ ปญญาวีร จังหวัดเชียงใหม

0131 นาย จรัญ หมายเหมือนจิต จังหวัดปตตานี

0132 นาย จรัสพงศ ไตรภพภูมิ จังหวัดตาก

0133 นาย จรัสพันธ อรุณคง จังหวัดลําปาง
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0134 นาย จริน อุดมเลิศ จังหวัดอุตรดิตถ

0135 นาย จรินทร เกงสงวนสิทธิ์ จังหวัดพะเยา

0136 นาย จรินทร แสนเมืองแกว จังหวัดรอยเอ็ด

0137 นาย จรินทร อุดมผลชัยเจริญ จังหวัดนราธิวาส

0138 นาย จรินศักดิ์ สงสุวรรณ จังหวัดสงขลา

0139 นาง จริยา จันทรดํา จังหวัดพัทลุง

0140 นางสาว จริยา หลีเส็น จังหวัดปตตานี

0141 นาย จรูญ ปะหา จังหวัดอุบลราชธานี

0142 วาท่ีรอยตรี จักรกริช เจียมตัว จังหวัดกาฬสินธุ

0143 นาย จักรกฤษณ ธนะนพรัตน จังหวัดจันทบุรี

0144 สิบตํารวจโท จักรตรา พรหมแกว จังหวัดนราธิวาส

0145 นาย จักรทอง จรัญรักษ จังหวัดตรัง

0146 นาย จักรพงษ ปทุมไกยะ จังหวัดสมุทรสงคราม

0147 นาย จักรพงษ ยองใย จังหวัดอุบลราชธานี

0148 นาย จักรพรรณ สุวรรณภักดี จังหวัดอุตรดิตถ

0149 นาย จักรพันธ วุฒิวณิชย จังหวัดพะเยา

0150 นาย จักรพันธุ ทองอ่ํา จังหวัดหนองคาย

0151 นาย จักรวาล ฆารสะอาด จังหวัดรอยเอ็ด

0152 นาย จักรี สโมสร จังหวัดลําพูน

0153 นาง จันทรจิรา กามนต จังหวัดนครราชสีมา

0154 นาง จันทรฉวีวรรณ สีมาฤทธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

0155 นาง จันทรตรี รัศมีแกว จังหวัดสุพรรณบุรี

0156 นาย จันทรเทพ เทพพุทธางกูร จังหวัดกาฬสินธุ

0157 นาย จารึก แกวปกษา จังหวัดกระบ่ี

0158 นาย จารุกิตต์ิ ศรีกิติพัฒน จังหวัดปตตานี

0159 นาง จารุวรรณ ยนตตระกูล วิทยาลัยการปกครอง

0160 นาย จารุวัฒน นาคทองแกว จังหวัดพัทลุง

0161 นาง จารุวัลย กฤติพงศสกุล จังหวัดสงขลา

0162 นาย จํารัส ญานพิบูลย จังหวัดกาฬสินธุ

0163 นาย จําเริญ สากุล จังหวัดตรัง

0164 นาย จําเริญเกียรติ ขาวขํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

0165 นาง จําเรียง ศรียงค จังหวัดแพร

0166 นาย จําลอง แกวแดง จังหวัดเพชรบุรี

0167 นาง จิดาภา ถาวรกุล จังหวัดพิจิตร
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0168 นาย จิตรกร ธิวงคเวียง จังหวัดนาน

0169 นาย จิตรกร พัวรัตนอรุณกร สํานักบริหารการทะเบียน

0170 นางสาว จิตรวลัย พุมโกศล กองการเจาหนาท่ี

0171 จาเอก จิรกฤต ไชยพร สํานักงานเลขานุการกรม

0172 วาท่ีรอยตรี จิรวัฒน ฤกษงามสงา จังหวัดกาญจนบุรี

0173 นาย จิรศักดิ์ ติณสุวรรณ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

0174 นาย จิระชาติ ซ่ือตระกูล จังหวัดเชียงใหม

0175 นาย จิระศักดิ์ โยธา จังหวัดหนองบัวลําภู

0176 นาย จิรัฏฐไชย จี่พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0177 นางสาว จีรภา ถาคํา จังหวัดอุตรดิตถ

0178 นาย จีรศักดิ์ หมื่นหาวงศ จังหวัดบุรีรัมย

0179 นาย จีระศักดิ์ เครืออน จังหวัดปราจีนบุรี

0180 นาย จุมพล ปนแกว จังหวัดสิงหบุรี

0181 นางสาว จุรีย ศรีสุวรรณ จังหวัดเพชรบูรณ

0182 นาย เจนณรงค ประกอบทรัพย จังหวัดอุตรดิตถ

0183 นาย เจริญ ฉุนประดับ จังหวัดสงขลา

0184 นาย เจริญ นอยหนองหวา จังหวัดจันทบุรี

0185 นาย เจริญ ละวันจันทร จังหวัดลําพูน

0186 นาย เจริญธพงศ มาชู จังหวัดปตตานี

0187 นาย เจริญฤทธิ์ จันทรทิมา จังหวัดเพชรบุรี

0188 นาย เจษฎา จันทรศิริ จังหวัดสระบุรี

0189 นาย เจะสะมะแอ มะยายอ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

0190 นาย เจิดศักดิ์ เปล่ียนแปลงศรี จังหวัดพะเยา

0191 นาย ใจเพชร ขวาลําธาร จังหวัดขอนแกน

0192 นาย ฉลอง พ่ึงโคกสูง จังหวัดนครพนม

0193 นาย ฉลองชัย อรามรุงโรจน จังหวัดตาก

0194 วาท่ีรอยตรี ฉัตรชัย คัมภีรคุปต จังหวัดตรัง

0195 นาย ฉัตรชัย ทองหลี จังหวัดตราด

0196 นาย ฉัตรชัย นิลนพคุณ จังหวัดปตตานี

0197 นาย ฉัตรชัย เย็นทรวง จังหวัดอางทอง

0198 นาย ฉันท แปนเพชร จังหวัดระยอง

0199 นาย เฉลา จันทรวิเศษ จังหวัดสกลนคร

0200 นาย เฉลิม ณิชกุล จังหวัดศรีสะเกษ

0201 นาย เฉลิม เพชรรัตน จังหวัดนครศรีธรรมราช
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0202 นาย เฉลิม ยาวิเศษ จังหวัดนาน

0203 นาย เฉลิมชัย จันดี จังหวัดตรัง

0204 นาย เฉลิมชัย พุทธรักษา จังหวัดสมุทรปราการ

0205 นาย เฉลิมชัย สระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0206 นาย เฉลิมชัย สิงหะ สํานักบริหารการทะเบียน

0207 นางสาว เฉลิมพร เฉวียงหงษ จังหวัดสระบุรี

0208 นาย ชนรรถ แกวบํารุง จังหวัดระนอง

0209 นาย ชนวัฒน ชูประสิทธิ์ จังหวัดพิจิตร

0210 นาย ชนะ ชุมชวง กองการเจาหนาท่ี

0211 นาย ชนะกฤต ประสงคทรัพย จังหวัดนครราชสีมา

0212 นาย ชนะโชติ ศรีกุล จังหวัดชัยภูมิ

0213 นาย ชนะศึก หนูชัย จังหวัดเชียงใหม

0214 นาย ชนันต อินทรักษ จังหวัดเพชรบุรี

0215 นาย ชนาวุธ คุณวุฒิ จังหวัดขอนแกน

0216 วาท่ีรอยตรี ชนินทพล ปทุมารักษ จังหวัดกาญจนบุรี

0217 นาย ชนินทร พันธุเหม จังหวัดนาน

0218 นางสาว ชมพิชา ชาญกล สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

0219 นาย ชยพล ชัยชาญ จังหวัดศรีสะเกษ

0220 นาย ชยันต จันทรัตน จังหวัดสระบุรี

0221 นาย ชยุต จิตธํารงสุนทร จังหวัดแมฮองสอน

0222 นาง ชลพรรษ ดีมา จังหวัดขอนแกน

0223 นาย ชลัส ตะเพียนทอง จังหวัดกาญจนบุรี

0224 วาท่ีรอยตรี ชลิต มณีรัตน จังหวัดนครศรีธรรมราช

0225 นาย ชวภณ เกตุสระ จังหวัดนครพนม

0226 นาย ชวลิต พลไทย จังหวัดสุราษฎรธานี

0227 นาง ชะบา อินทรเอียด จังหวัดพัทลุง

0228 นาย ชะรัตน เพชรประไพ สํานักการสอบสวนและนิติการ

0229 นางสาว ชัชชนี ยลถวิล จังหวัดสกลนคร

0230 นาย ชัชชล บุณยเกียรติ จังหวัดปตตานี

0231 นาย ชัชชัย ล้ิมภักดี จังหวัดตราด

0232 นาง ชัชพร กิมานันโท จังหวัดระยอง

0233 นาย ชัชวาล กานจักร จังหวัดขอนแกน

0234 นาย ชัชวาล สิงหบารมี จังหวัดสมุทรสาคร

0235 นาย ชัชวาลย คณโฑเงิน จังหวัดเพชรบูรณ
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0236 นาย ชัชวาลย พุทธโธ จังหวัดเชียงใหม

0237 นาย ชัชวาลย สกุณาทวงษ จังหวัดชัยนาท

0238 นาย ชัย อนถาวร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0239 นาย ชัยกมล พินเจริญ จังหวัดนครราชสีมา

0240 นาย ชัยชาญ มูลมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ

0241 นาย ชัยณรงค พิสัยพันธ จังหวัดขอนแกน

0242 นาย ชัยณรงค วจนะเสถียร จังหวัดสุพรรณบุรี

0243 นาย ชัยนันท สุวรรณอําพรชัย สํานักงานผูตรวจราชการกรม

0244 นาย ชัยพล โรจนวิสิฐ จังหวัดนาน

0245 นาย ชัยยันต บํารุงวงศ จังหวัดยะลา

0246 นาย ชัยยุทธ ศรีวะกุล จังหวัดอุดรธานี

0247 นาย ชัยรัตน เกตุกําเนิด จังหวัดสงขลา

0248 นาย ชัยรัตน อุดมรัตนศิริชัย จังหวัดบุรีรัมย

0249 นาย ชัยรินทร นุกูลกิจ สํานักการสอบสวนและนิติการ

0250 นาย ชัยวัฒน พงษบุญ จังหวัดสระบุรี

0251 นาย ชัยวัฒน พราหมณชูเอม จังหวัดอุดรธานี

0252 นาย ชัยวัฒน วรรณแจม จังหวัดขอนแกน

0253 นาย ชัยวัฒน วีรานันท สํานักการสอบสวนและนิติการ

0254 นาย ชัยวัฒน ศึกขยาด จังหวัดบุรีรัมย

0255 นาย ชัยวุฒิ บุตรศรี จังหวัดนราธิวาส

0256 นาย ชัยศักดิ์ สุจริตธนารักษ จังหวัดตรัง

0257 นาย ชาคร วัชระเศรณี จังหวัดกําแพงเพชร

0258 นาย ชาคริต ชุมจันทร จังหวัดมุกดาหาร

0259 นาย ชาคริต ตันพิรุฬห จังหวัดลพบุรี

0260 นาย ชาญ จูดคง จังหวัดปราจีนบุรี

0261 นาย ชาญชัย ไกรเสน จังหวัดรอยเอ็ด

0262 นาย ชาญชัย ดินประภา กองคลัง

0263 นาย ชาญชัย ธงชัย จังหวัดขอนแกน

0264 นาย ชาญชัย พรหมบุตร จังหวัดอํานาจเจริญ

0265 นาย ชาญชัย มานทอง จังหวัดบุรีรัมย

0266 นาย ชาญชัย วัฒนะรัตน จังหวัดสุโขทัย

0267 นาย ชาญณรงค เดชสุภา จังหวัดยโสธร

0268 นาย ชาญยุทธ วิสุทธิเมธากุล จังหวัดพะเยา

0269 นาย ชาณญ บุตรวงศ จังหวัดกาฬสินธุ
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0270 นาย ชาตรี คงสุวรรณ จังหวัดกาญจนบุรี

0271 นาย ชาตรี ธงศรี จังหวัดชัยภูมิ

0272 นาย ชาติชาย ขําชื่น จังหวัดขอนแกน

0273 วาท่ีพันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์ออน จังหวัดชลบุรี

0274 นาย ชาติชาย สายเหนือ จังหวัดมุกดาหาร

0275 นาย ชาติชาย สารถอย สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

0276 พันตํารวจโท ชาติชาย สุวัชระเวช จังหวัดชัยนาท

0277 พันจาอากาศเอก ชาลี แจงรมัย จังหวัดบุรีรัมย

0278 นาย ชาลี รัตนถาวร จังหวัดนราธิวาส

0279 นาย ชํานาญ เด็นหลี จังหวัดระนอง

0280 นาย ชํานาญ รัฐพรชัย จังหวัดนครพนม

0281 นาย ชํานาญ สรรพลิขิต จังหวัดเชียงราย

0282 นาย ชิดพงษ เปล่ียนขํา จังหวัดพะเยา

0283 นาย ชิน ศิริวรรณดี สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

0284 นาย ชิษนุพงศ เกิดขุมทอง จังหวัดกาญจนบุรี

0285 นาย ชีระวิทย อํานวยรุงเรือง จังหวัดสมุทรสาคร

0286 นาย ชุมพล ยินดีผล จังหวัดสระบุรี

0287 นาย ชุมพล ศรีสวัสดิ์ จังหวัดลําปาง

0288 นาย ชุมพล ศิริครินทร จังหวัดกําแพงเพชร

0289 นาย ชุมพล สานิพัน จังหวัดมหาสารคาม

0290 นาย ชุษณิษฏ ประจวบวัน จังหวัดราชบุรี

0291 นาย ชูเกียรติ อุนใจ จังหวัดเลย

0292 นาย ชูชัย โพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน

0293 นาย ชูชาติ คํามา จังหวัดแพร

0294 นาย ชูชาติ ภูแกว จังหวัดสุโขทัย

0295 นาย ชูชีพ บํารุง จังหวัดพังงา

0296 นาย ชูชีพ มหโชค จังหวัดเพชรบุรี

0297 นาย ชูศักดิ์ จตุพิธพรจันทร สํานักบริหารการทะเบียน

0298 นาย ชูศักดิ์ นิสโร จังหวัดยะลา

0299 นาย ชูศักดิ์ สระมุณี จังหวัดสงขลา

0300 นาย ชูศักดิ์ สวัสดี จังหวัดเชียงราย

0301 นาย เชน สรอยบัว จังหวัดราชบุรี

0302 นาย เชวง พะลัง จังหวัดชุมพร

0303 นาย เชิงชาย ไพรพฤกษ จังหวัดพัทลุง
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0304 นาย เชิด คําสุนี จังหวัดศรีสะเกษ

0305 นาย เชิดชัย พิมพกะภีร จังหวัดลําพูน

0306 นาย เชิดชัย เริ่มฤกษ สํานักบริหารการทะเบียน

0307 นาย เชิดพงษ ใจตรง จังหวัดสตูล

0308 สิบตํารวจโท เชี่ยวชาญ เทพประดิษฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0309 จาเอก เชี่ยวชาญ ยาทองไชย จังหวัดหนองคาย

0310 นาย โชดก ทองหาร จังหวัดพิษณุโลก

0311 นาย ไชยวัฒน เหล็กจันอัด จังหวัดนครราชสีมา

0312 นาย ไชยาวัชร อภิรัฐวงศ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

0313 นาย ฌาณไพบูลย พูลสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

0314 นาย ญาณภัทร เจริญรัตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0315 นาย ฐปนพงษชัย นรภัทรพงศ จังหวัดจันทบุรี

0316 นางสาว ฐิติรัตน แกวขาว จังหวัดพังงา

0317 นางสาว ฒาลัศมา จุลเพชร จังหวัดสมุทรสงคราม

0318 นาย ณฐพลธร ภูชางทอง จังหวัดรอยเอ็ด

0319 นาย ณรงค นาคทรัพย จังหวัดแมฮองสอน

0320 นาย ณรงค บริบูรณ สํานักบริหารการทะเบียน

0321 นาย ณรงค ศรีชัยบุญสูง จังหวัดแมฮองสอน

0322 นาย ณรงค สุดทะสาร จังหวัดอุบลราชธานี

0323 นาย ณรงค หนูเนียม จังหวัดตรัง

0324 นาย ณรงคเดช จองหนาน สํานักการสอบสวนและนิติการ

0325 นาย ณรงคธรรม ทองมี จังหวัดเชียงใหม

0326 นาย ณรงคพล คิดอาน จังหวัดเชียงราย

0327 นาย ณรงคฤทธิ์ มาทอง สํานักบริหารการทะเบียน

0328 นาย ณรงชนนฐ ดีปู จังหวัดเพชรบูรณ

0329 นาย ณรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0330 นาย ณหทัย สุนทรนนท จังหวัดตรัง

0331 นาย ณัชพล เตมียสูต จังหวัดเพชรบูรณ

0332 นาย ณัฏฐกร ศิริผองแผว สํานักการสอบสวนและนิติการ

0333 นาย ณัฐ สัจจวิโส จังหวัดนราธิวาส

0334 นาย ณัฐการ สุรมณี จังหวัดมหาสารคาม

0335 นาย ณัฐวุฒิ ต่ังสินชัย จังหวัดชัยนาท

0336 นาย ณัฐวุฒิ สังขสุข จังหวัดตรัง

0337 นาย ณัฐสิทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธุ จังหวัดเชียงราย
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0338 นาง ณัฐา โรจนถาวร สํานักงานเลขานุการกรม

0339 นาย ณัติพงศ คําวงศปน จังหวัดอุดรธานี

0340 นาง ดวงแข บรรเลงเสนาะ จังหวัดนครราชสีมา

0341 นาย ดวงจันทร จันทรโอสถ จังหวัดแมฮองสอน

0342 นาง ดาวรุณี วัฒนพงษ จังหวัดนครสวรรค

0343 นาย ดํารงค บุพบุศ จังหวัดนาน

0344 นาย ดุษฎี ดวงใจ จังหวัดสุรินทร

0345 นาย ดุสิต ทัศนียาภรณ สํานักบริหารการทะเบียน

0346 พันจาเอก เดช เสนาะคํา จังหวัดชัยภูมิ

0347 นางสาว เดือนฉาย หงษทอง สํานักการสอบสวนและนิติการ

0348 นางสาว ตรงพร อินทสมบัติ จังหวัดสระบุรี

0349 นาย ตระกูล หนูนิล จังหวัดนครศรีธรรมราช

0350 นาย ตฤณภัทร นาสมจิตร จังหวัดเพชรบูรณ

0351 นาย ตอพงษ พิริยะมานพ สํานักการสอบสวนและนิติการ

0352 นาย ตอศักดิ์ สกุณวัฒน จังหวัดเลย

0353 นาย ติยรัตน ธูปวงศ จังหวัดเพชรบูรณ

0354 นาย ถนอม กุยแกว จังหวัดเชียงใหม

0355 นาย ถนอม เกษมพิทักษพงค จังหวัดลําพูน

0356 นาย ถนัด ชาญเสนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

0357 นาย ถวัลย เพชรสุข จังหวัดนครนายก

0358 นาย ถาวร ทับทวี ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

0359 นาย ถาวร สังขะมาน จังหวัดหนองคาย

0360 นาย ทนงชัย เชียงที จังหวัดนครพนม

0361 นาย ทนงศักดิ์ รุงรัศมี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

0362 นาย ทรงกลด พ่ึงสอนรักษ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

0363 นาย ทรงชัย ล้ิมไกลทา กองการสื่อสาร

0364 นาย ทรงพล แกวมะ จังหวัดขอนแกน

0365 นาย ทรงพล อารีวงศ จังหวัดลําพูน

0366 นาย ทรงพุฒิ วงศผัน จังหวัดพิษณุโลก

0367 นาย ทรงยศ หอมจันทร จังหวัดนครสวรรค

0368 นาย ทรงฤทธิ์ สามารถ จังหวัดอํานาจเจริญ

0369 นาย ทรงลักษณ เองฉวน จังหวัดกระบ่ี

0370 นาย ทรงวิทย ไกรนรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

0371 นาย ทรงวุฒิ ย่ิงสุจริตพันธุ จังหวัดขอนแกน
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0372 นาย ทรงวุฒิ โสมวิภาต สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

0373 นาย ทรงศักดิ์ ไชยมณี จังหวัดแมฮองสอน

0374 นาย ทฤษฎี ธรรมาทิตย สํานักบริหารการทะเบียน

0375 นาย ทฤษฎี วิเศษ จังหวัดชลบุรี

0376 นาย ทวิช เท่ียวมาพบสุข จังหวัดนครปฐม

0377 นาย ทวิช พิมพะ จังหวัดชัยภูมิ

0378 นาย ทวิน บุญทอง จังหวัดหนองบัวลําภู

0379 นาย ทวิพัฒน จันทร จังหวัดอุทัยธานี

0380 นาย ทวี ชิณรงค จังหวัดอุดรธานี

0381 นาย ทวี บรรเจิด จังหวัดกาฬสินธุ

0382 พันจาอากาศเอก ทวี บุญชวย จังหวัดนครปฐม

0383 พันจาโท ทวี พิมพอุบล จังหวัดนครราชสีมา

0384 วาท่ีรอยตรี ทวีป ปทมธรรม จังหวัดนครสวรรค

0385 นาย ทวีศักดิ์ พุมมรดก จังหวัดอุตรดิตถ

0386 สิบตํารวจโท ทวีศักดิ์ ลอกา จังหวัดพิษณุโลก

0387 นาย ทวีศักดิ์ สังขชู จังหวัดสตูล

0388 นาย ทวีศิลป เสนามา จังหวัดนครราชสีมา

0389 นาย ทศพล การินทร จังหวัดอุบลราชธานี

0390 นาย ทศพล อองฬะ จังหวัดแมฮองสอน

0391 นาย ทองคํา วงษอูบ จังหวัดปทุมธานี

0392 พันจาโท ทองแดง ปนะเก จังหวัดมหาสารคาม

0393 นาย ทองปกษ ไทธานี จังหวัดขอนแกน

0394 นาย ทองอยู ชางเนียม จังหวัดสมุทรสาคร

0395 นาง ทองอุไร เรืองฤทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก

0396 นาย ทะนงศักดิ์ บุญภิรมย จังหวัดนราธิวาส

0397 นาย ทักษิณ พินิจสุวรรณ จังหวัดแพร

0398 นาย ทัศนัย สุขเสน จังหวัดอุตรดิตถ

0399 นางสาว ทัศนีย บุญเตปณ จังหวัดอางทอง

0400 นางสาว ทัสนันทน ภมรพล จังหวัดสระบุรี

0401 นาย ทินกร ขันแกว จังหวัดมหาสารคาม

0402 นาย ทินกร พลเย่ียม จังหวัดมุกดาหาร

0403 นางสาว ทิพยดา บุญรอดคุม จังหวัดลพบุรี

0404 นาง ทิพยมงคล แสงสร สํานักการสอบสวนและนิติการ

0405 นาง ทิพยวรรณ บุพพาศิรกุล จังหวัดอุบลราชธานี
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0406 นาง ทิพวรรณ จิตรัตน สํานักบริหารการทะเบียน

0407 นาย ทิวา ดิเส็ม จังหวัดตรัง

0408 นาย เทวราช อนุรัตน จังหวัดพัทลุง

0409 นาย เทวิน ปติพัทธพงศ จังหวัดกาญจนบุรี

0410 นาย เทเวศน มีศรี จังหวัดศรีสะเกษ

0411 นาย เทอดศักดิ์ คุณอุดม จังหวัดหนองบัวลําภู

0412 นาย เทิดพันธ ครอบทอง สํานักบริหารการทะเบียน

0413 นาย เท่ียง จันทรทอง จังหวัดนราธิวาส

0414 นาย เทียมพล นนทาปลา จังหวัดพิษณุโลก

0415 นาย ธงชัย กุศลากร จังหวัดขอนแกน

0416 นาย ธงชัย เดชคํ้า จังหวัดพังงา

0417 นาย ธงชัย อรรคพงษ จังหวัดรอยเอ็ด

0418 นาย ธงชัย อัครธรรมบดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0419 นาย ธนกร ขันซาย จังหวัดแมฮองสอน

0420 นาย ธนกร ประมูลผล จังหวัดเชียงใหม

0421 นาย ธนพนธ สนใจ จังหวัดบุรีรัมย

0422 นาย ธนพัฒน เดนบุรณะ จังหวัดขอนแกน

0423 นาย ธนมิตร พิพิธธนาบรรพ จังหวัดเพชรบุรี

0424 นาย ธนวัฒน สนิทศักดิ์ดี สํานักงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานความมั่นคง

0425 นาย ธนสรร วงษเท่ียง จังหวัดฉะเชิงเทรา

0426 นาย ธนเสฏฐ นิธิโชตินันทชัย จังหวัดจันทบุรี

0427 นาย ธนะชัย เพชรสงฆ จังหวัดมุกดาหาร

0428 นาย ธนะสิทธิ์ นิธิศิวัฒนกุล จังหวัดชัยนาท

0429 นาย ธนัท ชายทวีป จังหวัดอํานาจเจริญ

0430 นาย ธนัท ล้ิมสมบูรณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0431 นาย ธนัย อุปมนต จังหวัดระนอง

0432 นาย ธนา นวลปลอด จังหวัดเชียงใหม

0433 นาย ธนา วิธูปนะมาศ จังหวัดเพชรบูรณ

0434 นาย ธนากร วัฒนาไพศาล จังหวัดสงขลา

0435 นาย ธนาคม ฐานนันทน สํานักบริหารการทะเบียน

0436 นาย ธนาเดช เต็มปล้ืม จังหวัดฉะเชิงเทรา

0437 นาย ธนาภพ ฉัตรชัยมงคล จังหวัดนนทบุรี

0438 นาย ธนารัฐ สายเทพ จังหวัดแพร

0439 นาย ธนิต อุราพรรณอนันต จังหวัดพังงา

13 / 49



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล สังกัด

0440 นาย ธเนศ ชิตเพชร จังหวัดนนทบุรี

0441 นาย ธเนศ ยุคนธจิตต วิทยาลัยการปกครอง

0442 นาย ธรรมเนียม บํารุง จังหวัดพังงา

0443 นาย ธรรศพล พุมสุทัศน จังหวัดสุพรรณบุรี

0444 นาย ธราดล อภิจารี จังหวัดพิษณุโลก

0445 นาย ธวัช กิจทวี จังหวัดกาญจนบุรี

0446 นาย ธวัช จรัสวรภัทร จังหวัดพะเยา

0447 นาย ธวัช ทวีชัยกุล จังหวัดชุมพร

0448 นาย ธวัช หมั่นกิจ สํานักการสอบสวนและนิติการ

0449 นาย ธวัชชัย กงเพชร จังหวัดหนองคาย

0450 นาย ธวัชชัย กนกธีรพันธุ จังหวัดสระบุรี

0451 นาย ธวัชชัย ชุมชื่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0452 นาย ธวัชชัย เชี่ยวอราม จังหวัดภูเก็ต

0453 นาย ธวัชชัย ณ อัมพร จังหวัดนครนายก

0454 นาย ธวัชชัย ดงนอย จังหวัดลพบุรี

0455 นาย ธวัชชัย บุพลับ จังหวัดบุรีรัมย

0456 นาย ธวัชชัย บูรณเจริญ จังหวัดรอยเอ็ด

0457 นาย ธวัชชัย มาจาก จังหวัดเพชรบูรณ

0458 นาย ธวัตร นาคประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี

0459 นาย ธะเนต นาวาลอง จังหวัดพังงา

0460 วาท่ีรอยตรี ธัญญา เฟองนิภากรณ จังหวัดนครนายก

0461 นาง ธัญพร ล้ิมไกลทา สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

0462 นาง ธันยชนิตว โอสถิตยพร จังหวัดเชียงใหม

0463 นาย ธาดา สุริยันต จังหวัดมหาสารคาม

0464 วาท่ีพันตรี ธานิน มีกังวาล จังหวัดอุบลราชธานี

0465 นาย ธานินทร งามสมคุณ สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

0466 นาย ธํารง สุจิตตกุล จังหวัดกาฬสินธุ

0467 วาท่ีรอยเอก ธิติ กิตติวิทิตคุณ ชวยราชการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

0468 นาย ธีรเกียรติ ทะแพงพันธ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

0469 นาย ธีรเดช ขัติยะ จังหวัดเชียงราย

0470 นาย ธีรเดช โปสพันธุ จังหวัดราชบุรี

0471 นาย ธีรพงศ เกียรติทวีนนท จังหวัดเพชรบุรี

0472 นาย ธีรพัทธ อินทรทูต จังหวัดสมุทรสาคร

0473 วาท่ีรอยตรี ธีรภัทร เนียมโภคะ จังหวัดกําแพงเพชร
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0474 นาย ธีรภัทร มีอารีย จังหวัดนาน

0475 นาย ธีรวัฒน เหล็บหนู จังหวัดสตูล

0476 นาย ธีระ แกลวกลา จังหวัดกาญจนบุรี

0477 นาย ธีระพงษ คุมเคี่ยม จังหวัดสตูล

0478 วาท่ีรอยตรี ธีระพล โชคนําชัย กองคลัง

0479 นาย ธีระศักดิ์ คงศิริ จังหวัดนครปฐม

0480 นาย ธีระศักดิ์ ฑียาพงศ จังหวัดพัทลุง

0481 นาย ธีระศักดิ์ เสาะแสวง จังหวัดสระแกว

0482 นาย นคร ศิวิลัย จังหวัดราชบุรี

0483 นาย นคร สายยืด จังหวัดอางทอง

0484 นางสาว นงคลักษณ เพียรศรีวัชรา กองการเจาหนาท่ี

0485 นาง นงเยาว รักจรรยา จังหวัดอุดรธานี

0486 นาง นงลักษณ จรรยาพรพาณิชย จังหวัดลพบุรี

0487 นาย นพคุณ สุวรรณฤทธิ์ จังหวัดเชียงใหม

0488 นาย นพดล แกวประกิจ จังหวัดลพบุรี

0489 นาย นพดล ขาวมะลิ จังหวัดสุราษฎรธานี

0490 นาย นพดล สมานพรรค จังหวัดตราด

0491 นาย นพดล สุระสังวาลย ชวยราชการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

0492 นาย นพดล หวยอําพัน จังหวัดฉะเชิงเทรา

0493 นาย นพดล อมรเวช จังหวัดชัยนาท

0494 นาย นพพร จันทรเสนา จังหวัดรอยเอ็ด

0495 นาย นพพร เรืองสวาง สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

0496 นาย นพพร วีระกุล วิทยาลัยการปกครอง

0497 นาย นพพร สูศิริรัตน จังหวัดลําปาง

0498 นาย นพพร หวันสู จังหวัดสตูล

0499 นาย นพภา อินทรักษ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

0500 นาย นพรัตน โคตุดร จังหวัดนครราชสีมา

0501 นาย นพรัตน โพธิ์นิ่มแดง สํานักการสอบสวนและนิติการ

0502 นาย นพรัตน มีธรรม จังหวัดยโสธร

0503 วาท่ีรอยตรี นพรัตน ศุภกิจโกศล จังหวัดพะเยา

0504 นางสาว นภาพร ยันทะนา จังหวัดปราจีนบุรี

0505 นาย นรัชชา ศรีเจริญ ชวยราชการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

0506 นาย นราวิชญ มณีฤทธิ์ จังหวัดมุกดาหาร

0507 นาย นริน นิติธรรมวุฒิ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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0508 นาย นรินทร นภาคเวช กองการสื่อสาร

0509 นาย นรินทร อรามโชติ จังหวัดกําแพงเพชร

0510 นาย นรินทร อิทธิบูลวัฒน จังหวัดลําปาง

0511 วาท่ีรอยตรี นริศ ฤกษดี จังหวัดนราธิวาส

0512 นาย นริศ ศรีปวน จังหวัดเชียงใหม

0513 พันจาเอก นฤทธิ์ จันทรรัตน จังหวัดหนองคาย

0514 นาง นฤมล แตสกุล จังหวัดชลบุรี

0515 นาย นวน โทบุตร สํานักบริหารการทะเบียน

0516 นางสาว นวพร สัมฤทธิ์ จังหวัดชลบุรี

0517 นาย นวพล นวกุลพันธ จังหวัดนครสวรรค

0518 นาย นวพล บูชากุล จังหวัดหนองคาย

0519 นาย นวพล รอดสังข ชวยราชการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

0520 นาง นวลจันทร หยีดนอย จังหวัดแพร

0521 นาย นวัต บุญธรักษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0522 นาย นัทรี มุลาลี จังหวัดอุดรธานี

0523 นาง นันทิชา เกิดแกว จังหวัดกระบ่ี

0524 นางสาว นัยนา ศักดา จังหวัดสุราษฎรธานี

0525 นาย นาฏศิลป แสนเสริม จังหวัดสุรินทร

0526 นาง นารี แกวพรม จังหวัดสมุทรปราการ

0527 นาย นาวิน สังฆมาตร จังหวัดพิจิตร

0528 นาย นาวี ปล้ืมสุด จังหวัดชัยภูมิ

0529 นาย นําชัย วงวิลาศ จังหวัดบุรีรัมย

0530 นาย นิกุน ภูฆัง จังหวัดชัยนาท

0531 นาย นิกูล แสงชวง จังหวัดยะลา

0532 นาย นิคม บุญยะวงศ จังหวัดลพบุรี

0533 นาย นิติพงษ ทาหา จังหวัดนราธิวาส

0534 นาย นิติพร แกวศรีนวล จังหวัดหนองคาย

0535 นาย นิพนธ การชาคํา จังหวัดสกลนคร

0536 นาย นิพนธ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ จังหวัดสกลนคร

0537 นาย นิพพิชฌน อติอนวรรตน จังหวัดนนทบุรี

0538 นาย นิพัฒน ปรีศิริ ชวยราชการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

0539 จาเอก นิพัฒน เปรมพล จังหวัดชัยภูมิ

0540 นาง นิภาพร ศิริวงษ จังหวัดศรีสะเกษ

0541 จาเอก นิมิตร เข็มบุบผา จังหวัดบุรีรัมย
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0542 นาย นิมิตร ไรคลองครุ จังหวัดเชียงใหม

0543 นาย นิยม ครองยุทธ จังหวัดอุบลราชธานี

0544 นางสาว นิยมล ยาวินัง จังหวัดพะเยา

0545 นาย นิรันดร ปญญาคง จังหวัดกาฬสินธุ

0546 นาย นิวัฒน อัญชุลี จังหวัดมหาสารคาม

0547 นาง นิสา ปฏิรูปานนท จังหวัดนครราชสีมา

0548 นาง นีลุบล พรมสุวรรณ จังหวัดอุตรดิตถ

0549 นาย นุกิจ จันทมโณ จังหวัดพัทลุง

0550 นางสาว นุชจรินทร เพชรรัตน จังหวัดกําแพงเพชร

0551 นาย นุภาพย มณีโชติ จังหวัดชุมพร

0552 นางสาว เนติมา โหมดเทศ สํานักการสอบสวนและนิติการ

0553 นาย เนติวิทย ขาวดี จังหวัดตรัง

0554 นาง เนียรนาฎ อินตะมูล จังหวัดเชียงใหม

0555 นาย บดินทร เปาะเตะ จังหวัดปตตานี

0556 นาย บรรจง ปานอินทร จังหวัดอํานาจเจริญ

0557 นาย บรรเจิด เฉื่อยอารมณ จังหวัดพิจิตร

0558 นาย บรรเจิด วัลวิล จังหวัดนครศรีธรรมราช

0559 นาย บรรณศักดิ์ จันทมา จังหวัดสกลนคร

0560 นาย บรรพต รัตนเกตุ จังหวัดสระบุรี

0561 นาย บรรลือ เรืองสงค จังหวัดปตตานี

0562 นาย บรรลือศักดิ์ งามงอน จังหวัดสุโขทัย

0563 นาง บังอร ย้ิมพงษ จังหวัดสิงหบุรี

0564 นาย บัญชา อินทรวิเศษ จังหวัดสระแกว

0565 นาย บัญญัติ คุปตมุนี จังหวัดนครราชสีมา

0566 นาย บัญญัติ ปะนะรัตน จังหวัดพัทลุง

0567 นาย บัณฑิต นราภักดิ์ สํานักงานเลขานุการกรม

0568 นาย บัณฑิต หิรัญ สํานักการสอบสวนและนิติการ

0569 นาย บัณฑูร ประดิษฐสุวรรณ จังหวัดนครสวรรค

0570 นาย บัลลังก นุชนิยม สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

0571 นางสาว บัวศร ถาวร จังหวัดกาญจนบุรี

0572 นาย บํารุง จันทบาล จังหวัดขอนแกน

0573 นาย บํารุง วรรณฤกษงาม จังหวัดเพชรบูรณ

0574 นาย บํารุง ศรีลาชัย จังหวัดนครพนม

0575 นาย บุญกอง ศรีสงคราม จังหวัดชุมพร

17 / 49



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล สังกัด

0576 นาย บุญจันทร สอนบุญตา จังหวัดกาฬสินธุ

0577 นางสาว บุญชวย แสงตะวัน วิทยาลัยการปกครอง

0578 วาท่ีรอยตรี บุญชู ไตรทิพยพานิชย ชวยราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

0579 นาย บุญเชิด สรแสง จังหวัดชลบุรี

0580 นาง บุญญา ชวยวงศญาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา

0581 นาย บุญญาฤทธิ์ เย่ียมยอด จังหวัดกาฬสินธุ

0582 นาย บุญเต็ม กัลยาพานิช จังหวัดบุรีรัมย

0583 นางสาว บุญเพ็ญ วินิจสกุลไทย สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

0584 นาย บุญภพ มะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

0585 นาย บุญมาก นาควัชระ จังหวัดนาน

0586 นาย บุญรวม แข็งการ จังหวัดชัยภูมิ

0587 พันจาเอก บุญรอด ขาวเขาออ วิทยาลัยการปกครอง

0588 นาย บุญรอด เตชะ จังหวัดลําพูน

0589 นาง บุญฤดี คุมครอง จังหวัดชลบุรี

0590 นาย บุญลอม ดีเสริมยศ จังหวัดเชียงราย

0591 นาย บุญเลิศ กังสดาร จังหวัดชลบุรี

0592 นาย บุญเลิศ แกวสระแสน จังหวัดพิจิตร

0593 นาย บุญเลิศ ภาคสุข สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

0594 นาย บุญเลิศ วรวงษ จังหวัดตราด

0595 นาย บุญเลิศ ศิริษา จังหวัดพิจิตร

0596 นาย บุญสง จันทรนอย จังหวัดขอนแกน

0597 นาย บุญสง ทรัพยกุลชร จังหวัดระยอง

0598 วาท่ีรอยตรี บุญสง เนียมหมวด จังหวัดปทุมธานี

0599 นาง บุญสม วามะลุน จังหวัดกําแพงเพชร

0600 นาย บุญเหลี่ยม ตาคํา จังหวัดตาก

0601 นางสาว บุษราภรณ ปานคง กองการเจาหนาท่ี

0602 นาย บูรณะ อาษาวิมลกิจ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

0603 นางสาว เบญจวรรณ ฟกแกว จังหวัดนนทบุรี

0604 นาย ปกครอง บุญชูกุศล จังหวัดจันทบุรี

0605 นาง ปกรณกาญจน รังสิมันตุวงค จังหวัดเชียงใหม

0606 นาย ปฐมพงศ ราชเดิม จังหวัดกาญจนบุรี

0607 นาย ปธิกร เอี่ยมสะอาด จังหวัดเชียงใหม

0608 นาย ปรณต สุวรรณมาลา สํานักการสอบสวนและนิติการ

0609 นาย ปรเมศวร เมืองลาย จังหวัดชุมพร
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0610 วาท่ีรอยตรี ประกอบ ทรงพระ จังหวัดสุรินทร

0611 นาย ประกอบ ยอดยา จังหวัดลําพูน

0612 นาย ประคอง กวยเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา

0613 วาท่ีรอยตรี ประจวบ แกวไกร ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

0614 นาย ประจวบ ศรีเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช

0615 นาย ประจวบศักดิ์ อารมณ สํานักบริหารการทะเบียน

0616 จาสิบเอก ประจักษชัย ชนะภัย จังหวัดนครราชสีมา

0617 นาย ประเจิด ตายตระเวณ จังหวัดสตูล

0618 นาย ประชา ผาโคตร จังหวัดเลย

0619 นาย ประชา วังคะวงษ จังหวัดเชียงใหม

0620 นาย ประชา แสนกลาง จังหวัดเลย

0621 นาย ประเชิญ พรมจันทร จังหวัดนครพนม

0622 พันจาอากาศเอก ประดับ พิมพเสน จังหวัดนครราชสีมา

0623 นาย ประดิษฐ นิติพงศพัฒนะ จังหวัดนาน

0624 นาย ประดิษฐ พุทธภาทา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0625 นาย ประทีป กล่ันโคกสูง จังหวัดมหาสารคาม

0626 นาย ประทีป ฤทธิ์พวง จังหวัดสิงหบุรี

0627 นาย ประธาน ภูธนะพิบูล จังหวัดหนองคาย

0628 นาย ประนม บุญผอง จังหวัดพิจิตร

0629 นาย ประพฤติ งามขํา จังหวัดกระบ่ี

0630 นาย ประพัฒน วงคชมภู จังหวัดเชียงใหม

0631 นาย ประพันธ รัตนพันธ จังหวัดสงขลา

0632 นาย ประพันธ สวางศรี จังหวัดสกลนคร

0633 นาย ประพันธ สุริวงศ จังหวัดเชียงราย

0634 นาย ประพันธ สูหนองบัว จังหวัดชัยภูมิ

0635 นาย ประพันธพงษ โสภารัตน จังหวัดมหาสารคาม

0636 พันจาเอก ประพิศ ญาณปญญา กองการสื่อสาร

0637 นาย ประภัทร อรุณศิริสุข จังหวัดตราด

0638 นาย ประภาส ขุนพิทักษ จังหวัดสตูล

0639 นาย ประภาส อึ้งตระกูล จังหวัดลําปาง

0640 นาย ประมุข เหมือนจิตต จังหวัดยะลา

0641 นาย ประยงค วันตา จังหวัดหนองคาย

0642 นาย ประยุทธ เฉียวกุล จงัหวัดสมุทรปราการ

0643 นาย ประยุทธ ทรัพยทวี จังหวัดเพชรบุรี
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0644 นาย ประยูร จันทรสุข จังหวัดพิษณุโลก

0645 นาย ประลอง ทรัพยประวัติ จังหวัดพิจิตร

0646 นาย ประวิช บุญอาจ จังหวัดจันทบุรี

0647 นาย ประวิทย พลเสนา จังหวัดมหาสารคาม

0648 นาย ประวิทย ภิญโญ จังหวัดเลย

0649 นาย ประเวช วรรณวิสิทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา

0650 นาย ประสงค จันทรเกษ จังหวัดพิจิตร

0651 นาย ประสงค นาจรัส จังหวัดอุตรดิตถ

0652 นาย ประสงค สุขสมบูรณ จังหวัดอุดรธานี

0653 นาย ประสพชัย บัวเอี่ยม จังหวัดบุรีรัมย

0654 นาย ประสพสุข กาญจนภาชน จังหวัดสิงหบุรี

0655 นาย ประสาท วิมุกตะลพ จังหวัดชัยนาท

0656 นาย ประสาน กิตติกุล จังหวัดกาญจนบุรี

0657 นาย ประสาน เกณฑสาคู จังหวัดรอยเอ็ด

0658 นาย ประสาน ขําวิลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0659 นาย ประสาน ทองสุขมาก จังหวัดอุทัยธานี

0660 นาย ประสาน ฝายคํามี จังหวัดลําปาง

0661 วาท่ีรอยตรี ประสิทธิ์ ฉ่ํามณี จังหวัดรอยเอ็ด

0662 นาย ประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน สํานักการสอบสวนและนิติการ

0663 นาย ประสิทธิ์ พัวพันธ สํานักการสอบสวนและนิติการ

0664 นาย ประสิทธิ์ เรืองงาม จังหวัดเลย

0665 นาย ประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา จังหวัดหนองคาย

0666 นาย ประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ จังหวัดตาก

0667 นาย ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

0668 นาย ประสิทธิ์ชัย ผังรอดรัตน จังหวัดกาฬสินธุ

0669 นาย ประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต จังหวัดพัทลุง

0670 นาย ประสูตร หอมบรรเทิง จังหวัดราชบุรี

0671 นาย ประเสริฐ มณีสิงห สํานักการสอบสวนและนิติการ

0672 นาย ประเสริฐ ศรีสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

0673 นาย ประเสริฐ สันบุญเปง จังหวัดลําปาง

0674 นาย ประหยัด คุณมี จังหวัดมุกดาหาร

0675 นาย ประหยัด รัตวาลย จังหวัดศรีสะเกษ

0676 นาย ประหยัด ศรีธร จังหวัดรอยเอ็ด

0677 นาย ปรัชญา วงษชมพู จังหวัดอุบลราชธานี
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0678 นาย ปรัตถกร บุสาวรรณกร จังหวัดขอนแกน

0679 นาง ปราณี คงเพ็ชรศักดิ์ จังหวัดสระแกว

0680 นาง ปรานอม สังขออน จังหวัดบุรีรัมย

0681 นาง ปรานี ขาวปากรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

0682 นาย ปราโมช นิติธรรมโชติ จังหวัดกระบ่ี

0683 นาย ปราโมทย สูญย่ีขันธ จังหวัดสุโขทัย

0684 นาย ปริญญา สายโรจน จังหวัดตาก

0685 นาย ปรินทร จํานงคภักดี จังหวัดลําพูน

0686 นาย ปริวัตร เก้ือหนู จังหวัดนราธิวาส

0687 นาย ปรีชา เกงกลา จังหวัดตาก

0688 นาย ปรีชา แกวกันยา จังหวัดกาฬสินธุ

0689 นาย ปรีชา ถาวรประสิทธิ์ จังหวัดระนอง

0690 นาย ปรีชา เวยสาร จังหวัดอุดรธานี

0691 นาย ปรีชา สงเสริม จังหวัดศรีสะเกษ

0692 นาย ปรีชา เหมาะเจริญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

0693 นาย ปรีชาพล พูลทวี จังหวัดเชียงใหม

0694 นาย ปรีดา บุญประคอง สํานักบริหารการทะเบียน

0695 วาท่ีรอยเอก ปรีดา ศรีเมฆ จังหวัดกําแพงเพชร

0696 นาย ปรีดา อุนอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

0697 นางสาว ปรียานันท อุสิงห จังหวัดสมุทรปราการ

0698 นาย ปฤษฎางค สามัคคีนิชย จังหวัดเชียงราย

0699 นาย ปองพล ราชพรหมมา จังหวัดเลย

0700 นางสาว ปญชิกา โตแกว จังหวัดอางทอง

0701 นาย ปญญา จันทรสระแกว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0702 นาย ปญญา จินดาวงค จังหวัดปตตานี

0703 นาย ปญญา ใจแปง จังหวัดพิจิตร

0704 นาย ปญญา ปานแสง จังหวัดเพชรบูรณ

0705 นาย ปญญา ฤทธิญาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0706 นาย ปญญา สรอยสนธิ์ จังหวัดกระบ่ี

0707 นาย ปญญาภรณ วัฒนปราโมทย จังหวัดสุราษฎรธานี

0708 นางสาว ปญยนัช ชูชวย จังหวัดนครศรีธรรมราช

0709 นาย ปญยม รอดคง จังหวัดชุมพร

0710 นาง ปทมา เปล่ียนประมุข จังหวัดตราด

0711 นาย ปานศร ภมรคนธ จังหวัดแพร
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0712 นาย ปาริณทษ ซุนห้ัว สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

0713 นาง ปณฑิรา เกงการพานิช จังหวัดปราจีนบุรี

0714 นาง ปยนุช บุญชวย สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

0715 นาย ปยวัฒน ไชยบูรณ จังหวัดลพบุรี

0716 นาย ปยะ วัฒนะปรีชาพงศ จังหวัดสุราษฎรธานี

0717 นาง ปลดา ชมเชี่ยวชาญ จังหวัดกาฬสินธุ

0718 นาง ปุญชรัสมิ์ พวงเดช จังหวัดเพชรบุรี

0719 นางสาว ผกาแกว มาลังค จังหวัดเชียงใหม

0720 นาย ผดุง พงศสุวรรณ จังหวัดเพชรบูรณ

0721 นาย เผด็จ แสนเพ็ชร จังหวัดนครราชสีมา

0722 นาย แผน สุขแสวง สํานักการสอบสวนและนิติการ

0723 นาย พงศกร สุดเสนหา จังหวัดปราจีนบุรี

0724 นาย พงศธร กองมิตรชัย ชวยราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

0725 นาย พงศธร ปรัชญาภัทรพงศ สํานักบริหารการทะเบียน

0726 นาย พงศพันธ โชติปาละกุล จังหวัดพังงา

0727 นาย พงศภัค พวงทอง จังหวัดนครสวรรค

0728 นาย พงศศักดิ์ กีรติกรพิสุทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

0729 นาย พงศศักดิ์ พูลผล จังหวัดสุราษฎรธานี

0730 นาย พงศศักดิ์ เพชรคงแกว จังหวัดเชียงใหม

0731 นาย พงษธณนท ปญญาประชุม จังหวัดเลย

0732 นาย พงษพัฒน บัวเพชร จังหวัดนราธิวาส

0733 นาย พงษศักดิ์ เจริญวัฒนาชัยกุล จังหวัดเพชรบูรณ

0734 นาย พงษศักดิ์ เพ็งจันทร สํานักการสอบสวนและนิติการ

0735 นาย พงษศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดสุราษฎรธานี

0736 นาย พงษศักดิ์ ศิริวิชัย จังหวัดเลย

0737 นาย พงษศิลป ผาลา จังหวัดนาน

0738 วาท่ีรอยตรี พงษสิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ จังหวัดอุดรธานี

0739 นาย พงษสุรีย อัสพันธ จังหวัดฉะเชิงเทรา

0740 นาง พงษอุมา โพธิ์กะตน จังหวัดสระบุรี

0741 นาย พงอินทร โสภณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0742 นาง พจมาลย ทวีตา ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

0743 นาย พชร ศรีมหาเอก สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

0744 นางสาว พชรศิริ นุตตะรังค จังหวัดนนทบุรี

0745 นาย พนม เกตุนคร จังหวัดสมุทรปราการ
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0746 นาย พนมพร ตุยกาศ จังหวัดนาน

0747 นาย พนัส คุณชื่น สํานักบริหารการทะเบียน

0748 นาย พนิต ยอดพานิช จังหวัดยะลา

0749 นาย พยุงศักดิ์ พลลุน จังหวัดสุพรรณบุรี

0750 นางสาว พรทิพย จาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0751 นาย พรเทพ ดนัยนันท จังหวัดลําปาง

0752 นาย พรเทพ เพชรนอย จังหวัดตรัง

0753 นาย พรพิษณุ จันสวัสดิ์ จังหวัดอุตรดิตถ

0754 นางสาว พรรษชล มณีอินทร สํานักการสอบสวนและนิติการ

0755 นาย พรรษพงศ วัชรสุนทร จังหวัดมหาสารคาม

0756 วาท่ีรอยตรี พรสรร อุนบรรเทิง สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

0757 นาย พรหมเทพ ไชยมณี จังหวัดปตตานี

0758 นาง พริ้มเพรา เพ็ชรนรินทร จังหวัดยะลา

0759 นาย พลเศรษฐ ดมอุนดี จังหวัดสุรินทร

0760 พันจาตรี พศณัฏฐ ภัทรเมธาพร จังหวัดพิจิตร

0761 นาย พศิษฐ อคัวุฒิบวรศิริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0762 นาย พสธร คณาดี จังหวัดมหาสารคาม

0763 วาท่ีรอยตรี พสิษฐ คําเนตร จังหวัดศรีสะเกษ

0764 นาย พหุไท วรรัตนานุรักษ จังหวัดอางทอง

0765 นาย พัชรินทร เฉลิมวงศ จังหวัดอุบลราชธานี

0766 นางสาว พัชรินทร วิริยะ จังหวัดมหาสารคาม

0767 นาย พัฒนพงศ ชื่นชอบ จังหวัดชลบุรี

0768 นาย พัฒนพงษ เลขะโฆษ จังหวัดจันทบุรี

0769 นาย พัฒนะพงษ ทองใบ จังหวัดสระแกว

0770 นาง พัณณินสินธุ พวงมาลัย สํานักงานเลขานุการกรม

0771 นาง พัทธธีรา เทพวิบูลย จังหวัดเชียงใหม

0772 นาย พันธชาย กาญจนมา จังหวัดสระบุรี

0773 นาย พันธศักดิ์ กุมดวง จังหวัดนครสวรรค

0774 นาง พิชชาภา รูปสุวรรณ จังหวัดสุโขทัย

0775 นาย พิชญะ อุนยะวงษ จังหวัดระยอง

0776 นาย พิชัย แกวเหมือน จังหวัดสุราษฎรธานี

0777 นาย พิชัย เขื่อนเพ็ชร จังหวัดเชียงราย

0778 พันจาตรี พิชัย วันตา จังหวัดพิจิตร

0779 นาย พิชัยยา ตุระซอง จังหวัดกาฬสินธุ
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0780 นาย พิเชษฐ ศรีมารุต สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

0781 นาย พิเชษฐ อุไรรัตน จังหวัดสงขลา

0782 นาย พิทยา ชํานาญเนียม จังหวัดหนองคาย

0783 นาย พิทยา ดวงพัตรา จังหวัดเพชรบูรณ

0784 นาย พิทยา พูพงษ จังหวัดสงขลา

0785 นาย พิทักษ บุญไชย จังหวัดชัยนาท

0786 นาย พิธาสรวง จันทรฉายฉัตร สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

0787 นาย พินิจ เรืองยังมี จงัหวัดปตตานี

0788 นาย พิพัฒน เพ็ชรพิพัฒน จังหวัดนาน

0789 นาย พิพัฒน วิลาวัลย จังหวัดบุรีรัมย

0790 นาง พิม พงษโสภา ชวยราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

0791 นางสาว พิมพกมน ดชติศิวัฒนกุล จังหวัดสุพรรณบุรี

0792 นาง พิมพนรา รักชาติ สํานักงานเลขานุการกรม

0793 นาย พิรศักดิ์ ธรรมธัชติสรณ จังหวัดพัทลุง

0794 นาย พิรัช แจงนคร จังหวัดนครราชสีมา

0795 นาย พิรัช ราชสุภา จังหวัดกาญจนบุรี

0796 นาย พิศาล เคากลา จังหวัดจันทบุรี

0797 นาย พิศิษฐ ฤทธิพิชัยสงคราม จังหวัดชุมพร

0798 นาย พิษณุ นวลนอม จังหวัดสุราษฎรธานี

0799 นาย พิสิฐ วีณะคุปต จังหวัดสมุทรปราการ

0800 นาย พิสิทธิ์ ศรีวรานันท สํานักการสอบสวนและนิติการ

0801 นาย พิสิษฐ วงศเธียรธนา ชวยราชการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

0802 นาย พีระ การุญ จังหวัดตราด

0803 นาย พีระ ทองสุข จังหวัดตรัง

0804 นาย พีระ พิมพประสาร จังหวัดนครราชสีมา

0805 นาย พีระชัย แกวประทุม จังหวัดยโสธร

0806 นาย พีระพงศ สนองชาติ จังหวัดนครราชสีมา

0807 นาย พีระศักดิ์ ธีรบดี จังหวัดเชียงใหม

0808 นาย พีระศักดิ์ รัศมีเพ็ญ จังหวัดขอนแกน

0809 นาย พีรัช จันธิมา จังหวัดสระบุรี

0810 นาย พุฒินาท เทพหิรัญโญ จังหวัดฉะเชิงเทรา

0811 นาย พุทธิพงศ มวงศิลปชัย จังหวัดนครนายก

0812 นาย พูนศิรินทร คงตระกูล จังหวัดนครนายก

0813 นาย พูลศักดิ์ นาพูลผล จังหวัดสระบุรี
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0814 นาง เพ็ญศรี รสสุคนธ จังหวัดระนอง

0815 นาย เพรียวพันธ สิงหทองชัย สํานักการสอบสวนและนิติการ

0816 นาง เพลินพิศ ทองนพคุณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

0817 นาย เพ่ิมเกียรติ จุลจาจันทร จังหวัดจันทบุรี

0818 นาย เพ่ิมวุฒิ ญาณัปปสุต จังหวัดศรีสะเกษ

0819 นาย เพ่ิมสุข อินทวงศ จังหวัดตราด

0820 วาท่ีรอยตรี ไพฑูรย จงจินากูล จังหวัดอุบลราชธานี

0821 นาย ไพฑูรย โชยะสิทธิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

0822 นาย ไพฑูรย พรหมสอน จังหวัดอุบลราชธานี

0823 นาย ไพฑูรย หาญภักดีสกุล จังหวัดแมฮองสอน

0824 นาย ไพทูรย เกษแกวเกลี้ยง จังหวัดมหาสารคาม

0825 พันจาอากาศเอก ไพบูลย วันดี จังหวัดอุบลราชธานี

0826 นาย ไพบูลย หิรัญราศีกุล กองการเจาหนาท่ี

0827 นาย ไพรัช สรอยแสง จังหวัดตราด

0828 นาย ไพรัตน กาฬสุวรรณ สํานักการสอบสวนและนิติการ

0829 นาย ไพโรจน อุดจอม จังหวัดชัยภูมิ

0830 นาย ไพศาล ทองแทน จังหวัดเชียงราย

0831 นาย ไพศาล พงษโสภณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0832 นาย ไพสิฐ หยูอินทร จังหวัดนนทบุรี

0833 นางสาว เฟองลาภ ศรีสุริยชัย สํานักงานเลขานุการกรม

0834 นาย ภราดร สังขพงศ จังหวัดกระบ่ี

0835 นาย ภักดี ศรีศาสนานนท จังหวัดยะลา

0836 นาย ภัควัต ขันธหิรัญ จังหวัดชลบุรี

0837 นาย ภัทรชัย หาญวิศิษฏ จังหวัดอางทอง

0838 นาย ภัทรนันท บุญมานัด จังหวัดอุบลราชธานี

0839 นาง ภัทรพร กัปตัน จังหวัดอุบลราชธานี

0840 นาย ภัทรวุธ หิรัญรัตน จังหวัดตราด

0841 นาง ภัทรานิษฐ ประจันนวล จังหวัดขอนแกน

0842 นางสาว ภัทราภรณ แนวศิริ จังหวัดกาญจนบุรี

0843 นาย ภาณุเดช ล้ิมอารีย จังหวัดขอนแกน

0844 นาย ภานุ ศิริ จังหวัดระนอง

0845 นาย ภานุพันธ ณ ถลาง จังหวัดพังงา

0846 นาง ภารดี จุยสําราญ สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

0847 นาย ภาสกร หวังไพโรจนกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม
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0848 วาท่ีรอยตรี ภิตินันท เทียนรุงเรืองแสง จังหวัดนครนายก

0849 นางสาว ภิรมย กอนแพง จังหวัดสกลนคร

0850 นาย ภูเบศ เอกมนสิการ จังหวัดเชียงราย

0851 นาย ภูมินทร กิตตินารถโกศล จังหวัดตาก

0852 นาย ภูมิวัชร อุดมทรัพย สํานักงานเลขานุการกรม

0853 นาย ภูวนัย เกิดมาลัย จังหวัดสกลนคร

0854 นาย มงคล ขอรอง จังหวัดอุตรดิตถ

0855 นาย มงคล ภักดีสุวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

0856 นาย มงคล เลิศพรทิพย จังหวัดจันทบุรี

0857 นาย มณฑป เอกสิงหชัย จังหวัดราชบุรี

0858 นาย มณฑล ศรีนุน จังหวัดนครศรีธรรมราช

0859 นาย มนตรี จารุธํารง จังหวัดนครพนม

0860 นาย มนตรี ชนะศักดิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

0861 นาย มนตรี บุญวงศ จังหวัดปตตานี

0862 นาย มนตรี ปรีดา จังหวัดนครปฐม

0863 นาย มนตรี ลังกาพินธุ จังหวัดสิงหบุรี

0864 นาย มนตรี วายุพา จังหวัดพังงา

0865 นาย มนัส ชมภูพ้ืน จังหวัดพิจิตร

0866 นาย มนัส ภูมี จังหวัดเลย

0867 นาย มนัส สุวรรณรินทร สํานักการสอบสวนและนิติการ

0868 นาย มนูญ พรหมนอย จังหวัดยะลา

0869 นาย มหัตม มงคล จังหวัดนครนายก

0870 นาย มะยากี ตาแมะ จังหวัดปตตานี

0871 นาย มะลิ มานะศิริมัน กองการเจาหนาท่ี

0872 นางสาว มะลิ อติวรมันต จังหวัดสิงหบุรี

0873 นาย มังกร คคะนาท จังหวัดนครศรีธรรมราช

0874 นาย มานพ จันทรปยวงศ สํานักบริหารการทะเบียน

0875 นาย มานพ นิ่มทับทิม จังหวัดกําแพงเพชร

0876 นาย มานิต บริพันธ จังหวัดสงขลา

0877 นาย มานิตย มีศรี จังหวัดสุพรรณบุรี

0878 พันจาอากาศเอก มานิตย ไหวไว จังหวัดลําปาง

0879 จาสิบตรี มานิตย อินผง จังหวัดแมฮองสอน

0880 นางสาว มาลัย ทองคํา จังหวัดตราด

0881 นาย เมษัณท โสภากัณฑ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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0882 นาย เมียน ชูกล่ิน จังหวัดกระบ่ี

0883 นาย ไมตรี เจริญคร จังหวัดอุดรธานี

0884 นาย ไมตรี ทองวล จังหวัดตรัง

0885 นาย ยงยุทธ จําปามูล จังหวัดขอนแกน

0886 นาย ยงยุทธ ทวมเสม จังหวัดปทุมธานี

0887 นาย ยงยุทธ สุโนภักดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

0888 นาย ยงยุทธ หนองเหล็ก จังหวัดหนองคาย

0889 นาย ยเดช อักษรวงศ จังหวัดนราธิวาส

0890 นาย ยรรยง ศิริรัตน จังหวัดพัทลุง

0891 นาย ยศพล อินทฤทธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ

0892 นาย ยอดบุญ พันยาง จังหวัดขอนแกน

0893 นาย ยุทธชัย วัชระภาสกร สํานักการสอบสวนและนิติการ

0894 วาท่ีรอยตรี ยุทธนา แตงออน จังหวัดพิษณุโลก

0895 นาย ยุทธนา นิลกิจ จังหวัดสุราษฎรธานี

0896 นาย ยุทธนา แรกขึ้น จังหวัดอางทอง

0897 นาย ยุทธนา อาจหาญ จังหวัดนครราชสีมา

0898 นาย ยุทธพงศ ไชยศร จังหวัดลําพูน

0899 นาย ยุทธพร พันธทา จังหวัดสกลนคร

0900 นาย ยุทธศักดิ์ คําวันดี จังหวัดหนองบัวลําภู

0901 นาย ยุทธานุภาพ อานุภาพยรรยง จังหวัดลําปาง

0902 นาง ยุพิน รัตนมงคล จังหวัดสกลนคร

0903 นาง ยุพิน สุนทรา จังหวัดยโสธร

0904 นาย ยุวบุญ กองวงสา จังหวัดแมฮองสอน

0905 นาง ใยศรี คุณุรัตน สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

0906 นาย รณภพ บุตรสยาตรัส จังหวัดสุรินทร

0907 นาย รณรุทธิ์ ครองยุทธ จังหวัดอุบลราชธานี

0908 นางสาว รพีพร ฝายดอน กองการเจาหนาท่ี

0909 นาง รวิวรรณ พงษทองเมือง จังหวัดนราธิวาส

0910 นาย รองรัตน จงอุตสาห จังหวัดสุรินทร

0911 นาย รอยตะวัน สุปนนุช จังหวัดอุบลราชธานี

0912 นาย รอยาลี ยะดะหะ จังหวัดปตตานี

0913 นาย ระดม สรรพศีลบุตร จังหวัดลําปาง

0914 นาย รังสรรค นิตยอินทร จังหวัดอุบลราชธานี

0915 นาย รังสรรค วัฒนพานิช จังหวัดอุทัยธานี
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0916 นาย รัชตภาส ภิญโญธิติ จังหวัดนครนายก

0917 นาย รัชตเลิศ รุกขจินดา สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

0918 นาง รัชนี โพธิ์ศรี จังหวัดราชบุรี

0919 นาย รัชพล เหมือนวงษธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี

0920 นาง รัฐนันท พรหมประสิทธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

0921 นาย รัฐพงศ รุงธนศักดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ

0922 นาย รัฐวิทย สุขะ จังหวัดกําแพงเพชร

0923 นาย รัฐวุฒิ จินดา จังหวัดประจวบคีรีขันธ

0924 นาง รัตนา จันทรคณา จังหวัดประจวบคีรีขันธ

0925 นาง รัตนา มนัสเมธี จังหวัดอุบลราชธานี

0926 นาง รัตนาภรณ สุดวิลัย จังหวัดกําแพงเพชร

0927 นาง รัตยา สระทอง กองคลัง

0928 นางสาว รัศมินท พฤกษาทร สํานักงานเลขานุการกรม

0929 นาง รัสนี จะปะกิยา ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

0930 พันจาอากาศเอก ราชวัชร เพ็ชรไพฑูรย วิทยาลัยการปกครอง

0931 นาย ราชันย โฆสิทธิรัตน จังหวัดปตตานี

0932 นาง รื่นฤดี นาจันทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

0933 นาย รุง สังวริ จังหวัดนครสวรรค

0934 นาง รุงรัตน ครองเมือง จังหวัดพิษณุโลก

0935 นาย รุงโรจน บุญทศ จังหวัดกาฬสินธุ

0936 นาง รุงฤดี คําแกว จังหวัดสุราษฎรธานี

0937 นาย รุจ ตอบวรรัตน จังหวัดเชียงราย

0938 นาง รุจิเรข จันทรสมบัติ จังหวัดกาฬสินธุ

0939 นาย รุสดี ปูรียา จังหวัดนราธิวาส

0940 วาท่ีรอยตรี เรวัต เครือบุดดี จังหวัดบุรีรัมย

0941 นาย เรืองนิรันดร สุภา จังหวัดหนองคาย

0942 นาย เรืองรอง ภัทรรัตนนันท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0943 นาย โรจนเพชร พัชรพงศพรรณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0944 นาย โรจนรัตน จันทร จังหวัดอางทอง

0945 นาง ฤดี เข็มเงิน สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

0946 นาย ฤทธิไกร สายสุด จังหวัดศรีสะเกษ

0947 นาย ฤทธิเดช อรรถสาร จังหวัดหนองบัวลําภู

0948 นาย ลอย หลีชัย จังหวัดแพร

0949 นาง ละออง ศรัทธาพันธุ จังหวัดสุพรรณบุรี
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0950 นางสาว ลักขณา สีหะมาตร จังหวัดนครราชสีมา

0951 นางสาว ลัดดา ชื่นชูใจ จังหวัดนครสวรรค

0952 นาง ลัดดา เอื้อจิรวาณิชย จังหวัดอุตรดิตถ

0953 นาง ลัดดาวัลย ผาสุพันธ สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

0954 นาง ลําดวน ชัยปญญา จังหวัดพะเยา

0955 นาย ลิขิต ล่ิมบุตร จังหวัดนราธิวาส

0956 นาย เลอชาย สยังกูล จังหวัดสุราษฎรธานี

0957 นาย เลอพงษ คล่ืนแกว จังหวัดอุดรธานี

0958 นาย เลอศักดิ์ สิงหสุทธิจันทร จังหวัดสุโขทัย

0959 นาย เลิศยศ แยมพราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ

0960 นาย วชิระ โชติรสเศรณี จังหวัดแมฮองสอน

0961 นาย วชิระ มหาปญญาวงศ จังหวัดเพชรบูรณ

0962 นาย วชิระ โอสรส จังหวัดกาฬสินธุ

0963 นาย วชิราวุธ วิไชโย จังหวัดเลย

0964 นาง วนิดา จงเจริญวัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี

0965 นางสาว วนิดา สมสวาท จังหวัดเชียงใหม

0966 นาย วรพจน สมปู จังหวัดสกลนคร

0967 นาย วรพจน อุปนิสากร จังหวัดอํานาจเจริญ

0968 นาย วรพัทธ ชํากรม จังหวัดนครพนม

0969 นาง วรรณภา โกศัลวิตร จังหวัดอุบลราชธานี

0970 นาง วรรณา ศรีมาศ จังหวัดสงขลา

0971 นางสาว วรรณี วุฒิฤทธากุล กองการเจาหนาท่ี

0972 นางสาว วรรณี สรวงพนากุล จังหวัดตรัง

0973 นาย วรวัฒน สุวรรณชูสาย สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

0974 พันจาเอก วรวิช หมูสูงเนิน จังหวัดขอนแกน

0975 นาย วรวิทย ยอแสง กองคลัง

0976 นาย วรวิทย ออนสุวรรณ จังหวัดสุโขทัย

0977 นาย วรวุฒิ เมืองต้ัง จังหวัดลําปาง

0978 นาย วรวุฒิ อินตะมะ จังหวัดพิจิตร

0979 นาย วรศักดิ์ เผือกภูมิ จังหวัดสุราษฎรธานี

0980 นาย วรศักดิ์ เอี่ยมพานิชกุล จังหวัดปราจีนบุรี

0981 นาย วรสรณ ปอมไชยา จังหวัดสกลนคร

0982 นาย วรัญู อินทรพรหม จังหวัดนครปฐม

0983 นาย วรัท คงโชคชัย จังหวัดอุดรธานี
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0984 นางสาว วรางคสิริ อรัญนารถ จังหวัดเพชรบูรณ

0985 นาง วราภรณ ภูมณี กองคลัง

0986 นาย วราวุธ ปธานะพานิช จังหวัดประจวบคีรีขันธ

0987 นาง วลัยรัตน วิทยาศาสตร จังหวัดนครนายก

0988 นาย วศิน จันทพล จังหวัดอุดรธานี

0989 นาย วสันต เขื่อนแกว จังหวัดพะเยา

0990 นาย วสันต จิรกุลชัยวงศ จังหวัดชัยภูมิ

0991 นาย วสันต เย็นมะโนช จังหวัดสุราษฎรธานี

0992 นาย วสุพล คัณทักษ จังหวัดหนองคาย

0993 นาย วสุรุจ สามารถ จังหวัดอุบลราชธานี

0994 นาย วัชร ใจสะอาด จังหวัดสระแกว

0995 นาย วัชรพร ขํามาก จังหวัดพังงา

0996 นาย วัชระพันธ พรมคลาย จังหวัดเลย

0997 นาง วัชราภรณ นาทาว จังหวัดอํานาจเจริญ

0998 นางสาว วัชราภรณ ออนละออ จังหวัดอางทอง

0999 นาย วัชรินทร รื่นถวิล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1000 นาย วัชรินทร อินทจักร จังหวัดระนอง

1001 นาย วัชรินทร แอมปรัชฌาย จังหวัดบุรีรัมย

1002 นาง วัชรี นวลละออง จังหวัดชัยนาท

1003 นาง วัชรี มีสารี จังหวัดอุบลราชธานี

1004 นาย วัฒนะ เวียงสมุทร จังหวัดมหาสารคาม

1005 นาย วัฒนา เจริญจิตร ชวยราชการ กรมท่ีดิน

1006 นาย วัฒนา บูรณะธนัง จังหวัดสุราษฎรธานี

1007 พันจาอากาศเอก วัฒนา หัสจันทร ชวยราชการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

1008 นาย วันชัย เกตุแกว จังหวัดอุตรดิตถ

1009 นาย วันชัย ตามเพ่ิม จังหวัดแมฮองสอน

1010 นาย วันชัย ฟกขาว จังหวัดชัยนาท

1011 นาง วันเพ็ญ เต็มรัตน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1012 นาย วันสุกรี แวมามะ จังหวัดปตตานี

1013 นาย วันสุรชาติ เดชอรัญ จังหวัดพังงา

1014 สิบตํารวจโท วัลลภ แสงทอง จังหวัดอุบลราชธานี

1015 นาง วัลลา ธีรสรรเพชญ จังหวัดลําปาง

1016 นางสาว วารุณี สุดหลา จังหวัดปทุมธานี

1017 นาง วาสนา บุญธรรมชวย จังหวัดเชียงใหม
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1018 นาย วิจารณ จุนทวิจิตร จังหวัดพังงา

1019 นาย วิจิตร ทนโนนแดง จังหวัดชัยภูมิ

1020 นาย วิจิตร วาททัศนะ จังหวัดนครราชสีมา

1021 นาง วิชชุฎา เข็มเพชร จังหวัดยโสธร

1022 นาย วิชัย ไทยคํา จังหวัดนครปฐม

1023 นาย วิชา สรรกุล จังหวัดแพร

1024 นาย วิชาญ ศรีษะโคตร จังหวัดมหาสารคาม

1025 นาย วิชิต ชาญประเสริฐกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี

1026 นาย วิเชฐ สูยะนันท จังหวัดพังงา

1027 นาย วิเชียร สีหราช จังหวัดสุราษฎรธานี

1028 นาย วิเชียร สุดาทิพย จังหวัดรอยเอ็ด

1029 นาย วิฑูรย ตนทอง จังหวัดจันทบุรี

1030 นาย วิฑูรย ศรีสวาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1031 จาเอก วิทมนต ไชยมงคล จังหวัดราชบุรี

1032 เรือตรี วิทยา เกลาวิกรณ จังหวัดอุทัยธานี

1033 นาย วิทยา ชุมนุมศิริวัฒน จังหวัดชัยภูมิ

1034 นาย วิทยา พัฒนวัชรกุล กองคลัง

1035 นาย วิทยา มุลนอยสุ จังหวัดอุบลราชธานี

1036 นาย วิทยา รัตนมณี จังหวัดเพชรบูรณ

1037 นาย วิทยา เลียดประถม จังหวัดตราด

1038 นาย วิทยา สันติกุล จังหวัดสุโขทัย

1039 นาย วิทยา สุวรรณสิทธิ์ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

1040 นาย วิทยา อนอิ่ม สํานักบริหารการทะเบียน

1041 วาท่ีรอยตรี วิทักษ ทองรุงเปลว จังหวัดปราจีนบุรี

1042 นาย วิทูรย ราชรักษ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1043 นาย วิน ยุติธาดา สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

1044 นาย วินัย จันทนา จังหวัดยะลา

1045 นาย วินัย ณ ตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

1046 นาย วินัย ดินแดง จังหวัดกระบ่ี

1047 นาย วิบูรณ ชัยประเสริฐ จังหวัดกาญจนบุรี

1048 นาย วิบูรณ อาชานกุล จังหวัดชุมพร

1049 จาสิบเอก วิบูลย คําสงค จังหวัดพิษณุโลก

1050 นาย วิบูลย จันทรพันธุ จังหวัดแพร

1051 นาย วิบูลยศักดิ์ มัยรัตน จังหวัดบุรีรัมย
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1052 นางสาว วิภา เปยศิริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

1053 นาย วิภาค ภูเพชร จังหวัดปตตานี

1054 นาย วิม อินทรแสง จังหวัดตาก

1055 นาย วิรพัฒน ออนสุระทุม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1056 นาย วิระชัย ชุมแกว จังหวัดสุราษฎรธานี

1057 นาย วิรัช สุปรียาพร จังหวัดเชียงราย

1058 นาง วิรัญญา ประมาณ จังหวัดแพร

1059 นาย วิรัตน ดอนนอก จังหวัดมหาสารคาม

1060 นาย วิรัตน รอดหนู จังหวัดชุมพร

1061 นาย วิรัตน หมกทอง จังหวัดพิษณุโลก

1062 นาย วิรุต ตรียวง จังหวัดยะลา

1063 นาย วิรุฬ ทองสุทธิ์ สํานักบริหารการทะเบียน

1064 นาย วิรุฬห คําแหง สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

1065 นาย วิโรจน ดวงสุวรรณ จังหวัดเชียงใหม

1066 นาย วิโรจน เดชเกลี้ยง จังหวัดสุราษฎรธานี

1067 พันจาอากาศเอก วิโรจน สนธกิรณ จังหวัดมุกดาหาร

1068 นาง วิไล ดวงภักดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

1069 นาย วิวรรธน รุจนเลิศ จังหวัดระยอง

1070 นาย วิวัฒน ไผทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1071 นาย วิศาล กองโชค จังหวัดพังงา

