
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อาํเภอ จังหวัด

1 นาย อัศวเดช ศรีงาม ผญบ. 1 คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่

2 นาย วิเชียร แยมอาษา ผญบ. 2 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี

3 นาย บุญเสริม ภูไสว ผญบ. 3 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ

4 นาย สมศักดิ์ อนุสรณ ผญบ. 13 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ

5 นาย สมชาย ปานอุทัย ผญบ. 7 นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

6 นาย ธนบดี   ธนไพศาลวานิจ ผญบ. 2 นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน

7 นาย เทียนทอง  หัดโนนตุน ผญบ. 12 คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน

8 นาย ฉงน ฉัตรเงนิ ผญบ. 4 ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

9 นาย สาธิต บุญชวย ผญบ. 5 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

10 นาง จํานงค เนื่องจํานงค ผญบ. 7 หนองรี เมอืงชลบุรี ชลบุรี

11 นาย กอบชัย เนตรวิจิตร ผญบ. 1 วังไกเถ่ือน หันคา ชัยนาท

12 นาง ประกาศ ดาวศรี ผญบ. 6 บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

13 นาง ชยพันธ กองออน ผญบ. 11 บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

14 นาย ธนวัฒน แจมแจง กํานัน 0 ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร

15 นาย ผล      รสโสดา ผญบ. 12 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย

16 นาย มนตรี  วะลัยสุข ผญบ. 14 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย

17 นาย เลเหม ศลิปมติรภาพ ผญบ. 2 แจมหลวง กัลยาณิวัฒา เชียงใหม

18 นาย สุธวัฒน อนันตไพสิฐ ผญบ. 5 แจมหลวง กัลยาณิวัฒา เชียงใหม

19 นาย สมบุญ บุญทอง ผญบ. 2 หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง

20 น.ส. เยาวภา ภูมิมาโนช ผญบ. ๑ นํ้าเชี่ยว แหลมงอบ ตราด

21 นาย สมบัติ  ทิมอวม ผญบ. 7 สามเงา สามเงา ตาก

22 นาย ปณฑณัฐ กาลิก ผญบ. 2 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก

23 นาย เจตนิธิ คงสบาย ผญบ. 16 ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม

24 นาย วุฒิชัย สิทธิยา ผญบ. 1 โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม

25 นาย ประเสริฐ  ซุมพิมาย ผญบ. 9 ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา

26 นาย ชาญชัย  ทาซาย ผญบ. 3 โนนตมู ชุมพวง นครราชสีมา

27 นาย กฤษกร แสงเงิน กํานัน 0 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช

28 นาย สมเกียรติ รัตนบุรี กํานัน 0 บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช

29 นาง สายฝน วงษมั่น ผญบ. 8 โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค

30 น.ส. ทัศนีย เกตุปาน ผญบ. 9 โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค
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31 นาย จํารัส กาญจนสุขสกุล ผญบ. 4 บางใหญ บางใหญ นนทบุรี

32 นาย สิงหทอง เมืองพิล ผญบ. 6 มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส

33 นาย สมศักดิ์  สายอุทธา กํานัน 0 บอสวก เมืองนาน นาน

34 นาย บุญหลาย  คณะวาป ผญบ. 11 หนองหัวชาง พรเจริญ บึงกาฬ

35 นาย วุฒินันท  ยินดีชาติ กํานัน 0 หนองโดน ลําปลายมาศ บุรีรัมย

36 นาย วิลัย  อุดรทะนัง กํานัน 0 เมืองแฝก ลําปลายมาศ บุรีรัมย

37 นาย เจิม พิทักษสงค ผญบ. 6 ผไทรินทร ลําปลายมาศ บุรีรัมย

38 นาย ณัฐวุฒิ ปานเฟอง ผญบ. 1 ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

39 นาย บันเทิง วงษสมัย ผญบ. 11 รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

40 นาย มงคล ทักวงศรี ผญบ. 3 นาดี นาดี ปราจีนบุรี

41 นาย อิบรอเฮม  ยูซง กํานัน 2 บางเกา สายบุรี ปตตานี

42 นาย ณัฐพล จุติวารี ผญบ. 1 ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา

43 นาย ยงยุทธ ประสิทธ์ิสม ผญบ. 9 ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา

44 นาย สกล  ใจหนัก ผญบ. 1 เจดียคํา เชียงคํา พะเยา

45 นาย สํารวม สมัครกิจ ผญบ. 2 บางเหรียง ทับปุด พังงา

46 นาย อรุณ  แสงเดือน ผญบ. 8 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง

47 นาย พนัสศกัดิ์ บุญกันชูวงศ ผญบ. 5 บางไผ บางมูลนาก พิจิตร

48 นาย วิทยา เสนานุช ผญบ. 11 ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก

49 นาย สมพร  เลิศอาวาส ผญบ. 5 หนองกะปุ บานลาด เพชรบุรี

50 นาย ทองสุข ขวัญแหวน ผญบ. 17 วังหิน วังโปง เพชรบูรณ

51 นาย สุพจน ศรีมณฑล ผญบ. 3 วังหิน วังโปง เพชรบูรณ

52 นาย ประสิทธิ์ สุปนะ ผญบ. 2 แมคํามี เมืองแพร แพร

53 นาย ประเสริฐ บุไธสง ผญบ. 5 บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม

54 นาย ประสพ ปดตังนาโพธ์ิ ผญบ. 1 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม

55 น.ส. กัลยรัตน ทวีโคตร ผญบ. 6 บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร

56 นาย อดุลย สิงขรอุทิศ ผญบ. 8 แมโถ แมลานอย แมฮองสอน

57 นาย คําพูล กาศักดิ์ ผญบ. 2 เหลานอย คําเขื่อนแกว ยโสธร

58 นาย มะรอบี ดือราแม็ง ผญบ. 8 แมหวาด ธารโต ยะลา

59 นาย พงศกร  วงษา ผญบ. 10 มะอึ ธวัชบุรี รอยเอ็ด

60 นาย สมชาติ  ชุมพล ผญบ. 5 บึงนคร ธวัชบุรี รอยเอ็ด

61 นาย สุรินทร  สังขสี ผญบ. 4 บางหิน กะเปอร ระนอง

62 นาย สมชาย  พวงมาลี ผญบ. 6 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง

63 น.ส. วรีพร  คําขวัญ ผญบ. 0 บานบึง บานคา ราชบุรี

64 นาย สํารวย  งามขํา ผญบ. 3 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี

65 นาย ณัฐกร สุภากาวี ผญบ. 7 วังพราว เกาะคา ลําปาง
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66 นาย ชาติ บุญเปง ผญบ. 11 ทาสบเสา แมทา ลําพูน

67 นาย คําไหล    เนตรแสงศรี ผญบ. 2 แสงภา นาแหว เลย

68 นาย ศุภฤกษฤทธ์ิ มังษะชาติ ผญบ. 8 ผักไหม หวยทับทัน ศรีสะเกษ

69 นาย สิทธิโชค  พงษวัน ผญบ. 17 ผักไหม หวยทับทัน ศรีสะเกษ

70 นาย สุพจน พุทธานุ ผญบ. 6 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร

71 นาย ชนะชัย แกวคําสอน ผญบ. 5 คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร

72 นาย เจะยอ  บาเหม ผญบ. 9 คู จะนะ สงขลา

73 นาย อาสีด  เทศอาเส็น ผญบ. 9 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล

74 นาย ธนสัน วสันต กํานัน 0 แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

75 นาย สนั่น เสือรัก ผญบ. 4 คลองโคน เมอืงสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

76 นาย อํานาจ อวมกระทุม ผญบ. 6 คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร

77 นาง ดอกออ เหลาคํา ผญบ. 3 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแกว

78 นาย อัฆเดช ทรัพยสมบัติ ผญบ. 2 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี

79 นาย ไพรเวช มวงไหม ผญบ. 3 ตนโพธ์ิ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

80 นาย อนุสิทธ์ิ ประดิษฐทอง ผญบ. 2 แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

81 นาย สุจินต  เอมสมบูรณ กํานัน 0 ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบุรี

82 นาย อดิสรณ  ศรีวิเศษ ผญบ. 1 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎรธานี

83 นาย คนองเดช  บัวชื่น ผญบ. 4 บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

84 นาย กรกฏ เกสร ผญบ. 9 เบิด รัตนบุรี สุรินทร

85 นาย เฉลิมชัย  ลาเสิศ ผญบ. 2 ยางสวาง รัตนบุรี สุรินทร

86 นาย อํานวย ขวัญเนตร ผญบ. 11 บานโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย

87 น.ส. วชิรา ถาโคตรจันทร ผญบ. 12 ดานชาง นากลาง หนองบัวลําภู

88 นาย โกศล  งามขํา ผญบ. 4 โพธ์ิมวงพันธ สามโก อางทอง

89 นาย ยุทธนา บัวศรี ผญบ. 11 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ

90 นาง พิสมัย  พิลาหลวง ผญบ. 15 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี

91 นาย สมร  วจีปะสี ผญบ. 2 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี

92 นาย บุญชวย เสวกระโทก ผญบ. 3 ขอยสูง ตรอน อุตรดิตถ

93 นาย ลูกจันทร ศรีสุวรรณ ผญบ. 1 หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี

94 นาย สตรี  สุขเจริญ ผญบ. 5 โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี

95 นาย วิจารณ สายบุญสา ผญบ. 1 หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี


