
ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี นางสมสภา อินทรสกุล
2 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี นายธราดล มินวงษ
3 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี นายเฉลิม พวงกิจ
4 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังบัว น.ส.สริตา ทับทิมเทศ
5 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.ทาพุดทรา น.ส.นุชนารถ ชัยแกน
6 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.แมลาด น.ส.วรรณนิษา สุทธิจิรีสรรค
7 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.คลองขลุง น.ส.ชมพูนุช ทรัพยประสงค
8 ขอนแกน กิ่งอ.โนนศิลา อบต.โนนแดง นายอภิชาติ ออนมี
9 ขอนแกน แวงนอย อบต.ทาวัด นายศรเพ็ชร สมอคํา

10 จันทบุรี ทาใหม ทต.ทาใหม             นางสุนทรา วรภัย
11 จันทบุรี มะขาม อบต.ทาหลวง นายประเดิม แพทยรังษี
12 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.บางไผ นางสุรวิภา ธุรารัตน
13 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.บางขนาก นายปฐม ประเสริฐผล
14 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาขาม น.ส.รุงนภา เสียงเย็น
15 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.หนองบัวใหญ นายไชยวัฒน พัฒนพานิชย
16 ชุมพร ปะทิว อบต.ปากคลอง นายศรีโรจน คงทะเล
17 เชียงราย เวียงปาเปา อบต.แมเจดีย น.ส.เทียมสุดา สัญญา
18 เชียงใหม เชียงดาว อบต.เมืองนะ น.ส.กัตติกา หลอพันธมณ
19 เชียงใหม ฝาง อบต.เวียง นางเอื้อมอารีย เงินใส
20 เชียงใหม ฝาง อบต.แมคะ น.ส.ฉันทนา พรหมมา
21 เชียงใหม แมแตง ทต.เมืองแกนพัฒนานางวิภาดา วังหลัง
22 ตราด เขาสมิง อบต.ทุงนนทรี นายศรายุทธ พูลศิริ
23 ตาก กิ่ง อ.วังเจา อบต.เชียงของ นางสัชจา แยมชู
24 ตาก แมสอด ทต.แมกุ นางนารี เลาหโรจนกุล
25 นครปฐม บางเลน ทต.ลําพญา น.ส.รุงศิริ ไลยลางกูล
26 นครปฐม เมือง อบต.ทุงนอย ส.ต.ต.หญิงมณฑรส สุวรรณ
27 นครปฐม บางเลน อบต.นิลเพชร นายศรีกานต คงเจริญ
28 นครปฐม สามพราน ทต.ออมใหญ น.ส.สุวรรณี กฤษฎารักษ
29 นครพนม ศรีสงคราม ทต.ศรีสงคราม น.ส.นงลักษณ ลิอวน
30 นครพนม ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม น.ส.อรทัย พึ่งทะเล
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31 นครพนม ศรีสงคราม อบต.ทาบอสงคราม นางสุทธิมา สารีบุตร
32 นครราชสีมา ปากชอง อบต.หนองน้ําแดง น.ส.ปณิสา ทองแผน
33 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.ถ้ําใหญ น.ส.กฤษดาภรณ กลั่นสุวรรณ
34 นครสวรรค ไพสาลี อบต.วังน้ําลัด นายภูธร รุงนาค
35 นครสวรรค ไพสาลี อบต.โพธิ์ประสาท นายสมศักดิ์ ไชยศิริ
36 นครสวรรค ไพสาลี อบต.ไพสาลี นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
37 นครสวรรค ไพสาลี อบต.โคกเดื่อ น.ส.สุทิศา กลิ่นภู
38 นาน เวียงสา อบต.แมสา นายญาดา แกวตา
39 บุรีรัมย นางรอง อบต.หนองกง น.ส.สําอาง แสนแกว
40 บุรีรัมย หนองหงส อบต.เมืองฝาย น.ส.เกศแกว วิวัฒนบวรกุล
41 บุรีรัมย สตึก อบต.รอนทอง น.ส.สํารวย แกวลี
42 บุรีรัมย นางรอง อบต.ถนนหัก น.ส.ขวัญเมือง เจริญศรี
43 พะเยา แมใจ อบต.บานเหลา นางจิราวรรณ ศรีนิบูรณ
44 พะเยา เมือง อบต.ทาจําป น.ส.พิมผกา คุณารูป
45 พะเยา เมือง อบต.จําปาหวาย นางหนึ่งนุช แสนปาน
46 พะเยา จุน อบต.จุน น.ส.ชไมพร กันทาวัง
47 พะเยา จุน อบต.พระธาตุขังแดง นายสฤษฎิ์พล ศรีสุข
