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1 กระบี่ นาย สมควร ขันเงิน 46 นครปฐม นาย ภิญโญ ประกอบผล

2 กระบี่ นาย สมโภช โชติชูชวง 47 นครปฐม นาย สุพจน ยศสิงหคํา

3 กาญจนบุรี นาย สมเจตน จงศุภวิศาลกิจ 48 นครปฐม รอยตรี พงศธร ศิริสาคร

4 กาญจนบุรี นาย บวรศักดิ์ วานิช 49 นครพนม (ชรก.สร.มท.) นาย ราเชนทร คูวงษวัฒนาเสรี

5 กาญจนบุรี นาย สมยศ ศิลปโยดม 50 นครพนม นาง วิไลวรรณ ไกรโสดา

6 กาฬสินธุ นาย สนั่น พงษอักษร 51 นครพนม นาย รังสรรค คัมภิรานนท

7 กาฬสินธุ (ชรก.สป.มท.) นาย ทรงกลด สวางวงศ 52 นครราชสีมา นาย จรัสชัย โชคเรืองสกุล

8 กาฬสินธุ นาย วีระศักดิ์ ศรีโสภา 53 นครราชสีมา วาที่ ร.ต. นิรันดร ดุจจานุทัศน

9 กําแพงเพชร นาย ไพโรจน แกวแดง 54 นครราชสีมา วาที่ ร.ต. อภินันท เผือกผอง

10 กําแพงเพชร นาย เทวัญ หุตะเสวี 55 นครราชสีมา นาง ปยะฉัตร อินสวาง

11 ขอนแกน นาย สันติ เหลาบุญเสงี่ยม 56 นครศรีธรรมราช  นาย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี

12 ขอนแกน นาย ปานทอง สระคูพันธ 57 นครศรีธรรมราช นาย วิรัตน รักษพันธ

13 ขอนแกน นาย ศรัทธา คชพลายุกต 58 นครศรีธรรมราช นาย ภาคภูมิ อินทรสุวรรณ

14 ขอนแกน นาย สุเทพ มณีโชติ 59 นครศรีธรรมราช นาย ถาวรวัฒน คงแกว

15 จันทบุรี นาย พงษพัฒน วงศตระกูล 60 นครสวรรค นาย สุเทพ วงษพานิช

16 จันทบุรี นาย วิวัฒน มหาผลศิริกุล 61 นครสวรรค นาย ชัชวาลย ฉายะบุตร

17 จันทบุรี นาย บุญชวย นอยสันเทียะ 62 นครสวรรค นาย ปรีชา เดชพันธุ

18 ฉะเชิงเทรา นาย ประสงค คงเคารพธรรม 63 นนทบุรี นาย ชลธี ยังตรง

19 ฉะเชิงเทรา นาย วรพจน แววสิงหงาม 64 นนทบุรี นาย อําพล อังคภากรณกุล

20 ชลบุรี นาย ธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา 65 นนทบุรี นาง นิศากร วิศิษฏสรอรรถ

21 ชลบุรี ร.ท. ศตวรรษ อนันตกูล 66 นราธิวาส นาย ธรรมรงค คงวัดใหม

22 ชลบุรี นาย วิสิษฎ พวงเพชร 67 นราธิวาส นาง พาตีเมาะ สะดียามู

23 ชัยนาท นาย ปริญญา โพธิสัตย 68 นราธิวาส นาย กอพงษ โกมลรัตน

24 ชัยนาท นาย สําราญ นันทนีย 69 นาน นาย วิบูรณ แววบัณฑิต

25 ชัยภูมิ นาย ประทีป ศิลปเทศ 70 นาน นาย สัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์

26 ชัยภูมิ นาย สมเกียรติ ศรีษะเนตร 71 นาน นาย วัชรพงษ โพธิ์สูง

27 ชัยภูมิ นาย กรกต ธํารงวงศสวัสดิ์ 72 บึงกาฬ นาย ธวัชชัย ศรีทอง

28 ชุมพร นาย สนิท ศรีวิหค 73 บึงกาฬ นาย วรทัศน ธุลีจันทร

29 ชุมพร นาย สมพร ปจฉิมเพ็ชร 74 บุรีรัมย นาย ดํารงชัย เนรมิตตกพงศ

30 เชียงราย นาย ภาสกร บุญญลักษม 75 บุรีรัมย นาย กฤษฎา แกวสองเมือง

31 เชียงราย วาที่ ร.ต. ณรงค โรจนโสทร 76 บุรีรัมย นาย พิจิตร บุญทัน

32 เชียงราย นาย ภาษเดช หงษลดารมภ 77 ปทุมธานี นาย ผล ดําธรรม

33 เชียงใหม นาย วิรุฬ พรรณเทวี 78 ปทุมธานี นาย ชาธิป รุจนเสรี

34 เชียงใหม นาย พุฒิพงศ ศิริมาตย 79 ปทุมธานี นาย จรูญศักดิ์ สิงหเดช

35 เชียงใหม นาย มนัส ขันใส 80 ประจวบคีรีขันธ นาย ธีรพันธ นันทกิจ

36 เชียงใหม นาย คมสัน สุวรรณอัมพา 81 ประจวบคีรีขันธ นาย ภิรมย นิลทยา

37 ตรัง นาง ณิทฐา แสวงทอง 82 ประจวบคีรีขันธ นาย คมสัน เจริญอาจ

38 ตรัง นาย ไพบูลย โอมาก 83 ปราจีนบุรี นาย รณรงค นครจินดา

39 ตราด นาย ณัฐพงษ สงวนจิตร 84 ปราจีนบุรี นาย สัญชัย ขจรเวหาศน

40 ตราด นาย ศุภมิตร ชิณศรี 85 ปตตานี นาย พงศเทพ ไขมุกด

41 ตาก นาย สมชัย  กิจเจริญรุงโรจน 86 ปตตานี นาย สมนึก พรหมเขียว

42 ตาก นาย วรานนท ยิ้มมงคล 87 ปตตานี นาย พรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์

43 ตาก นาย ชุติเดช มีจันทร 88 พระนครศรีอยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ

44 นครนายก น.ส. ปาณี นาคะนาท 89 พระนครศรีอยุธยา นาย นิวัฒน ภาตะนันท

45 นครนายก นาย บัญชา เชาวรินทร 90 พระนครศรีอยุธยา นางสาว นุชนาถ ประทีปธีรานันต
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91 พะเยา นาย วุฒิชัย เสาวโกมุท 136 ลพบุรี นาย ผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์

92 พะเยา นาย พงษพันธ วิเชียรสมุทร 137 ลพบุรี นาย บํารุง รื่นบรรเทิง

93 พังงา นาย ชาญศักดิ์ ถวิล 138 ลพบุรี นาย สุรศักดิ์ ผลยังสง

94 พังงา นาย พงษศักดิ์ คารวานนท 139 ลําปาง นาย ประจวบ กันธิยะ

95 พัทลุง นาย ขจรศักดิ์ เจริญโสภา 140 ลําปาง นาย สุรพล บุรินทราพันธุ

96 พัทลุง นาย ศิลปชัย รามณีย 141 ลําปาง นาย สมเกียรติ ตันตระกูล

97 พิจิตร นาย วิทยา มากปาน 142 ลําพูน นาย สําเริง ไชยเสน

98 พิจิตร นาย สมศักดิ์ จันทรสมบัติ 143 ลําพูน นาย วรยุทธ เนาวรัตน

99 พิษณุโลก นาย ชัชพงศ เอมะสุวรรณ 144 เลย นาย โสภณ สุวรรณรัตน

100 พิษณุโลก นาย ไพบูลย ณะบุตรจอม 145 เลย นาย พรชัย ถมกระจาง

101 พิษณุโลก นาย สุรชัย มณีประกร 146 เลย นาย ชนาส ชัชวาลวงศ

102 เพชรบุรี นาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร 147 ศรีสะเกษ นาย ทรงพล ใจกริ่ม

103 เพชรบุรี นาย สรายุทธ แกวกุลปรีชา 148 ศรีสะเกษ นาย ธงชัย เจริญพานิชยกุล

104 เพชรบูรณ นาย กฤษณ คงเมือง 149 ศรีสะเกษ นาย เพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ

105 เพชรบูรณ นาย สาคร รุงเรือง 150 สกลนคร นาย เมธี สุพรรณฝาย

106 เพชรบูรณ นาย พงษพิทยา ธนไกรศรีทอง 151 สกลนคร นาย นพดล ไพฑูรย

107 แพร นาย อนุศิษฏ ไทยรวีวงศ 152 สกลนคร นาย ปรีชา ทองคํา

108 แพร นาย โชคดี อมรวัฒน 153 สงขลา นาย ราชิต สุดพุม

109 ภูเก็ต นาย ประกอบ วงศมณีรุง 154 สงขลา นาย ศักระ กปลกาญจน

110 ภูเก็ต นาย ธัญญวัฒน ชาญพินิจ 155 สงขลา นาย ไพโรจน จริตงาม

111 ภูเก็ต นาย สุพจน รอดเรือง ณ หนองคาย 156 สงขลา นาย อําพล พงศสุวรรณ

112 มหาสารคาม นาย พิเชษฐ ปาณะพงศ 157 สตูล นาย ศักดา วิทยาศิริกุล

113 มหาสารคาม นาย นที มนตริวัต 158 สตูล นาย วงศกร นุนชูคันธ

114 มหาสารคาม นาย ธรรมนูญ แกวคํา 159 สมุทรปราการ นาง ศิวพร ฉั่วสวัสดิ์

115 มุกดาหาร นาย ศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา 160 สมุทรปราการ นาย ธฤต สําราญเวทย

