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1 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี นายวรารัตน สังขนาค
2 กาฬสินธุ เมือง อบจ.กาฬสินธุ นายวันชัย นาสมจิตร
3 กําแพงเพชร เมือง ทม.กําแพงเพชร ส.ต.อ.สรวิศ สัณฐิติเมธา
4 ขอนแกน บานไผ อบต.บานไผ นายนณัฐพงศ พาสิงห
5 ขอนแกน เมือง อบต.หนองตูม นายประยงค สีลาพล
6 ขอนแกน เขื่อนอุบลรัตน ทต.เขื่อนอุบลรัตน จ.อ.อํานาจ โพธิ์งาม
7 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ทต.บางขนาก นายปุณณภพ บุญศรีสุวรรณ
8 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.แปลงยาว นายสากล สอนสกุล
9 ชุมพร ทาแซะ อบต.หงษเจริญ นายวสันต แสงใส

10 เชียงใหม สันปาตอง อบต.ยุหวา น.ส.ปาริชาติ กังวาลวงษ
11 เชียงใหม ฝาง อบต.แมขา น.ส.วันวิสา วงคชัย
12 เชียงใหม สันปาตอง อบต.สันกลาง น.ส.สรวงสุดา ปาระมี
13 เชียงใหม แมริม อบต.ดอนแกว นายมงคลวิชญ วังผาสุข
14 เชียงใหม สันทราย อบต.หนองจอม นายอิทธิพล จันทวิเศษ
15 เชียงใหม เมือง อบต.ฟาฮาม นายรณฤทธิ์ ศรีพันธุ
16 เชียงใหม เวียงแหง อบต.เวียงแหง นายสมเกียรติ วรรณสุทธิ์
17 เชียงใหม แมแตง อบต.สบเปง นายสุเมธ มหาวงศพันท
18 เชียงใหม สันปาตอง อบต.ทุงตอม ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพสวาง
19 ตราด เมือง อบต.วังกระแจะ น.ส.เทวิกา เคลงรัศมี
20 ตาก เมือง อบต.บางหิน นายทรรนธรรม ภูมูล
21 ตาก เมือง อบต.ไมงาม นายจัตุรงค ธูปบูชา
22 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทั่งกระพังโหม น.ส.จีราพร รัตนบุญ
23 นครปฐม สามพราน อบต.คลองจินดา น.ส.หทัยชนก สุวรรณสวัสด์ิ
24 นครปฐม สามพราน ทต.ออมใหญ นายพลเทพ ศรลัมภ
25 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงลูกนก นายยิ่งใหญ ภุมมา
26 นครพนม เมือง อบจ.นครพนม จ.อ.อัครพล สุพร
27 นครพนม บานแพง อบต.หนองแวง น.ส.เกษราวดี เลิศคอนสาร
28 นครราชสีมา โนนไทย อบต.โนนไทย นายพิทักษ เทียบกลาง
29 นครราชสีมา โชคชัย ทต.โชคชัย น.ส.นุชรินทร มีฤทธิ์
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30 นครราชสีมา เมือง ทน.นครราชสีมา นายนัฐนันทน คลายเมืองพัก
31 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.วังโรงใหญ นายจักรี กมลา
32 นครราชสีมา พิมาย อบต.หนองสะเวียง น.ส.วิไลวรรณ น้ําคํา
33 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.หนองน้ําใส นายณรงคฤทธิ์ บุญสุข
34 นครราชสีมา โนนไทย อบต.ถนนโพธิ์ นายสงัด ตะครอสันเทียะ
35 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.สีสุก น.ส.พิมลพรรณ วานอก
36 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.นาเรียง นายพงษศิริ เชาวลิต
37 นครสวรรค เมือง อบต.หนองกระโดน นายกฤษณะ วิสุทธิเศรษฐ
38 นครสวรรค ตาคลี อบต.จันเสน ส.ต.อ.กิตติภรณ ตุสังวรณ
39 นครสวรรค หนองบัว อบต.ทุงทอง น.ส.วัตจนา แปดสูงเนิน
40 นครสวรรค เมือง อบต.หนองกรด นายวัชระ สมสุข
41 นครสวรรค เมือง อบต.บานมะเกลือ น.ส.ฉัตรนภา ชยาวุฒิคุณ
42 นาน ปว ทต.บานกลาง นายธนวิชย พรมวังขวา
43 นาน เมือง ทม.นาน นายมงคล เกสโรทยาน
44 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.หนองบอน นายพนม บัตรประโคน
45 บุรีรัมย กระสัง อบต.เมืองไข นายวิษณุ เกษสร
46 บุรีรัมย กระสัง อบต.ศรีภูมิ จ.ส.ต.บัญชา ศรีสุวอ
47 บุรีรัมย คูเมือง ทต.คูเมือง จ.อ.คงเดช สวัสดินที
48 ปทุมธานี เมือง ทต.บางหลวง นายทองคํา หลายพา
49 ปทุมธานี เมือง ทม.ปทุมธานี นายพงศพันธุ เพ็ชรอินทร
50 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.หนาไม นายบารมี กิจจานุรักษ
51 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.ดงกระทงยาม นายหัตถชัย บุริขันธ
52 ปราจีนบุรี เมือง ทต.บานนาปรือ วาที่ ร.ต.หญิงศิริขวัญ หางภัย
53 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.บานพลับ นายศักด์ิชัย ยอดชล
54 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.บานเกาะ นายสุธีร นาคทอง
55 พระนครศรีอยุธยา อุทัย อบต.คานหาม น.ส.อัจฉรา สํารวยผล
56 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.เชียงรากนอย น.ส.เบญจพร มุสิกะสงค
57 พะเยา เชียงคํา ทต.เชียงคํา ส.ต.อ.สมศักด์ิ เรือนนาค
58 พังงา เมือง ทม.พังงา วาที่ ร.อ.เสริมศักดิ์ เสนียรัตนกร
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59 พิษณุโลก เมือง อบต.หัวรอ น.ส.ธัญชนก เกยสูงเนิน
60 เพชรบุรี บานแหลม อบต.บางขุนไทร นายณิวัตน เกิดศิริ
61 แพร มูงเมน ทต.สูงเมน นายสมบูรณ ขุนจันทร
62 แพร เมือง ทต.ทุงโฮง นายเกรียงไกร ทิศา
63 ภูเก็ต เมือง อบต.รัษฎา นายศุภกฤษณ เกลี้ยงจันทร
64 มหาสารคาม เมือง อบต.เขวา นายรักชาติ ราษีพันธ
65 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.โพนงาม นายเทคนิค เกษทองมา
66 มุกดาหาร เมือง ทม.มุกดาหาร นายศราวุธ ทองเฟอง
67 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สามแยก นายกอไก ปรากฏ
68 ยโสธร ปาต้ิว ทต.ปาต้ิว ร.ท.ชาติชาย นาเรียง
69 รอยเอ็ด เมือง ทม.รอยเอ็ด นายจตุรงค ประดิษฐ
70 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย อบต.สะอาด นายชัยวิวัฒน สุตมาตย
71 รอยเอ็ด หนองพอก ทต.หนองพอก วาที่ร.ต.ตอตระกูล จุลมณี
72 ระนอง เมือง ทม.ระนอง นายภูนาถ นิตยเจริญโรจน
73 ระนอง เมือง อบจ.ระนอง นายบุญฤทธิ์ คงสง
74 ระยอง ปลวกแดง อบต.ตาสิทธิ์ นายพิเชษฐ แกวบุญเรือง
75 ระยอง เมือง ทม.ทาฉาง นายปรีดา โพธิ์ศรี
76 สกลนคร เมือง ทม.สกลนคร นางจันทรเพ็ญ อนันติ
77 สครราชสีมา เมือง ทต.หัวทะเล นายสุนทร บพพิบูลย
78 สงขลา เมือง ทน.สงขลา นางสุจิตรา สังขศิลปชัย
79 สมุทรปราการ เมือง ทต.ดานสําโรง น.ส.ฐิติกาญจน เสมอเหมือน
80 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ทต.แหลมฟาผา นายโกศล ใจเอ็นดู
81 สมุทรสาคร เมือง อบต.คอกกระบือ น.ส.นิพาภรณ จรัสมาธุสร
82 สมุทรสาคร เมือง อบต.พันทายนรสิงห นายคณาพันธ ชินรักษกุล
83 สมุทรสาคร เมือง อบต.โคกขาม น.ส.ณิชาภัทร อนุรักษโอฬาร
84 สระแกว เมือง ทม.สระแกว นายประดิษฐ มีภู
85 สระบุรี มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก นายบัญชา การกาวี
86 สุพรรณบุรี เมือง อบต.ดอนกํายาน นายสมชาติ เจริญผล
87 สุราษฎรธานี ไชยา ทต.ตลาดไชยา นายชาญพิบูลย นาคบุญชวย
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88 สุราษฎรธานี เคียนซา อบต.บานเสด็จ นายวิทูร ประทุมเมศ
89 สุรินทร ศรีขรภูมิ อบต.จารพัต นายศุภรัตน ศาลางาม
90 หนองคาย บึงโขงหลง อบต.โพธิ์หมากแขง นายอดิศักด์ิ บุญเจิม
91 หนองคาย บึงโขงหลง ทต.บึงโขงหลง นายอภิศักด์ิ จันทรโคตร
92 หนองบัวลําภู เมือง ทม.หนองบัวลําภู นายสุพรรณ บุญดี
93 หนองบัวลําภู โนนสัง ทต.โนนสัง นายวัชรพล เจริญฤทธิ์
94 อุตรดิตถ เมือง อบต.ทาเสา นายธณพณ สุกสด
95 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.คําครั่ง นายอมร คําดี


