
ล าดบั จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต. ศรีมงคล นาย พิศิษฐ์ สายมี
2 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต. สิงห์ นาย สมปอง ศรอารา
3 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม. หนองปลิง นาย จักรพันธ์ ทองมี
4 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต. วังชะพลู นาย ณัฐพล เพชรรัตน์
5 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อบจ. ก าแพงเพชร นาย วสันต์ สีดา
6 ขอนแก่น ภูเวียง อบต. นาชุมแสง นาย ก่อเกียรติ วรรณชัย
7 ขอนแก่น บ้านไผ่ ทต. ในเมือง น.ส. ปิยะมาศ ตุงไธสง
8 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทต. บ้านค่ายหมื่นแผ้ว นาย สุรเชษฐ ไตรทิพย์
9 เชียงราย แม่สาย อบต. เกาะช้าง นาย ญาณศิลป์ พิมพ์กระจ่างพันธุ์
10 เชียงราย เชียงแสน ทต. เวียงเชียงแสน นาย ธีระพล ไตรเกษม
11 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ท่าสาย นาย ภูเมธ ศรุตธนานนท์
12 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. ขี้เหล็ก นาย บรรเจิด ซองซะลัย
13 เชียงใหม่ แม่แตง อบต. สบเปิง นาย พลวัฒน์ ธนูมาศ
14 นครนายก เมืองนครนายก อบจ. นครนายก นาย ฐนพงศ์ พานิช
15 นครพนม นาแก อบต. บ้านแก้ง นาย ต้อง ฉายละออ
16 นครราชสีมา ด่านขุนทด อบต. พันชนะ น.ส. กัญญาัรัตน์ หมู่สะแก
17 นครราชสีมา โนนไทย อบต. ก าปัง น.ส. ณัฐชญา ปานโตนด
18 นครราชสีมา โนนแดง อบต. โนนแดง นาย ธานี นวมาลย์
19 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต. สีมุม นาย ปพน กสิกรรม
20 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต. หนองหัวฟาน นาย ภาคภูมิ เกิดมงคล
21 นครราชสีมา คง ทต. เมืองคง นาย เศวต ชินกลาง
22 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย อบต. หนองกรด นาย ทัศนัย ยืนยงค์
23 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต. หลักเขต นาย จักพงศ์ วรเสฎฐ์ฐากูร
24 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต. โนนเจริญ นาย อ านวยชัย สางรัมย์
25 พระนครศรีอยธุยา มหาราช อบต. บางนา นาย อดุลย์ แท่นทอง
26 พะเยา เชียงค า อบต. ร่มเย็น นาย ชรัญญู สุวรรณทา
27 พะเยา ดอกค าใต้ อบต. ป่าซาง นาย ณรงค์รัตศ์ จันทร์ขาว
28 พิษณุโลก บางกระทุม่ ทต. สนามคลี นาย ชัยรัตน์ เมฆทับ
29 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต. ไผ่ขอดอน จ.ส.อ. อนุรักษ์ รอดละม้าย
30 ภูเก็ต ถลาง อบต. เชิงทะเล นาย ศรัณญู รู้ท านอง
31 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต. ยางน้อย นาย โสภณ ศรีทอง
32 มุกดาหาร ดอนตาล อบต. บ้านบาก นาย ณรงค์ ชนะศึก
33 ยะลา เมืองยะลา อบจ. ยะลา นาย พิชัย เพ็ญมาศ
34 ระนอง เมืองระนอง อบต. ทรายแดง นาย สุนทร ชะตา
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35 ราชบุรี บ้านโป่ง ทต. เบิกไพร นาย พัลลภ แย้มสกุลณา
36 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบต. เขาแร้ง จ.ส.อ. สิริชัย ญาณชาญปรีชา
37 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต. ป่าตาล นาย กรวิทย์ ศิลปช านาญ
38 ล าปาง ห้างฉัตร อบต. เวียงตาล นาย บุรินทร์ ไชยลังกา
39 ล าปาง แม่พริก ทต. แม่ปุ นาย สมศัักด์ิ อิ่มเหว่า
40 ล าปาง วังเหนือ อบต. วังทรายค า จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ มีพิน
41 ล าปาง แม่เมาะ อบต. จางเหนือ นาย อศลย์ รินแก้ว
42 ล าพูน ล้ี ทต. ดงด า นาย เอกวัตร สีออน
43 เลย วังสะพุง ทต. ศรีสงคราม ว่าทีร่.ต. วัฒนา โสภาเปีย้
44 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต. กระแชง นาย เทียนชัย ศรีสังขาร
45 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต. หนองบัว นาย บรรณรัตน์ รัตรีพันธ์
46 สกลนคร วานรนิวาส ทต. หนองสนม นาย นนท์กฤช แก้วละลัย
47 สกลนคร วานรนิวาส ทต. หนองสนม นาย อาณัติ อิทรสิทธิ์
48 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ. สระบุรี นาย จิรพล บุญลือ
49 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ. สระบุรี นาย ภูริทัต กิจเกตุ
50 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ. สระบุรี นาย สามารถ มะลิซ้อน
51 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต. บ่อกรุ นาย เพทาย นาคเถื่อน
52 สุรินทร์ ส าโรงทาบ อบต. หนองไผ่ล้อม นาย เทพพิทักษ์ จ าปาพรม
53 อ านาจเจริญ หัวตะพาน อบต. จิกดู่ นาย ณัฎฐชัย ศรีวิเศษ
54 อ านาจเจริญ ชานุมาน อบต. ป่าก่อ นาย อาณัติ อ้นอ๊อด
55 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต. อุบมุง นาย สุริยา สิงห์แก้ว
56 อุบลราชธานี น้ ายืน อบต. เก่าขาม นาย กิตติศักด์ิ สายเมฆ
57 อุบลราชธานี นาตาล อบต. นาตาล นาย ธีรพงษ์ บุญฉลวย
58 อุบลราชธานี วารินช าราบ อบต. ห้วยขะยุง นาย ธีระพงษ์ บุญสอด
59 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต. หนองฮาง นาย ปิยะณัฐ วุฒวัณณ
60 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต. บ้านตูม นาย เพียร ทานุจันทร์
61 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาย อังกูล แสนทวีสุข
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