
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 นาย สมหมาย คงหวัง ผญบ. 5 ดินอุดม ลําทับ กระบี่

2 น.ส. จีรภา เอื้องคําประเสริฐ ผญบ. 1 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี

3 นาย กิตตคิม สกุลแพง ผญบ. 9 กุดสิมคุมใหญ เขาวง กาฬสินธุ

4 นาย พัชชนี คนตรง ผญบ. 11 กุดสิมคุมใหญ เขาวง กาฬสินธุ

5 นาย ธนวัฒน กาคํา ผญบ. 5 หินดาต ปางศลิาทอง กําแพงเพชร

6 นาย สุภคม   เพชรภูเขียว ผญบ. 8 นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน

7 นาย สมพร  พันธุมาศ ผญบ. 5 บานใหม สีชมพู ขอนแกน

8 นาง บุญพา ชีเจ็ดริ้ว ผญบ. 9 แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบุรี

9 นาย สมชาย อางสมบุญ ผญบ. 5 บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

10 น.ส. สุวลี จีบแกว ผญบ. 6 บานปก เมอืงชลบุรี ชลบุรี

11 นาย สมใจ  เชื้ออภัย กํานัน 4 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท

12 นาง พันธุงา  ตรึงทอง ผญบ. 7 ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ

13 นาย ประไพร  เรืองเจริญ ผญบ. 3 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

14 นาย พงษเทพ เทพอาวุธ ผญบ. 11 นาขา หลังสวน ชุมพร

15 นาย วุฒิชัย   วงคผดั ผญบ. 4 ปาแงะ ปาแดด เชียงราย

16 นาง รัชภรณ  ภักดี ผญบ. 5 ปาแงะ ปาแดด เชียงราย

17 นาย บุญชัย วงศขันแกว ผญบ. 7 ออนเหนือ แมออน เชียงใหม

18 นาย บานเย็น ปญญาปน ผญบ. 10 ออนเหนือ แมออน เชียงใหม

19 นาย ปรีชา ชาตรีวงศ ผญบ. 2 ทุงกระบือ ยานตาขาว ตรัง

20 นาย เอนก เพ็ชพญา ผญบ. ๖ สะตอ เขาสมิง ตราด

21 นาย พิรัชย  กมลฉัตรพนา ผญบ. 5 แมอุสุ ทาสองยาง ตาก

22 นาง ยุพิน จารัญ กํานัน 6 โคกกรวด ปากพลี นครนายก

23 นาย จรัล หมื่นนาค ผญบ. 6 หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม

24 นาย สมเกียรติ ผาลาด ผญบ. 6 เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม

25 นาย สมาน สืบมา ผญบ. 7 หนองมะนาว คง นครราชสีมา

26 นาย วิสิทธิ์ชัย ศรีจตุพรชัย ผญบ. 16 หนองมะนาว คง นครราชสีมา

27 นาย นพชัย ศรีทอง ผญบ. 6 ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

28 นาย วิศาล นุรักษ ผญบ. 13 ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

29 นาย นครชัย จุนนอย ผญบ. 4 วังใหญ ทาตะโก นครสวรรค

30 นาย สําริตร สิงหแกว ผญบ. 4 วังมหากร ทาตะโก นครสวรรค

31 นาย สุรชาติ สุขใย ผญบ. 13 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

บัญชีรายชื่อ
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32 นาย ชํานาญ นิลกระวัตร ผญบ. 7 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส

33 นาย เริงชัย ปะละสี ผญบ. 5 ชนแดน สองแคว นาน

34 นาย มนตรี  รักโคตร ผญบ. 3 บุงคลา บุงคลา บึงกาฬ

35 นาย สมาน  กมลพันธ ผญบ. 2 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย

36 นาย ประมวล  ธรรมชาติ ผญบ. 1 สระบัว แคนดง บุรีรัมย

37 นาย ประสิทธิ์  ขันชัย ผญบ. 16 แคนดง แคนดง บุรีรัมย

38 นาย ดนัย ชมแค ผญบ. 6 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

39 นาย สฤษดิ์ ใจใหญ กํานัน 0 อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบครีีขันธ

40 นาง สําเริง ใหมโสภา กํานัน 0 ไผชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

41 นาย อุสมาน  จูกอ ผญบ. 4 เมาะมาวี ยะรัง ปตตานี

42 นาย นเรศ ทับทิมเจือ กํานัน 0 บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา

43 นาย พรศกัดิ์ สารสุวรรณ ผญบ. 4 บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา

44 ร.ต. สิทธิ์ มะรังสี ผญบ. 12 ศรีถอย แมใจ พะเยา

45 นาย สุวิทย สุวิวัฒน ผญบ. 1 ตําตัว ตะกั่วปา พังงา

46 นาย ประมวล ทองเรืองสุกใส ผญบ. 1 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง

47 นาง นฤมล บุตรดี ผญบ. 4 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร

48 นาย จรูญ พวงทอง ผญบ. 4 โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก

49 น.ส. อรุณ  บุษษะ ผญบ. 6 บางเคม็ เขายอย เพชรบุรี

50 นาย วิวัฒน มูลดิษฐ ผญบ. 6 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ

51 นาย เฉลิมพงษ นาคสัมฤทธิ์ ผญบ. 5 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ

52 นาย อัคร ปญญาศรี ผญบ. 2 บานเวียง รองกวาง แพร

53 นาย อดุลย ประดิษฐ ผญบ. 18 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม

54 นาย พิทักษ อันชํานาญ ผญบ. 19 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม

55 นาย เดช ซอนพา ผญบ. 3 บานบาก ดอนตาล มุกดาหาร

56 นาย ชาติชาย วิวัฒนแสงดี ผญบ. 5 แมสวด สบเมย แมฮองสอน

57 นาย ณรงค กองทอง ผญบ. 12 ดูลาด ทรายมูล ยโสธร

58 นาย ดอรอฮะ เซะแง ผญบ. 3 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา

59 นาย ศิริพงษ นารีโภชน ผญบ. 3 แวง โพนทอง รอยเอ็ด

60 นาย ณกรณ  อุดมรักษ ผญบ. 11 โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด

61 นาย เรวัต นวลเขียน กํานัน 0 ราชกรูด เมอืงระนอง ระนอง

62 น.ส. ปาริชาติ วงศลอม ผญบ. 8 ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง

63 นาย บํารุง  ทองขวัญ ผญบ. 0 วัดแกว บางแพ ราชบุรี

64 นาย สุพจน แกวพิลา ผญบ. 6 โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี

65 นาย ศรีเมือง  เปนวงศ ผญบ. 5 แมสุก แจหม ลําปาง

66 นาย วิชยา คาํชมภู ผญบ. 9 ทาปลาดุก แมทา ลําพูน

67 นาย แสวง   ชาวนา ผญบ. 12 เขาแกว เชียงคาน เลย
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68 นาย มงคล  แกวรักษา ผญบ. 4 ตองปด น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

69 นาย หนูถิน สัมฤทธิ์ ผญบ. 5 รุงระวี น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

70 นาย สีนวล กุลอัค ผญบ. 1 ตนผึ้ง พังโคน สกลนคร

71 นาย ไธรัตน ดกเอีย ผญบ. 3 ตนผึ้ง พังโคน สกลนคร

72 นาย สัมพันธ โชคผอง ผญบ. 8 ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา

73 นาย ยาวัยหนี  บินดอละ ผญบ. 3 วังประจัน ควนโดน สตูล

74 นาย ชวลิต สุขปลั่ง ผญบ. 4 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

75 นาย สุก โอกาสรัตน ผญบ. 3 บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม

76 นาย กฤดินิธิ เลิศชรา ผญบ. 2 บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมทุรสาคร

77 นาย สุชาติ เคนสาคู ผญบ. 7 ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแกว

78 นาย สําราญ เกตุเพ็ชร ผญบ. 7 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี

79 นาย ประสิทธิ์ เพ็ชรทอง ผญบ. 9 โพชนไก บางระจัน สิงหบุรี

80 นาย ภูชิต ทองออน ผญบ. 12 ปางิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

81 นาย เดชา  โพธิ์ศรี ผญบ. 7 วังหวา ศรีประจันต สุพรรณบุรี

82 นาย ปรีชา  สมบัติ ผญบ. 6 สินเจริญ พระแสง สุราษฎรธานี

83 นาย พนัส ทวี ผญบ. 6 พะแสง บานตาขุน สุราษฎรธานี

84 นาย ชยพล  พิตตสิรกุล ผญบ. 11 กาเกาะ เมืองสุรินทร สุรินทร

85 นาย แฉลม บุญนาม ผญบ. 13 เทนมีย เมืองสุรินทร สุรินทร

86 นาย อภิสิทธ์ิ เกศานุช ผญบ. 2 บานฝาง สระใคร หนองคาย

87 นาย ถนอม  บรรเทา ผญบ. 7 นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

88 นาย ไพฑูรย รสชะเอม กํานัน 0 ปางิ้ว เมอืงอางทอง อางทอง

89 นาย สายัญ ดอนนาด ผญบ. 5 โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ

90 นาย สัมพันธ  พรมยาลี ผญบ. 4 หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี

91 นาย วุฒิชัย พรมยาลี ผญบ. 7 หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี

92 นาง ประสงค อินทะนะ ผญบ. 2 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

93 นาย ประดิษฐ ภูคําศักดิ์ ผญบ. 2 หวยคต หวยคต อุทัยธานี

94 นาง ประกาสิทธ์ิ ผลสวัสดิ์ ผญบ. 1 สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี

95 นาง หนูเวียง ออนทอง ผญบ. 5 สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี


