
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 นาย ประยูร ลิ่มคํา ผญบ. 8 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่

2 นาย ไพรสน แกนจันทร ผญบ. 4 ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบุรี

3 นาย พุธทา ลุงไธสงค ผญบ. 7 ดงสมบูรณ ทาคันโท กาฬสินธุ

4 นาย วิริยะชัย โพละทะ ผญบ. 9 กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุ

5 นาง สําราญ ประทุมมา ผญบ. 6 หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร

6 นาง ละมัย    ภูมิพระบุ ผญบ. 1 พระยืน พระยืน ขอนแกน

7 นาย สายันณ  วิเศษวงษา ผญบ. 8 โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน

8 นาย อุทร  วรรณเวช ผญบ. 6 พวา แกงหางแมว จันทบุรี

9 นาย กิตตศิกัดิ์ เปลี่ยนศรี ผญบ. 6 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

10 นาย ธวัชชัย รุงเรืองสินงาม ผญบ. 12 นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

11 นาย วีระ รอดนวล ผญบ. 4 อุตะเภา มโนรมย ชัยนาท

12 นาย ไกรเดช  ขาวสรอย ผญบ. 6 บานแทน บานแทน ชัยภูมิ

13 นาย อภิสิทธ์ิ  พลเดชา ผญบ. 9 บานแทน บานแทน ชัยภูมิ

14 นาย พงษพนธ สุพผล ผญบ. 2 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร

15 นาย อุบล  จันทรทะวงค ผญบ. 9 ปาหุง พาน เชียงราย

16 นาย เจริญ  อุดกันทา ผญบ. 17 ปาหุง พาน เชียงราย

17 นาย บัวจันทร เพิ่มพูลมา ผญบ. 10 ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม

18 นาย บุญศลิป ปนมาเรือน ผญบ. 15 ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม

19 นาย เจริญ จันทรมาศ ผญบ. 1 หนองบัว รัษฎา ตรัง

20 นาย เสริม สาลี ผญบ. ๕ ชางทูน บอไร ตราด

21 นาย โจซาย คีรีการะเกด ผญบ. 10 แมจัน อุมผาง ตาก

22 นาย พิทักษ ศรีกุล ผญบ. 13 เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก

23 นาย ประสงค ศรีสมชัย ผญบ. 9 บางภาษี บางเลน นครปฐม

24 นาย ยันชัย วงคกระโซ ผญบ. 9 พิมาน นาแก นครพนม

25 นาย รณกฤต คูประทุมศริิ ผญบ. 11 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา

26 นาย นาเสริม ขอบเรียบรอย ผญบ. 9 สุขไพบูลย เสิงสาง นครราชสีมา

27 นาย ศราวุธ มานะรุงเรือง ผญบ. 2 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช

28 นาย สุทัศน เมฆใหญ ผญบ. 5 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช

29 นาง จุรีรัตน อนันทสุข ผญบ. 6 ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค

30 นาง นิตยา แสงชวลิต ผญบ. 16 เขากะลา พยุหะครีี นครสวรรค
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31 นาย ชัยพร เอี่ยมสอาด ผญบ. 11 หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบุรี

32 นาย ปากรูเด็น เปาะฮาเดะ ผญบ. 1 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส

33 นาย ประพันธ ทาวบุญญาภินิกุล ผญบ. 7 ทุงชาง ทุงชาง นาน

34 นาย วรศกัดิ์  เสนามนตรี ผญบ. 2 วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ

35 นาย ประเสริฐ แมนไธสง กํานัน 0 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

36 นาย ปยราช มาลาวงศรี ผญบ. 5 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

37 น.ส. พัชรอัมพร ไชยแสง ผญบ. 11 สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

38 นาย สํารวย เกาะแกว กํานัน 0 ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

39 นาย สามารถ แดงโชติ ผญบ. 3 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

40 น.ส. สุวรรณี พิมพไฉยา ผญบ. 2 วัดโบสถ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

41 นาย สุกิจ นิลอินจันทร ผญบ. 3 ตะโละ ยะหริ่ง ปตตานี

42 นาย สนม สาตะโยธิน ผญบ. 3 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา

43 นาย กิตตพิงษ บุญอรามพงษ ผญบ. 6 บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา

44 นาย ไพยนต หนอคําหลา ผญบ. 6 ปาสัก ภูซาง พะเยา

45 นาย บัญญัติ ซื้อหา ผญบ. 3 โคกเคียน ตะก่ัวปา พังงา

46 นาย ทวี พรหมสังคะหะ ผญบ. 7 โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง

47 นาย วิวัฒน ฟองชัย ผญบ. 3 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

48 นาย สุวรรณ สิงหเถ่ือน ผญบ. 1 ดงประคาํ พรหมพิราม พิษณุโลก

49 นาย ภาณุวัฒน โครงเซ็ง ผญบ. 2 ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี

50 นาง ดําเนิน จูมทอง ผญบ. 5 วังหิน วังโปง เพชรบูรณ

51 นาย สมคิด บุญมา ผญบ. 10 วังหิน วังโปง เพชรบูรณ

52 นาง ธันยพร ไทยพริ้ง ผญบ. 1 ทุงแลง ลอง แพร

53 นาย ประยุทธ มาตพรมราช ผญบ. 4 หนองคู นาดูน มหาสารคาม

54 นาย กําจัด สืบมา ผญบ. 6 หนองคู นาดูน มหาสารคาม

55 นาย ฉันทะ กุลสุทธิ์ ผญบ. 2 หวานใหญ หวานใหญ มกุดาหาร

56 นาย รณชัย เกศทิพยสุคนธ ผญบ. 7 หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

57 นาย เจริญสุข บุญนอม ผญบ. 12 กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร

58 นาย จรัส กายา ผญบ. 9 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา

59 นาย ไพรสาร เบื้องบน กํานัน 7 ชานุวรรณ พนมไพร รอยเอ็ด

60 นาย อุบล สายพนมรัตน ผญบ. 3 ชานุวรรณ พนมไพร รอยเอ็ด

61 นาย กฤษฎา สุขทอง ผญบ. 8 มะมุ กระบุรี ระนอง

62 นาย สมรักษ ไชยสงค ผญบ. 3 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

63 นาง เอื้อง  แสงจันท ผญบ. 0 ยางหัก ปากทอ ราชบุรี

64 นาย ไพโรจน  ตุมเพชร ผญบ. 12 หนองรี ลําสนธิ ลพบุรี

65 นาย นรภัทร  อดเกง ผญบ. 6 วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
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66 นาง ชอผกา สีจันทร ผญบ. 2 ทาปลาดุก แมทา ลําพูน

67 นาง นารี      จันทะวงศ ผญบ. 1 ปากตม เชียงคาน เลย

68 นาย อาคม  มั่นคง ผญบ. 1 กานเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

69 นาย วิชัย  ออนอก ผญบ. 1 ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

70 นาย ทวีชัย ศรีสรอย ผญบ. 2 แร พังโคน สกลนคร

71 นาย ประสพสุข สอนไชยา ผญบ. 8 แร พังโคน สกลนคร

72 นาย อภิชาต นุยเปนไฝ ผญบ. 3 เปยน สะบายอย สงขลา

73 นาย กอเดช  แกสมาน ผญบ. 1 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

74 นาย ลิขิตร แพหมอ ผญบ. 3 แพรกษา เมอืงสมุทรปราการ สมุทรปราการ

75 นาง นีรนุช ศิริธนะ ผญบ. 7 วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม

76 นาย วรชาติ สายน้ําผึ้ง กํานัน 0 ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

77 นาย ชาติ สมรุด ผญบ. 10 หนองมวง โคกสูง สระแกว

78 นาย นิคม พานทอง ผญบ. 7 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี

79 นาย ดิเรก จะระ ผญบ. 2 ประศุก อินทรบุรี สิงหบุรี

80 นาย จิรพัฒน หอยสังข ผญบ. 3 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย

81 นาย เสนห  แกวศรีงาม ผญบ. 4 วังยาง ศรีประจันต สุพรรณบุรี

82 นาง อารีย  พัฒชนะ ผญบ. 6 บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี

83 นาย ประจักษ  พัฒสังวาลย ผญบ. 7 ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี

84 นาย เกรียงไกร เพงเล็งดี ผญบ. 3 ไพล ปราสาท สุรินทร

85 นาย โกศล  พริ้งเพราะ ผญบ. 13 โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร

86 นาย บุญมา บุญเลิศ ผญบ. 5 นาขา ทาบอ หนองคาย

87 นาย แวง  หงษาวนา ผญบ. 4 ฝงแดง นากลาง หนองบัวลําภู

88 นาย สมชาย มงคลโภชน ผญบ. 3 เอกราช ปาโมก อางทอง

89 นาย นิกร ทองไทย ผญบ. 6 น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

90 นาย อนันต   ละครมลู ผญบ. 3 โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี

91 นาย สมจิตร โพธิจาน ผญบ. 5 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี

92 นาย บุญลือ อูทํา ผญบ. 4 ไรออย พิชัย อุตรดติถ

93 นาย ชัยรัตน มธุรส ผญบ. 5 ปาออ ลานสัก อุทัยธานี

94 นาง วาสนา สวัสดิ์มงคล ผญบ. 6 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี

95 นาย พรมมา อยูคง ผญบ. 11 โนนสวาง กุดขาวปุน อุบลราชธานี