116 มุกดาหาร นาย ศุภกร มูลสุวรรณ 161 สมุทรปราการ นาย ชัยพจน จรูญพงศ

117 มุกดาหาร นาย สุวิทย จันทรหวร 162 สมุทรสงคราม นาย ยงยุทธ สิงหธวัช

118 แมฮองสอน นาย ประจวบ อาจารพงษ 163 สมุทรสงคราม นาย ประจินต ธารศิริสิน

119 แมฮองสอน นาย จารึก เหลาประเสริฐ 164 สมุทรสาคร นาย ธีรพัฒน คัชมาตย

120 ยโสธร นาย สมเพชร สรอยสระคู 165 สมุทรสาคร นาย พิริยะ ฉันทดิลก

121 ยโสธร นางสาว สิริมา วัฒโน 166 สระแกว นาย ณัฏฐชัย นําพูลสุขสันติ์

122 ยะลา นาย วรเชษฐ พรมโอภาษ 167 สระแกว นาย อุดมเขต ราษฎรนุย

123 ยะลา นาย เจษฎา จิตรัตน 168 สระบุรี นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ

124 ยะลา นาย นิมะ มะกาเจ 169 สระบุรี นาย สมภพ สมิตะสิริ

125 รอยเอ็ด นาย เลิศบุศย กองทอง 170 สิงหบุรี นาย ศิริชัย ศรีเหนี่ยง

126 รอยเอ็ด นาย ดํารงค สิริวิชย อิ่มวิเศษ 171 สิงหบุรี นาย ณัฐพล ธานีรัตน

127 รอยเอ็ด นาย ทวี จงประเสริฐ 172 สุโขทัย นาย สุมิตร เกิดกล่ํา

128 ระนอง นาย พรเทพ ผองศรี 173 สุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข

129 ระนอง นาย โชตินรินทร เกิดสม 174 สุพรรณบุรี นาย ภูสิต สมจิตต

130 ระยอง นาย ธีรวัฒน สุดสุข 175 สุพรรณบุรี นาย ธีรชัย ทศรฐ

131 ระยอง นาย ยุทธพล องอาจอิทธิชัย 176 สุราษฎรธานี นาย ธีระ อนันตเสรีวิทยา

132 ระยอง วาที่ ร.ต. พิรุณ เหมะรักษ 177 สุราษฎรธานี นาย ประเวศ ไทยประยูร

133 ราชบุรี นาย วีรัส ประเศรษโฐ 178 สุราษฎรธานี นาง แจมจิตร พูลสวัสดิ์

134 ราชบุรี นาย วิสาห พูลศิริรัตน 179 สุราษฎรธานี นาย สุทธิพงษ คลายอุดม

135 ราชบุรี นาง อังคณา ชิตะติตติ
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180 สุรินทร (ชรก.สป.มท.) นาย ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ 192 อุดรธานี นาย สิธิชัย จินดาหลวง

181 สุรินทร นาย พรพจน บัณฑิตยานุรักษ 193 อุดรธานี นาย วันชัย จันทรพร

182 สุรินทร นาย นิวัติ นอยผาง 194 อุดรธานี นาย ปราโมทย ธัญญพืช

183 หนองคาย นาย จิรศักดิ์ ศรีคชา 195 อุตรดิตถ นาย มานิต อนรรฆมาศ

184 หนองคาย นาย ณัฐวัสส วิริยานภาภรณ 196 อุตรดิตถ นาย พิภัช ประจันเขตต

185 หนองคาย นาย สุชน ภัยธิราช 197 อุทัยธานี รอยโท ทศพล ไชยโกมินทร

186 หนองบัวลําภู นาย เวียงชัย แกวพินิจ 198 อุทัยธานี นาย พยนต อัศวพิชยนต

187 หนองบัวลําภู นาย เกรียงวิชญ เตชวิทยไวทิน 199 อุบลราชธานี นาย เฉลิมพล มั่งคั่ง

188 อางทอง นาย ประมวล มุงมาตร 200 อุบลราชธานี นาย เธียรชัย พุทธรังษี

189 อางทอง นาย รัฐฐะ สิริธรังศรี 201 อุบลราชธานี นาย วิรุจ วิชัยบุญ

190 อํานาจเจริญ นาย ธนูสินธ ไชยสิริ 202 อุบลราชธานี นาย ศุภศิษย กอเจริญยศ

191 อํานาจเจริญ นาย วงเทพ เขมวิรัตน
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