1072 นาย วิศิษฎ นรสิงห จังหวัดขอนแกน

1073 นาย วิศิษฏ ภูสุวรรณ จังหวัดลําปาง

1074 นาย วิศิษฏ มานะคิด จังหวัดเพชรบูรณ

1075 นาย วิศิษฏ อโนนาม จังหวัดรอยเอ็ด

1076 นาย วิษณุ จันทรัตนา จังหวัดสตูล

1077 นาย วิษณุพงษ โพธิพิรุฬห สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

1078 นาย วิสุทธิ์ โรมินทร จังหวัดภูเก็ต

1079 นาย วิสุทธิ์ วิไลรัตน จังหวัดระนอง

1080 พันจาตรี วิสูตร จําพานิชย สํานักงานผูตรวจราชการกรม

1081 นาง วีรนุช มาหินกอง จังหวัดรอยเอ็ด

1082 นาย วีรภัทร มะลิ สํานักการสอบสวนและนิติการ

1083 นาย วีรวงศ สุบรรณพงษ จังหวัดตาก

1084 นาย วีรวัฒน ศิริกุลพิพัฒน ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

1085 นาย วีรศักดิ์ บัวศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
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1086 นาย วีระ สระทองแกน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1087 นาย วีระกุล ปกเคเต จังหวัดยโสธร

1088 นาย วีระเดช สกุลไทย จังหวัดกาฬสินธุ

1089 นาย วีระพงษ โคตรพงษ จังหวัดอุบลราชธานี

1090 นาย วีระพล เทพากรณ จังหวัดอุบลราชธานี

1091 นาย วีระยุทธ วิทยาคุณ จังหวัดเชียงราย

1092 นาย วีระวัฒน วัฒนวงศพฤกษ จังหวัดเพชรบูรณ

1093 นาย วุฒิกร คํามา จังหวัดเชียงราย

1094 นาย วุฒิไกร สีหวัน จังหวัดเพชรบูรณ

1095 นาย วุฒิชัย กําไร จังหวัดพิษณุโลก

1096 นาย วุฒิพงศ สิทธิชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

1097 นาย วุฒิพงษ แกวปาเฟอย จังหวัดลําปาง

1098 นาย วุฒิศักดิ์ คําพันธุ จังหวัดศรีสะเกษ

1099 นาย เวณัย สุนทรพุทธศาสน จังหวัดยโสธร

1100 นาย เวนิช ชูศรีพัฒน จังหวัดกาฬสินธุ

1101 นาย แวสะมะแอ สาและ จังหวัดนราธิวาส

1102 นาย แวอุเซ็ง แวมามะ จังหวัดปตตานี

1103 นาย ไวกูณฐ ลําสมุทร จังหวัดศรีสะเกษ

1104 นาย ไวพจน ออนละออ จังหวัดพัทลุง

1105 นาย ศกร สมจันทร จังหวัดนราธิวาส

1106 นาย ศดายุ ธัญนอม จังหวัดลําพูน

1107 นาย ศทัต หทัยวรรธน จังหวัดสุโขทัย

1108 นาง ศยามล หนูสม จังหวัดสงขลา

1109 นาย ศรณ รักรงค จังหวัดกระบ่ี

1110 นาย ศรัณยพงศ วรรณวิจิตร จังหวัดเชียงราย

1111 วาท่ีพันตรี ศรัณยพงศ สุธงษา จังหวัดหนองคาย

1112 วาท่ีรอยตรี ศรายุทธ เจียรมาศ จังหวัดปตตานี

1113 นาย ศราวุฒิ ยนประสิทธิ์ จังหวัดกระบ่ี

1114 นาย ศราวุธ สุดสวาสดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1115 นาง ศรินทิพย เรี่ยวแรง จังหวัดนนทบุรี

1116 นาง ศรีวิภา โชคศิริ จังหวัดนาน

1117 นาง ศลิตา เสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1118 นางสาว ศศิธร ชูเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย

1119 นาง ศศิธร เทาไมสน จังหวัดรอยเอ็ด
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1120 นาย ศักดา พุกประเสริฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1121 นาย ศักดา สีแดง จังหวัดกระบ่ี

1122 นาย ศักดิ์ชัย สุขโชคพานิช จังหวัดสิงหบุรี

1123 นาย ศักดิ์ชัย หาญสุข จังหวัดพะเยา

1124 นาย ศักดิ์ดา สําเภาเงิน จังหวัดอางทอง

1125 วาท่ีรอยตรี ศักดิ์เพชร ณ กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

1126 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ปกษีสุวรรณ จังหวัดอุบลราชธานี

1127 พันจาเอก ศักรินทร เล่ียมทอง จังหวัดอุบลราชธานี

1128 นาย ศานต สมควร จังหวัดสระแกว

1129 นางสาว ศิริจันทร ตราชูกุล จังหวัดสุพรรณบุรี

1130 นางสาว ศิรินาถ เกตุพินิจ จังหวัดนครสวรรค

1131 นาง ศิรินี ลีลานนท จังหวัดภูเก็ต

1132 นาย ศิริพงษ นําภา จังหวัดนาน

1133 สิบเอก ศิริพงษ โพธิ์ศิริ จังหวัดอํานาจเจริญ

1134 นาย ศิริศักดิ์ ผดุงโภค จังหวัดจันทบุรี

1135 นาย ศิลปชัย ประเสริฐศรี จังหวัดอุบลราชธานี

1136 นาย ศิวกร บัวปอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1137 นาย ศิวกร มิตราช จังหวัดขอนแกน

1138 จาสิบโท ศุกิจจา กิจรักษา จังหวัดอุดรธานี

1139 นาย ศุภชัย ชวยชู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1140 นาย ศุภวัตน คงดี วิทยาลัยการปกครอง

1141 นาย ศุภวิทย สีสด จังหวัดชลบุรี

1142 นาย ศุภสิงห บรรณทอง จังหวัดตราด

1143 นาง ศุภิดา ลาภเหลือ จังหวัดกาญจนบุรี

1144 นาย เศรษฐา พูลสงา จังหวัดสกลนคร

1145 นาย เศวตฉัตร สุวรรณรัตน จังหวัดกระบ่ี

1146 นาง โศภิตา เหมทานนท จังหวัดสตูล

1147 นาย สกนธ กรกฎ จังหวัดสตูล

1148 นาย สกล จริงจิตร จังหวัดตรัง

1149 นาย สงกรานต ทาศิริ จังหวัดอุบลราชธานี

1150 นาย สงวนพงศ พินสุวรรณ จังหวัดยะลา

1151 นาย สงวนศักดิ์ จินดารักษ จังหวัดสงขลา

1152 นาย สถาพงศ เพ็ชรรักษ จังหวัดสกลนคร

1153 นาย สถาพร สุขโข จังหวัดตาก
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1154 นาย สถิต อาษาไชย จังหวัดอุดรธานี

1155 นาย สถิตย ปทมวัฒน จังหวัดศรีสะเกษ

1156 นาย สนธยา อุตมินทร จังหวัดสกลนคร

1157 นาย สนอง ทองคํา จังหวัดระนอง

1158 นาย สนอง บุษบงศ จังหวัดสุราษฎรธานี

1159 วาท่ีรอยตรี สนั่น เปยมสกุล จังหวัดชัยภูมิ

1160 นาย สมเกียรติ ชัยเกียรติยศ จังหวัดจันทบุรี

1161 นาย สมเกียรติ ชื่นอยู จังหวัดสุโขทัย

1162 นาย สมเกียรติ เทพนิมิตร จังหวัดสงขลา

1163 นาย สมเกียรติ สมนึก จังหวัดพังงา

1164 สิบเอก สมเกียรติ แสงแกว จังหวัดพะเยา

1165 นาย สมเกียรติ อาจสังข จังหวัดนาน

1166 นาย สมเกียรติ อุดมเรณู สํานักบริหารการทะเบียน

1167 นาย สมคิด กาฬสุวรรณ สํานักการสอบสวนและนิติการ

1168 นาย สมคิด พงศสมานวรกุล ชวยราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1169 นาย สมจิตร จุลเจริญ จังหวัดลําปาง

1170 นาย สมจิตร สวางไธสง จังหวัดมหาสารคาม

1171 นาย สมจิตร สุวรรณมุกข จังหวัดบุรีรัมย

1172 นาย สมเจตน พิมพานนท จังหวัดสกลนคร

1173 นาย สมเจตร เจริญทรง กองการเจาหนาท่ี

1174 นาย สมใจ พุทธเสนา จังหวัดปราจีนบุรี

1175 นาย สมใจ ไพศาล จังหวัดนครนายก

1176 นาย สมชัย โกวิทยานนท จังหวัดพิษณุโลก

1177 นาย สมชัย โภคาเพ็ชร จังหวัดรอยเอ็ด

1178 นาย สมชัย วรรณสุทธิ์ จังหวัดอํานาจเจริญ

1179 นาย สมชาติ กาญจนรัตน จังหวัดพัทลุง

1180 นาย สมชาติ วังสโรจน จังหวัดตรัง

1181 นาย สมชาย เกล้ียงนิล จังหวัดพัทลุง

1182 นาย สมชาย จันทรงาม จังหวัดสกลนคร

1183 นาย สมชาย ทวีวัฒน จังหวัดนาน

1184 นาย สมชาย ธีรางกูร สํานักการสอบสวนและนิติการ

1185 นาย สมชาย นาราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ

1186 นาย สมชาย ปญโญธีรกุล จังหวัดนครราชสีมา

1187 นาย สมชาย พันธุศุภผล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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1188 นาย สมชาย โภคาเทพ จังหวัดแพร

1189 นาย สมชาย เมธานิเวศน สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

1190 นาย สมชาย ระพีพัฒนชัย จังหวัดพะเยา

1191 นาย สมชาย รัตนพันธ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1192 นาย สมชาย เรืองวงศโรจน จังหวัดสงขลา

1193 นาย สมชาย วงศจริยะเกษม จังหวัดลําพูน

1194 นาย สมชาย วุฒิชัยกุล สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

1195 นาย สมชาย ศาตมานนท สํานักบริหารการทะเบียน

1196 วาท่ีรอยตรี สมชาย สิริชูทรัพย จังหวัดลําพูน

1197 นาย สมชาย สุขตระกูลเวศ สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

1198 นาย สมโชค เสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1199 นาย สมดี พงษเฉลียว กองการเจาหนาท่ี

1200 นาย สมเดช แสนนาม จังหวัดนครพนม

1201 นาย สมนึก เทพศร จังหวัดนราธิวาส

1202 นาย สมนึก ธูปหอม จังหวัดตรัง

1203 นาย สมนึก ภูหอย จังหวัดอุตรดิตถ

1204 นาย สมนึก สุวรรณวงค จังหวัดราชบุรี

1205 นาย สมบูรณ ชนะหาญ จังหวัดหนองคาย

1206 นาย สมบูรณ เดชา จังหวัดหนองคาย

1207 นาย สมบูรณ ตันติการุณย สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

1208 นาย สมบูรณ พรหมณี จังหวัดยะลา

1209 นาย สมบูรณ วาสะประเสริฐ สํานักบริหารการทะเบียน

1210 พันจาอากาศเอก สมบูรณ ศรีพันธ จังหวัดอํานาจเจริญ

1211 นาย สมพงค ดอนดง จังหวัดแพร

1212 พันจาอากาศโท สมพงศ หมั่นสาน จังหวัดนครราชสีมา

1213 นาย สมพงษ ใจมีธรรม จังหวัดสระบุรี

1214 นาย สมพงษ ไชยผง จังหวัดรอยเอ็ด

1215 นาย สมพงษ เพชรชโน จังหวัดกําแพงเพชร

1216 นาย สมพร เครือบุญ จังหวัดราชบุรี

1217 นาย สมพร ณ ระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1218 นาย สมพร ทองอยู จังหวัดลพบุรี

1219 นาง สมพร ออนเส็ง จังหวัดเชียงราย

1220 นาย สมพล ขุนทอง จังหวัดสุราษฎรธานี

1221 นาย สมพล จาดศรี ศูนยสารสนเทศเพ่ือการบริหารและพัฒนางานปกครอง
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1222 นาย สมพล โยธาบริบาล สํานักบริหารการทะเบียน

1223 นาย สมโพช อินทรเหลาใหญ จังหวัดสกลนคร

1224 นาย สมภพ ชอยประเสริฐ สํานักงานผูตรวจราชการกรม

1225 นาย สมโภชน ศรีประพันธ จังหวัดระยอง

1226 วาท่ีรอยตรี สมโภชน สุดคลาย จังหวัดขอนแกน

1227 นาย สมยศ เกษสุวรรณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1228 นาย สมยศ เขียวบรรจง จังหวัดนราธิวาส

1229 นาย สมยศ จิตเท่ียง จังหวัดพัทลุง

1230 นาย สมยศ สุจริตธนารักษ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1231 นาง สมฤทัย พุทธฤทธิ์ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

1232 นาย สมศักดิ์ แข็งการขาย จังหวัดชัยนาท

1233 นาย สมศักดิ์ จุฑาวงศกุล สํานักบริหารการทะเบียน

1234 วาท่ีรอยเอก สมศักดิ์ ไชยมณี จังหวัดเชียงใหม

1235 นาย สมศักดิ์ ทิพยมณี จังหวัดปตตานี

1236 นาย สมศักดิ์ บุญจันทร จังหวัดมุกดาหาร

1237 นาย สมศักดิ์ พรมมา จังหวัดนาน

1238 นาย สมศักดิ์ พุมจันทร จังหวัดนครสวรรค

1239 สิบเอก สมศักดิ์ แยมพันธุนุย สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

1240 นาย สมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ จังหวัดลําปาง

1241 นาย สมศักดิ์ ศักดิ์ณรงค จังหวัดจันทบุรี

1242 นาย สมศักดิ์ สุขประเสริฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1243 นาย สมศักดิ์ แสนอินทร จังหวัดอุดรธานี

1244 นาย สมศักดิ์ อยูสุขเจริญ จังหวัดสิงหบุรี

1245 จาอากาศเอก สมศักดิ์ เองฉวน จังหวัดนครนายก

1246 นาย สมหวัง วงศคํา จังหวัดรอยเอ็ด

1247 นาย สมัคร สีหมอก จังหวัดอางทอง

1248 นาง สมัย บุพบุศ จังหวัดนาน

1249 นาย สมาน พ่ึงพินิจ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

1250 นาย สมาน ภูบุญลาภ จังหวัดมุกดาหาร

1251 นาย สมาน มาตายะสี จังหวัดรอยเอ็ด

1252 นาย สมาน เมืองแกว สํานักงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย

1253 นาย สมานมิตร มิมาชา จังหวัดระยอง

1254 นาย สมารท สาพาที จังหวัดปราจีนบุรี

1255 นาย สรพงษ โพธิ์พุทธ จังหวัดพะเยา

37 / 49



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล สังกัด

1256 นาย สรรเพชญ กล่ินหอม จังหวัดกาญจนบุรี

1257 นาง สรวงสุดา ปติเสรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1258 นาย สรวัช สํามะลี จังหวัดชัยภูมิ

