
อ าเภอ จังหวัด

1 56110766  นายอนันต์ ตราสุวรรณ์ เมือง กระบี่
2 56060253  นายพงศธร อภิชัยนิมิตดี คลองสาน กรุงเทพฯ
3 56430591  นายวุฒิภัทร์ การสมวรรณ์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
4 58690248  นายอัฐชานนท์ เร่ิมอุปถัมภ์ บางนา กรุงเทพฯ
5 57020390  นายนรรถพล ผ่องใส บางนา กรุงเทพฯ
6 57560030  นายชัยพงษ์ ชัยพราหมณ์ บางบอน กรุงเทพฯ
7 57430718  นายวัชรันต์ บุญรุ่ง เมือง ก าแพงเพชร
8 ๕๗๑๖๐๓๖๒ นายณฐพงศ์ มาศยะ ชนบท ขอนแก่น
9 56310788  นายนวมินทร์ มะปะโท เมือง ขอนแก่น
10 56110646  นายทวีพงษ์ วงษ์เงิน เมือง ขอนแก่น
11 57040255  นายฤทธิไกร นาห้วยนาค มัญจาคีรี ขอนแก่น
12 57030092  นายภาคภูมิ หนองบัว เมือง จันทบุรี
13 ๕๗๓๒๐๐๓๓ นายกมลไท นิรัตติสัย ท่าใหม่ จันทบุรี
14 56310120  นายศรัณย์ ฤกษ์มงคล ท่าใหม่ จันทบุรี
15 57520697  นายปัถยา วงศ์ตระกูลภู่ ท่าใหม่ จันทบุรี
16 58160564  นายฐิติกร ฉ่ าน้อย แหลมสิงห์ จันทบุรี
17 57130177  นายนิธิภูมิ ไชยจ าเริญ แหลมสิงห์ จันทบุรี
18 57060157  นายเทพทัตน์ สอนเถื่อน สอยดาว จันทบุรี
19 ๕๖๓๒๐๒๕๐ นายปฐมภพ เฒ่าแก้ว สอยดาว จันทบุรี
20 57060059  นายวิทยา เอี่ยมส าอาง แก่งหางแมว จันทบุรี
21 58440545  นายนพณัฐ นาคประเสริฐ เมือง ฉะเชิงเทรา
22 56060210  นายธนะบูรย์ หงษ์ศิลา บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
23 57441032  นายปฏิภาณ รัตนา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
24 56441128  นายสืบพงศ์ ขันตี เมือง ชลบุรี
25 56520523  นายสัจนันท์ เมฆฉาย เมือง ชลบุรี
26 56060548  นายวรานนท์ เวสรานุรักษ์ เมือง ชลบุรี
27 57441548  นายจักรกฤษณ์ บุญช่วย เมือง ชลบุรี
28 58110589  นายณัฐวุฒิ คงนิวัฒน์ศิริ เมือง ชลบุรี
29 57440838  นายศาศวัต บริเวธานันทน์ เมือง ชลบุรี
30 57110061  นายสุรจิตร ศรีรัตนวิจิตร เมือง ชลบุรี
31 57160419  นายปิยวัฒน์ น้อยภู่ เมือง ชลบุรี
32 57440753  นายปริญญา ปิน่ทอง เมือง ชลบุรี
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33 57130434  นายนฤพล ขุนศรีรักษา เมือง ชลบุรี
34 56441364  นายศิวรุจ วรรณศิริลักษณ์ เมือง ชลบุรี
35 58550306  นายอัครเดช นภาโชติ เมือง ชลบุรี
36 57690226  นายชุณหภาคย์ ทิพยทรัพย์กุล บ้านบึง ชลบุรี
37 56020943  นายอติกันต์ อุทัยศรี บ้านบึง ชลบุรี
38 57160028  นายกรชัย แซ่ล้ี บ้านบึง ชลบุรี
39 57670058  นายนคเรศ นาขวัญ บ้านบึง ชลบุรี
40 ๕๘๕๕๐๔๑๖ นายอัมฤทธิ ์ภศุนิกร บางละมุง ชลบุรี
41 56670140  นายปฏิภาณ นาคสนธิ์ บางละมุง ชลบุรี
42 58660126  นายกฤตเมธ เชิดชู บางละมุง ชลบุรี
43 57440812  นายรณพีร์ วัชรวารี บางละมุง ชลบุรี
44 57020364  นายเริงฤทธิ ์นิ่มละออ บางละมุง ชลบุรี
45 57020137  นายชิณวัฒน์ พานิช บางละมุง ชลบุรี
46 58440212  นายสุรศักด์ิ มากซุง บางละมุง ชลบุรี
47 ๕๖๕๖๐๐๔๒ นายกิตติภูมิ อินทรโชติ บางละมุง ชลบุรี
48 58110577  นายวรินทร มิชาส์ บางละมุง ชลบุรี
49 58060259  นายกวินท์ แถมกลาง บางละมุง ชลบุรี
50 57440526  นายวรวุฒิ ไร่รามัญ พานทอง ชลบุรี
51 57431038  นายอดิเทพ กองสมบัติ พนัสนิคม ชลบุรี
52 57420419  นายณัชพล รัตนปรีดากุล พนัสนิคม ชลบุรี
53 56441496  นายพุฒิสรรค์ หุน่เจริญ ศรีราชา ชลบุรี
54 58420252  นายภาณุพงศ์ ขันโพธิน์้อย ศรีราชา ชลบุรี
55 58550216  นายจิรชีพ จตุรนต์รัตน์ ศรีราชา ชลบุรี
56 57420421  นายเตวิช จรรยาวัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
57 ๕๗๑๑๐๕๓๘ นายสหเจริญชัย ยังอยู่สุข ศรีราชา ชลบุรี
58 57560089  นายเฉลิมชัย ทองระอา ศรีราชา ชลบุรี
59 58280206  นายธนพล ภูมิจินดา สัตหีบ ชลบุรี
60 57100129  นายเมธาวัฒน์ เถื่อนทอง สัตหีบ ชลบุรี
61 57090358  นายภีมวัจน์ โอภาอุตตบล สัตหีบ ชลบุรี
62 57090265  นายพีรพล วิสาขะ สัตหีบ ชลบุรี
63 57560108  นายสมชาย สุภาวหา บ่อทอง ชลบุรี
64 57560085  นายกฤต พรพิชิตภัย เกาะจันทร์ ชลบุรี
65 ๗๓๑๐๒๕๔ นายขวัญวัฒน์ อาวุธทอง เมือง ชัยภูมิ
66 57430580  นายสุพศิน ชายเกตุ เมือง ตรัง
67 56100359  นายรังสรรค์ เหล็กเพชร เมือง ตราด
68 57310424  นายธีรศักด์ิ นิยมศิลป์ คลองใหญ่ ตราด
69 58440298  นายวรวิทย์ หลิมเจริญ เมือง นครนายก
70 57140213  นายวุฒิภัทร แผนสท้าน ก าแพงแสน นครปฐม



71 ๘๕๒๐๖๖๓ นายชาครีย์ เฉลิมชาติ เมือง นครราชสีมา
72 56050707  นายณัฐชนน บานเย็น เมือง นครราชสีมา
73 56050853  นายนพณัฐ โภคสุทธิภัทร เมือง นครราชสีมา
74 58520501  นายจิรทีปต์ พรหมคุณ ครบุรี นครราชสีมา
75 58540071  นายธีรเดช ปิยสันท์ โนนสูง นครราชสีมา
76 56310756  นายประเวศ การพนักงาน เมือง นครศรีธรรมราช
77 58690232  นายสันติภาพ อมฤตอัมพร บรรพตพิสัย นครสวรรค์
78 57441658  นายเจษฎา ด าเนิน ตาคลี นครสวรรค์
79 57410174  นายอนุพนธ์ ด่วนเครือ บางใหญ่ นนทบุรี
80 56040594  นายสุทธิชัย ชลายนต์ ปากเกร็ด นนทบุรี
81 57210089  นายสิทธวัฒน์ รักชอบ พุทไธสง บุรีรัมย์
82 ๕๗๓๒๐๐๔๕ นายศิริวัฒน์ อาญาเมือง ประโคนชัย บุรีรัมย์
83 57050486  นายไพบูลย์ จรูญชนม์ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
84 ๕๖๕๒๐๙๐๔ นายวุฒิชัย พึง่โพธิ์ สามง่าม พิจิตร
85 ๕๗๓๑๐๒๖๖ นายอิทธิชัย ชูผล เมือง เพชรบุรี
86 56060421  นายพงศกร ภักดี เมือง เพชรบูรณ์
87 57130705  นายสราวุธ บุดดีจีน เมือง เพชรบูรณ์
88 56660083  นายสฤษฎ์พงศ์ ทองจินดา วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
89 57431451  นายพุฒิพงศ์ กล่ินเทศ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
90 ๕๖๐๔๐๖๔๔ นายโชติ สิงห์นนท์ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
91 57431297  นายโยธิน รักสันติธรรม เมือง ระยอง
92 57520530  นายชคัตตรัย อ่อนเอี่ยม แกลง ระยอง
93 57310328  นายอนุสรณ์ อินสว่าง แกลง ระยอง
94 56441061  นายณัฐพงษ์ รัตนพงศ์ แกลง ระยอง
95 57560086  นายกษิดิศ สนอง แกลง ระยอง
96 57030108  นายอุรุพงศ์ วงค์ทิม แกลง ระยอง
97 57330021  นายกรกช แสนสุข แกลง ระยอง
98 56570166  นายภคนันท์ ค าภูแก้ว แกลง ระยอง
99 57090223  นายนภัทร ศรีสายหยุด เมือง ราชบุรี
100 57040530  นายสิรภพ แย้มเกษร ปากท่อ ราชบุรี
101 57160026  นายธนศักด์ิ ศักดิวงศ์ เมือง ร้อยเอ็ด
102 57430455  นายนฤภูวราช หวายฤทธิ์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
103 ๕๖๓๒๐๑๗๓ นายศุภกฤต พรมมา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
104 ๕๗๔๔๑๖๖๒ นายชาตรี เทพทิพย์ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
105 56210084  นายนพรัตน์ ค าพร เมือง ลพบุรี
106 58550297  นายบุญฤทธิ ์ภูริปาณิก เมือง ลพบุรี
107 57130312  นายวายุ เกิดแจ่ม เมือง ลพบุรี
108 57050468  นายสรายุทธ นาขมิ้น วานรนิวาส สกลนคร



109 58690214  นายปราโมช วรรณบริบูรณ์ หาดใหญ่ สงขลา
110 57520851  นายภูรีภัทร ฟองเจริญ เมือง สมุทรปราการ
111 57200022  นายวิศวชิต ศรีสันเทียะ เมือง สมุทรปราการ
112 57090045  นายกิตติเชษฐ์ ด้วงบุญ เมือง สมุทรปราการ
113 56060374  นายพุฒิพงศ์ รุ่งวิตรี เมือง สมุทรปราการ
114 57050496  นายศิรศักด์ิ นุ้ยพิน เมือง สมุทรปราการ
115 56020215  นายเกรียงไกร สืบสมาน เมือง สมุทรปราการ
116 57430719  นายวิชยุตม์ ภิรมย์กิจ เมือง สมุทรปราการ
117 57160602  นายศิลา แก่งหลวง บางพลี สมุทรปราการ
118 56020542  นายสิทธิพงษ์ ท าทอง พระประแดง สมุทรปราการ
119 56520388  นายคณิต ศรีทอง พระประแดง สมุทรปราการ
120 58440538  นายกมลภพ เล้ียงทอง พระประแดง สมุทรปราการ
121 58670394  นายศราวุธ ตันจินดารัตน์ กระทุม่แบน สมุทรสาคร
122 58440490  นายวุฒิพงษ์ ท่าพริก แก่งคอย สระบุรี
123 57410398  นายเกียรติศักด์ิ ด าทุง่หงษ์ เมือง สระแก้ว
124 58410328  นายอัมฤทธิ ์ศิริเวช คลองหาด สระแก้ว
125 58680053  นายประชา จงเจริญ วัฒนานคร สระแก้ว
126 ๕๖๔๑๐๗๖๕ นายนรากรณ์ นากาย วัฒนานคร สระแก้ว
127 57030265  นายจีระ กาวกระโทก อรัญประเทศ สระแก้ว
128 57310532  นายรัฐธรรมนูญ ดอกไม้เทศ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
129 58110472  นายปิยวัฒน์ อุบล สามชุก สุพรรณบุรี
130 58670078  นายพงศธร แซ่โค้ว อู่ทอง สุพรรณบุรี
131 56090294  นายวัชรพงศ์ จินดาพล เมือง สุรินทร์
132 ๕๗๑๘๐๐๖๗ นายพิสิทธิ ์พรหมบุตร ท่าตูม สุรินทร์
133 ๕๗๓๑๐๓๖๘ นายทรงยศ ภักดีโชติ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
134 56020713  นายสุกฤษฎิ ์วงศรีแก้ว ท่าบ่อ หนองคาย
135 58110482  นายอดิศร ราชโหดี หนองหาน อุดรธานี
136 57320124  นายวทัญญู แก้วทรายขาว บ้านดุง อุดรธานี
137 ๕๘๐๗๐๒๘๔ นายนุชากร นิโรจน์ ทัพทัน อุทัยธานี
138 57430556  นายทศพร การินทร์ เขื่องใน อุบลราชธานี
139 56100130  นายสิทธิไกร ศรีศุภกรกุล เมือง อ่างทอง