48 พะเยา จุน อบต.หวยยางงาม นางแสงอรุณ นันตาฤทธิ์
49 พะเยา ดอกคําใต อบต.ดงสุวรรณ น.ส.ณัฐนภัทร บุญประเสริฐ
50 พะเยา ปง อบต.ปง น.ส.ปริญญาดา คําเจริญ
51 พะเยา ปง อบต.นาปรัง นายพงษศิริชาติ ผกากรอง
52 พะเยา ปง อบต.ออย น.ส.จีรนัย เทียมใจ
53 พะเยา ปง อบต.ขุนควร น.ส.สุภาภรณ คําพีระ
54 พะเยา ดอกคําใต อบต.ภูเวียง น.ส.กรกช เสียงสมาน
55 พิจิตร บางมูลนาก อบต.บางไผ นายปรียา ไกรวารี
56 พิจิตร บางมูลนาก อบต.เนินมากนา นางนาฎอนงค อุตบัววงศ
57 พิจิตร เมือง อบต.บานบุง น.ส.จันทนา ทรัพพะนะ
58 พิจิตร วังทรายมน อบต.หนองพระ นางบุษรา สามัญเขตกิจ
59 พิจิตร ตะพานหิน อบต.หนองพยอม น.ส.วารี อินทรประสิทธิ์
60 พิจิตร ตะพานหิน อบต.ไผหลวง นางกุสุมา มังคะโชติ
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61 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง อบต.เนินสวาง นางอักษร ปกศรี
62 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง อบต.ดงเสือเหลือง นายสัญญา เชวงกิจ
63 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง ทต.โพธิ์ประทับชาง นางน้ําทิพย เทียมกอน
64 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง อบต.วังจิก นายณัฐวุฒิ จอกถม
65 เพชรบุรี แกงกระจาน อบต.แกงกระจาน นายธวัชชัย บรรจงแจม
66 แมฮองสอน แมลานอย อบต.หวยหอม นายธวัชพงศ คําฟู
67 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.โพธิ์ชัย น.ส.พัชริยา วงษสุวรรณ
68 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.เหลา นายปภังกร จอมสมสา
69 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.สระแกว น.ส.สําอาง ถิ่นทัพไทย
70 ระยอง แกลง ทต.กองดิน นายชัยณรงค โฉสูงเนิน
71 ราชบุรี บานโปง ทต.ทาผา นายยอดชาย แกวแจง
72 ราชบุรี ปากทอ อบต.ทุงหลวง นายถนอมศักดิ์ รวมธรรม
73 ลําปาง เสริมงาม ทต.เสริมงาม น.ส.ณัฎฐพร สมหาญวงศ
74 ลําปาง แมพระ อบต.น้ําโจ น.ส.พิไลเลขา ฟูแสง
75 สงขลา เมือง ทต.สงขลา นายอํานาจ นิมิต
76 สงขลา เมือง ทน.สงขลา นายกมลชัย ศรีสุวรรณ
77 สงขลา เมือง อบต.พะวง น.ส.ชุลิตา ถาวรชัย
78 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย อบต.แหลมฟาผา นายธีรยุทธ แข็งแรง
79 สมุทรสาคร เมือง อบต.บางรัด น.ส.โสภิต ดํามาก
80 สระแกว คลองหาด อบต.คลองหาด น.ส.ผองโสม ลุนละวงศ
81 สุพรรณบุรี เมือง อบต.สนามชัย น.ส.วาริณ แกวพระโต
82 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.หนองกระทุม น.ส.สุมาพร ทองกอน
83 สุพรรณบุรี อูทอง ทต.อูทอง นายวรา เสมาทอง
84 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ อบต.คลองสระ น.ส.อภิญญา ธงไชย
85 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ อบต.กรูด น.ส.กมลวรรณ สุนทรรัตนานนท
86 สุราษฎรธานี บานนาสาร อบต.ทุงเตาใหม น.ส.เพ็ญประภา นิภานันท
87 สุรินทร ชุมพลบุรี อบต.เมืองบัว นายปรัชญา เย็นอารมย
88 หนองคาย ศรีวิไล ทต.ศรีวิไล น.ส.ศุภลักษณ โคตรมณี
89 อุดรธานี เมือง อบต.นาดี น.ส.อุมาวดี คุณลาน
90 อุตรดิตถ เมือง อบต.ทาเสา น.ส.สุภา สุดแจง
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91 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ทาไห น.ส.คําพาตย บุญเอื้อ
92 อุบลราชธานี เมือง อบต.ข้ีเหล็ก นางกฤตธิกานต การกลา
93 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.เมืองศรีไค น.ส.บุษบา จินดามาตย