1259 นาย สรวิศ กุลภัทรากร จังหวัดสงขลา

1260 นาย สรวิศ แกวหัวไทร จังหวัดพัทลุง

1261 นาย สรวิศ รัตนะพันธุ จังหวัดรอยเอ็ด

1262 นาย สรวิศ วรพัชร จังหวัดปทุมธานี

1263 นาย สรวิศ สมพงษ จังหวัดยโสธร

1264 นางสาว สรอยสุรียรัตน พลพรพิสิฐ กลุมพัฒนาระบบบริหาร

1265 นาย สฤษดิ์ รัตนวงษ จังหวัดอุบลราชธานี

1266 นาง สลีล คําภาแกว จังหวัดลําปาง

1267 นาย สวัสดิ์ กะดิรัตน จังหวัดขอนแกน

1268 นาย สวัสดิ์ ขัติครุฑ จังหวัดลําพูน

1269 นาย สวาท รามสินธุ จังหวัดนราธิวาส

1270 นาย สหชัย แจมประสิทธิ์สกุล สํานักงานเลขานุการกรม

1271 นาย สะมะแอ มะแซ จังหวัดปตตานี

1272 นางสาว สะอาด พิมพสมบูรณ จังหวัดปทุมธานี

1273 นาย สะอาด วงศรักษ จังหวัดศรีสะเกษ

1274 นาย สังสรรค โอมประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

1275 นาย สันต มะตาเฮ จังหวัดนราธิวาส

1276 นาย สันต สิทธิโชคชัยวุฒิ จังหวัดเชียงใหม

1277 นาย สันติ ชูดวง จังหวัดนราธิวาส

1278 นาย สันติ บุญรอด จังหวัดสุราษฎรธานี

1279 นาย สัมพันธ ปุญจุบัน จังหวัดชุมพร

1280 นาย สัมพันธ วังสุภา จังหวัดนราธิวาส

1281 นาย สัมฤทธิ์ ดําริวิชญ จังหวัดอุดรธานี

1282 นาย สัมฤทธิ์ เผาวิจารณ จังหวัดนครสวรรค

1283 นาย สัมฤทธิ์ พัชราภรณ จังหวัดอุบลราชธานี

1284 นาย สัมฤทธิ์ มาเรือนกุล จังหวัดสุพรรณบุรี

1285 นาย สัมฤทธิ์ สุกใส จังหวัดแพร

1286 นาย สัมฤทธิ์ สุธาวา จังหวัดรอยเอ็ด

1287 นาย สัมฤทธิ์ หนอแกว จังหวัดอํานาจเจริญ

1288 นาย สาคร ชาติชํานิ จังหวัดเลย

1289 นาย สาทร หวังพัฒน จังหวัดนครศรีธรรมราช
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1290 นาย สาธิต หาญรบ จังหวัดหนองคาย

1291 นาย สานุวัฒน ผลชิงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1292 นาย สามารถ ชูวารี จังหวัดระนอง

1293 นาย สามารถ ปริวัตร จังหวัดสระบุรี

1294 นางสาว สายชล กรรณนุช จังหวัดฉะเชิงเทรา

1295 นาง สายชล วัจนะรัตน จังหวัดนครสวรรค

1296 นาย สายสิญจน วงษชะอุม จังหวัดฉะเชิงเทรา

1297 นาง สาริกา ปญจขันธ จังหวัดเชียงราย

1298 นาย สาโรช ภัทรชานนท จังหวัดสุโขทัย

1299 นาย สํานวน ทองศรี จังหวัดสุราษฎรธานี

1300 นาย สําเภา กะฐินทอง จังหวัดกาญจนบุรี

1301 นาย สํารวย ชูยศ จังหวัดยโสธร

1302 นาย สําราญ ดาราย จังหวัดนครราชสีมา

1303 นาย สําราญ ยุคุณธร จังหวัดพังงา

1304 นางสาว สําราญ สุขงาม จังหวัดสมุทรปราการ

1305 นาย สําเร็จ จําเริญสาร จังหวัดกาฬสินธุ

1306 นาย สําเริง ดาวเศรษฐ จังหวัดมุกดาหาร

1307 นาย สําเริง รักสกุล จังหวัดสุรินทร

1308 นาย สิทธศักดิ์ พรหมรัตนสรณ จังหวัดลําพูน

1309 รอยตํารวจตรี สิทธิชัย เขียวสะอาด จังหวัดสระบุรี

1310 นาย สิทธิชัย ใจกวาง จังหวัดอางทอง

1311 นาย สิทธิศักดิ์ ประยงคแยม จังหวัดสระแกว

1312 นาย สินชัย นิทัศนานันท จังหวัดกาญจนบุรี

1313 นาย สินธร ดาวกระจาย จังหวัดนครศรีธรรมราช

1314 นาย สิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ จังหวัดนนทบุรี

1315 นาย สิริชัย สายสินธุ จังหวัดลพบุรี

1316 นางสาว สิรินทร แพงแกว จังหวัดสมุทรปราการ

1317 นางสาว สิริเพ็ญ เพียรพิทักษ สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

1318 นาง สิริวรรธนา ยงอมรพันธุ กองการเจาหนาท่ี

1319 วาท่ีรอยตรี สีหพงษ วงษวรแสง จังหวัดกระบ่ี

1320 นาย สืบพงษ เพ็งบุญ วิทยาลัยการปกครอง

1321 นาย สืบศักดิ์ นีสกุล จังหวัดปราจีนบุรี

1322 นาย สุกรีย หอมหวล จังหวัดนครพนม

1323 นาย สุกฤษฏิ์ ทังสุภูติ จังหวัดสุพรรณบุรี
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1324 นางสาว สุกัญญา กุลสุวรรณ จังหวัดชัยภูมิ

1325 นาง สุกัญญา พรหมศิรินนท จังหวัดชลบุรี

1326 นาย สุกิจ ไชยบุตร จังหวัดอุบลราชธานี

1327 นาย สุกิจ พัฒนพงศ จังหวัดปตตานี

1328 นาย สุกิจ มีพริ้ง จังหวัดสุราษฎรธานี

1329 นาย สุกิตต์ิ แกวแกมจันทร จังหวัดเชียงราย

1330 นางสาว สุขใจ คชเสน จังหวัดพัทลุง

1331 นาย สุขสวัสดิ์ จิยิพงศ จังหวัดตาก

1332 นาย สุขสันต ณ อุบล จังหวัดอุบลราชธานี

1333 วาท่ีรอยตรี สุขุม ดลโสภณ จังหวัดขอนแกน

1334 นาย สุคง แสงศร จังหวัดสกลนคร

1335 นางสาว สุจิตรา เขื่อนขันธ จังหวัดนครปฐม

1336 นาย สุจินต งามฉวีพันธุ จังหวัดกาฬสินธุ

1337 นาย สุจิโรจน คงเมือง สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

1338 นาย สุชัย สถิรชล จังหวัดเชียงราย

1339 นาย สุชาติ เกตยา จังหวัดนครสวรรค

1340 นาย สุชาติ ดือเระ จังหวัดกาญจนบุรี

1341 นาย สุชาติ เทพประชุม จังหวัดกําแพงเพชร

1342 นาย สุชาติ พงษสังกา จังหวัดเชียงราย

1343 นาย สุชาติ รังสินารา จังหวัดสกลนคร

1344 นาง สุชานันท แกวจิตคงทอง จังหวัดลําปาง

1345 นาย สุชีพ รัตนสมบัติ จังหวัดตาก

1346 นาย สุเชษฐ ชูแข จังหวัดนครศรีธรรมราช

1347 นาย สุเชษฐ มีไมตรีจิตต จังหวัดสมุทรปราการ

1348 นาย สุเชาว ทูโมสิก จังหวัดสุราษฎรธานี

1349 นาย สุโชติ กาญจนกุล จังหวัดสกลนคร

1350 นาง สุฎาจิตร พูนณรงค จังหวัดนครราชสีมา

1351 นาย สุทธิ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดบุรีรัมย

1352 นาย สุทธิชัย ตรีศิลสัตย จังหวัดแมฮองสอน

1353 นาย สุทธิชัย รักเก้ือ จังหวัดพัทลุง

1354 นาย สุทธินันท เดชวรรณ จังหวัดตรัง

1355 นาย สุทธินัย เปรมรัชชานนท จังหวัดยะลา

1356 นาย สุทธิพงศ แกนสุวรรณ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

1357 นาย สุทธิพงศ ทองชํานาญ จังหวัดบุรีรัมย
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1358 นาย สุทธิพงษ เสถียร จังหวัดเพชรบุรี

1359 นาย สุทธิศักดิ์ จงขจรพงษ จังหวัดเพชรบูรณ

1360 นาย สุทัน กล่ังกลาง จังหวัดนครราชสีมา

1361 นาย สุทัศน แกวเหลา จังหวัดศรีสะเกษ

1362 วาท่ีรอยตรี สุทัศน ขันธะหัตถ จังหวัดบุรีรัมย

1363 นาย สุทัศน ชัยเทพ จังหวัดนครราชสีมา

1364 นาย สุทัศน ฐิติระวีวงศ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

1365 นาย สุทัศน นันโท จังหวัดลพบุรี

1366 จาสิบเอก สุทัศน ยาวิชัย จังหวัดพะเยา

1367 นาย สุทัศน สมคํา จังหวัดลําปาง

1368 นาย สุทิน งามเลิศ จังหวัดสุรินทร

1369 นาย สุทิน ประเสริฐศักดิ์ จังหวัดเพชรบุรี

1370 นาง สุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา จังหวัดสุรินทร

1371 นาย สุทีป แกวนุน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1372 นาย สุเทพ เบียรดี จังหวัดเพชรบูรณ

1373 นาย สุเทพ พิมพิรัตน จังหวัดรอยเอ็ด

1374 จาเอก สุเทพ สุริยแสง จังหวัดสุพรรณบุรี

1375 วาท่ีรอยตรี สุเทพ สุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก

1376 นาย สุธรรม กาญจนแกว สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

1377 นางสาว สุธาทิพย ฉั่วสกุล จังหวัดตาก

1378 นางสาว สุธิดา จิ้วจันทร จังหวัดสตูล

1379 นาย สุนทร จอมเมือง จังหวัดสตูล

1380 จาเอก สุนทร โภคา จังหวัดระยอง

1381 นาง สุนีย ตุรงคเรือง จังหวัดลพบุรี

1382 นาง สุนีย อยูสุข จังหวัดกาญจนบุรี

1383 นาย สุบิน บุญทูล จังหวัดบุรีรัมย

1384 นาง สุปราณี รุงธีระ จังหวัดเพชรบุรี

1385 นาย สุพจน นารถพจนานนท สํานักบริหารการทะเบียน

1386 นาย สุพจน ผิวดํา จังหวัดนครพนม

1387 นาย สุพจน โภคสมบัติ จังหวัดเลย

1388 นาย สุพจน รัตนรุงเรือง จังหวัดพิจิตร

1389 นาย สุพจน แสนสุริวงศ จังหวัดนครพนม

1390 นาย สุพร เนาวกูล วิทยาลัยการปกครอง

1391 นาย สุพล ทวีทรัพย สํานักการสอบสวนและนิติการ
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1392 นาย สุพัฒน ศรีสวัสดิ์ จังหวัดสุโขทัย

1393 นาย สุภชัย ทาวกลาง จังหวัดอุดรธานี

1394 นาย สุภโชค ศิลปคุณ สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

1395 นาง สุภาดา เอี่ยมกระสินธุ จังหวัดนครปฐม

1396 นางสาว สุภาพ แสนมี สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

1397 นาย สุเมธ ชางชนะ จังหวัดพัทลุง

1398 นาย สุเมธ สุขเจริญ จังหวัดสตูล

1399 วาท่ีรอยตรี สุรจิต เอี่ยมธรรม จังหวัดสระบุรี

1400 นาย สุรชัย โคตรบุตรดี จังหวัดสระบุรี

1401 นาย สุรชัย ไชยวงค จังหวัดนาน

1402 นาย สุรชัย โตไพบูลย จังหวัดเชียงราย

1403 นาย สุรชัย ฤทธิ์วิรุฬห จังหวัดอุดรธานี

1404 นาย สุรชัย สุวรรณใจ จังหวัดนครพนม

1405 นาย สุรชาติ สอาดเอ่ียม จังหวัดเชียงราย

1406 จาเอก สุรเชษฐ แกวคํา จังหวัดชลบุรี

1407 นาย สุรเชษฐ เหรียญดํารงพร จังหวัดพิจิตร

1408 นาย สุรเดช สรอยอุทา จังหวัดสระบุรี

1409 นาย สุรพงษ ชางเขียว จังหวัดเพชรบูรณ

1410 นาย สุรพงษ ตาหนู สํานักการสอบสวนและนิติการ

1411 นาย สุรพงษ ละฟู จังหวัดเชียงราย

1412 นาย สุรพร จันทรสุทนพจน จังหวัดกาญจนบุรี

1413 นาย สุรพล ระลอก จังหวัดอุทัยธานี

1414 นาย สุรพล วรรณกูล จังหวัดอุตรดิตถ

1415 นาย สุรพล ศรีทองกุล จังหวัดสุราษฎรธานี

1416 นาย สุรพล ศรีพนมธนากร จังหวัดศรีสะเกษ

1417 นาย สุรศักดิ์ วงศต้ัง จังหวัดอุตรดิตถ

1418 นาย สุรศักดิ์ วงศนิ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1419 นาย สุรศักดิ์ สมทรัพย จังหวัดขอนแกน

1420 นาย สุรสิทธิ์ แกวโลก จังหวัดเลย

1421 นาย สุรัช สงคสุภา จังหวัดสุราษฎรธานี

1422 จาโท สุรัตน กาญจนเจตนี จังหวัดนนทบุรี

1423 นาย สุรัตน ลายจันทร จังหวัดนราธิวาส

1424 นาย สุรัตน อวยพรสง จังหวัดอุบลราชธานี

1425 นาย สุรินทร ชัยวิชิต จังหวัดสุราษฎรธานี
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1426 นาย สุรินทร ทับพรหม จังหวัดพัทลุง

1427 นาย สุรินทร ศรมณี จังหวัดตรัง

1428 นาย สุริยงค พลน้ําเท่ียง จังหวัดขอนแกน

1429 นาย สุริยนต ดอนสมจิตร จังหวัดขอนแกน

1430 จาเอก สุริยันต สิงหสวัสดิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

1431 นาย สุริยา บุญพันธ จังหวัดยะลา

1432 นาย สุเรน ละใบกาเด็น จังหวัดปตตานี

1433 นาง สุวคนธ ทิพยรักษา จังหวัดศรีสะเกษ

1434 นาง สุวรรณ บุญยืด จังหวัดกําแพงเพชร

1435 นาง สุวรรณา วรรณศรี จังหวัดขอนแกน

1436 นาย สุวโรจน เพชรเลิศอนันต จังหวัดนครสวรรค

1437 นาย สุวัฒ ทาเลิศ จังหวัดอางทอง

1438 นาย สุวัฒน บุบผะโพธิ์ จังหวัดภูเก็ต

1439 นาย สุวัฒน เบาจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด

1440 นาย สุวัฒน วัฒนศักดิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

1441 นาย สุวัฒน ศิริรัตตานนท จังหวัดอุตรดิตถ

1442 นาย สุวิจักขณ มีทุม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1443 พันจาโท สุวิทย นาคเปา จังหวัดยะลา

1444 พันจาเอก สุวิน หองแซง จังหวัดสุรินทร

1445 นาย สุโสฬส พ่ึงบุญ สํานักบริหารการทะเบียน

1446 นางสาว สุอาภรณ อนปนส จังหวัดนครสวรรค

1447 นาย เสกสม ลินดาพรประเสริฐ จังหวัดรอยเอ็ด

1448 นาย เสกสรร กล่ินพูน จังหวัดเพชรบูรณ

1449 นาย เสกสรร จันวงษา จังหวัดนครราชสีมา

1450 นาย เสกสรร สวัสดิ์ศรี จังหวัดชัยภูมิ

1451 นาย เสกสรรค จูมพลหลา จังหวัดหนองคาย

1452 นาย เสกสรรค บุญประสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม

1453 นาย เสง่ียม หินลาด จังหวัดศรีสะเกษ

1454 วาท่ีรอยโท เสฏฐวุฒิ วงศหอคํา จังหวัดลําปาง

1455 จาสิบเอก เสถียร ทุลลี จังหวัดสกลนคร

1456 รอยตรี เสถียร สาระสิทธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

1457 นาย เสนห เบาสันเทียะ จังหวัดชัยภูมิ

1458 นาย เสนาะ เพ็งพุม จังหวัดลําพูน

1459 นาย เสนาะ ศรีนวล จังหวัดแมฮองสอน
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1460 นาย เสนีย กล่ันกลา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1461 นาย เสมอ สระศรี จังหวัดสุรินทร

1462 นาย เสริมศักดิ์ สุคนธรัตน จังหวัดอุบลราชธานี

1463 นาย เสรี กล่ันเทศ สํานักการสอบสวนและนิติการ

1464 นาย เสรี ลิขิตภิญโญ จังหวัดนครราชสีมา

1465 วาท่ีรอยตรี เสวต ทองฉิม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1466 นาง เสาวณีย ภาสยะวรรณ จังหวัดเชียงราย

1467 นาง เสาวดี ศิลปะ จังหวัดภูเก็ต

1468 นาง เสาวลักษณ ทรงสงวน จังหวัดสงขลา

1469 นาย แสนคม สุระสาย จังหวัดอํานาจเจริญ

1470 นาย แสวง อุทรักษ จังหวัดกาฬสินธุ

1471 นาย โสภณ ทองไสย จังหวัดระนอง

1472 นาย โสภณ พวงสมบัติ จังหวัดสระบุรี

1473 นาย โสภณ สุวรรณคะราช จังหวัดกระบ่ี

1474 นาย โสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี จังหวัดสกลนคร

1475 นาย โสรัจ รุงโรจน จังหวัดฉะเชิงเทรา

1476 นาย โสวัฒน ดาวะศรี จังหวัดนครราชสีมา

1477 นาย โสฬส เสือแสงทอง จังหวัดอุตรดิตถ

1478 นาย ใสสวาง คนสูง จังหวัดนาน

1479 นาย ไสว เจริญศรี จังหวัดกําแพงเพชร

1480 นาย ไสว สายคํามี จังหวัดเพชรบูรณ

1481 นาย หทัยเกียรติ กุญชร ณ อยุธยา จังหวัดสิงหบุรี

1482 นาง หนึ่งฤทัย พจนโสภณ จังหวัดอุทัยธานี

1483 นาย หรออบ มุเส็มสะเดา จังหวัดสงขลา

1484 นาย หฤษฎ มาหะมะ จังหวัดนราธิวาส

1485 นาง หัทยา แตมามุ จังหวัดปตตานี

1486 นาย หัทยา ฟูดุลยวัจนานนท จังหวัดพะเยา

1487 นาย อดิเรก ใหมมงคล จังหวัดชลบุรี

1488 นาย อดิศร วิทูรศิลป จังหวัดกาฬสินธุ

1489 วาท่ีรอยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา จังหวัดแมฮองสอน

1490 นาย อดิศักดิ์ ปญญา จังหวัดปราจีนบุรี

1491 นาย อดิศักดิ์ ศิริกุลรุงโรจน จังหวัดราชบุรี

1492 นาย อดิศักดิ์ สรอยนาค จังหวัดแมฮองสอน

1493 นาย อดุล มาลาทอง จังหวัดสกลนคร
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1494 นาย อดุลย มูลหา จังหวัดบุรีรัมย

1495 นาย อดุลย สองเมือง จังหวัดกระบ่ี

1496 นาย อติศักดิ์ มณีรัตน ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

1497 นาย อธิปไตย ไกรราช จังหวัดนครสวรรค

1498 นาย อธิวัฒน นาเอ่ียม จังหวัดสุพรรณบุรี

1499 นาย อนันต คําวัง จังหวัดนาน

1500 นาย อนันต ตันติธารานุกุล จังหวัดเชียงใหม

1501 นาย อนันต ทองชาติ จังหวัดนราธิวาส

1502 นาย อนันต พรหมเพียรพงศ สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

1503 นาย อนันต ศรีอินทร จังหวัดนครราชสีมา

1504 นาย อนันต ศิริวงศกุล จังหวัดอุดรธานี

1505 นาย อนันตชัย หนุนภักดี จังหวัดราชบุรี

1506 นาย อนุชา นาชัย จังหวัดชัยภูมิ

1507 นาย อนุชา มูลคํา จังหวัดเชียงราย

1508 นาย อนุชา สุริยจันทร สํานักการสอบสวนและนิติการ

1509 นาย อนุชิต เภกะสุต จังหวัดจันทบุรี

1510 นาย อนุชิตร เจียมสวัสดิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1511 นาย อนุรักษ สุดสาย จังหวัดกระบ่ี

1512 นาย อนุวรรตน จันทรสุขเกษม จังหวัดนครราชสีมา

1513 นาย อนุวัตร วีระพงษวัฒนกุล จังหวัดกระบ่ี

1514 นาย อนุสรณ มณีเลิศ จังหวัดสุโขทัย

1515 นาย อนุสรณ แสงกลา จังหวัดศรีสะเกษ

1516 นาย อนุสิทธิ์ เคลือบทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1517 นาย อภัย กาวชู จังหวัดระยอง

1518 นาย อภิชัย พงศพัฒนะกิจ จังหวัดอุบลราชธานี

1519 นาย อภิชาต อารียพัฒนไพบูลย จังหวัดรอยเอ็ด

1520 นาย อภิชาติ กันธิพันธ จังหวัดพิจิตร

1521 นาย อภิชาติ ทวีโภคา จังหวัดสระแกว

1522 นาย อภิญญา คนดี จังหวัดชุมพร

1523 วาท่ีพันตรี อภิญญา ศักดินันท สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

1524 นาย อภิญญา หัสดิสาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1525 นางสาว อภิญญา อุนเรือน สํานักบริหารการทะเบียน

1526 นาย อภินันท เลาหะกุล จังหวัดหนองบัวลําภู

1527 นาง อภิวรรณ หลาพิมพ จังหวัดขอนแกน
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1528 นาย อภิวัชร งามแสง จังหวัดปราจีนบุรี

1529 นาย อภิวัฒน พรหมขาม จังหวัดแมฮองสอน

1530 นาย อภิศักดิ์ แกวสุขศรี จังหวัดสุราษฎรธานี

1531 นาย อภิสิทธิ์ สุริยะวิภาดา จังหวัดลําพูน

1532 นาย อมร ธรรมโสภณ จังหวัดสุรินทร

1533 นาย อมร ปรีดางกูร ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

1534 นาย อมร พรมสอน จังหวัดอุบลราชธานี

1535 นาง อมรทิพย ศรีกล่ัน จังหวัดสมุทรสาคร

1536 นาง อมรรัตน ออนละมูล จังหวัดปทุมธานี

1537 นาง อรดา อักษรนิตย จังหวัดสงขลา

1538 นาง อรนงค ทิมบัว จังหวัดสตูล

1539 นาย อรรฆพล พิทักษวงศ สํานักบริหารการทะเบียน

1540 นาย อรรณพ เกิดวิบูลย จังหวัดนครพนม

1541 นาย อรรถกร ผาสุข จังหวัดชลบุรี

1542 นาย อรรถการณ จิตถวิล จังหวัดลพบุรี

1543 นาย อรรถพร สุปยะ จังหวัดสิงหบุรี

1544 นาย อรรถพล พันธุศาสตร จังหวัดราชบุรี

1545 นางสาว อรวรรณ อุณหะ สํานักยุทธศาสตรและสงเสริมการบริหารราชการอําเภอ

1546 นาย อรัญ เอี่ยมปลอด จังหวัดกาญจนบุรี

1547 นาง อรัญญา คําแสน จังหวัดอุบลราชธานี

1548 นาย อราม ญาณแกว จังหวัดสุราษฎรธานี

1549 นาย อรุณ กอเซ็ม จังหวัดหนองคาย

1550 วาท่ีรอยตรี อรุณ รสจันทรวงษ จังหวัดพังงา

1551 นางสาว อรุณรัตน พุมเจริญ จังหวัดจันทบุรี

1552 นางสาว อรุณลักษณ ศรีวรมาศ จังหวัดอุบลราชธานี

1553 นาย อลงกรณ พูลชมภู จังหวัดลําพูน

1554 นาย อลงกรณ วรรณคํา จังหวัดอุบลราชธานี

1555 นาย อลงกรณ วิศิษฏศิลป สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน

1556 จาสิบเอก อโศก สารคํา จังหวัดปทุมธานี

1557 นาย ออมสิน คํามุก จังหวัดมุกดาหาร

1558 นางสาว ออยใจ คําบุญเรือง จังหวัดเลย

1559 นาย อัครชัย ชัยจิรฉายากุล จังหวัดชุมพร

1560 นาย อัครเดช มุสิกะมาน จังหวัดราชบุรี

1561 นาย อัครพันธุ พูลศิริ จังหวัดตาก
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1562 นาย อัครา สุวัตถิกุล จังหวัดชัยภูมิ

1563 นาง อังคณา คนงาม จังหวัดระยอง

1564 นางสาว อัญชลี อุทัย จังหวัดเชียงใหม

1565 นางสาว อัมพวัน เพไร จังหวัดจันทบุรี

1566 นาย อาคม คําดา จังหวัดยโสธร

1567 นาย อาคม บุญญโส จังหวัดยะลา

1568 นาย อาคม แยมนวล จังหวัดสุพรรณบุรี

1569 นาย อาทร ไชยกิจ จังหวัดนครปฐม

1570 นาย อาทิตย กุหลาบเพ็ชร สํานักงานผูตรวจราชการกรม

1571 วาท่ีรอยตรี อาทิตย ทะประสิทธิ์จิตต จังหวัดปตตานี

1572 นาย อาทิตย ยังคง จังหวัดยโสธร

1573 นาย อาทิตย วงคลังกา จังหวัดสระแกว

1574 นาย อานนท ทรงสุรวิทย จังหวัดนครราชสีมา

1575 นาย อานนท บูรณะภักดี สํานักบริหารการปกครองทองท่ี

1576 นาย อานนท วงศแยม จังหวัดตราด

1577 นาย อานนท หนุนชู จังหวัดอุบลราชธานี

1578 นาย อานุภาพ รักษเจริญ จังหวัดกระบ่ี

1579 นาย อามล พันโสดา จังหวัดหนองบัวลําภู

1580 นาง อายีซะ วามะ จังหวัดปตตานี

1581 นาย อารมย เสียงเพราะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1582 นาย อารยะ อมรสิน จังหวัดกาญจนบุรี

1583 นางสาว อารินทร แสงทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1584 นางสาว อารี เสรีลัดดานนท จังหวัดกาญจนบุรี

1585 นาย อาวุธ เลิศเดชานนท จังหวัดยะลา

1586 นาย อํานวย กุลอํานวยชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

1587 นาย อํานวย เกษตรสินธุนุกูล จังหวัดระยอง

1588 นาย อํานวย เจียรวิวัฒนวงศ จังหวัดนราธิวาส

1589 นาย อํานวย มีบุญ จังหวัดสตูล

1590 นาย อํานวยศิลป มานะงาน จังหวัดนครราชสีมา

1591 นาย อํานาจ โพธิ์สอาด สํานักบริหารการทะเบียน

1592 รอยเอก อํานาจ มหันตรัตน จังหวัดตาก

1593 นาย อํานาจ รอดจิตต จังหวัดอุทัยธานี

1594 นาย อาํนาจ ลาภมาก จังหวัดอุบลราชธานี

1595 นาง อิงอร ปรีฉันท จังหวัดมหาสารคาม
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1596 นาย อิทธิ คุมรักษ จังหวัดสุพรรณบุรี

1597 นาย อิทธิกร วิเชียรชิต จังหวัดปทุมธานี

1598 นาย อิทธิชัย เอกแสงศรี จังหวัดขอนแกน

1599 นาย อิทธิพล ลายทองสุก จังหวัดระนอง

1600 นาย อุกฤษฏ เนตรเชาวลิต จังหวัดสงขลา

1601 นาย อุดม แกวทอง จังหวัดนราธิวาส

1602 นาย อุดม ปานสุขสาน จังหวัดบุรีรัมย

1603 จาเอก อุดม อยูอินไกร จังหวัดเชียงราย

1604 นาย อุดมศักดิ์ นวลศิริ จังหวัดอุบลราชธานี

1605 นาย อุดมสิทธิ์ จันทรเรือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1606 นาย อุดร เดชบุญชวย จังหวัดกระบ่ี

1607 นาย อุทัย ขวัญสุวรรณ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

1608 นาย อุทัย พระแกว จังหวัดปทุมธานี

1609 นาย อุทัย อรัมสัจจากูล จังหวัดอุบลราชธานี

1610 นาย อุทาร จิตรสมาน จังหวัดสระแกว

1611 นาย อุทิศ ขุนพิลึก จังหวัดนครสวรรค

1612 วาท่ีรอยโท อุทิศ คงรอด จังหวัดสุโขทัย

1613 นาย อุธาร ชาจิตะ จังหวัดนราธิวาส

1614 นาย อุบล พีระพรปญญา จังหวัดอุบลราชธานี

1615 นาง อุบลรัตน จันทรภาพ จังหวัดมหาสารคาม

1616 นาง อุไร มีแตม จังหวัดตรัง

1617 นาย อุสมาน บุญยมินทร จังหวัดยะลา

1618 นาย เอกกฤต จิตตางกูร จังหวัดเชียงใหม

1619 นาย เอกชัย กังวาล จังหวัดสุโขทัย

1620 นาย เอกชัย แกวรัตนะ จังหวัดสงขลา

1621 นาย เอกณัฏฐ สังขพันธ จังหวัดยะลา

1622 นาย เอกพงษ ขวานคร จังหวัดมุกดาหาร

1623 นาย เอกภพ เสถียรนวพัฒน จังหวัดสระบุรี

1624 นาย เอกมล หุนเจริญ จังหวัดพังงา

1625 จาเอก เอกรัตน มิสา จังหวัดกาฬสินธุ

1626 นาย เอกลักษณ กาลมิตร จังหวัดชัยภูมิ

1627 นาย เอกวัฒน ชมญาติ จังหวัดเลย

1628 วาท่ีรอยตรี เอกวัฒนา คงคานอย จังหวัดระนอง

1629 นาย เอกวุฒิ เตชะอินทร จังหวัดลําปาง
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1630 นาย เอกวุฒิ นามอินทราภรณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1631 นาย เอกสิน เหลาะหลง จังหวัดปตตานี

1632 สิบเอก เอนก ขันทองคํา จังหวัดเลย

1633 นาย เอนก ชํานาญนา จังหวัดสตูล

1634 นาย เอนก บุระพวง จังหวัดหนองคาย

1635 นาย เอนก วิทยาพิรุณทอง จังหวัดนครราชสีมา

1636 นาง เอมอร วิเชียรชิต สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

1637 นาย เอราวัณ รัตนเดชอุดม จังหวัดอุดรธานี

1638 นาย โอภาศ ศิลาพันธุ จังหวัดกําแพงเพชร

1639 นาย โอภาส เกษมสิน จังหวัดพิจิตร

1640 นาย โอภาส บัวศรี จังหวัดพัทลุง

1641 นาย โอฬาร เปยมรัตนจํารูญ จังหวัดบุรีรัมย

1642 นาย ฮะมะ มาลายา จังหวัดฉะเชิงเทรา

***********************
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