
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 นาย ประดับ ไกรทอง ผญบ. 3 ดินอุดม ลําทับ กระบี่

2 นาย นิสรรญ จันทรนาลาว ผญบ. 3 หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบุรี

3 นาย ไสว มาตยาคุณ ผญบ. 7 ลําชี ฆองชัย กาฬสินธุ

4 นาย ธงชัย เงินแถม ผญบ. 9 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร

5 นาง พิกุล   ทันวงษา ผญบ. 5 หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน

6 นาย อรัญ นพรัตน ผญบ. 1 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

7 นาง โสภา รุงเรือง ผญบ. 9 โพลงอากาศ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

8 นาย ธงชัย สุขเจริญ ผญบ. 5 ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี

9 นาง พิศมัย  จิ๋วแหยม ผญบ. 3 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท

10 นาย เชาวฤทธ์ิ  ภิญโญทรัพย กํานัน 0 สามสวน บานแทน ชัยภูมิ

11 นาย ทศพล ศรียาภัย ผญบ. 6 ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร

12 นาย วทัญู  สุขสวัสดิ์ ผญบ. 9 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย

13 นาย มานิตย แสนสุวงศ ผญบ. 3 แมสาว แมอาย เชียงใหม

14 นาย สุรินทร ไชยทอง ผญบ. 1 หนองปรือ รัษฎา ตรัง

15 น.ส. ดารัตน กุลประกอบกิจ ผญบ. ๖ อาวใหญ เมืองตราด ตราด

16 นาย สมชาย  ขวัญเกิด ผญบ. 13 เชียงทอง วังเจา ตาก

17 นาง รําพึง ราชวิชา ผญบ. 4 เกาะหวาย ปากพลี นครนายก

18 น.ส. ชฎา ไมสน ผญบ. 7 บางกระทึก สามพราน นครปฐม

19 นาย วัฒนา ขวาวงษา ผญบ. 6 โพนทอง บานแพง นครพนม

20 นาง รัตนลักษณ คอนจัตุรัส ผญบ. 8 บอปลาทอง ปกธงชัย นครราชสีมา

21 นาย อนันต คลายพิมล ผญบ. 5 กะหรอ นบพิตํา นครศรีธรรมราช

22 นาย สุเทพ ทองแพ ผญบ. 6 เนินกวาว โกรกพระ นครสวรรค

23 นาย สมชาย กลัดแกว กํานัน 0 ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

24 นาย รอขือมิง วี ผญบ. 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส

25 นาง คมคาย พรหมปญญา ผญบ. 5 ปาคา ทาวังผา นาน

26 นาย วรวุฒิ ปฏิบุตร ผญบ. 12 โนนศลิา ปากคาด บึงกาฬ

27 นาย มงคล  พรมไชยา กํานัน 0 โคกมะมวง ปะคํา บุรีรัมย

28 นาย ธนณัฎฐ  ชาภักดี กํานัน 0 หูทํานบ ปะคํา บุรีรัมย

29 นาย เอกชัย บุญเกลี้ยง ผญบ. 6 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี

30 นาง จรัสแสง กปญชรานนท ผญบ. 8 ทับใต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
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31 นาง นิตยา โพธ์ิภักดีกูล ผญบ. 4 หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบุรี

32 นาย อาลียะ  นิแม กํานัน 9 ตะโละดือรามัน กะพอ ปตตานี

33 นาย พจนาจ เกษมสุข ผญบ. 1 โพธ์ิสามตน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

34 นาย ณรงค  บุญทา ผญบ. 1 ควร ปง พะเยา

35 นาย ประสม เรืองแกว ผญบ. 3 บางวัน ครุะบุรี พังงา

36 นาย อดุลย บุญแกว ผญบ. 1 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง

37 นาย ไพฑูรย มานอย ผญบ. 12 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร

38 นาง ทัศนีย เกตุยอด ผญบ. 3 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก

39 นาย ยุทธพงษ  พอเมือง ผญบ. 8 บานลาด บานลาด เพชรบุรี

40 นาย เจษฎา บุญมา ผญบ. 18 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ

41 นาย บัญชา พริบไหว ผญบ. 8 หวยไร เดนชัย แพร

42 นาง สมหมาย ทาบุตตะ ผญบ. 2 หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม

43 นาย มานิตย มหาวงค กํานัน 0 หนองสูงใต หนองสูง มุกดาหาร

44 นาย สุพจน ทอผาทอง ผญบ. 5 แมโถ แมลานอย แมฮองสอน

45 นาย พิชา นางาม ผญบ. 12 คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร

46 นาย กอซี เจะมิง ผญบ. 3 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา

47 นาย บุญศรี  กันสา ผญบ. 5 กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด

48 นาย ขวัญชัย ถวายหนา ผญบ. 6 น้ําจืด กระบุรี ระนอง

49 นาย มานพ สําราญรื่น ผญบ. 1 บานแลง เมืองระยอง ระยอง

50 น.ส. ธิดาวัลย  ศรีสุกไสย ผญบ. 0 วันดาว ปากทอ ราชบุรี

51 นาย จํารัส    เงินเมือง ผญบ. 8 หนองมะคา โคกเจริญ ลพบุรี

52 นาย นพดล จําป ผญบ. 8 แมปะ เถิน ลําปาง

53 นาย ธานนท บุตรจุมปา ผญบ. 8 ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ลําพูน

54 นาย วุฒิชัย    สาเดช ผญบ. 2 ทรัพยไพวัลย เอราวัณ เลย

55 นาย วินัย  แสงแกว ผญบ. 6 ทุงสวาง วังหิน ศรีสะเกษ

56 นาง พิศมัย สมสวัสดิ์ ผญบ. 2 บานโพน โพนนาแกว สกลนคร

57 นาง มยุรา ไสยะ ผญบ. 5 บางเขียด สิงหนคร สงขลา

58 นาย จักรพันธ  หีมปอง ผญบ. 1 ทุงหวา ทุงหวา สตูล

59 นาย สมาน ปนอยู ผญบ. 4 บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

60 นาย สมชาย แจงกระจาง ผญบ. 4 แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

61 นาย อดิเรก พึ่งสุนทร ผญบ. 5 ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

62 นาย พิชัย ไผโพธิ์ ผญบ. 8 ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว

63 นาย จิรเดช ปนแกว กํานัน 0 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี

64 นาย วิทยา เตาทอง ผญบ. 3 บางกระบือ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

65 นาย บุญสง หอมละออ ผญบ. 6 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย

66 นาย สายันต ลมุดเทศ ผญบ. 9 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
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67 นาย ทรงศกัดิ์  จันทรลําพู ผญบ. 1 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี

68 น.ส. ญาณิศา บุญโสม ผญบ. 4 ระเวียง โนนนารายณ สุรินทร

69 นาย ประดิษฐ  งามพงศ ผญบ. 2 กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย

70 นาย คํามวล  นามมี ผญบ. 4 นาดาน สุวรรณคหูา หนองบัวลําภู

71 นาย เปลี่ยน ใจตรอง ผญบ. 7 บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง

72 นาง อนงครักษ ดาละพันธ ผญบ. 10 พนา พนา อํานาจเจริญ

73 นาย บัวเรือง โสศรีภา ผญบ. 6 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี

74 นาย นิกร มวงกิติ ผญบ. 7 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ

75 นาย แดนชัย พันยา ผญบ. 10 เมืองการุง บานไร อุทัยธานี

76 นาย ประกิจ อาจสมัย ผญบ. 12 ไพบูลย น้ําขุน อุบลราชธานี


