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1. กรุงเทพมหานคร 

1.1 นายเกตุ   เชี่ยวบางยาง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.2 นายเงิน   ปรีสง่า    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.3 นายเงิน   แรงฤทธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.4 นายจรัญ   ปานอู   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.5 นายจํารัส   เจริญเลิศศรัทธา  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.6 นายชม   ม่วงพรวน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.7 นายชวน   ชูจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.8 นายชูชาติ   โกทัน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.9 นายเชิด   ศรีคงเกิด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.10 นายณรงค์   บัวศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.11 นายเดชา   นุตาลัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
1.12 นายนรินทร์   น้อยรักษา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.13 นายบุญชู   ภู่กลั่น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.14 นายปฐมพงศ์   น้ําเพชร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.15 นายประเสริฐ   วงษ์สันต์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.16 นายปรีชา   เหมกรณ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
1.17 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา   เปรมประภาศ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.18 นายพรเทพ   เพชรพนาศักดิ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.19 นายไพศาล   เนาวะวาทอง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.20 นางมณี   จันทร์แจ่มใส   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.21 นายวิบูลชาญ   จิตต์แก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.22 นางสาววิไลวรรณ   ดุลยพัฒน์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.23 นายสมศักดิ์   เที่ยงธรรม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.24 นายสมศักดิ์   เพ็งจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.25 นายสมศักดิ์   สัจจานุรักษ์วงศ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.26 นายสันต์   เกตุทองเรือง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.27 นายสัมพันธ์   มีบรรจง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
1.28 นายสุทิน   อ่อนฟุ้ง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
1.29 นายสุพล   ธนูรักษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
1.30 นายสุรินทร์    รุ่งศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
1.31 นายเสนาะ   ทับเล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 

  
 
 
 



 ๒ 

 
 

2. จังหวัดกาญจนบุรี 
2.1 นายกําธร   ณัฐพูลวัฒน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.2 นายทรัพย์ทวี   วิทยายนต์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.3 นายธนู   พรหมชนะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.4 นายนิคม   จําปาไทย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
2.5 นายประชา   อัศวทองกุล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
2.6 นายพินิด   เพ็ชระ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.7 นายภูมิ   ยั่งยืนยง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.8 นายยอดชาย   หอชะเอม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.9 นายลําใย   โพธิ์ศรีทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.10 นายวรายุทธ์   ธนโชคสว่าง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.11 นายวิกิจ   แก้วจิตคงทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.12 นายสมบูรณ์   ประยูรหอม  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.13 นายสมพงษ์   พงษ์พัว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.14 นายสมาน   พิมพิลา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.15 นายสุธน   ยางสวย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.16 นายสุรเชษฐ์   ยุทธสุนทร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
2.17 นายสุวิทย์   จงหอมขจร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
2.18 นายเสถียร   มาเจริญรุ่งเรือง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.19 นายเสนาะ   อุตขุจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.20 นายหฤทัย   คงควร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
2.21 นายโอภาส   เกษตรสวนเพชร  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
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3. จังหวัดขอนแก่น 
3.1 นายกิตติศักดิ์   มูลโพธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.2 นายโกวิทย์   ลารังสิทธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.3 นายคํามุข   อ่อนเหลา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.4 นายจันทร์เพ็ง   จันโทศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.5 นายใจ   แทนสา    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.6 นายชัยยนต์   พลศักดิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.7 นายเชษฐชัย   พรมนนท์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.8 นายถวิล   ชาวกะตา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.9 นายทองเตียน   โคตรศรีวงษ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.10 นายธนกฤต    จิระสุข   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
3.11 นายประเขต   สมภาร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.12 นายปรีชา     โตนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
3.13 นางพิทยา   หาปัญนะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.14 นางพิมลภรณ์   ขวัญสูงเนิน  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.15 นายภาณุพงศ์   ภัทรคนงาม  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.16 นางมะลิ   ประวะเสนัง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.17 นายวิสิทธิ์    พระเมือง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
3.18 นายวีระ   คงสมบัติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.19 นายสมจิตร   มุ่งเกิด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.20 นายสมจิตร   ศิลาไกล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.21 นายสมยงค์    แก้วสุพรรณ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
3.22 นายสมศักดิ์   คุณเงิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.23 นายสมหมาย   สีดาคุณ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.24 นายสัมฤทธิ์   เสงี่ยมทรัพย์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.25 นายสัมฤทธิ์    ชมภูบุตร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
3.26 นายสํารอง   ดวงจันหอม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.27 นายสําอางค์   จ้ําหนองโพธิ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.28 นางสุพรรณี   เพชรสังฆาต  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.29 นายสุรพงษ์   พินิจมนตรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.30 นายแสงดาว   อัสะพันธ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
3.31 นายอุดม   บุญสร้าง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
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4. จังหวัดจันทบุรี 
4.1 นางสาวกัลยา   สําอางค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
4.2 นายคชภพ   เกิดในมงคล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.3 นายเจริญ   ปิยารมย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.4 นายเชาวนิสส์   จันทกานนท์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.5 นายณรงค์   ศรีโสภา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.6 นายธีระ   วงษ์เจริญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.7 นายวีรศักดิ์   สงเคราะห์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
4.8 นายบุญยัง   วานคํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
4.9 นายประพันธ์   จันทสร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.10 นางพจนา   กิจกาญจน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
4.11 นายยุทธยงค์   พาที   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.12 นายวรวุฒิ   เห็ดตุม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.13 นายวินนา   ศรีสงคราม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.14 นายสนั่น   ทองศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.15 นายสมจิตร   เวชกรรม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.16 นายสวัสดิ์   ขําเจริญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.17 นายสุทธิเดช   กฤษณะเศรณี  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.18 นายสุนทร   สุขเหลือ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.19 นายโสภณ   เอ็งสุวรรณ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
4.20 นายอนงค์   สมคิด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
4.21 นายอรัญ   เวชกรรม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
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5. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5.1 นายกิตตภิพ   มงคล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.2 นายทองเบิ้ม   พูลทวี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
5.3 นายบุญจันทร์   นวชาตสกุล  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.4 นายประทีป   เทพนม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.5 นายประวิทย์   หาญกล้า   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.6 นายพงษ์เทพ   รัตนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.7 นายไพริน   นพกัณฑ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.8 นายรังสรรค์   กาสูลงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.9 นางลินดา   ขมเล็ก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.10 นายวรพจน์   กุศลสงเคราะห์กุล  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.11 นายวินัย   ไชยมโน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
5.12 นายสมนึก   พิมลศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.13 นายสายัณห์   สาอุบล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.14 นายสําฤทธิ์   ผาวันดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.15 นายสุทัน   สุนทรโชติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.16 นายสุภาพ   โนรีวงศ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.17 นายเสน่ห์   นัยเนตร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
5.18 นายอเนก   ทองพิทักษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
5.19 นายอภิชาต   กาญจนโอภาส  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
5.20 นางอ้อย   ชูชีวัน    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
5.21 นายอาทร   ช่วยณรงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
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6. จังหวัดชลบุร ี
6.1 นายกาญจน์   มณีรัตน์โรจน์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.2 นายกําพล   ตั๊นวิเศษ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.3 นายชุมพล   บํารุงศิลป์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.4 นายดิเรก   แซ่ฮ้อ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.5 นายดิลก   พวงภู่    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.6 นายทํานนท์   แซ่ลี้   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.7 นายเทียนชัย   ไชยพานิช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.8 นายธนพงษ์   เจริญนาน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.9 นายธานินทร์   หนูสุข   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
6.10 นายบัญญัติ   ขาวสะอาด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
6.11 นางบุญถึง   วงษ์จันทร์ทอง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.12 นายประชา   ทรัพย์พิพัฒนา  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.13 นายไพชยนต์   กังวลกิจ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.14 นางสมทรง   อุดมทรัพย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
6.15 นายสมมาส   สุภาผล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.16 นายสานนท์   พิริยอมร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.17 นายสายัญ   สุขเกษม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
6.18 นายสุเทพ   คุณชล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
6.19 นายสุเมธี   ศิริพันธ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.20 นายอธิษฐ์   อมรินทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
6.21 นายอํานวย   ตุ่มไทย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

 
 

7. จังหวัดชัยนาท 
7.1 พันจ่าโท เฉลียว   น้อยแสง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
7.2 นายขวัญชัย   แตงทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.3 นายจตุรเมธ   ชื่นพยอม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.4 นายดําเนิน   กล่องเนียม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.5 นายดําเนิน   ดีชม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.6 พันจ่าเอก เทียนชัย   หัตถินาท  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.7 นายชะลอ   รักษาวังสันต์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
7.8 นายบุญฤทธิ   หอมจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.9 นายประกอบ   แย้มเจิม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.10 นายไพศาล   เสชัง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.11 นายภิภพ   ชาญโพธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.12 นายมานะ   จั่นผ่อง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.13 นายวิเชียร   สอนปาน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.14 นายวินัย   จีนจัน    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.15 นายสมจิตย์   น้ําเพชร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.16 จ่าเอก สมบัติ   วิสูตรพันธุ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
7.17 นายสมบูรณ์   สงเคราะห์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.18 นายสมศักดิ์   เกิดเสม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.19 นายสมศักดิ์   คงเพ็ชร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
7.20 นายสุรชัย   เก่งกสิกิจ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
7.21 นายอรุณ   ขุนโสภา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
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8. จังหวัดชัยภูมิ 
8.1 นายคณิต   แสงชัยภูมิ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.2 นายจงรักษ์   ภิญโญทรัพย์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.3 นายเจริญ   ลาทิ    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.4 นายตอง   ไทยธรรม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
8.5 นายถาวร   คัดวงษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.6 นายทรงฤทธิ์   ประจําเมือง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.7 นายธงชัย   ปัจจัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.8 นายนิคม   ศรีประเทศ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.9 นายนิพนธ์   ดิษฐจร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.10 นายนิรันดร   หินเมืองเก่า   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.11 นายบุญมี   ฤทธิ์จรูญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
8.12 นายปรพล   แก้วจอหอ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
8.13 นายพิชิต   อินทร์ยิ้ม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.14 นายพิฑูรย์   ลุนภูเขียว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
8.15 นายวิชัย   พลอยปัทมวิชิต  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.16 นายสถิต   ใจลิน    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
8.17 นางสมศรี   ทาบคํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.18 นายสมาน   ผิวรักษา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.19 นายสิงห์ทอง   ยศไธสง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.20 นายอดุลย์   ศรีสุภาพ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
8.21 นายอินตา   ลองจํานงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
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9. จังหวัดชุมพร 
9.1 นางกัญชาดา   ธํารงบัวสงค์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.2 นายชัยชนะ   นาคมณี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.3 นายญาณุวัฒน์   สุวรรณวิหค  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
9.4 นายธีระพงษ์   แซ่เอ๊ียบ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.5 นายนัด   ดวงใส    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.6 นายนันทวัฒน์   ช่วยชูหนู   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
9.7 นายปิยวิทย์   โกฏเพชร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.8 นายภิญโญ   ไทยถาวร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
9.9 นายมโน   เพชรสังกฤษ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.10 นายมานิตย์   บัวเกิด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
9.11 นายวิชัย   สุนทรกุล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.12 นายวีรวุฒิ   ร่วมชาติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.13 นายสมชัย   นิรัญชอน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
9.14 นายสมชาย   รักษาภูมิ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.15 นางสมปอง   สอนสุทธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.16 นายสมพงษ์   จินาบุญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.17 นายสมหมาย   อบแพทย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.18 นายสัญญา   ปานสวี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.19 นายสินชัย   ขุนแพ่งชู   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.20 นายสุชาติ   ทัพกาญจน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
9.21 นายสุทัศน์   สุทธิพล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 
 

10. จังหวัดเชียงราย 
10.1 นายก๋องคํา   ถาวร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
10.2 นายกิตติพงษ์   ฉัตรหลวง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.3 นายเกษม   นันชัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.4 นายชาญชัย   รักมนุษย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
10.5 นายณรงค์   เขื่อนคําแสน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.6 นายทวี   ใจปิน    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.7 นายธีธวัช   คําเงิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.8 นายนิกรณ์   อภัยพนันธ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.9 นายบุญธรรม   จันทาพูน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.10 นายบุญธรรม   มณีแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.11 นายแปง   ผาคํา    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.12 นายพงษ์ชาย   หมื่อแล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.13 นายมานิตย์   ปาโท้   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.14 นายยัง   พรหมเมือง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.15 นายเลอสันต์   บุญเลิศ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.16 นายศรัณยู   ปินตา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
10.17 นายศักดิ์ชัย   จงสุขธนามณี  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
10.18 นายสนั่น   ราชจันต๊ะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
10.19 นายสมนึก   วิงวอน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.20 นายสมบัติ   วันดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.21 นายเสาร์คํา   สายธิวงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.22 นายอัฐษฎานุพงษ์   ธรรมสาร  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
10.23 นายอําโพน   อโนราช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
 

11. จังหวัดเชียงใหม่ 
11.1 นายกิจติศักดิ์   จันทร์ไพศรี  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.2 นายจรัญ   กล้าหาญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.3 นายเฉลิม   สันนิธิรัตน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.4 พันตํารวจเอก ชาญ   คําวรรณ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.5 นายโชคสกุล   มหาค้ารุ่ง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
11.6 นายดรุณกุิจ   สว่างแสง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.7 นายตะวัน   ห่างสูงเนิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
11.8 นายนิคม   ตันจิน๊ะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.9 นายนิธิโรจน์   วันดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.10 ว่าทีร่้อยโท บัญชาการ   พลชมชื่น  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.11 นายบุญยืน   สวนพลู   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.12 นายปรีชา   ปาสอน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.13 นายพหล   เสนจี๋    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.14 นายมะนิตร   ลําไพเราะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.15 นายมานพ   ฟองเงิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.16 นายไมตรี   วงศ์เลิศ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.17 นายวิทยา   นาระต๊ะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.18 นายสมบัติ   ใจอ้าย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.19 นายสมหมาย   คํามาสาร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.20 นายสว่าง   จันทร์เที่ยง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
11.21 นายสําราญ   อรัญญี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.22 นายสุชาติ   แสนใจอิ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.23 นายสุเทพ   ปั๋นธิวงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
11.24 นายสุธรรม   อ๊อดต่อกัน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.25 นายไสว   สุระเดช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.26 นายอนันต์   รุ่งเรือง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.27 นายอานนท์   ข้าวแท่น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.28 นางอําไพพรรณ   กันทาแก้ว  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
11.29 นายอุดม   จันทรพรหม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
11.30 นายอุ่นเรือน   เตชะแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 
 

12. จังหวัดตรัง 
12.1 นายขํา   นุชิตศิริภัทรา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.2 นายณัฏฐพร   สินไชย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.3 นายเที่ยง   ชุมอักษร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.4 นายนิวัฒน์   ซุ่นสั้น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.5 นายบรรยงศักดิ์   ทองปาน  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.6 นายประสิทธิ์   เต็งรัง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
12.7 นายปรีชา   ขาวดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.8 นายพร   เมียนโอ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.9 นายไพศาล   สามทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.10 นายมานิต   วงษ์สุรีย์รัตน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
12.11 นายศรัทธาเทพ   กาหยี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.12 นายสนอง   เสนี    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.13 นายสนิท   ชูคง    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.14 นายสมคิด   สังขมณี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.15 นายสมโชค   ช่วยชาติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.16 นายสมศักดิ์   เอ่ียมอักษร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
12.17 นายสหัส   ช่วยออก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
12.18 นายสุเทพ   จงการ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.19 นายสุนันท์   คิดรอบ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
12.20 นายอดิศักดิ์   ทองหนัน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
12.21 นายอํานวย   พริกหอม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

 
 

13. จังหวัดตาก 
13.1 นายกําพล   เข็มฤทธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.2 นายคธาเทพ   เหลืองอรุณ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.3 นายคําตั๋น   สันตะวัน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.4 นายเครื่อง   เสมา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.5 นายเจริญ    อ่อนแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
13.6 นายประนอม   อ่อนนุ่ม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.7 นายภราดร     กานดา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
13.8 นายมานะ   สายธารโอบวารี  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.9 นายมานิตย์   พิณนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.10 นายรุจ     ศรีงาม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
13.11 นายสงคราม   แก้วประดิษฐ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.12 นายสมชาย   ใจพูน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.13 นายสมเดช   ล่าลี้   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.14 นายสมเพชร    สุริยวงษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
13.15 นางสมศรี   จี๋คีรี    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.16 นายสวัสดิ์     โนนสูง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
13.17 นายสุริยา   มาเกิด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.18 นายเสกสรร   สุรสิทธินุสรณ ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.19 นางสาวโสภาพรรณ   กาสมสัน  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.20 นายอนุรักษ์   พึ่งอินทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
13.21 นายอรรถพงษ์   สาดทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

 
 

14. จังหวัดนครนายก 
14.1 นางเฉลา   สอนแสง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.2 นายชลิต   ทองมณี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.3 นายบุญนาค   ภูมิราช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.4 นายประดิษฐ   สุขหอม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.5 นางพรประเสริฐ   รักษาชาติ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
14.6 นายพิมล   เนติ    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.7 นายยุทธพงศ์   วงศ์ศิริ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.8 นายลมัย   เจริญนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.9 นายวิภาส   ใหม่สุวิง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
14.10 นายศิริพงษ์   พิพัฒสัตยานุวงศ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
14.11 นายศุภชัย   คิดตรง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.12 นายสมบัติ   ใจยงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
14.13 นายสมบุญ   โชติชื่น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.14 นายสําเริง   รัศมี    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.15 นายสุคนธ์   ปลื้มใจ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.16 นายสุดใจ   นิสัยสัตย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.17 นายสุนทร   บุบผา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.18 นายสุวรรณ   ใจคง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.19 นายแสวง   ธูปเงิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.20 นายหวัง   เนียเซ็น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
14.21 นายอิสระ   หมัดรอ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

 
 

