
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 นาย ปรีชา ณ ศรีสุข ผญบ. 4 สินปูน เขาพนม กระบี่

2 นาย ประนอม กุญชร ผญบ. 1 หนองลาน ทามะกา กาญจนบุรี

3 นาง ละมุลเพ็ชร สิงหสุพันธ ผญบ. 3 เหลาออย รองคํา กาฬสินธุ

4 นาย ชาตรี สอนศรี ผญบ. 9 เหลาออย รองคํา กาฬสินธุ

5 นาย กําจร เกิดพงษ ผญบ. 8 ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร

6 นาย ณรงค   สายสุวรรณ ผญบ. 9 ซับสมบูรณ โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน

7 นาย ไพรัตน   แทนสา ผญบ. 3 ซับสมบูรณ โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน

8 นาย เอนก ฉัตรเงนิ กํานัน 5 ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

9 นาย สําอาง ชามนตรี ผญบ. 16 คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

10 น.ส. ณัฐริกา สุขเกษม ผญบ. 9 บางนาง พานทอง ชลบุรี

11 นาย ดัด เที่ยงพลับ ผญบ. 6 หวยกรด สรรคบุรี ชัยนาท

12 นาย ประสิทธิ์  ทาสีเสียด ผญบ. 3 ถํ้าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

13 นาย วรวิทย  ปญญายิ่ง ผญบ. 4 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ

14 นาย คีรี สินสมบุญ ผญบ. 8 นากระตาม ทาแซะ ชุมพร

15 นาย อดิพงษ  ศรีคํามา ผญบ. 5 สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย

16 วาที่ ร.ต. วิสุทธ์ิ ลีลาธรรมสัจจะ ผญบ. 1 สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย

17 นาย เสวต กรรณิกา ผญบ. 7 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม

18 นาย วิโรจน สมยศ ผญบ. 12 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม

19 นาย พิชาวัฒน ไชยโย ผญบ. 5 ทางิ้ว หวยยอด ตรัง

20 นาย ประสงค เมืองจินดา ผญบ. ๑ หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด

21 นาย สมยง  นุมภา ผญบ. 10 ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก

22 นาย ชาญณรงค ชออวม ผญบ. 7 หนองแสง ปากพลี นครนายก

23 นาย มนตรี แกวไทรทวม ผญบ. 2 มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม

24 นาย ไพริน แพงมาพรหม ผญบ. 1 ไผลอม บานแพง นครพนม

25 น.ส. กรองกาญจน สรอยขุนทด ผญบ. 1 สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา

26 นาง ชัญญา โสภกุล ผญบ. 3 หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา

27 นาย สมศักดิ์ สังขประดิษฐ ผญบ. 7 หนาสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช

28 นาย ปญญา ขอสวัสดิ์ ผญบ. 10 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช

29 นาย เพชรรัตน ประทุมมา ผญบ. 13 แมเลย แมวงก นครสวรรค

30 นาย จักรินทร จูแจม ผญบ. 25 แมเลย แมวงก นครสวรรค
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31 นาย สมโภชน จารุสังข กํานัน 0 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี

32 นาย กัปตัน กาเราะ ผญบ. 2 ดุชงญอ จะแนะ นราธิวาส

33 นาย สุบิน  คาํมงคล ผญบ. 5 น้ําปาย แมจริม นาน

34 นาย สิทธิศักดิ์  สุวรรณไตร ผญบ. 5 ปาแฝก พรเจริญ บึงกาฬ

35 นาย เชื่อม  เย่ียมรัมย ผญบ. 11 ทามวง สตึก บุรีรัมย

36 นาย สุบัน  สีสําเนา ผญบ. 12 ทุงวัง สตกึ บุรีรัมย

37 นาย อุดม  เจริญรัมย ผญบ. 1 ชุมแสง สตึก บุรีรัมย

38 นาย สมศักดิ์  ฉํ่าศรี ผญบ. 8 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี

39 นาย ธีรพงศ อินมี ผญบ. 9 หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

40 นาย อัครพล อาดูลยศักดิ์ ผญบ. 5 บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

41 นาย มูฮัมหมัด  ยีดอเลาะ ผญบ. 6 กะมิยอ เมืองปตตานี ปตตานี

42 นาย เจริญ ใจเสงี่ยม ผญบ. 9 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

43 นาย สมศักดิ์ ดวงณรงค ผญบ. 7 บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

44 นาย ผดุง  วงคกา กํานัน 0 ลอ จุน พะเยา

45 นาย สราวุธ ภูสกุล ผญบ. 3 ตําตัว ตะก่ัวปา พังงา

46 นาย สุรพงษ โพธ์ิทอง ผญบ. 11 ชุมพล ศรีนครินทร พัทลุง

47 นาย จํานงค เมืองแพน ผญบ. 7 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร

48 นาย สมชาติ คนใหญ ผญบ. 7 ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก

49 นาย สาธิต  โกศลนิรัติวงษ ผญบ. 2 บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี

50 นาย ชายเดช ใชทรัพยสถาพร ผญบ. 2 วังหิน วังโปง เพชรบูรณ

51 นาย สุดใจ จันทะวงษ ผญบ. 16 วังหิน วังโปง เพชรบูรณ

52 นาย วิชัย พงษไพร ผญบ. 8 นาจักร เมืองแพร แพร

53 นาย สันต ปุริมาโน ผญบ. 8 นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม

54 นาย จงกร ปญจะรัก ผญบ. 16 แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม

55 นาย ธันคชินทร ทองจันทร ผญบ. 7 บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร

56 นาย บํารุง พะยอมดง ผญบ. 13 บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน

57 นาย กัมปนาท ทองนอย ผญบ. 17 กุดชุม กุดชุม ยโสธร

58 นาย ดาแม ดาลียา ผญบ. 1 สะเอะ กรงปนัง ยะลา

59 นาย อนันต  วรรณสิงห ผญบ. 5 หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

60 นาย สมบูรณ  โยธาจันทร ผญบ. 3 หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

61 นาย สมหวัง แสงสงา ผญบ. 1 น้ําจืด กระบุรี ระนอง

62 นาย พิทยา พลโสภาพ ผญบ. 2 หนองตะพาบ บานคาย ระยอง

63 นาย ศรีสุข  จันแกว ผญบ. 0 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี

64 นาย โยธิน ลพนิกร ผญบ. 7 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี

65 นาย สมิง  ธิวงคเงนิ ผญบ. 9 ทุงฝาย เมอืงลําปาง ลําปาง
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66 นาย เทิดศกัดิ์ นาคเสา ผญบ. 16 ทาสบเสา แมทา ลําพูน

67 นาย ไพรัตน    เชื้อบุญมี ผญบ. 6 นาแหว นาแหว เลย

68 นาย อดุลย  จันทรเสนา กํานัน 4 หัวชาง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

69 นาย ชูชาติ  กุลบุตร ผญบ. 11 แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

70 นาย พงษศกัดิ์ หัศกรรจ ผญบ. 20 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร

71 นาย อดิศร วิชัย ผญบ. 4 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร

72 นาย สุวุฑฒิ ศรีนวลขาว ผญบ. 6 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา

73 นาย อับดุลมานับ มรรคาเขต ผญบ. 2 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล

74 นาย ยุทธ สีทองอ่ํา ผญบ. 3 บางกะเจา พระประแดง สมุทรปราการ

75 นาย สมศักดิ์ จตุรพิธโพธ์ิทอง ผญบ. 5 บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม

76 นาย วิทยา อัชขะ ผญบ. 1 แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร

77 นาย สัญญา ไชยเจริญ ผญบ. 7 ปาไร อรัญประเทศ สระแกว

78 นาย วิเชียร ถีระวงษ ผญบ. 7 หนองหมู วิหารแดง สระบุรี

79 นาย ประกิต ศรีรักษา ผญบ. 2 พิกุลทอง ทาชาง สิงหบุรี

80 นาง จันทรแรม จั่นจีน ผญบ. 6 ราวตนจันทร ศรีสําโรง สุโขทัย

81 นาย ชาญฤทธิ์  หอมสุวรรณ ผญบ. 2 มะขามลม บางปลามา สุพรรณบุรี

82 นาย วชิรงค ทองเลม็ด ผญบ. 1 เขาถาน ทาฉาง สุราษฎรธานี

83 นาง เบญจพร นิลเวช กํานัน 0 น้ําหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

84 นาย สุรวัฒน   ชัยศรีษะ ผญบ. 8 สะกาด สังขะ สุรินทร

85 นาย ทองพูน  สิงหทอง ผญบ. 17 ตาตุม สังขะ สุรินทร

86 นาย วงค กิติอาษา ผญบ. 4 แกงไก สังคม หนองคาย

87 นาย ชาคริต  กุลวงศ ผญบ. 11 ดานชาง นากลาง หนองบัวลําภู

88 นาย อําพล สุวรรณงาม ผญบ. 6 มวงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อางทอง

89 นาย สําเนียง  ฤาชัย ผญบ. 7 น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

90 นาย ทวี  วาป ผญบ. 4 โพธ์ิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี

91 นาย ประวิทย  ปราบสงบ ผญบ. 8 โพธ์ิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี

92 นาย สมจิตร สีลาพา ผญบ. 9 แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถ

93 นาย ธเนส ทวมทํา ผญบ. 4 หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี

94 นาย วรรชิลากร เดชอุดม ผญบ. 3 หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี

95 นาย ธีรเกียรติ แกวใส ผญบ. 5 หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี


