
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อาํเภอ จังหวัด

1 นาย เสริม เขียวเข็ม ผญบ. 5 ดินแดง ลําทับ กระบี่

2 นาย นิรุตย บัวเกตุ ผญบ. 5 มวงชุม ทามวง กาญจนบุรี

3 นาย วิเชียร ศรีมุขดา ผญบ. 8 ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุ

4 นาย ไพรัช โพธิบัลลังค ผญบ. 10 คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร

5 นาง สุภานันท  เมืองสอน ผญบ. 1 โนนหัน ชุมแพ ขอนแกน

6 นาย สุวัฒน ตนงาม ผญบ. 8 สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบุรี

7 นาง นุช นพเทา ผญบ. 6 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

8 น.ส. จิรวรรณ ไรปน ผญบ. 2 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี

9 นาย ไพโรจน หนูวงค ผญบ. 6 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท

10 นาง สายหยุด  นาไพวัน ผญบ. 8 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ

11 นาย พัฒนาศักดิ์ คงแกว ผญบ. 11 เขาทะลุ สวี ชุมพร

12 นาย นรินทร  คุณยศยิ่ง ผญบ. 7 ศรีถอย แมสรวย เชียงราย

13 นาย ดํารงค พระจิตตคํา ผญบ. 1 หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม

14 นาย สมศกัดิ์ แกวกูล ผญบ. 1 ไมฝาด สิเกา ตรัง

15 นาย เอกพจน เพชรไทยพงศ ผญบ. ๘ แสนตุง เขาสมิง ตราด

16 นาง ปาริชาด ออนละมอม ผญบ. 6 หนองบัวใต เมืองตาก ตาก

17 นาย บุญเสริม หมัด ผญบ. 8 ชุมพล องครักษ นครนายก

18 นาง สมศรี ศลิาเวียง ผญบ. 1 สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม

19 นาย วิชิต แสนบุตร ผญบ. 7 หนองซน นาทม นครพนม

20 น.ส. ออระยา เหลืองกระโทก กํานัน 0 จระเขหิน ครบุรี นครราชสีมา

21 นาง อรุณฉาย เมืองเสน ผญบ. 12 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช

22 น.ส. นิตศากร บัวผา ผญบ. 5 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค

23 น.ส. สุนทรี สุขเกษม ผญบ. 5 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

24 นาง ซูบายดะ ลอเฮะ ผญบ. 3 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

25 นาย สุรถิตย  กาซาว ผญบ. 8 กลางเวียง เวียงสา นาน

26 นาย ชัยยงค  สมประสงค ผญบ. 5 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ

27 นาย ประถม  ณรงคศกัดิ์ กํานัน 0 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย

28 นาย วิจิตร เดิมทาํรัมย กํานัน 0 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย
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29 นาย สมพร เรืองเพ็ชร ผญบ. 4 บานงิ้ว สามโคก ปทุมธานี

30 น.ส. พนมรัตน พุมซอน ผญบ. 5 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรขีันธ

31 นาง สมคิด ทิพเวช ผญบ. 7 ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

32 นาย มูฮัมมัดอัซมิน  เจะอูมาร ผญบ. 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปตตานี

33 นาย มานิต สาระกูล ผญบ. 6 ปลายกลัด บางซาย พระนครศรอียุธยา

34 นาย สงคราม  ทุกสุข ผญบ. 13 แมปม เมืองพะเยา พะเยา

35 นาย สมบูรณ นาวาลอง ผญบ. 5 โคกเคียน ตะก่ัวปา พังงา

36 นาย จิราวุฒ นะเหล ผญบ. 7 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง

37 นาง บังออน เมืองแกว ผญบ. 3 หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร

38 นาง คณิตา ทองพูล ผญบ. 3 แมระกา วังทอง พิษณุโลก

39 นาย มานพ รอดพันธุ ผญบ. 6 บางตะบูน บานแหลม เพชรบุรี

40 นาย ทองวาลย เสนานุช ผญบ. 3 หวยโปง หนองไผ เพชรบูรณ

41 นาย พินิจ รัตนบุผา ผญบ. 1 หัวเมือง สอง แพร

42 นาย วิทพนธ ปนะกาโน ผญบ. 4 กูสันตรัตน นาดูน มหาสารคาม

43 นาย อวิรุทธิ์ เมืองโคตร ผญบ. 6 ปงขาม หวานใหญ มุกดาหาร

44 นาย ลําพันธ สุรินทรคํา ผญบ. 10 ทุงยาว ปาย แมฮองสอน

45 นาย สมศรี อยูคง ผญบ. 5 เขื่องคาํ เมืองยโสธร ยโสธร

46 น.ส. ซัลมา ยาลอ ผญบ. 9 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา

47 นาง สมผัด นาเมืองรักษ ผญบ. 4 ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด

48 นาย รุงโรจน  เกษภิบาล ผญบ. 6 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง

49 นาย อรัญ โพธิ์แกว ผญบ. 6 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง

50 นาย วัชรินทร  พงษพันธ ผญบ. 0 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี

51 นาย ชูเกียรติ คลายทอง ผญบ. 1 โคกกระเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี

52 นาย ธนวัฒน  ละออ ผญบ. 2 ปงดอน แจหม ลําปาง

53 นาย โพด พงษสปน ผญบ. 1 ทาสบเสา แมทา ลําพูน

54 นาย ทองคูณ    แดนโดดผม ผญบ. 14 ผานกเคา ภูกระดึง เลย

55 นาย เมืองมล ฤทธิศักดิ์ ผญบ. 4 หวยตามอญ ภูสิงห ศรีสะเกษ

56 นาย สันทนา ไทยเจริญ ผญบ. 9 บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร

57 นาย สรนันท  อมแกว ผญบ. 2 ทุงหมอ สะเดา สงขลา

58 นาย หมาดเรน  ลาโยด ผญบ. 1 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล

59 นาย พัน คําแกว ผญบ. 8 ศรีษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ

60 นาง รุงทพิย พูลพิพัฒน ผญบ. 4 บางยี่รงค บางคนที สมุทรสงคราม

61 นาง จารุวัลย แสงสุวรรณ ผญบ. 3 ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร

62 นาย บุญธรรม นวน ผญบ. 5 หนองสังข อรัญประเทศ สระแกว



63 นาย สมหวัง เกตุวร ผญบ. 5 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี

64 น.ส. ภัทราภรณ ออนตา ผญบ. 8 หวยชัน อินทรบุรี สิงหบุรี

65 นาย ยงยุทธ ลาดนอก ผญบ. 9 วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทัย

66 นาย มงคล  เรืองสมบูรณ ผญบ. 1 บานกราง ศรีประจันต สุพรรณบุรี

67 นาย เชิดพงศ จันทรสวาง ผญบ. 2 ตนยวน พนม สุราษฎรธานี

68 นาย สุพร  พริ้งเพราะ ผญบ. 10 ตากูก เขวาสินรินทร สุรินทร

69 นาย ทองคํา บรรยงค กํานัน 0 บานตอน รัตนวาป หนองคาย

70 นาย เสด็จ  แกนพุฒ ผญบ. 1 เกากลอย นากลาง หนองบัวลําภู

71 นาย สํารวย คงเรืองศรี ผญบ. 2 สีบัวทอง แสวงหา อางทอง

72 นาย สนม โนนโพธิ์ ผญบ. 5 ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

73 นาย สุบิน บํารุงภักดี ผญบ. 5 นามวง ประจักษศิลปาคม อุดรธานี

74 นาง คําฟอง จําปาเทศ ผญบ. 2 หาดลา ทาปลา อุตรดิตถ

75 นาย สมยศ กระเทศ ผญบ. 3 หนองไผแบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

76 นาย รติกรณ แกวกัญญา ผญบ. 2 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี


