
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อาํเภอ จังหวัด

1 นาย วีระยุทธ หาญกลา ผญบ. 4 เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่

2 นาย กันตภณ พานแกว ผญบ. 3 บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี

3 นาย บัวสม ดีรักษา ผญบ. 2 คําสรางเที่ยง สามชัย กาฬสินธุ

4 นาย คําปน ทาบุเรศ ผญบ. 5 คําสรางเที่ยง สามชัย กาฬสินธุ

5 นาย ณัชพล รักชาติ ผญบ. 10 โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร

6 นาย สมหมาย ดีชื่น ผญบ. 13 หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน

7 นาย ไพร   ชิดนอก ผญบ. 5 ตะก่ัวปา หนองสองหอง ขอนแกน

8 น.ส. ภิญญดา ไทยสงค ผญบ. 6 บอเวฬุ ขลุง จันทบุรี

9 นาย สัญญา จันทกลัด ผญบ. 6 บางตลาด คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา

10 นาย ขจร ไวดี ผญบ. 2 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี

11 นาง นพร  เมืองนิล ผญบ. 10 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท

12 นาย ไพวัลย  ชํานาญกุล ผญบ. 3 หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ

13 นาย ฐิติพงษ เหิมขุนทด ผญบ. 5 ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ

14 นาย ทิวา ปานจันทร ผญบ. 2 เขาทะลุ สวี ชุมพร

15 นาย อาโต สุริยะประวรรตน กํานัน 0 แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย

16 นาย เปรม เพเมียะ ผญบ. 3 แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย

17 นาย ติ่ง มงคล ผญบ. 9 หางดง หางดง เชียงใหม

18 นาย นิกร คําปอ ผญบ. 8 หนองควาย หางดง เชียงใหม

19 นาย เนาวรัตน ชัยเพ็ชร ผญบ. 3 ชอง นาโยง ตรัง

20 นาย บัญชา เอกนิกร ผญบ. ๓ ดานชุมพล บอไร ตราด

21 นาย ชด อินตะใจ ผญบ. 11 ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก

22 น.ส. บุษบา ลิ้มเจริญ ผญบ. 6 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก

23 นาย ทองคํา แกนลออ ผญบ. 2 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

24 นาย สมคิด เทพสกุล ผญบ. 1 โคกสูง ปลาปาก นครพนม

25 นาย ชัยนุวัช หลวงพล ผญบ. 9 โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา

26 นาย มงคล มุงชอนกลาง ผญบ. 6 โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา

27 นาย สํามวล ประภาวดี กํานัน 0 บานชะอวด จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

28 นาย สุเมต เพชรใหญ ผญบ. 8 ทุงโพธ์ิ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

29 นาย สวัสดิ์ ครองสัตย ผญบ. 3 หวยรวม หนองบัว นครสวรรค

30 นาง พิญญา นวนสุม ผญบ. 12 ทุงทอง หนองบัว นครสวรรค

บัญชีรายชื่อ
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31 นาง วรรณี โกมลแกว ผญบ. 5 บางไผ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

32 นาง กูชายมะห แมแล ผญบ. 2 ละหาร ยิงอ นราธิวาส

33 นาย บุญยืน  สมภารวงค ผญบ. 5 จอมจันทร เวียงสา นาน

34 นาย มานะ  กองผาขาว ผญบ. 2 เหลาทอง โซพิสัย บึงกาฬ

35 นาย สหัส  นะพูนรัมย ผญบ. 8 เมืองไผ กระสัง บุรีรัมย

36 นาย สงัด  นิรัมย ผญบ. 7 ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย

37 นาย วิมล  อาญาเมือง ผญบ. 8 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย

38 น.ส. วาริน โพธิไทย ผญบ. 7 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

39 นาย สุวัฒน คิ้ววงศงาม ผญบ. 7 กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบครีีขันธ

40 นาง วิราวรรณ เกตุพูนทอง ผญบ. 10 โนนหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

41 นาย มัยเซอร  แวบากา ผญบ. 5 ปตูมุดี ยะรัง ปตตานี

42 นาย ประนอม สุพลา ผญบ. 2 หนองไมซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา

43 นาย ชูชีพ บุญนอม ผญบ. 9 หนองไมซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา

44 นาย มี  ฟองคํา ผญบ. 2 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา

45 นาย สมคิด คงแกว ผญบ. 4 โคกเจริญ ทับปุด พังงา

46 นาย อารมณ พุดปลอด ผญบ. 1 เกาะเตา ปาพะยอม พัทลุง

47 นาย ไพฑูรย อินเต ผญบ. 12 ทายทุง ทับคลอ พิจิตร

48 นาย จบ สิงหคํา ผญบ. 2 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก

49 นาง ชลธีรา รําออ ผญบ. 1 บานลาด บานลาด เพชรบุรี

50 นาย สุดใจ ชื่นชม ผญบ. 8 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ

51 นาย สมพร  บุญมา ผญบ. 9 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ

52 นาง รุงเรือง วงคษาพาน ผญบ. 2 แมปาก วังชิ้น แพร

53 นาย สุขี วรรณพฤติ ผญบ. 7 มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม

54 นาย บุญชวย ฉายาภักดี ผญบ. 3 หนองกุง แกดํา มหาสารคาม

55 นาย บรรยาย สมตน ผญบ. 8 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร

56 นาย ประสงค กรองใหดี ผญบ. 4 แมกี๊ ขุนยวม แมฮองสอน

57 นาย จิตติภูมิ จินนะคํา กํานัน 0 หองแซง เลิงนกทา ยโสธร

58 นาย การิง เยะ ผญบ. 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา

59 นาง กรรณิกา  ปะวะโก ผญบ. 7 หัวโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

60 น.ส. อัญชลี  ทองหนองบัว ผญบ. 3 หัวโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

61 นาย เฉลิมพงษ คําเพ็ง กํานัน 0 น้ําจืด กระบุรี ระนอง

62 นาย สมนึก แยมกลิ่น ผญบ. 7 ตะพง เมืองระยอง ระยอง

63 นาย ขวัญมงคล เบานวม ผญบ. 0 บานเลือก โพธาราม ราชบุรี

64 นาย ถาวร นามกุล ผญบ. 5 บานทราย บานหมี่ ลพบุรี

65 นาย สุทธิพง  อังกูรเดช ผญบ. 5 รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
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66 นาย เชาว ศรีนวลใหญ ผญบ. 5 เหลายาว บานโฮง ลําพูน

67 นาง กัญญารัตน พาลลอง กํานัน 0 นาดวง นาดวง เลย

68 นาย ประหยัด  สามสี ผญบ. 2 เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ

69 นาย ศิริศักดิ์ แมนทอง ผญบ. 6 เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ

70 น.ส. สวาด คาํภา ผญบ. 2 คําตากลา คําตากลา สกลนคร

71 นาง รุจิรา อินทรสิทธิ์ ผญบ. 16 คําตากลา คําตากลา สกลนคร

72 นาย วีระศักดิ์ เพชรรัตน ผญบ. 2 ระวะ ระโนด สงขลา

73 นาย ดลละ โดงกูล ผญบ. 6 แป-ระ ทาแพ สตูล

74 นาย ไพรัตน วุฒิพงษ ผญบ. 5 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

75 นาย ชูชีพ สาริบุตร ผญบ. 11 บานปรก เมอืงสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

76 นาย ประสงค คงมั่น ผญบ. 11 ยกกระบัตร บานแพว สมุทรสาคร

77 นาย ประยูร แนนอน ผญบ. 7 ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว

78 นาย เทียม ปนทอง ผู[หญบาน 10 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี

79 นาย ศิริชัย ปานกล่ํา ผญบ. 3 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี

80 นาย วิชาญ วงศจันทรมณี ผญบ. 8 ไทยชนะศึก ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

81 นาย สําลิตร  นกเล็ก ผญบ. 3 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

82 นาง พรเพ็ญ  อภินันทชาติ ผญบ. 5 อรัญคามวารี เคยีนซา สุราษฎรธานี

83 นาง กาญจนา อินทรสมบัติ ผญบ. 4 ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

84 นาย วิสิทธิ์  ศรีนอย ผญบ. 5 กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร

85 นาย ฤกษชัย ดีออม ผญบ. 8 กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร

86 นาย ไมตรี บทมาตย ผญบ. 9 พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย

87 นาย สุริยันต  ปลัดศรี ผญบ. 8 กุดผึ้ง สุวรรณคหูา หนองบัวลําภู

88 นาง กรรณิกา ยิ่งมานะ ผญบ. 1 โผงเผง ปาโมก อางทอง

89 นาง สุภาพร ทองหอ ผญบ. 7 นาปาแซง ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ

90 นาย อนันต  บุญประดับ ผญบ. 9 คอนสาย กูแกว อุดรธานี

91 นาง แสงเดือน  เบิกบานดี ผญบ. 12 คอนสาย กูแกว อุดรธานี

92 นาย อนงค พัดแกว กํานัน 0 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ

93 นาย สุวัชชัย วงฉยา ผญบ. 10 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี

94 นาย มนัส พิศพงศ ผญบ. 4 บุงมะแลง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี

95 นาย พงศกัดิ์ แนนดี ผญบ. 8 สวาง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี


