
ท่ี จังหวัด อําเภอ อปท.
1 กาฬสินธุ เขาวง ทต.กุดสิม นายนพพล  มนตรีวัน
2 กาฬสินธุ กมลาไสย ทต.ธัญญา นายสุรชัย  นาทองไชย
3 กาฬสินธุ ทาคันโท ทต.ทาคันโท วาที่ ร.ต.ถนอม  พื้นชมภู
4 กาฬสินธุ กุฉินารายณ ทต.กุดหวา พ.จ.อ.ปรีชา  บุษดี
5 กําแพงเพชร เมืองฯ ทต.ปากดง นายปณิธาน  ไชยโยกาศ
6 ขอนแกน เขาสวนกวาง ทต.เขาสวนกวาง นายนิรันดร  เงาะปก
7 ขอนแกน ภูเวียง ทต.ภูเวียง นายเจริญ  นัยวัฒน
8 ขอนแกน น้ําพอง ทต.วังชัย น.ส.นันทพร  รัฐถาวร
9 ขอนแกน หนองเรือ ทต.หนองเรือ นางจุไรรัตน  ศรีอมร

10 จันทบุรี นายายอาม นายายอาม นายพงษศักด์ิ  พิศสะอาด
11 จันทบุรี ทาใหม ทต.หนองคลา นางนิภา  ธรรมวิชชาบูรณ
12 จันทบุรี เมืองฯ ทต.จันทนิมิต นายจรูญ  กลาไพรี
13 จันทบุรี เมืองฯ ทต.จันทนิมิต นางอังสนา  รักความสุข
14 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ทต.บางน้ําเปรี้ยว นางรสริน  เขียวแสง
15 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาขาม นายทสพร จินดารักษ
16 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาขาม นายสมบัติ  บุรมิ
17 ฉะเชิงเทรา บางคลา ทต.บางคลา น.ส.ณัชลิน  ยะอนันต
18 ชัยภูมิ จัตุรัส ทต.จัตุรัส นายอนุรัฐ  หาญรบ
19 ชัยภูมิ บานเขวา ทต.บานเขวา นายอภิชาติ  บุโฮม
20 ชัยภูมิ ภูเขียว ทต.ผักบัง นายวุฒิชัย  ไขกัณหา
21 ชุมพร ปะทิว ทต.ปะทิว วาที่ รต.ธีรยุทธ  แยมโสพิศ
22 ชุมพร ปะทิว ทต.สะพลี นายจิระพัฒน  มีผล
23 เชียงราย แมสรวย ทต.แมสรวย สิบเอกพงษพจน  เพียรศิลป
24 เชียงราย เวียงปาเปา ทต.แมขะจาน ส.ต.ท.จักรพันธ  ศักด์ิสิทธานุภาพ
25 เชียงราย เมืองฯ ทต.บานดู จ.ส.อ.สมพร  หวลระลึก
26 เชียงใหม ฮอด ทต.ทาขาม นายสุภาพ  กันธิมา
27 เชียงใหม ฝาง ทต.เวียงฝาง นายวิทยา  ลีนะเสน
28 เชียงใหม สันกําแพง ทต.สันกําแพง นางพิมพากานต   โนนสวาง
29 ตรัง ปะเหลียน ทต.ทาขาม ส.ต.อ.สุพัฒน  ทรัพยแกว
30 นครปฐม กําแพงแสน ทต.กําแพงแสน นายณัฐภูมิ  นนทสิริกุล
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31 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทาชาง นายกิติพัฒน  สินนอก
32 นครราชสีมา หวยแถลง ทต.หวยแถลง นายสุรพงษ  นาคประเสริฐ
33 นครราชสีมา เสิงสาง ทต.เสิงสาง นางวรรณา  ร.ฤทธิ์บุญ
34 นครราชสีมา พิมาย ทต.พิมาย นายธวัช  อิทธิวุฒิ
35 นครราชสีมา เมืองฯ ทต.หัวทะเล นางณิชาภัทร  สุระสังวาลย
36 นครราชสีมา โนนแดง ทต.โนนแดง นายชาญชัย  อ่ิมสันเทียะ
37 นครราชสีมา คง ทต.เมืองคง นายวุฒิพงศ  ชุมเสนา
38 นครสวรรค ตากฟา ทต.ตากฟา นายธนพล  เผาพันธุ
39 นครสวรรค ทาตะโก ทต.ทาตะโก น.ส.สุนีย มังคลารัตนศรี
40 นครสวรรค ชุมแสง ทต.ทับกฤช นางจันทรเพ็ญ  แสงศรีบุญเรือง
41 นราธิวาส บาเจาะ ทต.ตนไทร นายสมคิด  กิตติอุดมพร
42 นราธิวาส สุคิริน ทต.สุคิริน นายสนิท  นิลวงศ
43 ปทุมธานี เมืองฯ ทม.ปทุมธานี นางมลฤดี  เหมือนสุวรรณ
44 ปทุมธานี ลําลูกกา ทต.เมืองคูคต นางพิมพประไพ ศักด์ิธนา
45 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ทต.รอนทอง น.ส.ขวัญตา  ฉัตรมงคล
46 ปตตานี โคกโพธิ์ ทต.นาประดู นายประพันธุ  ศรีสุวรรณ
47 ปตตานี มายอ ทต.มายอ นายธีรลักษณ  สุวรรณรัตน
48 พระนครศรีอยุธยาบางบาล ทต.บางบาล นางอมรารัตน  เหล็กพรหม
49 แมฮองสอน ขุนยวม ทต.ขุนยวม นายชาตรี  สังขศิลปชัย
50 แมฮองสอน ปาย ทต.ปาย นายวันลพ  สุขผดุง
51 ยโสธร คําเขื่อนแกว ทต.คําเขื่อนแกว สิบเอกสุภาพ  เนียมตะขบ
52 ยะลา รามัน ทต.กายูบอเกาะ นายเอกชัย  ธนวลีกุล
53 ราชบุรี โพธาราม ทต.หนองโพ นางวริศรา  เจนกิจณรงค
54 ราชบุรี สวนผึ้ง ทต.สวนผึ้ง นายเศรษฐา  บุญทรง
55 ลําปาง เมืองฯ ทม.เขลางคนคร นายเฉลิม  แกวกระจาง
56 ลําปาง เสริมงาม ทต.เสริมงาม นายสุเทพ  สุทธิรักษ
57 ลําพูน ลี้ ทต.วังดิน นายสุพจน  แสงฉาย
58 เลย ภูกระดึง ทต.ภูกระดึง จ.ส.ต.ไพศาล  พุทธา
59 เลย เมืองฯ ทต.น้ําสวย นายนิรันดร โยทองยศ
60 ศรีสะเกษ กันทรารมย ทต.กันทรารมย น.ส.พิมพมาศ  วนะรมย
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61 สกลนคร สองดาว ทต.สองดาว นายยุทธศาสตร  ราชคํา
62 สมุทรปราการ เมืองฯ ทต.บางปู นางวิราวรรณ  จันทรเฉลียว
63 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ทต.หนาพระลาน น.ส.ชิดชนก  ภาณุทัต
64 สระบุรี บานหมอ ทต.บานหมอ นางชุติมา  สุภสุข
65 สระบุรี หนองโดน ทต.หนองโดน น.ส. ประภัสสร  จันทรดี
66 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ทต.หนาพระลาน นายดุสิต  เมตตา
67 สระบุรี แกงคอย ทต.ทับกวาง นายเชิงชาย  บุญชวยกาว
68 สิงหบุรี เมืองฯ ทม.สิงหบุรี น.ส.คัธลิยา รุงพนารัตน
69 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทต.หาดเสี้ยว นายสิทธิพงษ  บัวมั่น
70 สุโขทัย คีรีมาส ทต.ทุงหลวง นายมะนัส  อุไรพันธ
71 สุราษฎร ไชยา ทต.ตลาดไชยา นายวรมิตร  บุญเสริมสุข
72 สุราษฎร เวียงสระ ทต.บานรอง นายวันลภ  ชวยบํารุง
73 สุราษฎร ไชยา ทต.พุมเรียง นายวิชัย  นวลนิ่ม
74 สุรินทร ปราสาท ทต.นิคมปราสาท นายนิรันดร  เงินดี
75 สุรินทร เมืองฯ ทต.เมืองที จ.อ.กมล  ศรีสูงเนิน
76 หนองคาย โพนพิสัย ทต.จุมพล นายวุฒิชัย  ปูวัง
77 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง ทต.จอมทอง นายถวิล  เนตรคํา
78 หนองบัวลําภู นากลาง ทต.นากลาง นายปรีดา  พัตรสันดร
79 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา พ.จ.อ.พรสิทธิ คําวงศ
80 อางทอง ไชโย ทต.เกษไชโย นายสมหมาย  ไกรลักษณ
81 อางทอง แสวงหา ทต.แสวงหา วาที่ ร.ต.สมพร  ภูวดลไพศาล
82 อางทอง สามโก ทต.สามโก นายนิมิตร  หงษภิบาลศิริ
83 อุดรธานี เมือง ทต.บานจัน จ.อ.อุดร  บุญฉิม
84 อุทัยธานี ทัพทัน ทต.ตลุกดู น.ส.อัจฉรา  แหวนทองคํา
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