
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อาํเภอ จังหวัด

1 นาย ศักดิ์ดา  อาจเสริม ผญบ. 2 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

2 นาย ยงยุทธ เปรมวัฒนทรัพย ผญบ. 2 หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

3 นาย บุญมา ธาตุแสง ผญบ. 5 สําราญใต สามชัย กาฬสินธุ

4 นาย สัมพันธ ศรีสุลัย ผญบ. 20 สําราญใต สามชัย กาฬสินธุ

5 นาย อภิรัตน รักศรี ผญบ. 11 นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

6 นาย ประดิษฐ  มงคล ผญบ. 4 ขามปอม เปอยนอย ขอนแกน

7 นาย ไพศาล  โพธิราช ผญบ. 3 สระแกว เปอยนอย ขอนแกน

8 นาง นฤมล ดอยล ผญบ. 2 คลองขุด ทาใหม จันทบุรี

9 นาย ประพาส  ไมตรีจิต ผญบ. 8 ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา

10 นาย อาคม ตันหยงมัด ผญบ. 1 ทาเทววงษ เกาะสีชัง ชลบุรี

11 นาย เนตร  สมหวัง ผญบ. 11 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท

12 นาย เกิดศกัดิ์  ทวีชีพ ผญบ. 8 โคกมั่งงอย คอนสวรรค ชัยภูมิ

13 นาย ภูวเนศ ทวีทรัพย ผญบ. 12 โคกมั่งงอย คอนสวรรค ชัยภูมิ

14 นาย ศักดิ์นันท กาญจนสวัสดิ์ ผญบ. 8 พอแดง หลังสวน ชุมพร

15 นาย สมศักดิ์  สิทธิขันแกว ผญบ. 6 แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย

16 นาย อุดม     สิงหสุข ผญบ. 7 แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย

17 นาย อดุลย จุมปาทอง ผญบ. 5 แมสอย จอมทอง เชียงใหม

18 นาย จํารัส จุมปาทอง ผญบ. 11 แมสอย จอมทอง เชียงใหม

19 นาย วีระวัฒน ศรีจันทรทอง ผญบ. 4 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

20 นาง ณพัชรา รัตนวาร ผญบ. ๓ ชําราก เมืองตราด ตราด

21 นาย กิตตชิัย ย้ิมยวน ผญบ. 5 หนองบัวใต เมืองตาก ตาก

22 นาย พงษจิปพัฒน  เทียนประสาท ผญบ. 2 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก

23 นาย สังวาล ทิพยวัน ผญบ. 8 บางปลา บางเลน นครปฐม

24 นาย สวาท โคตะบิน ผญบ. 5 โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม

25 นาย บุญจาก หมั่นการนา กํานัน 0 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา

26 นาย เดนชัย กลั่นเพชรพะเนาว ผญบ. 1 ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา

27 นาย ราชิต ราชประดิษฐ ผญบ. 3 กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

28 นาย เทิดศกัดิ์ ไชยโย ผญบ. 7 นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช

29 นาย มนัส เรืองสวัสดิ์ ผญบ. 5 สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรค

30 นาย ไพโรจน ทินสกุล ผญบ. 5 พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรค

บัญชีรายชื่อ
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31 นาย วสันต รักทะเล ผญบ. 3 ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

32 นาย สุกฤษฎ คงขวัญ ผญบ. 4 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส

33 นาย ลวน  จอมพันธ ผญบ. 9 พงษ สันติสุข นาน

34 นาย แสวง คําสมาน ผญบ. 10 หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ

35 นาย จันดี  โคกสีนอก ผญบ. 4 ไทยสามัคคี หนองหงส บุรีรัมย

36 นาย สมจิตร  สาโรจน ผญบ. 6 ไทยสามัคคี หนองหงส บุรีรัมย

37 นาย ทองอินทร  เห็มเงิน ผญบ. 3 สระแกว หนองหงส บุรีรัมย

38 นาง ลํายอง ปาลิกพัฒน ผญบ. 12 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี

39 นาย สมนึก พรมเนตร ผญบ. 2 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ

40 นาย สมพงษ สิมศรี ผญบ. 9 บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี

41 นาย มูฮัมหมัดสุกรี  เจะยอ ผญบ. 3 ตันหยงลุโละ เมืองปตตานี ปตตานี

42 นาย สมคิด ประสงคศรี ผญบ. 1 บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา

43 นาย สวัสดิ์  สัญญะวิรี ผญบ. 2 บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา

44 นาย เพ่ิม  ไชยลังกา ผญบ. 12 ปง ปง พะเยา

45 นาย วีระศักดิ์ สินสัจธรรม ผญบ. 5 แมนางขาว คุระบุรี พังงา

46 นาย ณรงค  ชูแสง ผญบ. 11 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง

47 นาย ประจักษ เจริญพร ผญบ. 1 ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร

48 นาง ดอกไม สิงหปอง ผญบ. 9 ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก

49 นาย จรัฐ       วองไว ผญบ. 4 วังจันทร แกงกระจาน เพชรบุรี

50 นาย อุดม จูนารถ ผญบ. 26 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

51 นาย จันเพ็ง ปานอน ผญบ. 7 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

52 นาย บุญเลื่อน บุญสิทธ์ิ ผญบ. 7 หวยหมาย สอง แพร

53 นาย สมเดช สีทน ผญบ. 8 หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม

54 นาย เมธี อาษาทํา ผญบ. 13 หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม

55 นาย ไพจิต นอยทรง ผญบ. 4 โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร

56 นาย สมเพชร กงลอเงิน ผญบ. 5 แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน

57 นาย อนุชา บุญปก ผญบ. 7 นาสะไมย เมืองยโสธร ยโสธร

58 นาย มุสตอฟา หิเล ผญบ. 1 ปะแต ยะหา ยะลา

59 นาย จันทา  ผิวใส ผญบ. 2 สาวแห หนองฮี รอยเอ็ด

60 นาย สุธรรม  หนันสวาสด ผญบ. 7 สาวแห หนองฮี รอยเอ็ด

61 นาย นพรัตน ทองเพชร ผญบ. 8 น้ําจืด กระบุรี ระนอง

62 นาย มงคล จันทรประทุม ผญบ. 6 หนองไร ปลวกแดง ระยอง

63 นาย กิจสนัย ใจเสือกุล ผญบ. 0 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี

64 นาย บุญนาค ฮวบขุนทด ผญบ. 5 ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบุรี

65 นาง กันตนา  บัลลังก ผญบ. 4 แมมอก เถิน ลําปาง
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66 นาย รังสันติ์ ปนชัย ผญบ. 12 บานธิ บานธิ ลําพูน

67 นาย วายุภักษ  คําตื้อ ผญบ. 15 ปวนพุ หนองหิน เลย

68 นาย วิลัย  โยธี ผญบ. 3 พรหมสวัสดิ์ พยุห ศรีสะเกษ

69 นาย พงษ  อินธิเดช ผญบ. 13 ตําแย พยุห ศรีสะเกษ

70 นาย ประเสริฐ จันทรขาว ผญบ. 3 บงใต สวางแดนดิน สกลนคร

71 นาย บุญมา คําหารพล ผญบ. 8 บงใต สวางแดนดิน สกลนคร

72 นาย วัลลภ  รัตนะเพ็ง ผญบ. 1 ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา

73 นาย ประพันธ ยุลสา ผญบ. 9 นาทอน ทุงหวา สตูล

74 นาย สุรสิงห บานแยม ผญบ. 3 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

75 นาย โชติ จุยมณี ผญบ. 5 จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม

76 นาง สมฤดี ดิษแพ กํานัน 0 นาโคก เมืองสมทุรสาคร สมุทรสาคร

77 นาย รุง ยงยุทธ ผญบ. 3 ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว

78 นาง สุพิศ สุขสวัสดิ์ ผญบ. 14 หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

79 นาย สมโชค บุญสวาง ผญบ. 6 โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหบุรี

80 นาง บังเอิญ ชัยวิเศษ ผญบ. 9 เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย

81 นาย ศิริชัย    สุขเกษม ผญบ. 4 โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

82 นาย เสกสรรค  ไทยเสน ผญบ. 6 น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรธานี

83 นาย ฉัตรชัย  อักษรสม ผญบ. 6 สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรธานี

84 นาย จตุรงค  ตรงใจ ผญบ. 7 นาบัว เมืองสุรินทร สุรินทร

85 นาย สยาม  แกวแลว ผญบ. 4 แสลงพันธ เมืองสุรินทร สุรินทร

86 นาย ดาวเรือง เสาธง ผญบ. 6 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย

87 นาย บุญจันทร  ตามจันทร ผญบ. 6 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

88 นาง จํานงค ฉัตรทอง ผญบ. 1 วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง

89 นาย อนัน อกอุน ผญบ. 13 ดงบัง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

90 นาง วิไลรัตน  วงสมสี ผญบ. 5 บานเชียง หนองหาน อุดรธานี

91 นาง พิลักษณ แสนธิพายัพ ผญบ. 9 หนองไผ หนองหาน อุดรธานี

92 นาย วิจิตร อินทรจันทร ผญบ. 3 รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถ

93 นาย วิทวัส เจนทัน กํานัน 0 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

94 นาย โบ อุดมคํา ผญบ. 1 ไพบูลย น้ําขุน อุบลราชธานี

95 นาย สมศักดิ์ มุงงาม ผญบ. 15 ไพบูลย น้ําขุน อุบลราชธานี


