
ที่ ตําแหนง หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 นาย แสงชัย เวลาดี ผญบ. 1 เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่

2 นาย ดํารงค สุวรรณอัมพร ผญบ. 4 ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

3 นาย สมพงษ  พลาศรี ผญบ. 3 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ

4 นาง สมคิด การพงษ ผญบ. 3 มวงนา ดอนจาน กาฬสินธุ

5 นาย ชํานาญ โพธิบัลลังค ผญบ. 7 หนองหลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร

6 นาย ไชยวรรณ  แกวสุโพธิ์ ผญบ. 9 ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน

7 นาย บุญมาก  เกลียวทอง ผญบ. 5 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน

8 นาย รมโพธิ์ ใจภักดี ผญบ. 3 เกาะขวาง เมอืงจันทบุรี จันทบุรี

9 นาย ชัยวัฒน  ฤทธาภรณ ผญบ. 4 สาวชะโงก บางคลา ฉะเชิงเทรา

10 นาย บุญชู กรุณา ผญบ. 2 บานเกา พานทอง ชลบุรี

11 นาย ศักดิ์ดา  พนาแสงทอง ผญบ. 8 วังหมัน วัดสิงห ชัยนาท

12 นาย พยุง  ปลื้มกมล ผญบ. 4 ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ

13 นาย สุกิต ปลื้มกมล ผญบ. 6 ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ

14 นาย อิสสระ ระลึกเย็น ผญบ. 10 ปากน้ํา เมอืงชุมพร ชุมพร

15 นาย ประเสริฐ วันดี ผญบ. 8 ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย

16 นาย ศักดิ์ชัย  ศรีผาวงค ผญบ. 10 ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย

17 นาย เรืองชัย อินทะจักร ผญบ. 13 แมสูน ฝาง เชียงใหม

18 นาย ภัทรพงษ อินตา ผญบ. 16 เวียง ฝาง เชียงใหม

19 นาย ฐากูร พรหมมี ผญบ. 1 เกาะเปยะ ยานตาขาว ตรัง

20 นาย ธนวัฒน ถนอมจิต ผญบ. ๗ หนองโสน เมืองตราด ตราด

21 นาย สิงห  โสภา ผญบ. 1 โมโกร อุมผาง ตาก

22 นาง จิราภรณ อยูเกิด ผญบ. 7 บึงศาล องครักษ นครนายก

23 นาย นิชฌาน ปญจกาญจนมณี ผญบ. 1 นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม

24 นาง ภูคํา วงคแกว ผญบ. 6 พระซอง นาแก นครพนม

25 นาง นาที สังคะรักษ กํานัน 0 ตูม ปกธงชัย นครราชสีมา

26 นาง เบญจพร ผังฉิมพลี ผญบ. 13 ตูม ปกธงชัย นครราชสีมา

27 นาง ณัฐยิา เชาวชะตา ผญบ. 1 ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช

28 นาง สายพิน สิงโหพล ผญบ. 5 ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช

29 นาย วินัย อบปน ผญบ. 1 ทางิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค

30 นาย อานนท เลิศรสนันทการ ผญบ. 15 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค
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31 น.ส. ประทุม นอยสังข ผญบ. 5 บางมวง บางใหญ นนทบุรี

32 นาย มาลือรัน แลแม ผญบ. 3 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส

33 นาย ภาส อาจหาญ ผญบ. 5 พระธาตุ เชียงกลาง นาน

34 นาย ทองแดง  วอหลา ผญบ. 4 คําแกว โซพิสัย บึงกาฬ

35 นาง คําพันธ สมฤทธิ์ กํานัน 0 หนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย

36 น.ส. ลัดดาวัล สุปด ผญบ. 4 หนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย

37 น.ส. นภาพร  แกวปรากาญจน ผญบ. 7 ทุงกระตาดพัฒนา หนองก่ี บุรีรัมย

38 นาย บรรเจิด ชูบุญ ผญบ. 4 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี

39 นาย มานะ ศรีสําราญ ผญบ. 5 ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

40 นาย สมพงษ ปกษี ผญบ. 8 บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

41 นาย มูฮัมมัดมุกตา  เงาะ ผญบ. 8 ปลองหอย กะพอ ปตตานี

42 นาง สมบัติ แสงหิ่งหอย ผญบ. 8 ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา

43 นาย เจริญ ละกําปน ผญบ. 12 กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา

44 นาย โดด สบบง ผญบ. 2 สบบง ภูซาง พะเยา

45 นาย บุญชัย แซเอียบ ผญบ. 2 เกาะพระทอง ครุะบุรี พังงา

46 นาย ศักดา ปาละกุล ผญบ. 4 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง

47 นาย สันติ ปญญา ผญบ. 6 วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร

48 น.ส. ปราณี ชนะบด ี ผญบ. 2 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

49 นาง ธนัชพร  วงศภา ผญบ. 3 โรงเข บานลาด เพชรบุรี

50 นาย โชติ อินทะโชโต ผญบ. 12 หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ

51 นาย สุชาติ นิมิตหมื่นไวย ผญบ. 13 หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ

52 นาย สถานิตย จันใจวงค ผญบ. 8 เวียงทอง สูงเมน แพร

53 นาย สุริยันต การะไส ผญบ. 14 หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม

54 นาย ดรุณ รัตนชุลี ผญบ. 1 กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม

55 นาย อเนก ประทุมลี ผญบ. 9 ชะโนดนอย ดงหลวง มกุดาหาร

56 นาย นคร เพียรประกอบกิจ ผญบ. 3 แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน

57 นาย ประชัน อินทรพิมม ผญบ. 8 ฟาหวน คอวัง ยโสธร

58 นาย บัฮสาน สะอง ผญบ. 2 เกะรอ รามัน ยะลา

59 นาง วัชราพร  กองศรี ผญบ. 13 ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด

60 นาย ทวี  โพธ์ิชัย ผญบ. 5 หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด

61 นาย สายชล เกิดจันทรทอง ผญบ. 5 น้ําจืด กระบุรี ระนอง

62 นาย สมบูรณ ปลื้มเกษร ผญบ. 6 ตะพง เมืองระยอง ระยอง

63 นาย เสนอ  พิศวิลัย ผญบ. 0 ดอนใหญ บางแพ ราชบุรี

64 นาย เกรียงไกร พรมไทย ผญบ. 7 สระโบสถ สระโบสถ ลพบุรี

65 นาย อนุชิต  ทองธรรมชาติ ผญบ. 2 แมพริก แมพริก ลําปาง
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66 นาย ศรชัย ใตตา ผญบ. 8 บานปวง ทุงหัวชาง ลําพูน

67 นาย ประทวน  ประหยัดทรัพย ผญบ. 16 เอราวัณ เอราวัณ เลย

68 นาย ชวย ใยโพธ์ิ ผญบ. 4 ผือใหญ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ

69 นาย บุญชวย ภูพาหลวง ผญบ. 9 ผือใหญ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ

70 นาย ประมง แสนเพียง ผญบ. 8 นาแกว โพนนาแกว สกลนคร

71 นาย คําเกิด ปุงคาํนอย ผญบ. 4 นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร

72 นาย สุพจน เพ็ชรคง ผญบ. 8 สํานักแตว สะเดา สงขลา

73 นาย ฮาหมาด  หมาดเตะ ผญบ. 5 สาคร ทาแพ สตูล

74 นาย อาคม หวางปญญา ผญบ. 8 บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ

75 นาง นาฎสุดา นอยกาญจนะ ผญบ. 7 บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม

76 นาย ธีรวุธ ทําทอง ผญบ. 1 ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

77 นาย สายยนต ลําเทียร ผญบ. 4 โคกปฆอง เมืองสระแกว สระแกว

78 นาย เสนอ เพลิศจันทึก ผญบ. 1 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี

79 นาย ทองทรัพย อําไพ ผญบ. 8 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี

80 นาย สมพงษ ลาขุมเหล็ก ผญบ. 6 หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทัย

81 นาย ธนฉัตร  ชื่นเอี่ยม ผญบ. 2 เขาดิน เดมิบางนางบวช สุพรรณบุรี

82 นาย ธรรมกร  ไสยสุคนธ ผญบ. 5 ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรธานี

83 นาย ภิญโย  รอดเจริญ ผญบ. 5 เขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี

84 นาย บุญจันทร  ทวีเลิศ ผญบ. 7 บานจารย สังขะ สุรินทร

85 นาย เหลี่ยม คําศรี ผญบ. 6 บานจารย สังขะ สุรินทร

86 นาย สัมพันธ  บัวจํานง ผญบ. 8 บานเดื่อ ทาบอ หนองคาย

87 นาย วิเดช ยอดดี ผญบ. 13 นาสี สุวรรณคหูา หนองบัวลําภู

88 นาย วิสุทธิ ธเนศวรานนท ผญบ. 3 ไผจําศิล วิเศษชัยชาญ อางทอง

89 นาย อรุณ วรวงค ผญบ. 6 กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

90 นาย คําแหง  บุญชวย ผญบ. 15 คอนสาย กูแกว อุดรธานี

91 นาย ทองคํา  หาญณรงค ผญบ. 1 คอนสาย กูแกว อุดรธานี

92 นาย ทวี  ชางตอ ผญบ. 3 ทามะเฟอง พิชัย อุตรดิตถ

93 นาย ไพโรจน พลอยศรี ผญบ. 10 ประดูยืน ลานสัก อุทัยธานี

94 นาย ไพฑูรย คาํมี ผญบ. 11 หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี

95 นาย มาวิน ประทีปทอง ผญบ. 2 หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี


