
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 นาย สวาส แข็งแรง ผญบ. 1 เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่

2 นาย กฤตภาส สะอาดเอี่ยม ผญบ. 4 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 นาย ประเสริฐศรี คณุปญญา ผญบ. 14 บอแกว นาคู กาฬสินธุ

4 นาย ฉัตรชัย นรภาร ผญบ. 6 ภูแลนชาง นาคู กาฬสินธุ

5 นาย เชาว แถมพร ผญบ. 8 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

6 นาย สุขสันต โพดา ผญบ. 7 สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน

7 นาย สานิต  ใจตาง กํานัน 7 โคกสงา พล ขอนแกน

8 นาย เจริญสุข  พลอาจ ผญบ. 8 อางครีี มะขาม จันทบุรี

9 นาย มนตรี กิมะพันธ กํานัน 0 ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

10 นาย อัครพล แสงศรี ผญบ. 6 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

11 นาย นุกูล  ปนแกว ผญบ. 1 ทาฉนวน มโนรมย ชัยนาท

12 นาง สิริกร  จันสมุทร ผญบ. 10 ทาใหญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ

13 นาง ระพีพรรณ  พันธุโยศรี ผญบ. 4 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

14 นาย ประสงค แสงศึก ผญบ. 1 ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร

15 นาง วิไล  กาบแกว ผญบ. 6 ปากอดํา แมลาว เชียงราย

16 นาย สมชาย  สมณีย ผญบ. 8 จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย

17 นาย วิลาศ ศรีบุญปวน ผญบ. 2 สันกลาง สันปาตอง เชียงใหม

18 นาย ประสงค ยอดเรือน ผญบ. 1 ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม

19 นาย กฤษณะรัตน รักหวง ผญบ. 5 ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

20 นาย ณรงค มีใหม ผญบ. ๖ เขาสมิง เขาสมงิ ตราด

21 นาย วสันต ฤทัยหวนพนา ผญบ. 4 ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก

22 นาย วันชัย สุขสวัสดิ์ ผญบ. 5 บางออ บานนา นครนายก

23 นาย โอภาส ศรีอินจันทร ผญบ. 0 หวยดวน ดอนตูม นครปฐม

24 นาย สุทิศ สังชาดี ผญบ. 2 หนองสังข นาแก นครพนม

25 นาย พรมเมษ คลังชํานาญ ผญบ. 3 บานวัง โนนไทย นครราชสีมา

26 นาย ครรชิต ฟอนโคกสูง ผญบ. 8 ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา

27 นาง สุพรทิพย จินนุพงศ ผญบ. 5 สามตําบล จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

28 นาย สมพิศ เรศประดิษฐ ผญบ. 1 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช

29 นาย พยุง ชาชาติ ผญบ. 2 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค นครสวรรค

30 นาย กองภพ ถาวร ผญบ. 13 วัดไทร เมืองนครสวรรค นครสวรรค
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31 นาย ฉลอง แสงจ่ัน ผญบ. 5 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

32 นาย สักริ ตาเยะ ผญบ. 6 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส

33 นาย ประวิทย แขนงาม ผญบ. 2 ยอด สองแคว นาน

34 นาย สุรศักดิ์  ศรปราบ ผญบ. 12 โซ โซพิสัย บึงกาฬ

35 นาย สมหมาย  กัวศิริกุล ผญบ. 3 พรสําราญ คเูมือง บุรีรัมย

36 นาย เย็น  กุลสิงห ผญบ. 7 ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย

37 นาย ไกรพล  สืบสําราญ ผญบ. 11 ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย

38 นาน ประเสริฐ ลายเงนิ ผญบ. 1 คลองหา คลองหลวง ปทุมธานี

39 นาย สิทธิศักดิ์  นอยผลเพชร กํานัน 0 สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

40 นาย ประสาท วักจันทร ผญบ. 3 บอทอง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

41 นาง สุกัญญา   บุญสนิท ผญบ. 2 ดอนรัก ดอนรัก ปตตานี

42 นาง อรพรรณ เพ็ชรราม ผญบ. 4 เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

43 นาย ชัชวาลย ลาภหนุน ผญบ. 5 เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

44 นาย สนั่น  สายเครือวงษ ผญบ. 6 บานเหลา แมใจ พะเยา

45 นาย สราวุฒิ ประสงคผล ผญบ. 1 บอแสน ทับปุด พังงา

46 นาย ประจวบ ขุนพรมเภสรา ผญบ. 10 ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง

47 นาย ยงยุทธ นิ่มปาน ผญบ. 1 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร

48 นาง คําพร แกวเกษศรี ผญบ. 7 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก

49 นาย ณรงศักดิ์  แชมชอย ผญบ. 3 บานลาด บานลาด เพชรบุรี

50 นาย วิกรานต ลิ้มพานิชยเจริญ ผญบ. 4 ทาขาม ชนแดน เพชรบูรณ

51 นาย คมสันต อินดคีาํ ผญบ. 10 บานโภชน หนองไผ เพชรบูรณ

52 นาง นงคราน สนแกว ผญบ. 1 หวยออ ลอง แพร

53 น.ส. ฐิติรัตน ศรีภูโรจน ผญบ. 7 หนองกุง แกดํา มหาสารคาม

54 นาง อําพร ยิ้มแยม ผญบ. 5 โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม

55 นาย ยุทธศิลป โคสาราช ผญบ. 3 ชะโนดนอย ดงหลวง มุกดาหาร

56 นาย ประเสริฐ ยี่ปา ผญบ. 9 แมนาเติง ปาย แมฮองสอน

57 นาย อดุลย สีมันตะ ผญบ. 5 ไผ ทรายมูล ยโสธร

58 นาย นายอดิศกัดิ์ ยานยา ผญบ. 1 อัยเยอรเวง เบตง ยะลา

59 นาย พูลทรัพย  ตะนอย ผญบ. 8 หนองตาไก โพธิ์ชัย รอยเอ็ด

60 นาย บุญตรี  พูลสวัสดิ์ ผญบ. 16 ขามเปย โพธิ์ชัย รอยเอ็ด

61 นาง สนธยา สืบเหตุ ผญบ. 1 กําพวน สุขสําราญ ระนอง

62 นาย ถวิล แสงกระจาง ผญบ. 1 ตะพง เมืองระยอง ระยอง

63 นาย จรัญ  กานตฉลองชัย ผญบ. 0 ศรีสุราษฎร ดาํเนินสะดวก ราชบุรี

64 นาย สําเร็จ สังขวิเศษ ผญบ. 4 ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี

65 นาย อิทธิกร กายกอง ผญบ. 2 วังแกว วังเหนือ ลําปาง
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66 นาย พิสิษฐ ไชยวงศษา ผญบ. 10 เหลายาว บานโฮง ลําพูน

67 นาย ประสิทธิ์   ขันทะสิทธ์ิ ผญบ. 2 นาดวง นาดวง เลย

68 นาย ทองสาย  ก่ิงแกว ผญบ. 13 หนองหวา เบญจลักษ ศรีสะเกษ

69 นาย เรียน  หมื่นสุข ผญบ. 14 หนองหวา เบญจลักษ ศรีสะเกษ

70 นาย ผิวพรรณ พวงเงิน กํานัน 0 หนองบัวสิม คําตากลา สกลนคร

71 นาย สังขพงศ นพแกว ผญบ. 1 หนองบัวสิม คําตากลา สกลนคร

72 นาง สุดา  คงศรี ผญบ. 6 ระวะ ระโนด สงขลา

73 นาย สําราญ อาดตันตรา ผญบ. 2 ทาแพ ทาแพ สตูล

74 นาย สุเทพ  พรเจริญ ผญบ. 10 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

75 นาย พัชรพงษ ไมทยวารีศรี ผญบ. 1 บานปราโมทย บางคนที สมุทรสงคราม

76 นาย ไพโรจน สุวรรณพางกูร ผญบ. 9 โรงเข บานแพว สมทุรสาคร

77 นาย ไพรัตน ฉิมมากูร ผญบ. 10 ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว

78 นาง บุญสิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผญบ. 6 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี

79 น.ส. กิตติกานท ชื่นกลิ่น ผญบ. 1 บานจา บางระจัน สิงหบุรี

80 นาย ดํารงคศักดิ์ คงเดช ผญบ. 10 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย

81 นาย ธีรพงษ  บุญประเสริฐ ผญบ. 10 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

82 นาย จารึก  ทรงแกว ผญบ. 5 นาใต บานนาเดิม สุราษฎรธานี

83 นาย ภานุมาศ เพชรสองเมือง ผญบ. 3 พังกาญจน พนม สุราษฎรธานี

84 นาย บุญเที่ยง  สุทธิสน ผญบ. 1 นารุง ศีขรภูมิ สุรินทร

85 นาย วิโรน  จันทรคืน ผญบ. 20 จารพัต ศขีรภูมิ สุรินทร

86 นาย สมพงศ พรมสิงห ผญบ. 9 สระใคร สระใคร หนองคาย

87 นาย วาสนา ชัยภูมี ผญบ. 12 บานโคก สุวรรณคหูา หนองบัวลําภู

88 นาย สมคิด จันทราภิรมย ผญบ. 3 บางเจาฉา โพธิ์ทอง อางทอง

89 นาย สมพงษ สอนบุตร ผญบ. 4 ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

90 นาย ภิรมยชัย  เบิกบานดี ผญบ. 11 คอนสาย กูแกว อุดรธานี

91 นาย คมจิตร สรวงสิริ ผญบ. 3 คอนสาย กูแกว อุดรธานี

92 นาง ฐิติรัตน แกวทอด ผญบ. 2 แสนตอ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

93 น.ส. จารุวรรณ ชัยงาม ผญบ. 1 สุขฤทัย หวยคต อุทัยธานี

94 นาง อิสราภรณ บุญทศ ผญบ. 6 แกงโดม สวางวีระวงศ อุบลราชธานี

95 นาย ปรีชา บุญจิม ผญบ. 8 โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี


