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1 กระบี่ เมืองฯ เขาคราม นายจีระพล    ลือเทง
2 กาฬสินธุ กิ่ง อ.สามชัย หนองชาง นางบรรดิษ    การภัก
3 กาฬสินธุ ยางตลาด นาดี นางพรสวรรค    ภูโชคชัย
4 กําแพงเพชร กิ่ง อ.โกสัมพีนคร เพชรชมภู นายสุรพงษ    ชํานาญวิทย
5 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษณ โคงไผ นางสาวกุลธิดา    อภิชาตวิสุทธิ์
6 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษณ แสนตอ นางอังคณา    เจริญสุข
7 กําแพงเพชร คลองขลุง ทาพุทรา นางนาริสา    ลุนทวิทยานนท
8 กําแพงเพชร คลองขลุง แมลาด นางสาวนาริน    คชฤทธิ์
9 กําแพงเพชร เมืองฯ คลองแมลาย นายยุทธภูมิ    ไกลสุวรรณ

10 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง ปางตาไว นางสาวเพียงเพ็ญ    ยอสม
11 กําแพงเพชร เมืองฯ เทพนคร นางสาวลานนา    โชติสกุล
12 ขอนแกน เขาสวนกวาง คํามวง ส.ต.อ.วิรัตน    กะรัตน
13 ขอนแกน หนองสองหอง หนองไผลอม นางณัฐพร    ภูศรีฤทธิ์
14 ขอนแกน น้ําพอง วังชัย นายมงคล    กอมสังข
15 ชัยภูมิ คอนสวรรค คอนสวรรค นายรจิรัตน    ประดับคํา
16 ชัยภูมิ โคกเริงรมย โคกเริงรมย นางสาวปริศนา    วรรณทอง
17 ชัยภูมิ บานเขวา ชีบน จ.อ.ชุมพล    ทองแยม
18 เชียงใหม ฮอด ฮอด นายสนิท    เอ่ียมเศวต
19 เชียงใหม แมแตง บานเปา นางสาวศมนฐวรรณ    ชวดตาย
20 เชียงใหม จอมทอง ดอยแกว นายอนุมัติ    จิรวิทยาคุณ
21 เชียงใหม แมแจม กองแขก นายสมพร    มีมะแม
22 ตรัง ปะเหลียน ทาขาม นายสาธุ    ศรีไตรรัตน
23 ตราด เมืองฯ ตะกาง น.ส.พจนารถ    ทรัพยประเสริฐ
24 ตาก ทาสองยาง แมสม นายสุเธียร     อินทะใจ
25 ตาก บานตาก ตากออก นายชนะ    แกวพวง
26 ตาก แมระมาด แมระมาด นายอรรคเดช    สีตุย
27 นครราชสีมา กิ่ง อ.สีดา โนนประดู จ.ส.ต.ประเสริม    กวางนอก
28 นครราชสีมา แกงสนามนาง แกงสนามนาง นายปกาศิต    ต้ังพงศ
29 นครราชสีมา แกงสนามนาง บึงพะไล นายสมศักดิ์    คงชวย
30 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นายพงษพันธ    สัจจาคุณ
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31 นครราชสีมา คง โนนเต็ง นายอภิรักษ    จุลศิริวัฒนกุล
32 นครศรีธรรมราช ฉวาง ไสหรา นางอาภรณ     ลอมเล็ก
33 นครสวรรค หนองบัว วังบอ นางสาวอรทัย    สุขเปย
34 นครสวรรค ตากฟา ตากฟา นางสาวมะลิ    วรเวก
35 นราธิวาส บาเจาะ กาเยาะมาตี นายประภาส    บุญกําเนิด
36 นราธิวาส บาเจาะ บาเระใต ส.ต.ต.หารง    ดุเบาะ
37 นราธิวาส ยี่งอ ละหาร นายประพันธ    สรวงวิวัฒนกิจ
38 นราธิวาส ระแงะ บาโงสะโต นายพีรพัฒน    แมแล
39 นราธิวาส สุไหง-โกลก ปูโยะ นายเจริญ    ผาพันธ
40 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เกาะเกร็ด นางสาวอาอีซะห    ร่ืนพิทักษ
41 พัทลุง กงหรา คลองเฉลิม นายสิทธิศักดิ์    สาระอาภรณ
42 พัทลุง กงหรา คลองทรายขาว นายบุญสง    เมืองสง
43 พัทลุง กงหรา ชะรัด นายสนิท    คงแกว
44 พัทลุง ควนขนุน แหลมโตนด นายพิทักษพงศ    หมอกนวม
45 พัทลุง เมืองฯ ตํานาน นายสุรพล    บุญยก
46 พิษณุโลก บางกระทุม นครปาหมาก นายอํานาจ    ศิริชัย
47 พิษณุโลก บางกระทุม สนามคลี นายสรายุทธ    แกวเกษตรกรณ
48 พิษณุโลก วังทอง ทาหมื่นราม นายสุเทพ    ครุมถวย
49 พิษณุโลก วังทอง วังทอง นายกมล    ออนนอมดี
50 แพร ลอง ปากกาง นางวิไลพร    นาแกว
51 มหาสารคาม พยัคภูมิพิสัย เมืองเสือ นายพันวัต    อาจสัมพันธกุล
52 มหาสารคาม แกดํา หนองกุง นายปรีชา    กลางวาป
53 มุกดาหาร เมืองฯ มุกดาหาร นางสาวออมทรัพย   เวชยันตวาณิชชัย
54 มุกดาหาร เมืองฯ บางทรายใหญ นางสาวเยาวเรศ   เคนโยธา
55 มุกดาหาร นิคมคําสรอย รมเกลา นายยุทธจักร   นนทสะเกษ
56 ยะลา บันนังสตา เขื่อนบางลาง นางสาวอาริยา    สิทธิวรรณวงค
57 รอยเอ็ด กิ่ง อ.เชียงขวัญ น้ําเหือง นางสาวพรทิพย    วัฒโนภาส
58 รอยเอ็ด พนมไพร คอใหญ นายทรงศักดิ์    โทปญลา
59 รอยเอ็ด โพนทราย โพนทราย นายสุวิทย    ไชยประเสริฐ
60 ลพบุรี ชัยบาดาล เกาะรัง นางสาววิสาลักษณ    นันทวิชัยกุล
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61 ลําพูน ปาซาง น้ําดิน นายศุภกุณฑ    สุภาพ
62 ลําปาง งาว บานคอน นายทิพย    โอสถ
63 ลําปาง งาว ปรตา นายสําเริง    ยาสุนทร
64 ลําปาง หางฉัตร หางฉัตร นายวรวุฒิ    แสงเฟอง
65 สระแกว เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ นายอุทัย    เฮงประเสริฐ
66 สระแกว คลองหาด คลองหาด นายสุบิน    สินธุชัย
67 สระแกว คลองหาด ไทยอุดม นายอนุวัฒน    พันธุเวช
68 สระแกว คลองหาด ไทรเดี่ยว นายประวิทย    แสงเปลง
69 สระแกว ตาพระยา ตาพระยา นางมาเรีย    วงษประดิษฐ
70 สระแกว เมืองฯ โคกปรอง จ.ส.ต.ธวัชชัย    เกาโวน
71 สระแกว เมืองฯ สระแกว นางสาวเฉลิมขวัญ    โตเจริญ
72 สระแกว วังน้ําเย็น ทุงมหาเจริญ นายสฤษ    ไชยุชิต
73 สุราษฎรธานี พุนพิน ยางมะเดื่อ นางอรัญญา     ทองกระจาง
74 สุรินทร จอมพระ หนองสนิท นางมัณฑนา    เพชรโยธิน
75 สุรินทร ปราสาท กันตาจระมวล นางพรชนก    ชวบิตศิริเศรษฐ
76 สุรินทร ปราสาท บานพลวง นางสาวลําดวน    แสงงาม
77 สุรินทร พนมดงรัก จิกแดก นางสาวสมทรง    กุดแกว
78 หนองคาย เมืองฯ สองหอง นางสาวบุณฑริกา    ยุวนิช
79 หนองคาย เมืองฯ สีกาย นางสาววาสนา    โนนสวาง
80 อุตรดิตถ บานโคก ชวงเจ็ดตน นายณรงค    นวลเจริญ
81 อุตรดิตถ ฟากทา สองคอน นายบุญทรง    สุกันฑา
82 อุตรดิตถ ฟากทา สองหอง นายชินวัฒน    แดงกองโค
83 อุทัยธานี บานไร หวยแหง นายอนุมาศ    มาศทอง
84 อุทัยธานี หนองฉาง เขากวางทอง นางสาวสุปยา    สุนทรอภิชาติ
85 อุบลราชธานี ตระการพืชผล สะพือ นางสาวประพิศ    ธนะวงศ
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