
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อาํเภอ จังหวัด

1 นาย วีรศกัดิ์ บุญทอง ผญบ. 10 สินปูน เขาพนม กระบี่

2 นาย รุงเพชร คําบู ผญบ. 10 วังดง เมอืงกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 นาย ธีระพล พงษหนองพอก ผญบ. 5 บึงนาเรียง หวยเม็ก กาฬสินธุ

4 นาย ทองเพชร จรทะผา ผญบ. 7 บึงนาเรียง หวยเม็ก กาฬสินธุ

5 นาย ณัฎฐชัย เส็งแดง ผญบ. 8 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

6 นาย บัญชา   โสมคําภา ผญบ. 1 ดงลาน สีชมพู ขอนแกน

7 นาย สุรชาตภน  ทิศกระโทก ผญบ. 3 ดงลาน สีชมพู ขอนแกน

8 นาง ศรีไพ  ฐานทอง ผญบ. 18 ขุนซอง แกงหางแมว จันทบุรี

9 นาย รุงโรจน กิติพิศาลกุล ผญบ. 1 บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

10 น.ส. ธนพร กอเซ็ม ผญบ. 5 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี

11 นาง ธัญลักษณ  สวนบอแร ผญบ. 1 บอแร วัดสิงห ชัยนาท

12 นาง สงเมือง  บทนอก ผญบ. 1 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

13 น.ส. สุพรรษา  ภักดีสุข ผญบ. 7 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

14 นาย พัทธนันท สงวนศักดิ์ ผญบ. 3 ปากน้ํา เมอืงชุมพร ชุมพร

15 นาย สุทัศน ใจศรี ผญบ. 1 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย

16 นาย สุรเดช   สุมาลา ผญบ. 2 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย

17 นาย โกวิท พุทธิมา ผญบ. 2 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม

18 นาย ประกร ศรีวิชัย ผญบ. 2 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม

19 นาย วิชัย บุญชวย ผญบ. 6 อาวตง วังวิเศษ ตรัง

20 นาย วัฒนา อานามพงษ ผญบ. ๖ หนองโสน เมืองตราด ตราด

21 นาย พิสันธ  ทองมี ผญบ. 4 นาโบสถ วังเจา ตาก

22 นาง กมลพรรณ ศุจิภานันท ผญบ. 7 ทองหลาง บานนา นครนายก

23 นาย เปาะ ผลิตะพูลศรี ผญบ. 5 ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม

24 นาย ประภาส บัวทองจันทร ผญบ. 6 นาเลียง นาแก นครพนม

25 นาย เลี้ยม เกตุคางพูล ผญบ. 2 มาบตะโก ครบุรี นครราชสีมา

26 นาย ละมัย ละอองดิน ผญบ. 7 ลําเพียก ครบุรี นครราชสีมา

27 นาย เกรียงศักดิ์ สุกใส ผญบ. 5 ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช

28 นาง พิมล จงจิรพงษ ผญบ. 5 หนาสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช

29 นาย ณรงค เปยมสุข ผญบ. 2 อุดมธัญญา ตากฟา นครสวรรค

30 นาย ธนู ฟกเงิน ผญบ. 5 พุนกยูง ตากฟา นครสวรรค

บัญชีรายชื่อ
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31 นาย ธนัท ตาดสุวรรณ ผญบ. 1 บางรักนอย เมอืงนนทบุรี นนทบุรี

32 นาย ดือเร็ส สะมะแอ ผญบ. 2 ริโก สุไหงปาดี นราธิวาส

33 นาย นิรัตน ไชยทะมาตร กํานัน 0 บัวใหญ นานอย นาน

34 นาย ภานุพงษ  เลิศสงคราม ผญบ. 1 ศรีสําราญ พรเจริญ บึงกาฬ

35 นาย ทวน  อึดประโคน ผญบ. 9 ปงกู ประโคนชัย บุรีรัมย

36 นาย สมศักดิ์  จีนประโคน ผญบ. 5 ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย

37 นาย ธีรพันธุ เล็กประโคน ผญบ. 4 แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย

38 นาย สมชาย นิ่มเชียง ผญบ. 5 บานปทุม สามโคก ปทุมธานี

39 นาย ชูเกียรติ เมฆขยาย ผญบ. 4 สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

40 นาย บํารุง ดานเขตรแดน ผญบ. 2 วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

41 นาย ปานุชชี  มาเนาะ ผญบ. 2 ปุลากง ยะหริ่ง ปตตานี

42 นาง สุพีชา สมญาณ ผญบ. 5 บานขลอ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

43 นาง เฉลียว อวนล่ํา ผญบ. 3 ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

44 นาย ดาวรุง  ขุนกิจ ผญบ. 11 บานถํ้า ดอกคําใต พะเยา

45 นาย สมชาย พรผล ผญบ. 6 ตําตัว ตะกั่วปา พังงา

46 นาย จํานาญ คงชู ผญบ. 7 ปาบอน ปาบอน พัทลุง

47 นาย ยุทธนา ทองภูบาล ผญบ. 4 โพธ์ิไทรงาม บึงนาราง พิจิตร

48 นาย สมชาย แกวประเสริฐ ผญบ. 9 คันโชง วัดโบสถ พิษณุโลก

49 นาย เอกสิทธิ์  เพิ่มชัย ผญบ. 6 ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี

50 นาย เอี้ยง ขวัญหอม ผญบ. 5 หลักดาน น้ําหนาว เพชรบูรณ

51 นาย นฤเบศ บุญโฮม ผญบ. 3 หลักดาน น้ําหนาว เพชรบูรณ

52 นาย สิทธิชัย กาศเจริญ กํานัน 0 แมจั๊วะ เดนชัย แพร

53 นาย ทองสา สําเภาทอง ผญบ. 2 หนองไผ นาดูน มหาสารคาม

54 นาย อิทธิพล บัวศรี ผญบ. 4 หนองไผ นาดูน มหาสารคาม

55 นาย ประกอบ ใจชวง ผญบ. 11 หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร

56 นาย เอกราช ฉลองเกียรติยศ ผญบ. 2 แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน

57 นาย เสียงทอน นัยจิตร ผญบ. 5 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร

58 นาย จํารัส บุญสาลี ผญบ. 4 กาลอ รามัน ยะลา

59 นาย คําจันทร หงสธานี ผญบ. 12 โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด

60 นาย รุงโรจน  เสามะลี ผญบ. 6 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด

61 นาย จําลอง สังขสี ผญบ. 3 บางหิน กะเปอร ระนอง

62 นาย สุชิน บุญบรรจง ผญบ. 6 นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง

63 นาย สมาน  พรหมนอย ผญบ. 0 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี

64 นาย ธานี สุธารส ผญบ. 1 ชอนสารเดช หนองมวง ลพบุรี

65 นาง ศรีจันทร ปงแกว ผญบ. 8 ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
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66 นาย อนุชา ปญโญกาศ ผญบ. 13 ทากาศ แมทา ลําพูน

67 นาย ขุนเทียน  กันหาเลห ผญบ. 10 ผานกเคา ภูกระดึง เลย

68 นาย บุญเพ็ง  โพธิ์งาม ผญบ. 3 คลีกลิ้ง ศลิาลาด ศรีสะเกษ

69 นาย บุญธรรม  ดําเกลี้ยง ผญบ. 8 หนองบัวดง ศลิาลาด ศรีสะเกษ

70 นาย ธเนส ลือชาพลู ผญบ. 2 โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร

71 นาย สมัย ยาธงไชย ผญบ. 4 หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร

72 นาย สุเทพ  หมั่นเกษม ผญบ. 3 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา

73 นาย สอเขตร อนวิเศษ ผญบ. 6 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

74 นาย สุพจน กลิ่นรัก ผญบ. 6 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

75 นาย สมบูรณ เสียงออน ผญบ. 10 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

76 นาย ชวัชชัย ทรัพยบาง ผญบ. 1 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

77 นาย บัวลา กาพิมาย ผญบ. 2 โนนหมากมุน โคกสูง สระแกว

78 นาย สมชัย มะลิหอม ผญบ. 6 เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี

79 น.ส. นันทวรรณ จันทรอินทร ผญบ. 4 สระแจง บางระจัน สิงหบุรี

80 นาย อนุกูล เณรพัตร ผญบ. 11 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย

81 นาย สุพจน  เพ็งสุวรรณ ผญบ. 2 บานกราง ศรีประจันต สุพรรณบุรี

82 นาย พิสิทธิ์  ประชุม ผญบ. 3 บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี

83 นาย ชูศักดิ์  นาคนวล ผญบ. 1 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎรธานี

84 นาย ไพบูลย  อุดมดัน ผญบ. 2 ตรึม ศขีรภูมิ สุรินทร

85 นาย อนุชาติ  ดอกไมทอง ผญบ. 3 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร

86 นาย สนอง บรรณารักษ ผญบ. 6 หาดคาํ เมืองหนองคาย หนองคาย

87 นาย สุบิน  ดาราแสง ผญบ. 1 กุดแห นากลาง หนองบัวลําภู

88 นาง สวอง ทองนอย ผญบ. 4 ไชโย ไชโย อางทอง

89 นาย หงษทอง กอกุล ผญบ. 9 โพนเมืองนอย หัวตะพาน อํานาจเจริญ

90 นาย ราเชนทร  ชาวปา ผญบ. 5 บานแดง พิบูลยรักษ อุดรธานี

91 นาย บุญลือ สารพัด ผญบ. 7 นาทราย พิบูลยรักษ อุดรธานี

92 นาย บุญโชติ เหล็กมั่น ผญบ. 7 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ

93 นาย บุญเลิศ บริสุทธ์ิ ผญบ. 4 ทัพหลวง บานไร อุทัยธานี

94 นาย ปริเยศ ไตรแกว ผญบ. 17 โนนสวาง กุดขาวปุน อุบลราชธานี

95 นาย บุดดี จรลี ผญบ. 12 หนองทันน้ํา กุดขาวปุน อุบลราชธานี