15. จังหวัดนครปฐม 
15.1 นายชาญยุทธ   ชาวข้าวไร่   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.2 นายณัฐวัฒน์   เนตรจรัสแสง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
15.3 นายทัตเทพ   มณีโชติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.4 นายทิม   ไทยทวี    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.5 นายนพดล   สายสวาท   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.6 นายประลอง   ภิรมย์อยู่   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.7 นายประวิทย์   เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
15.8 นายปัญญา   สร้อยทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.9 นางปาริฉัตร   จิรสถิตอนุสรณ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
15.10 นายพิมพ์   ขําต้นวงษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
15.11 นายวรินทร์พงศ์   ศรีสันต์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.12 นายวันชัย   มณีโชติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.13 นายวิชาญ   สระทองคุ้ม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.14 นายสกลวัธม์   ศิวัตราบุญยกานต์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.15 นายสมชาย   ยอดแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.16 นายสมบูรณ์   กานต์เดชารักษ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.17 นายสมมาศ   โสนุช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.18 นายสมาน   ขุนพิทักษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.19 นายสยามเกียรติ์   ศรีสันต์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
15.20 นายสุทัศน์   สามสีเนียม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
15.21 นางอําไพ   หนูหอม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

 
 

16. จังหวัดนครพนม 
16.1 นายชัด   ปุ่มเป้า    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.2 นายณพจน์กร   ทรัพยสิทธิ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
16.3 นายธเนษฐ   ไชยสุระ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.4 นายนพรัตน์   สุริยนต์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
16.5 นายนิน   สอนคํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.6 นายนิพนธ์   ภูชุม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.7 นายประดิษฐ์   โชตะวงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.8 นายประยงค์   เฟ้ือยใต้   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.9 นายประสิทธิ์   คล้ายกูล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.10 นายประสิทธิ์   พิมพา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.11 นายพงษ์พัฒน์    ขันบรรจง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
16.12 นายภักดีสยาม   พรหมอินทร์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.13 นายมานิตย์   บุญกาญจน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
16.14 นายเลิศ   กากะทุม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.15 นายวิมาน   โพธะโสม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.16 นายสง่า   แสงชมภู   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.17 นายสลวย   นันทะวงศ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.18 นายสิทธิเดช   สมรฤทธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.19 นายหวล   บุตรสอน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
16.20 นายอนุชา   ศรีวรสาร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
16.21 นายฮัก   สุวรรณศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

 
17. จังหวัดนครราชสีมา 

17.1 นายจตุรวิทย์   เสือรัมย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
17.2 นายจําลอง   จันดอน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.3 นายฉลอม   โสระพิมาย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.4 นายฉัตร   เหล่ากําพ้ี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.5 นายเชิด   คงมณี    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.6 นายเชื้อ   แสนสันเทียะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.7 นายณัฐชนน   ทองเจือ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.8 นายเติมศักดิ์   บุญชื่น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.9 นายทวีป   ปรีชาวงศ์สกุล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.10 นายทองอยู่   ไหวพริบ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.11 นายเทวฤทธิ์   แสงผา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.12 นายธรรมนูญ   ยิ่งยืน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.13 นายนคร   ถ้ําแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.14 นายนิพนธ์   กระชอนสุข   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.15 นายบัว   ดงดาว    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.16 นายบุญทัน   พลานชัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.17 นายประจวบ   ตอบกลาง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.18 นายประยูร   ลันไธสง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.19 นายพล   กุนอก    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.20 นายภานุพงค์   คงเจริญถิ่น  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.21 นายภาวัต   สีสม    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.22 นายรัตติเทพ   สิงห์แก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.23 นางละเอียด   พิมพา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.24 นายวันนา   ฉิมจริง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.25 นายวิบูลย์   วิจิตรกิ่ง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.26 นายวีรยุทธ   ศรีเลอจันทร์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.27 นายสนิท   คําสิงห์นอก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.28 นายสมพงษ์   เข็มประสิทธิ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
17.29 นายสมศักดิ์   อาศรัยจ้าว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
17.30 นายองอาจ   ปะโมนะตา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.31 นายอดุลย์   คงนอก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.32 นายอนนัต์   รัตนศฤงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.33 นายอนุวัฒน์   ปาริเวสัง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.34 นายอรุณ   ขันโคกสูง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
17.35 นางอ้อม   กาบขุนทด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
17.36 นายอุดมสิทธิ์   ยุดกระโทก  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
17.37 จา่สิบเอก เอ็ด   ศิริรักษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 



 ๑๘ 

 
 

18. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
18.1 นายคนึง   ชูพงศ์    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.2 นายจักริศ   ทองเกียว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.3 นางจิรพรรณ์   ศรีธร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.4 นายฉัตรไชย   ปฏิยุทธ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
18.5 นายณรงค์   คงมาก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
18.6 นายทรงศักดิ์   แจ่มอัมพร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.7 นายธวัตร์   สมัย    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.8 นายนิพนธ์   ภู่วัฒนาพันธ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.9 นายประทีป   กลีบแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.10 นายประทีป   รักเอียด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.11 นายประยุทธ   ขาวขํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.12 นายแปลก   สุสะอาด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.13 นายพิมล   คงจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
18.14 นายยงยุทธ   สุวรรณฤกษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
18.15 นายรักษ์ชาติ   ช่วยเกลี้ยง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.16 นายวิเชียร   เขียนด้วง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.17 นายวิเชียร   หนูศิริ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.18 นายวิมล   บุตรครุฑ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.19 นายวิรัตน์   เล่นทัศน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.20 นายสมนึก   อ่อนเกตุพล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.21 นายสมบูรณ์   อาพัทธนานนท์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.22 จา่สิบเอก สมหวัง   นาคฤทธิ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.23 นายสรพงศ์   ศรีสุขใส   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.24 นายสุธรรม   วิชชุไตรภพ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
18.25 นายสุธรรม   ศรีทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.26 นายสุธีย์   มณีฉาย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.27 นายอภิชาต   ทองทะไว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
18.28 นายอุดร   สุทธิรักษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

 
 

19. จังหวัดนราธิวาส 
19.1 นายนูรฮาลัม   เจ๊ะดาแม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
19.2 นายประหยัด   ลอแม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.3 นายไพศาล   ดือราแม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.4 นายมะหะมะ   สาและ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.5 นายมะหายิ   บินหามะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
19.6 นางสาวมาเรียนา   สะตาปอ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
19.7 นายมาหามะยูกี   ดือราซอบาตู  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.8 นายมูฮามะลาเซ็ง   ยะโกะ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.9 นายยะฟัด   สนิสุริวงษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.10 นายรอมือลี    แวเดร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
19.11 นางไรนะ   วามะ    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.12 นายวีระวุฒิ   บุตรมาตา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.13 นายแวฮามะ   บากา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
19.14 นายสมเจตน์   สะตาปอ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.15 นายสัณฐิติสุข   แก้วคง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.16 นายสิทธิ์   อินทภาพ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.17 นายสุกรี   กูรุ๊    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.18 นายสุรศักดิ์   กาญจนไพรวัน  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.19 นายเสรี   ตะโละมือแย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.20 นายอดุลชัย   มีนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
19.21 นายอับดุรเราะห์มาน   ยูนุ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

 
 

20. จังหวัดน่าน 
20.1 นายชมพล   พรมกามินทร์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.2 นายชูวิทย์   มินทะนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
20.3 นายณฐกร   พุฒตรง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
20.4 นายณัฎฐกิตติ์   เกตุแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.5 นายเดชา   ศรีจรรยา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
20.6 นายนพดล   คําเข่ือน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.7 นายเนตร   กองวี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
20.8 นายบุญเยี่ยม   นันทเพรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.9 นายพงศกร   พุฒตรง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.10 นายพลัลภ   แก้วใหม่   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.11 นายภาณุพงศ์   มังคลาด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.12 นายมนัส   หวั่นท๊อก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.13 นายล้วน   สุทธเขต   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.14 นายสมเกียรติ   แก้วธรรม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.15 นายสมคิด   แก้วใส   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.16 นายสมนึก   พิศจาร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.17 นายสมพงษ์   ใจปิง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.18 นายสมฤทธิ์   ศิลป์ท้าว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.19 นายสวย   อินนา    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
20.20 นายสวาท   พินยา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
20.21 นายสํารวย   ผัดผล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 

 
 

21. จังหวัดบึงกาฬ 
21.1 นายคําภา   รัตนวงศ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.2 นายเฉลิม   โนนตูม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.3 นายตันติพงศ์   นิกรเทศ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.4 นายถิรเดช    ไชยโภค   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
21.5 นายโทน   มนตา    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.6 นายธนบูรณ์   วาดเสนะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
21.7 นายนัฐวุฒิ   พินิจภาณุมาศ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.8 นายบรรลือ   ประเคนคชา  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.9 นายประถัมถ์   คําภูษา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.10 นายยุทธนากร   โพสาราช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.11 นางวัชรพร   พินันท์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
21.12 นายวิเชียร   ชาญอุไร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.13 นายวิลัย   โพธิราช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.14 นายวีระศักดิ์   หลักคํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.15 นายสมเกียรติ   ฐานวิสัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.16 นายสมาน    มาตา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
21.17 นายสุทน   ไชยคํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.18 นายไสว   คุณมี    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
21.19 นายอ้อม   สุวรรณไตร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.20 นายอาทิตย์   ทองลอด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
21.21 นายเอื้อการย์   ทาปัญญา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ 

 
 

22. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
22.1 นายชนะไพรินทร์   ภักดีเสมอ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
22.2 นายชนิด   ยอดแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.3 นายชูชาติ   ทองดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.4 นายเชาว์   สายเส็ง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
22.5 นายโชติ   เงินแท่ง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.6 นายไชยวัฒน์   วงศ์วรรณ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
22.7 นายบุญรอ   แก้วทับทิม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.8 นายพงษ์ศักดิ์   ไชยคํามี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.9 นางมณี   มาลัย    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.10 นายวัชระ   วชิรศิริ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.11 นายวิสูตร   วิทยานันท์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.12 นายสงวน   ดําดิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.13 นายสมยศ   ชนะแรง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.14 นายสายชล   ชนะภัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.15 นายสําออย   วงศ์เณร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.16 นางสุคนธ์   สุขอนุเคราะห์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
22.17 นายสุชาติ   ยกชู    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.18 นายสุรเสฏฐ์   คูหาเปี่ยมสุข  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.19 นายสุรัตน์   มุนินทรวงศ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
22.20 นายสุวิทย์   เหลืองสอาด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
22.21 นายอานนท์   โลดทนงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

 
 

23. จังหวัดปราจีนบุรี 
23.1 นายจรุต   โพธิ์งาม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.2 นายจํารัส   ง้อบุตร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.3 นายฉลอง    บุรุษภาพ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
23.4 นายฉลองรัฐ   ทองโบราณ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.5 นายทองดี   บัวเรือง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.6 นายนวพงษ์    ศรีชื่น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
23.7 นายประวิท   ตันเสียง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.8 นายประหยัด   แสนเงิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.9 นายปัญญา   ระโหฐาน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.10 นายปิยะ   สุทธิ    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.11 นายพีระ    บุญช่วง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
23.12 นายภิรมย์   พิมพ์คูณ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.13 นายรุ่งโรจน์   โตมาก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.14 นายวิมล   กายสิทธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.15 นายวีระ   โสสืบ    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.16 นายสมาน   โคศิลา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.17 นายสัญญา    เล่ห์สิงห์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
23.18 นายสุภาพ   พุทธิสังข์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.19 นายสุระชัย    มีรส   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
23.20 นายหอม   ศรีสมบูรณ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
23.21 นายโอภาส   ชาญยงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ 

 
 

24. จังหวัดปัตตานี 
24.1 นายกู้เลาะ   ยีบากา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.2 นายดนยา   สะแลแม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.3 นายดูรอแม   อาแว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.4 นายธรรมนูญ   ธัมมิกะกุล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.5 นายเปาซี     อาแวกือจิ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
24.6 นายมะยา   กียะ    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.7 นายยะโกะ   ดอเลาะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.8 นายยูโซ๊ะ   เวาะเดร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.9 นายยูโซ๊ะ   อาเก๊ะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.10 นายยูนุ๊   เจ๊ะเต๊ะ    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.11 นายวรวุฒิ   มามะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.12 นายวิชิต   หลักทรัพย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.13 นายสันติ     สมาเฮาะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
24.14 นายสาและ   รีกาซอ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.15 นายสุวิทย์     หนักทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
24.16 นายอับดุลลายิ๊     ลาเต๊ะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
24.17 นายอับดุลเลาะ   ปอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.18 นายอับดุลฮาลิม   วายะโยะ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.19 นายอาดัม   บาเหมบูงา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.20 นายอาแด   เวาะฮะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
24.21 นายอสุมาน     มะสาแม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 

 
 

25. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
25.1 นายคุณพจน์   แพรดํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.2 นางจันทร์จ้าว   โพธิ์สุทธิ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.3 นายชุมพล   ธรรมรักขิโต   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.4 นางทอง   เมนะสิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.5 นายบุญเริ่ม   โกมุติบาล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
25.6 นายบุญส่ง   กุศลเอ่ียม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
25.7 นายประกอบ   เวชชะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.8 นายประเสริฐ   พ่วงจีน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
25.9 นายปองพล   กิจบํารุง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.10 นายพันธ์ทิพย์   ป้อมสกุล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.11 นายมานิตย์   ตั้งตระกูล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
25.12 นายมาโนชญ์   รักขธรรม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.13 นายยะโก๊บ   ไกรทัต   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.14 นายวิเชียร   พวงลําเจียก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.15 นายสม   ลิ่มจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.16 นางสมนึก   พาดี    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
25.17 นายสมศักดิ์   ฤกษ์อนันต์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.18 นายสอาด   สุขสุแดน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.19 นายสินสมุทร   คงประโยชน์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.20 นายเอก   ดวงแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
25.21 นายเอนก   ชื่นวัฒนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 

 
 

26. จังหวัดพะเยา 
26.1 นายเกรียงศักดิ์   เกียรติช้างน้อย  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
26.2 นายเข็มชาติ   เกษามา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.3 นายชัย   วรรณศร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.4 นายนาค   บัวแดง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.5 นายบุญชม   กาละ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.6 นายบุญยืน   กันธา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.7 นายปฏินันท์   หอมนาน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
26.8 นายประสิทธิ์   ก๋ายะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.9 นายไพบูลย์   ริมจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.10 นายมานะ   ยังมูล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.11 นายรัตน์   คําใส    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.12 นายรัตนชัย   ใจกว้าง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.13 นายสงคราม   สีตาวัน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.14 นายสงบ   ยศมูล    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
26.15 นายสมบัติ   นันทาทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.16 นายสําราญ   คําฟู   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.17 นายสุทัศน์   ไชยโพธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.18 นายสุรชาติ   เรือแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
26.19 นายสุรพงศ์   อํารักษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
26.20 นายอติวรรธน์   หอมนาน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
26.21 นายอนุชา   ธนะจักร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 

 
 

27. จังหวัดเพชรบุรี 
27.1 นายเจริญ   สุทธิ์ประเสริฐ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.2 นายชลอ   ดํานิล    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.3 นายเชาวลิต   พูลสวน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.4 นายโชคชัย   แช่มช้อย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.5 นางดวงพร   แพร้วรุ่งเรือง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
27.6 นางตังกวย   ธรรมมงคลชัย  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
27.7 นายทวีศักดิ์   น้อยจริง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.8 นายบรรเทิง   นวมภักดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.9 นายประจักษ์   โต้ตอบ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
27.10 นายประดิษฐ์   เพชรขาว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
27.11 นายประนม   จิตรปราณี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.12 นายประเสริฐ   ถนอมนาค  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.13 นายไพโรจน์   พ่วงทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
27.14 นายวัลลภ   ศรีทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.15 นายวิโรจน์   พันธ์นันท์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.16 นายสวัสดิ์   คําใส   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.17 นายสอ้ิง   จันทรเสงี่ยม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.18 นายสุพจน์   กลิ่นกรุ่น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.19 นายสุพล   หมอนทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.20 นายเสรี   กอวชิรพันธ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
27.21 นายหวล   นุชนารถ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 

 
 

28. จังหวัดแพร่ 
28.1 นายจรันน์   พรหมสุข   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.2 นายชิน   วงค์วิ่ง    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
28.3 นายณัฐปคัลภ์   ศรีคําภา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.4 นายเน้ย   สมบูรณ์เถกิง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.5 นายบุญเล่ง   สันป่าแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.6 นายประจวบ   พันธุ์เวช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.7 นายปลั่ง   วงค์หล้า   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.8 นายพร   ครองราษฎร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
28.9 นายวาด   เหมืองจา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.10 นางวิทยา   แบ่งทิศ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
28.11 นางวิไลวรรณ   จินดามณี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
28.12 นายศรีรัตน์   คําผาเชื้อ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.13 จา่สิบเอก ศฤงคาร   เสนาป่า  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.14 นายศักดา   รอบโลก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.15 นายสงวน   ฟูเทพ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.16 นายสนั่น   จินดามณี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.17 นายสมบูรณ์   ใจเศษ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.18 นายสมศักดิ์   ปินตาริน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.19 นายสว่าง   จิตรบุญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.20 นายอินจันทร์   วันมหาใจ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
28.21 นายเอกนรินทร์   สาใจ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 

 
 

29. จังหวัดภูเก็ต 
29.1 นายเกษม   หวังจิตร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.2 นายโกวิท   เหมือนคิด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
29.3 นายจิตติ   อินทรเจริญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
29.4 นายชลอ   การะเกต   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.5 นายชัยวุฒิ   ศิลป์สโมสร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.6 นายเนตร   เดชากุล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.7 นายปราโมทย์   ขวัญยืน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.8 นายพันธ์ศักดิ์   บุนนาค   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.9 นางภาวินี   กุลวานิช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.10 นายมงคล   รัตนะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.11 นายยุตติ   ณ ตะกั่วทุ่ง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.12 นายเริงศักดิ์   แซ่ตัน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.13 นายวีระ   กาวิเศษ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.14 นายวีระ   กุลมงคล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
29.15 นายสนธยา   คงทิพย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.16 นายสมชาย   สกุลชิต   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.17 นายสมุทร   เสมอเพ่ือน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.18 นายสุนาถ   วงศ์ชวลิต   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
29.19 นายสุวิชญ   ตั่นสุวรรณ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
29.20 นายอัคระ   ธิติถาวร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
29.21 นายอาหมาด   ปัตตานี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 

 
 

30. จังหวัดมหาสารคาม 
30.1 นายกําพล   คลังแสง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.2 นายคงฤทธิ์   บัวบุญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.3 นายดิลก   ไชยรงศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
30.4 นายแดง   สร้อยทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.5 นายทรงศักดิ์   พลเสนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.6 นายทองสุข   ทุมมี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
30.7 นายเทพอุทิศ   คําพะวงศ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.8 นายธวัชนนท์   ดงประทีป   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.9 นายนาคิน   ประทุมชาติพัฒน์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
30.10 นายบรรพต   ภูลายยาว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
30.11 นายบัวเรือง   ดีมา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
30.12 นายบุญมี   พลลาภ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.13 นายปรีชา   ปักกัง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.14 นางภาวิณีย์   สานุเสริม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.15 นายโยธิน   เทียบแสน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.16 นายเลื่อนยศ   ปักกาโล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.17 นายสมร   โคตรสมบัติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.18 นางสาวสัจจา   ดวงราช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.19 นายสุรศักดิ์   เสนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.20 นายสุรศักดิ์   แสนหล้า   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
30.21 นายสุรินทร์   ประทาน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑ 

 
 

31. จังหวัดมุกดาหาร 
31.1 นางสาวกรรณิการ์   พันธุ์หมุด  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.2 นายกุหลาบ   บุญรักษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.3 นายชื่น   พรรณา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.4 นางดวงกมล   กิ่งคําวงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.5 นายถาวร   เผ่าภูไทย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
31.6 นายทะนงค์   โซ่เมืองแซะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
31.7 นางธงชัย   โสดา    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.8 นายบุญยอม   พันธ์หมุด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.9 นายประสิทธิ์   บรรจง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.10 นายปานจิตร   ทองดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.11 นายพงศ์ไพรฑ์   สุขบัติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.12 นายพิน   สุวรรณไตรย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
31.13 นายวิเชียร   คนยืน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.14 นายวิรัตน์   วงค์กระโซ่   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.15 นายสงัด   ใจทัศน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.16 นายสมบัติ   พาลึก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
31.17 นายสมเพียร   สาธุชาติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
31.18 นายสวรรค์   สลางสิงห์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.19 นายสังคม   อุปคุณ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.20 นายอนุวัฒน์   แซ่โง้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
31.21 นายอุถิน   เคนตรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ 

 
 

32. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
32.1 นายจรัส   อนันตสถาพร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
32.2 นายเจริญ   หยกนิติพรลาภ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.3 นายเจแฮ   พิมพ์วรรณธนา  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.4 นายถนอมศักดิ์   คงมีความดี  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
32.5 นายธงชัย   ปินตา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
32.6 นายเธียรชัย   แซ่จู   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.7 นายประเสริฐ   กันทะหลี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.8 นายพันศักดิ์   จิตสว่าง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.9 นายพิพัฒน์   วรรณพนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.10 นายยรรยงค์   ยาดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.11 นายวัฒนะ   สุวรรณเขตนิคม  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.12 นายวินิจ   กุศลศิริ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.13 นายศรัณ   คงแดง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.14 นายศักดิ์ชัย   กองกาญจนานันท์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.15 นายสถาพร   ศรีวันชื่น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.16 นายสมบูรณ์   เรือนแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.17 นายสมยศ   ภักดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
32.18 นายสมศักดิ์   ปัญญาวิชาการ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.19 นายสวัสดิ์   ยาวฟุ่น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
32.20 นายสัมพันธ์   สว่างธรรมศร ี  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
32.21 นายเสถียร   ขยันดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 

 
 

33. จังหวัดยโสธร 
33.1 นายคงศักดิ์   ปวงสุข   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.2 นายชาญณรงค์   อรศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.3 นายถนอม   ถาวรพัฒน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.4 นายทวี   ภาคะ    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
33.5 นายธเนต   เดชากุลพิพัฒน์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
33.6 นายนพดล   ส่งเสริม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.7 นายนพพร   คงทวี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.8 นางบรรเทา   วงษ์แท้   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.9 นายบุญตุ้ม   มาลารัตน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.10 นายบุญนํา   ปัญญาดิษฐ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.11 นางประกลายแก้ว   พุฒตาลดง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.12 นายประยูร   ใจทน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
33.13 นายเป็นหนึ่ง   บุญศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.14 นายล้วน   ไศลบาท   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.15 นายวิไล   สายสอน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.16 นายวุฒิพงศ์   ไตรยวงศ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.17 นางสมพร   จําปาแดง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
33.18 นายสมยศ   สรสิทธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.19 นายสวัสดิ์   จันลา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.20 นายสําอางค์   มุละสิวะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
33.21 นางสุภาพร   ปานพายับ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 

 
 

34. จังหวัดร้อยเอ็ด 
34.1 นางไข่   เอนกแสน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.2 นายจําลอง   บุญพานิช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
34.3 นายเฉลิม   ชมภูแดง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.4 นายเฉลิมชัย   เบ็ญจะขันธ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.5 นายทินกร   พุทธลา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.6 นายธนานุวัฒน์   กมล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.7 นายนงค์   แน่นอุดร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.8 นางนฤมล   วิเชียรดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.9 นายประจักร์   บุญกาพิมพ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.10 นายประภา   ทิวาพัฒน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.11 นายพรสรร   อาวรณ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
34.12 นายพลอย   คงสุดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.13 นายพัสกร   มาตย์เชียงไชย  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.14 นายยูนิส   แสนแสง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
34.15 นายรัฐพล   จตุรพล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.16 นายวิทูล   ใจหาร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.17 นายสมดี   ไทยทองหลาง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.18 นางสมพร   ไชยเสนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.19 นายสรายุทธ   นิตยวัน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
34.20 นายสัมฤทธิ์   โพธิ์ขาว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.21 นายแสวง   มะโนลัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
34.22 นายอาคม   มีสวัสดิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.23 นายอารมณ์   โคตรสมบัติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.24 นายอุไร   นาเมืองรักษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
34.25 นายเอกพงษ์   แวงวรรณ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 

 
 

35. จังหวัดระนอง 
35.1 นายชะลิต   ระวังภัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.2 นายเชิด   คิ้วงาม    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.3 นายดํารงค์   วรรณคร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.4 นายนิพนธ์   ช่วยบรรจง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
35.5 นายนิยม   พ่ึงแย้ม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.6 นายนุกูล   ธนบัตร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.7 นางบุญชวน   วิชาศาสตร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.8 นายประคอง   ธารณาศิลป์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.9 นายประสิทธิ์   ขุนจิตต์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.10 นางปรีด์ยา   ยกย่อง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
35.11 นายพงศ์ชินศักดิ์   พลายด้วง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.12 นายพยัญ   คงประพันธ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.13 นายยูโซบ   เย็นจิตต   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.14 นายวรเดช   ศรีชะฎา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
35.15 นายวิสุทธิ์   ยุทธศิลป์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.16 นายสมทรง   เจริญผล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.17 นายสุชีพ   พัฒน์ทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.18 นายสุเทพ   นาคปลัด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
35.19 นายสุริยา   ศิริวงษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
35.20 นายสุวรรณ   นพกวด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
35.21 นายสุวรรณ   แสงพยับ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 

 
 

36. จังหวัดราชบุรี 
36.1 นายกฤษฎา   ให้วัฒนานุกูล  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.2 นางสาวโกลัญญา   ศรีทอง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.3 นายจรัล   อรุณคีรีวัฒน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.4 นายจาก   รวมศิลป์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.5 นายบุญสม   พูนสิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.6 นายปอ   ดีบุตร    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
36.7 นายปัญญา   ถ้ําแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.8 นายพิเชษฐ   พ่วงแจงงาม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.9 นางสาวเพ็ญศรี   กระต่ายทอง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.10 นายไพโรจน์   พจนาท   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.11 นายยุทธพยงค์   โล่เกียรติคุณ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.12 นางสาวเรไร   ทองกลั่น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
36.13 นายวลิต   เจริญสมบัติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.14 นายวิชิต   พันธ์เพียร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.15 นายสมชาย   เจริญสุข   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
36.16 นายสมบูรณ์   แป้นกลัด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.17 นายสัญฐิการณ์   จิตภูธโรจน์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.18 นายสุทธิรัตน์   ชื่นอารมย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
36.19 นายสุทิน   ชฎาดํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.20 นายสุเทพ   เพชรนิล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
36.21 นายสุบิน   ป้อมโอชา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ 

 
 

37. จังหวัดลพบุรี 
37.1 นายกมลชัย   ใหญ่ไล้บาง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.2 นายโกเมศ   ใบกว้าง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
37.3 นายคําพันธ์   กองขม้ิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.4 นายคํารณห์   นิลละออ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.5 นายจําเนียร   ศักดิ์ไทยเจริญชัย  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.6 นายจําลอง   จันทรัตน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.7 นายชัยวัฒน์   ปานเนียม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
37.8 นายณรงค์   คณาฤทธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.9 นายทวิน   วิชานํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
37.10 นายทองเพชร   กรวยสวัสดิ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.11 นายธานินทร์   แสงวิภาสนภาพร  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.12 นายนริศ   พูลทรัพย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.13 นายบุญแก้ว   ผ่องทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
37.14 นายประทีป   คัมภีรทัศน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.15 นายไพล๊อด   ศรสวรรค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.16 นายมณู   คงด่าน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.17 นายศรีวิชัย   นิ่มประเสริฐ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
37.18 นายสุรจิตร   กล่ําวงศ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.19 นายอํานาจ   มอญพันธุ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.20 นางอําพร   เชียงทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
37.21 นายอุบลศักดิ์   บัวหลวงงาม  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘ 

 
 

38. จังหวัดลําปาง 
38.1 นายก้ํา   ปัญญาดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
38.2 นายกิตตินันท์   ปงผาบ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
38.3 นายแก้วมา   จะงาม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
38.4 นางสาวคณิต   กันทะตั๋น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.5 นายครรชิต   วงศ์สุภา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.6 นายทอง   ศิริ    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.7 นายธันย์   นุชนิยม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.8 นายน้อย   ปุกปนันท์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.9 นายบุญทา   สายเครือมอย  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.10 นายบุญยืน   มะโนรมย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.11 นายประพัฒน์   ปัญญาชาติรักษ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.12 นายประเสริฐ   คําฟู   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.13 นายมนตรี   มณีวงศ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.14 นายยืน   ปัญญา    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.15 นายวิรัตน์   สีคง    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
38.16 นายสถิตย์   ขจรไชยเดช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.17 นายสินธ์   รักเกียรติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.18 นายอนุพนธ์   หม่องลําปาง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.19 นายอาณัติ   ฝั้นจักสาย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
38.20 ดาบตํารวจ อินทนนท์   ผิวเกษแก้ว สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
38.21 นายอุทัย   แสงบุญเรือง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 

 
 

39. จังหวัดลําพูน 
39.1 นางชนัดดา   มณีรัตน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.2 นางสาวทองพูน   ปวงกันทะ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.3 นายบุญชม   เรือนอินทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.4 นายประวิน   ปาตีคํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.5 นายประสงค์   ศรีกอก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
39.6 นายพล   ดําธรรม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.7 นายพิรัตน์   กันทะธง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
39.8 นายมนู   ศรีประสาท   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.9 นายเมืองดี   ศุภวัฒน์ภิญโญ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.10 นางไมตรี   แก้วพรหม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
39.11 นายวิชาญ   จาระธรรม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.12 นายศรีไว   บัวลารักษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.13 นายเศรษฐ์   ตาปิง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.14 นายสมบุญ   ทสพนัสสัก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.15 นายสมศักดิ์   ทิพวรรณ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.16 นายสมัย   แก้วภูศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
39.17 นายสุข   ไชยเสน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
39.18 นายสุชาติ   พงษ์กลาง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.19 นายสุพจน์   ป้อมชัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.20 นายหลั่น   ลิขิตปกรณ์ชัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
39.21 นายอิ่นแก้ว   โอชาวัฒน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐ 

 
 

40. จังหวัดเลย 
40.1 นายก้อง   พรมสะอาด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.2 นายเข็มชาติ   หนันเมา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
40.3 นางชนิดา   ปัญญาคํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
40.4 นางชลญา   รักแจ้ง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
40.5 นายชัยยงค์   โกมุตตะพงษ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.6 นายไชยณรงค์   ศรีภิรมย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.7 นายประดับ   ศรีอินทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.8 นายปัน   เพ็งจางค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.9 นายพงษ์สิทธิ์   แสนอินทร์อํานาจ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.10 นายพรไลย์   บุตรโยจันโท   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.11 นายภูวดล   เทพวันดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.12 นางละไมล   โกมุตตะพงษ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
40.13 นายวิชาญ   โคตรจันทร์อุด  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.14 นายสมปอง   พันธ์ศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.15 นางสมศรี   อินทร์ชัยศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.16 นายสายทอง   ไกรชุมพล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.17 นายสุเทพ   เกตุทองมา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.18 นายไหมไทย   จันทะคุณ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.19 นายอนนท์   แซ่ลิ้ม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
40.20 ว่าที่ ร้อยตรี อาวุธ   โกษาจันทร์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
40.21 นายเอกวิทย์   สายแก้วเทศ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑ 

 
 

41. จังหวัดศรีสะเกษ 
41.1 นายกิติพงษ์   สิริโชติกุล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
41.2 นายจักกรี   หาริชัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.3 นายจารึก   บุญพิมพ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.4 นายชัยณรงค์   กัณหา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
41.5 นายทวี   ทองบาง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.6 นายทวีศักดิ์   สุโพธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.7 นายนัด   ทองสลับ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.8 นายนิพนธ์   บุตรศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.9 นายนุ   นาคนวล    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.10 นายบรรดิษ   วงศ์วาน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.11 นายบุญเพ็ง   ศรีนวล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.12 นายบุญมี   ศรีแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.13 นายประกอบ   หาญบาง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.14 นายประสิทธิ์   แจ่มจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.15 นายปาน   นามวิชา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.16 นางพยอม   ฤาชา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.17 นายพิพัฒ   พิมสมาน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
41.18 นางมลิวรรณ   แสงใส   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.19 นางยุภาภรณ์   ใจดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.20 นายวิเชียร   วงค์ละคร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.21 นายสมพงษ์   วอทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
41.22 นายสมพร   สิมลี    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.23 นายสวัสดิ์   บุญมาก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.24 นายสํานาญ   ศรชัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.25 นายหมุน   แซ่จึง    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.26 นายหัน   อุ่นเรือน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
41.27 นายอรุณศักดิ์   บํารุง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒ 

 
 

42. จังหวัดสกลนคร 
42.1 นายชัยณรงค์   แสงชาติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.2 สิบเอก ชัยวัน   ราชชมภู   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.3 นายโชคอํานวย   ผาพองยุน  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.4 นางดอกไม้   อุทาสา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.5 นายทองรัตน์   ศรีสวัสดิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.6 นายเทพ   ดีทา    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.7 นายธนินทร   ศรีโยหะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.8 นายธารินทร์   ยางธิสาร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
42.9 นายบุญช่วย   คุลี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
42.10 นายบุญมาก   ไชยแสง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.11 นายบุญฮงค์   ยอดหอ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.12 นายประสิทธิ์   คําเพชร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.13 นายปริญญา   วงศรีลา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.14 นางปรียาภา   ประทุม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.15 นายพิชัย   ไชยสาคร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.16 นายพิภพ   ถาบุตร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.17 นายสกล   ติงมหาอินทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
42.18 นายสนั่น   แสนต่างนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
42.19 นายสมควร   เคนไชยวงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.20 ดาบตํารวจสมดี   วงศ์พรหม  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
42.21 นายสุรศักดิ์   ชุมทอก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.22 นายสุวิทย์   สุดพุด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
42.23 นายอาวุธ   พิชัยคํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓ 

 
 

43. จังหวัดสตูล 
43.1 นายการุณ    เพ็ญสวัสดิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
43.2 นายเกษม   หะหมาน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.3 นายเฉด   ตาเดอิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.4 นางสาวชัญญานุช   เถื่อนทิม  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
43.5 นายบาหวา   หวันสู   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.6 นายปกรณ์   โคนันทน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.7 นายมนัส   สันสมัน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
43.8 นายรอสะลัน   นาปาเลน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.9 นายวัฒนา   เสียงดัง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.10 นายศุภนันท์   สะเด็น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.11 นายสราวุฒิ   อาหมาน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.12 นายสุนันท์   พรหมอินทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.13 นายสุรชัย   รัตนะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
43.14 นายโสภณ   พรหมสุริยะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.15 นายหวาเหตุ   สําเร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.16 นายอภิมาตร   เหร็บควนเคี่ยม  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.17 นายอับดลละ   รอดเสน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.18 นายอับดุลรอเฉด   แซะอามา  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.19 นางสาวอาลัยนา   หลงสลํา  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
43.20 นายอิศแนน   กองบก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
43.21 นายอุสมาน   หมันยามีน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔ 

 
 

44. จังหวัดสมุทรปราการ 
44.1 นางสาวกําไร   ศรีสมวงศ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.2 นายณรงค์   สําลีรัตน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.3 นายถนอม   ยังเจริญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.4 นายทองใบ   ทรัพย์สิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
44.5 นายบุญธรรม   สวนเดช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.6 นายประเทือง   ศรีใจ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.7 นายประสิทธิ์   ช้างชาวนา  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.8 นายปาล   ไตรโพธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.9 นายมนัส   สวยลึก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.10 นายมาลัย   จันทร์โต   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.11 นายวรพจน์   ใจดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
44.12 นายวินิจ   ม่วงนาค   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.13 นายวิรัช   ลิมป์กิจเจริญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
44.14 นายศราวุฒิ   วรพัทธ์ทวีโชติ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
44.15 นางศรีรัตน์   เหลือสิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.16 นายสมพงษ์   เลิศชัยประเสริฐ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
44.17 นายสันติ   แย้มเหมือน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.18 นายสุนัย   อ่วมสอาด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.19 นายสุรกิจ   ละเอียดดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.20 นายสุรชัย   แซ่จิว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
44.21 นายอารมย์   โห    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕ 

 
 

45. จังหวัดสมุทรสงคราม 
45.1 นางจิระพร   ถาวรรัตน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.2 นายชัยยันต์   เจียมศิริ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
45.3 นายชัยยันต์   อยู่ศิริ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.4 นายชุมพล   เวชการ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.5 นางถนอมจิต   บุตราช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.6 นางธัญวลัย   อังกระโทก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.7 นางนาตยา   คลังศิริ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.8 นายนิคม   จันทร์ขํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.9 นางนิภา   กาฬดิษฐ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.10 นายบรรหาร   อยู่กําเนิด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.11 นายประทีป   เข็มกําเนิด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
45.12 นายประพันธ์   ชื่นจิต   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
45.13 นางยุพิน   ศรีโหร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.14 นายสกล   สงวนสมบัติ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.15 นายสมนึก   สันทัดพร้อม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.16 นายสมฤทธิ์   วงษ์สวัสดิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.17 นางสาวสุวรรณา   กลั่นแสง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
45.18 นายเสนอ   เต็มวิจิตร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.19 นายเสียง   อินทร์ประเสริฐ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
45.20 นายอดิศักดิ์   ศรีมงคล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
45.21 นายอาวุธ   แฮ้พฤกษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๖ 

 
 

46. จังหวัดสมุทรสาคร 
46.1 นายกัมปนาท   ตั้งกอบลาภ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
46.2 นายชะโลม   ศรศิลป์ชัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.3 นายณรงค์ศักดิ์   ปิ่นวาสี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.4 นายทศพล   เจริญสุขใส   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.5 นายบุญล้อม   พุ่มมณี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.6 นางประภาพร   สายจําปา  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.7 นางประเสริฐศรี   มังกรศักดิ์สิทธิ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
46.8 นายพรชัย   แสงสว่าง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.9 นายรัฐเดชน์   แช่มใส   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.10 นายวรพงษ์   ชอบชื่น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.11 นายวรวุฒิ   บุญเพ็ญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
46.12 นายวิชัย   ลิ่มกองลาภ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.13 นายวิเชียร   เจียระธรรม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.14 นายวิลาศ   สุริวงษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.15 นายศักดา   เนติพัฒน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.16 นายสง่า   ฮะเจริญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
46.17 นายสมควร   อินกรัด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.18 นายสมบุญ   ฟุ้งสาคร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.19 นายสุริยะ   กิ่มบางยาง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.20 นายสุวรรณ   บุญเสริม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
46.21 นายอภิสิทธิ์   เตชะนิธิสวัสดิ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗ 

 
 

47. จังหวัดสระบุรี 
47.1 นายคํารพ   สาระจิตต์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
47.2 นายจํานงค์   เกษมดาย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.3 นายชโนทัย   เจริญกลาง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.4 นายธวัชชัย   พรหมพันธุ์ใจ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
47.5 นายบุญธรรม   ไทยพิทักษ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.6 นายประธีป   นิลมูล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.7 นายปิยะ   มีสวัสดิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.8 นายพล   แสงอ่วม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.9 นางรุจิรา   สงวนทรัพย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.10 นางวันเพ็ญ   สุขพลับพลา  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.11 นายวิเชียร   บุญประสิทธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
47.12 นายศักดา   สุภาสูรย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.13 นายศุภกร   พรพนาวัลย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
47.14 นายสมบัติ   อํานาคะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.15 นายสมบูรณ์   แสงทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.16 นายสมศักดิ์   ทองคําสุก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.17 นายสละ   นิรากรณ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.18 นายสําอาง   แก้วประดับ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.19 นางสาวสิริณัฏฐ์   อัคคีเจริญ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
47.20 นายสุเทพ   ขุนทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
47.21 นายสุภัก   สีดาพล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๘ 

 
 

48. จังหวัดสระแก้ว 
48.1 นายกลม   เทียกันที   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.2 นายโกศล   เทียนชัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.3 นายเงิน   คําสนิท   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.4 นายชัยยุทธ   แจ่มจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
48.5 นายชาตรี   เขียนโพธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.6 นายดาวรุ่ง   น้อยตั้ง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.7 นายทรงศักดิ์   อินภูวา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.8 นางนิยม   โคตรสิงห์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.9 นางสาวเนตรนภา   สาริกานนท์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
48.10 นายบุญเรือง   สีขาม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.11 นายประจวบ   ปินะกาสัง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.12 นายเลี่ยม   แสงยิ่ง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.13 นายวัชระ   จําปาเทศ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.14 นายวิโรจน์   กันชิด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.15 นายสมนึก   สโมสร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.16 นายสัมฤทธิ์   คําพันธ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
48.17 นายสุพจน์   บินยูซบ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
48.18 นายสุรพงษ์   ปันส่วน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.19 นายโสภา   มะโรงมืด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.20 นายหนูเจน   หาญสุโพธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
48.21 นางอารี   คําสวรรค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙ 

 
 

49. จังหวัดสิงห์บุรี 
49.1 นายกิตตินันท์   นุชอยู่   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.2 นายจํารัส   โกมล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.3 นายเจิด   บุญนํา    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.4 นายเจิม   สรมานะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.5 นายชารินทร์   สิงห์ดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.6 นายถวิล   ทันยะเจริญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
49.7 นายทัศนัย   ปล้องประภา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.8 นายบํารุง   ช้างยอด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
49.9 นายปราโมทย์   กลับดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.10 นางพิกุล   พุ่มคํา    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.11 นางเพ็ชรัตน์   ทองมี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.12 นางรุ่งอารี   มะเวชะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.13 นายสมเกียรติ   มณีย้อย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.14 นายสมจิตร   เอ่ียมในตา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
49.15 นายสัมฤทธิ์   โสภา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
49.16 นายสาโรจน์   รอดงาม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
49.17 นางสุภาวดี   เพชรสีม่วง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.18 นายสุรัตน์   โพธิ์ดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.19 นายสุวัฒน์   วรพิมพงษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.20 นายโสพล   งามขํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
49.21 นายออด   จิตรบํารุง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐ 

 
 

50. จังหวัดสุโขทัย 
50.1 นายกฤตวิทย์   สวัสดิ์มงคล  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.2 นายกล   โฉมคุ้ม    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
50.3 นายเงิน   ต๋าคําชัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.4 นายจรูญ   สุขแป้น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.5 นายเฉลย   พรมสายใจ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.6 นายทาญาติ   ไก่แก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
50.7 นายนเรศ   แก้วมณี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
50.8 นายบาร์ลอน   เพ็งภิบาล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.9 นายประสิทธิ์   สุรินทร์คํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
50.10 นายปรีชา   ม่วงเปีย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.11 นายมงคล   นนทธิ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.12 นายมิน   โพธิ์แก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.13 นายเรืองเดช   สุขสมบูรณ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.14 นายวิชิต   ดีหนอ    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.15 นายศักดิ์ชาย   ปัดทุม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.16 นายสมพงษ์   ปลาป๊อก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.17 นายสมัย   บุญเกตุ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.18 นายสายยัน   เกิดคํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.19 นายสุทธินัย   ทัดไทย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.20 นายสุทิน   ทิพวัน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
50.21 นายอรรคพล   สิริทรัพย์มหาศาล  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑ 

 
 

51. จังหวัดสุพรรณบุรี 
51.1 นายเกรียงไกร   แสงพรเลิศ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
51.2 นายเฉลิม   ปิ่นสกุล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.3 นายชัชวาลย์   จันทร์ฉาย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.4 นายชัยพร   พรหมพันธุ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
51.5 นายณฤทธิ์   ภูฆัง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.6 นายทิม   สอดศรี    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.7 นายธงชัย   กล่อมสมร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.8 นายธวัช   เฮงตระกูล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.9 นายเนตร   ปิ่นแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
51.10 นายบรรเจิด   แก้ววิชิต   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.11 นายประสิทธิ์   อาจคงหาญ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.12 นายเผ่า   รักขยัน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
51.13 นายพรม   บุญมาช่วย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.14 นายสงบ   สุขสําราญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.15 นายสมศักดิ์   ช่างเรือนงาม  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.16 นายสังวร   แตงทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.17 นายสิทธิกาญจน์   โสวัสสะ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.18 นายสุกรรณ์   สังข์วรรณะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.19 นางสุคนทิพย์   ยอดอานนท์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
51.20 นายสุวรรณ   ใจหลัก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
51.21 นายเอนก   สิงห์สม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๒ 

 
 

52. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
52.1 นายเจริญ   รักษ์ทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.2 นายณรงค์   ถุงทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.3 นายนพดล   เรืองจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.4 นายนาคินทร์   มุขแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.5 นายพยุง   ทิพย์รักษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.6 นายพิราเชนทร์   มุสิกรังสี  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.7 นายพูนศักดิ์   ขาวสุวรรณ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.8 นายไพศาล   นิจจันทร์พันธ์ศรี  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
52.9 นายภานุ   แพเพชรทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
52.10 นายมาโนช   ดิษฐเดช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.11 นายลือชา   อุ่นยวง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.12 นายวันชัย   กลางณรงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
52.13 นายวิชิต   ศักดา    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.14 นายวิโรจน์   สุระกา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.15 นายศตวรรษ   แสนเกตุ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.16 นายสถาพร   กล่อมเจริญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.17 นายสมชาย   นิลอนันต์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.18 นายสมชาย   สินมา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
52.19 นายสมปอง   คชฤทธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.20 นายสิทธิชัย   สัมพันธ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.21 นายสิทธิพร   จริยพงศ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.22 นายสุชาติ   เรืองทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.23 นายเสถียร   จันทร์เดช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
52.24 นายอาทิตย์   มติธรรม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ 

 
 

53. จังหวัดหนองคาย 
53.1 นายกัณหา   พาพิมพ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.2 นายเขียน   ชัยวงศา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.3 นายคําล้วน   ชาวยศ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.4 นายเคน   วิเศษสุนทร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.5 นายฉัตรมงคล   พันธ์ศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.6 นายชูชาติ   โปตานนท์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
53.7 นายทน   ชมภู    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.8 นายนครไทย   จันหล่น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.9 นายบุญพา   มะโนมัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.10 นายบุญเหลือ   จันทร์ดา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
53.11 นายประทวน   คชวงศ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.12 นายพงศธร   ตั้งกิตติภาภรณ์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
53.13 นายพิเชษฐ์   พรสุวรรณ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
53.14 นายฤทธิชัย   บัวทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
53.15 นายล้อม   มีชัย    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.16 นายวิชัย   จันทร์หอม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.17 นายศรีจันทร์   นาคเสน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.18 นายสมคิด   ศรีภา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.19 นายสิทธิ์   จันทาคีรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.20 นายสุพจน์   ศรีระวงค์ษา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
53.21 นายใหม่   บุญพงษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ 

 
 

54. จังหวัดอํานาจเจริญ 
54.1 นายคาร   สุยะรัตน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
54.2 นายคําเต็ม   พวงพิลา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
54.3 นายคําไหล   ทานะสิน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.4 นายเฉลิม   ช่างแคน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.5 นายชาติวัฒน์   ร่วมสุข   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.6 นายณรงค์   ดวงจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.7 นายทองพูล   สายสมุทร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.8 นายทองสุข   ชมภูแสน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.9 นายนคร   บุญกัลย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.10 นายนิเทศน์   จารุจิตร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
54.11 นายบุญมา   ยอดเอ้ือ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.12 นายบุญหลาย   กลิ่นหวาน  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.13 นายภาสวร   ปรือทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.14 นายเรียม   ผดาวงศ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.15 นายวัฒนา   บริสุทธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.16 นายวันนา   บุญกลม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.17 นายวิเชียร   คํามา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.18 นายสตพร   ศรีสุวรรณ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.19 นายสิริศักดิ์   ทองแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
54.20 นายสุพรรณ   โสวันนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
54.21 นางนารีย์   คูณเมือง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 

 
 

55. จังหวัดอุดรธานี 
55.1 นายกลิ่นศักดิ์   คําภูแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.2 นายกิติชัย   บาลี    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.3 นายคุณภัทร   หินราชา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
55.4 นายคูณ   ยวดทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.5 นายฉัตรชัย   บุญมา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.6 นางชลธิดา   เมืองทา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
55.7 นางดาวเวียง   รัตนะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.8 นายทองพูน   ปิตตาคะโส   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.9 นายทองม้วน   บัวทองสิงห์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.10 นายนัฐไกร   นากลาง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.11 นายบุญเจียง   ศรีประเสริฐ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.12 นายบุญศรี   สุขวาปี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.13 นายปฏิญญา   ป้องนอก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
55.14 นายประสพ   จันทรเสนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.15 นายโพธิ์ฉลาด   แดนสลัด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.16 นายรณฤทธิ์   อุปฮาด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.17 นายสมหมาย   จันทะแจ่ม  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.18 นายสําเภา   ฮุยเสนา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.19 นายสําราญ   หมั่นการ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.20 นายสุเทพ   วิบูลย์กุล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.21 นายสุธรรม   โพธิ์เพชรเล็ก  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.22 นายสุนทร   ดวงประสิทธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.23 นายเส็ง   ทองเหง้า   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
55.24 นายอ่อนสา   เหลาหอม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
55.25 นายอิทธิกร   สมเพ็ง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 

 
 

56. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
56.1 นายชัยพล   เมฆไหว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.2 นายณัฐพล   โสภณปิยวัฒน์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
56.3 นายนราวิทย์   บัวคํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.4 นายบัญชา   อรุณเขต   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.5 นายประดิษฐ   ดิษฐรัตน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
56.6 นายพงศ์นิมิตร   แก้วแดง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.7 นายพนม   รุ่งทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.8 นายเพ็ชร   สุริยะเนตร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.9 นายไพบูลย์   นาแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.10 นายฟื้น   โชวันดี    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
56.11 นายม่วง   สดนามอญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.12 นางมารศรี   สิงห์เสวก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.13 นายยวง   อยู่มา    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.14 นายลําพัง   วงษ์ชัย   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.15 นายเลิศ   คงแก้ว   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.16 นายวิเชียร   วัฒนพันธุ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.17 นายสมั่ง   ฟองดา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.18 นายสมัย   เอี่ยมท่า   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
56.19 นายสุชาติ   ปินจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.20 นายอํานวย   จันต๊ะมูล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
56.21 นายอิทธิรัตน์   บุญคง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗ 

 
 

57. จังหวัดอุทัยธานี 
57.1 นายคมสันต์   เข็มกลัด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.2 นายจรัล   ทัศวงค์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.3 นายเจษฎา   ขาวขํา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
57.4 นายณรงค์   บัวอุไร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.5 นายติ๋ม   การภักดี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.6 นายทรงวุฒิ   ทัพศิริ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.7 นายทวีป   บัวเทศ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.8 นางสาวธนพร   เกิดศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
57.9 นางประไพศรี   หมั่นเขตรกิจ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.10 นายประสิทธิ์   สายหยุด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.11 นายพิเชษฐ์   วัสธูป   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.12 นายโยธิน   เจริญรัตน์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
57.13 นายวันธงชัย   กีตา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.14 นายสมคิด   รอดหนิด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.15 นางสาวสวัสดิ์   แกว่นการไถ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
57.16 นายสําราญ   คุ้มไพรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.17 นายสุจริต   คําแว่น   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.18 นางสาวสุพรรณี   อินทร์มณี  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
57.19 นางสุระภี   บุญหนุน   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.20 นายเสน่ห์   แห้วเพ็ชร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
57.21 นายอัฆฒ์   เจ้าเจ็ด   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๘ 

 
 

58. จังหวัดอุบลราชธานี 
58.1 นางคําใบ   สร้อยสนธิ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.2 นายจอมปรางค์   ศรีอักษร  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.3 นายชัยโรจน์   นองนุช   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.4 นายชํานาญ   เหมนะห์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.5 นายชูชัย   พิทักษ์พรพัลลภ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
58.6 นายถาวร   ส่งสุข   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.7 นายธีระยุทธ   คําประภา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.8 นายบรรหาญ   พิณทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
58.9 นายบุญศรี   สติปัญ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.10 นายบูรณเกียรติ   เหง้าเกษ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.11 นายประสิทธิ์ชัย   สมเพราะ  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.12 นายปรีชา   นุยืนรัมย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.13 นายพงษ์ศักดิ์   กระแสกาญจน์  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.14 นายพรณรงค์   ลิ้มวงษ์ทอง  สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.15 นายพิชัย   จันทร์ส่อง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.16 นางเพ็ญศรี   จะโรจร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.17 นางเรวะดี   สมศรี   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.18 นางวันเพ็ญ   ศิริผลา   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.19 นายวิชัย   ศุภลักษณ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.20 นายสกุล   เวียงจันทร์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.21 นายสมดี   ดําพะธิก   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
58.22 นายสมหมาย   สายมาตย์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.23 นายสมัย   กันตะบุตร   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.24 นายสําลี   กาสา    สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.25 นายสุคิด   หาญชนะ   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.26 นายสุเทพ   ศิริมูล   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.27 นายสุนทร   จันทร์จูม   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 
58.28 นายสุริยา   อินธิแสง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
58.29 นายสุวิทย์   ร่วมรักษ์   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๒) 
58.30 นายแสวง   ขันทอง   สมาชิกตามมาตรา ๓๑ (๑) 

 
 


