
ที่ ตําแหนง หมูที่ ตําบล อาํเภอ จังหวัด

1 นาย องอาจ เหมาะกิจ ผญบ. 3 คลองเขมา เหนือคลอง กระบี่

2 นาง น้ําวุน ผลศริิ ผญบ. 5 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี

3 นาย สังคม จิตจง กํานัน 0 นาคู นาคู กาฬสินธุ

4 นาย บุญเสริม เนินสุด ผญบ. 4 โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ

5 นาย สวิก ฟองธิวงศ ผญบ. 16 คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร

6 นาง เสาวนีย  พรรณราศิริ ผญบ. 16 ละหานนา แวงนอย ขอนแกน

7 นาย สมสวน กรวดนอก ผญบ. 4 หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน

8 นาย สุนิย  กองทอง ผญบ. 10 หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี

9 นาย เมธี บุญชวย ผญบ. 4 สนามจันทร บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

10 นาย ศักดิ์ศรี ดษิฐคลอย ผญบ. 4 คลองตําหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี

11 นาย มานัส  มวงเกิด ผญบ. 5 เดนใหญ หันคา ชัยนาท

12 นาย ชล ทานประสิทธิ์ ผญบ. 4 บานตาล บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

13 นาย บุญเลิศ ภิรมยขวัญ ผญบ. 5 บานตาล บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

14 นาย นิรัตน ดําคํา ผญบ. 2 สองพี่นอง ทาแซะ ชุมพร

15 นาย มิตร   ขัดคาํกอง ผญบ. 13 ปาตึง แมจัน เชียงราย

16 นาย เกรียงไกร ฉางขาวคํา ผญบ. 2 จันจวา แมจัน เชียงราย

17 นาย อินสอน เดชะภิรมยพร ผญบ. 8 สันทราย พราว เชียงใหม

18 นาย บุญยง แสนใจ ผญบ. 15 สันทราย พราว เชียงใหม

19 นาย ชุมพล ตรงมาตัง ผญบ. 7 ไมฝาด สิเกา ตรัง

20 นาย ขจร แดงนาวงษ ผญบ. ๔ ประณีต เขาสมิง ตราด

21 นาย สุรชัย ฉิมสุด ผญบ. 3 ทองฟา บานตาก ตาก

22 นาย บุญชวย เย็นสบาย ผญบ. 4 ศรีกะอาง บานนา นครนายก

23 นาย ปภพ หอมระเหย กํานัน 0 สนามจันทร เมอืงนครปฐม นครปฐม

24 นาย ไวพจน ประสงศดี ผญบ. 3 บานขา ศรีสงคราม นครพนม

25 นาย เลิศชาย ปุกสันเทียะ ผญบ. 1 พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

26 นาย เดน ทูพันดุง กผญ. 5 บึงออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา

27 นาย พิษณุ แกวเกิด ผญบ. 10 ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช

28 นาย ยอดชาย โทแกว ผญบ. 11 ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช

29 นาย ชํานาญ อินสระ ผญบ. 1 แมเลย แมวงก นครสวรรค

30 นาย ธนวัตน แกวอาย ผญบ. 22 แมเลย แมวงก นครสวรรค

บัญชีรายชื่อ
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31 นาย ชุมพล หนูเปย ผญบ. 6 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี

32 นาย วัลลภ ไชยสิทธ์ิ ผญบ. 9 มาโมง สุคิริน นราธิวาส

33 นาย จตุพร  อธิกรม ผญบ. 2 สวด บานหลวง นาน

34 นาย สุนันท ภาระโข ผญบ. 7 นาดง ปากคาด บึงกาฬ

35 นาย บุญเลิศ  โบไธสง ผญบ. 1 นาโพธิ์ นาโพธ์ิ บุรีรัมย

36 นาง เยาววมาลย  รักงาม ผญบ. 3 นาโพธิ์ นาโพธ์ิ บุรีรัมย

37 นาย ทรัพย เพาะไธสง ผญบ. 2 ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย

38 นาง วิทนา สุดรัก ผญบ. 1 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

39 นาย สวัสดิ์  ตั้งสุขสันต ผญบ. 7 เขาลาน ทับสะแก ประจวบครีีขันธ

40 นาย ธงชาติ จันทรสุข ผญบ. 1 กระทุมแพว บานสราง ปราจีนบุรี

41 นาย อนิรุท  ดอเลาะ ผญบ. 4 คลองมานิง เมืองปตตานี ปตตานี

42 นาย ธีรวัจน เกตุซื่อสัตย ผญบ. 3 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา

43 นาย ศรัน ทรงไตรย ผญบ. 1 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา

44 นาย คํารณ  ปวงคาํตัน ผญบ. 6 ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา

45 นาย สุชาติ เอี่ยวสกุล ผญบ. 5 ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา

46 นาย วิโรจน คงสม ผญบ. 4 โคกทราย ปาบอน พัทลุง

47 นาย ยงยุทธ ออนจันทร ผญบ. 6 เนินปอ สามงาม พิจิตร

48 นาย ชวพล ฤทธ์ิศักดิ์ ผญบ. 19 บานกลาง วังทอง พิษณุโลก

49 นาย เสนห     พันธนัน ผญบ. 6 วังจันทร แกงกระจาน เพชรบุรี

50 นาย เกียรติศักดิ์ ยูงทอง ผญบ. 10 นางั่ว เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

51 นาย เอกปฐพ บุญอยู ผญบ. 6 นางั่ว เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

52 นาย วิชัน ใจเขม็ง ผญบ. 11 เตาปูน สอง แพร

53 นาย ใส ทับศร ผญบ. 8 หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม

54 นาย ดําเดยีว แสงจันทร ผญบ. 9 หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม

55 นาย สรรเสริญ หองแซง ผญบ. 4 บานเปา หนองสูง มุกดาหาร

56 นาย ธนวัฒน วางปอ ผญบ. 6 เมืองแปง ปาย แมฮองสอน

57 นาง สงกรานต ชายทวีป ผญบ. 4 หนองหมี กุดชุม ยโสธร

58 นาย ฮุ สาและ ผญบ. 11 บานแหร ธารโต ยะลา

59 นาย ปรีชา  เหลาชะรา ผญบ. 2 จังหาร จังหาร รอยเอ็ด

60 นาย สงา  ไชยฮะนิจ ผญบ. 5 จังหาร จังหาร รอยเอ็ด

61 นาย อัมพร สมทบ ผญบ. 9 น้ําจืด กระบุรี ระนอง

62 นาย ชานนท วงษประเสริฐ ผญบ. 5 หนองไร ปลวกแดง ระยอง

63 นาย ธนู  ยุบล ผญบ. 0 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี

64 นาย นอย คงบรรจง ผญบ. 2 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี

65 นาย จอมจันทร  วงคษา ผญบ. 2 นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
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66 นาย ครรชิต นะติ๊บ ผญบ. 4 หวยยาบ บานธิ ลําพูน

67 นาย เกรชาฤทธิ์ พหลทัพ ผญบ. 5 ตาดขา หนองหิน เลย

68 นาย พุทธพร ธรรมพร กํานัน 1 ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ

69 นาย โทน  สานทอง ผญบ. 8 ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ

70 นาย ดาวเรือง นามจันทร ผญบ. 1 โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร

71 นาย วีรพงษ แพงแกว ผญบ. 7 โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร

72 นาย ศุภชัย  แทนมณี ผญบ. 6 ชิงโค สิงหนคร สงขลา

73 นาย อนันตชัย  อังศุกาญจนกุล ผญบ. 3 ทุงบุหลัง ทุงหวา สตูล

74 นาย นกเขา ทวมกลัด ผญบ. 5 บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

75 นาย ธงชัย ปานดํา ผญบ. 2 แพรหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม

76 นาย อานนท อินทนนท ผญบ. 10 บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร

77 นาย กําพล หินโทน ผญบ. 2 หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว

78 น.ส. ประภาภรณ เพ่ิมพูนผาสุข ผญบ. 7 หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

79 นาย สมหมาย มีรักษ ผญบ. 1 พักทัน บางระจัน สิงหบุรี

80 นาย ณรงคศกัดิ์ เดชมัด ผญบ. 7 เกาะตาเลี้ยง ศรีสําโรง สุโขทัย

81 นาย ณรงคเกียรติ ตันทเนตนิต ผญบ. 6 สระแกว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

82 นาย ไพบูลย เมืองนอย ผญบ. 5 ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรธานี

83 นาย ทิวา คณาวิทยา กํานัน 0 มะขามเตี้ย เมืองฯ สุราษฎรธานี

84 นาย ชัยยุทธ ลิ้มรัตนกรนุกูล ผญบ. 9 ทุงมน ปราสาท สุรินทร

85 นาย พรมไพร  ฉายแกว ผญบ. 2 โคกยาง ปราสาท สุรินทร

86 นาย สมพงษ ปลัดพรม ผญบ. 10 กองนาง ทาบอ หนองคาย

87 นาย บรรจง  อินทะชัย ผญบ. 2 เทพคีรี นาวัง หนองบัวลําภู

88 นาย นวัลลภ พุมรมไทรย ผญบ. 2 ปางิ้ว เมอืงอางทอง อางทอง

89 นาย ทนงศกัดิ์ ทองไข ผญบ. 9 โคกกง ราชานุมาน อํานาจเจริญ

90 นาย มงคล  ใจแกว กํานัน 0 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี

91 นาย เกียรติศักดิ์  ขวาโยธา ผญบ. 16 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี

92 นาย เสนห ถาปาด ผญบ. 2 ถํ้าฉลอง เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

93 นาย สุทนต ขวัญสัมฤทธ์ิ ผญบ. 2 ทุงพึ่ง หนองขาหยาง อุทัยธานี

94 นาย ประวิทย ตุมบุญ ผญบ. 10 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี

95 นาย สุวรรณ พงญาติ ผญบ. 13 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี


