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รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

 
1. จังหวัดกระบี ่

1.1 นายกิจจา   ทองทพิย์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.2 นายฉิม   ทับทอง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.3 นายชวกร   เรืองชู   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.4 นายดลหล้อ   เหมพทิักษ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
1.5 นายธีรพจน์   บุญชู   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.6 นายปกครอง   ชูศรี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
1.7 นางสาวปทมุวรรณ์   มารถโอสถ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.8 นายประกอบ   บ่มเกลี้ยง  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
1.9 นายประภาส   กาเยาว์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.10 นายประเสริฐ   ชาตวิทยบุตร  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.11 นายพันศักด์ิ   จิตรรัตน์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.12 นางเพ็ญสริิ   แจ้งใจ   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
1.13 นายมงคล   ศรีสุข   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.14 นายวัฒนา   สามารถ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.15 นายสมนึก   เกาะกลาง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.16 นายสมพร   แต่งแก้ว   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.17 นายสมศักด์ิ   แก้วเกิด   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.18 นายสามารถ   พลายชนะ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.19 นายสชุาติ   บุญส่ง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.20 นายสุริยัน   เกื้อบุตร   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
1.21 นายอิสมาแอน   ช่างเรือ  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
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2. จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

2.1 นายคําแปลง   ศรีบัว   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.2 นายฉลอง   ทัพธานี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.3 นายเฉลิมศักด์ิ   ถนอมสิทธ์ิ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.4 นายชาตรี   สุมามาร   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.5 นายฐิติพงศ์   อัตไพบูลย์  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
2.6 นายนัดพบ   ภูสีเขียว   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.7 นายบล   ทระคําหาร   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
2.8 นายประเด็ด   ภูถูกหมอก  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.9 นายประธาน   สินธุมา   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
2.10 นายประมลู    ผาภูมิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
2.11 นายประสพสุข   ไชยเนตร  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
2.12 นายประสิทธ์ิ   ไกยวรรณ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.13 นายพูนสวัสด์ิ   ภูถมเงิน  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.14 นายวาด   เช้ือสาทุม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.15 นายวิชัย   บุญสมร   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.16 นายวิเศษ   คําไชโย   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.17 นายวุฒิไกร   ไทยประยูร  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.18 นายไวพจน์   ศรีพอ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.19 นายสําราญ   การวิบลูย์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.20 นายเสถียร   ระดากรณ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.21 นายอดุลย์ศักด์ิ   วรสาร   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.22 นายอนอง   เหล่านุกลู   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
2.23 นายอวิรุทธ์ิ   พรหมรัตน์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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3. จังหวัดกําแพงเพชร 
3.1 นางกีรติ   รังสินี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
3.2 นายไกรเลิศ   มีชัย   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.3 นายจรัน   จันทะบุตร   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.4 นายจันทร์ดี   หลวงนัน   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.5 นายจิรวัฒน์   พรมจีน   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.6 นายณรงค์   เกษแก้ว   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.7 นายถวิล   สีวัง    สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
3.8 นายนําพล   คําปัน   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
3.9 นายบุญมี   ดอกบวั   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.10 นายพรชัย   พัฒนศักด์ิภิญโญ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.11 นางสาวพรรณนิภา   ขันเทียน  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
3.12 นายไพบูลย์   กล่ําโพธ์ิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.13 นายไพบูลย์   ศรีภักดี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
3.14 นายมนตรี   อ่อนสิงห ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.15 นายมนู   คํามัง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.16 นายรังสรรค์   มีโพธ์ิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.17 นายสมจิตร์   ชากรณ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.18 นายสุเทพ   อึ่งศรีคราม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.19 นายสุนันท์   อินทพงษ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.20 นายเสวก   อ่อนฉํ่า   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
3.21 นายอุทัย   นุชพิเรนทร ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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4. จังหวัดตราด 
4.1 นายจรูญ   เกษโกวิท   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.2 นายชัยวัฒน์   ปริ่มผล   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.3 นายณัฐภูมิ   แจ้งแสง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.4 นายทินวัฒน์   เจียมอุย   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.5 นายนิพนธ์   โภคพิบูลย์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.6 นายประกฤต   ครุพานิช  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.7 นายเผียน   คุ้มปล ี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.8 นางเพ็ญศรี   ใจเที่ยง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.9 นายไพฑูรย์   ธัมมวิจยะ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.10 นายภราดร   กีรติจิรัฐิติกาล  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
4.11 นายภาสกร   เขียวขจี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
4.12 นายภิบาล   แซ่ต๋ัน   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.13 นายเรือง   ศรีนาราง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.14 นายสถิต   ยาคู   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
4.15 นายสว่าง   ช่ืนอารมย์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.16 นายสาคร   พนมทม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.17 นายสุน   ขุนสระดี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
4.18 นายสุรศักด์ิ   อินทรประเสริฐ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.19 นายสุวิทย์   แก้วเกิด   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
4.20 นายหลง   ชะลาลัย   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
4.21 นายอุทัย   อภิบาลศร ี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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5. จังหวัดนครสวรรค์ 
5.1 นายเกียรติศักด์ิ   กายสุต  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.2 นายฉลอง   เอี่ยมเอื้อยุทธ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.3 นางสาวชนกนันท์   พันเกษตร  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
5.4 นายชนะชัย   แซ่เล้า   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.5 นายณัฐชัย   พวงสมบัติ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.6 นายดนัย   มากเมือง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.7 นางนํ้าผึ้ง   บัวสุวรรณ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.8 นายประคอง   ดิษสละ   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
5.9 นางประพันธ์   ศรลีุนทอง  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.10 นายพิสิฐคุณ   มาสง่า   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.11 นายภาณุมาต   มีใหม่   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.12 นายวีระ   ผลประเสริฐ   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
5.13 นายวุฒิพงษ์   ชวนประสงค์  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
5.14 นายสนอง   รัตน์ทอง   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
5.15 นายสมบญุ   สอนเย็น   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.16 นายสมยศ   บุญใหญ ่   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.17 นายสอาด   มากรุด   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.18 นายสําเรงิ   คูหาทอง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.19 นายสุทัศน์   ดิษสละ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.20 นายเสริมศักด์ิ   เหมพจิิตร  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
5.21 นายเสรี   เทพธรรม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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6. จังหวัดนนทบุร ี
6.1 นายเกรียงศักด์ิ   สุจริต   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
6.2 นายชะโอด   หลาบเจริญ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.3 นายชัยนาท   ทิมคํา   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
6.4 นายทองปลิว   ศิลา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.5 นายทองสุข   อาจหยุด   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
6.6 นายธาดา   เอี่ยมอ่ํา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.7 นายบุญหลง   อาจจิต   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.8 นายประสิทธ์ิ   บุญเฉย   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.9 นายประหยัด   อ้นสว่าง  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.10 นายพีระพฒัน์   ยันต์แดง  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.11 นายมนตรี   ศรีสม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.12 นายสมเจตน์   กลัดเล็ก   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.13 นายสมนึก   ทิมคํา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.14 นายสมพงษ์   เม่นขํา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.15 นายสมพร   มัณยานนท์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.16 นางสมหมาย   จีนแจ้ง   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
6.17 นายสอาด   เมี้ยนแม้น   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.18 นายสืบพงษ์   จิตวิมลนิมิต  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.19 นางสุมาลี   แดงโกเมน   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
6.20 นายสุวิชา   จอประยูร   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
6.21 นายเสน่ห์   รุ่งสว่าง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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7. จังหวัดบุรรีัมย์ 

7.1 นายกงหลี   รุ่งเรือง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.2 นายชัชวาล   ยอดกระโทก  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.3 นางสาวดวงธิดา   สียางนอก  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.4 นายทองคํา   ย้ิมรัมย์   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
7.5 นายธนากร   ธนาบุตรสาย  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.6 นายธนากรณ์   หฤทัยถาวร  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.7 นายบัณฑิต   ปลื้มรมัย์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.8 นายบุญช่วย   สมนึกตน  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.9 นายบุญธรรม   นนตานอก  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.10 นายบุญร่วม   จิมานัง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.11 นายประชุม   ช่างทอง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.12 นายประมลู   นามโคตร   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
7.13 นายประสิทธ์ิ   วิทย์ประศาสนส์ุข สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.14 นายเปลือ้ง   ซิวกระโทก  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.15 นายเผด็จ   ลิ้มอบุัติตระกูล  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.16 นายพิกุล   สีสันต์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.17 นายไพโรจน์    เพ็ชรรุ่ง   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
7.18 นายมงักร   ขาวสกุล   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.19 นายเรวัตร์   ศรีณรงค์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.20 นายสมชาย   จันทร ี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.21 นายสมพร   ละทะโล   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.22 นายสมาน   สีหาคลงั   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.23 นายสราวุธ   สราวุธรัตนานนท์  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
7.24 นายสัจจา   แสนมณี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.25 นายเสน่ห์   ปานกลาง   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
7.26 นายเหลา   ช่ืนรัมย์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.27 นายอภิศักด์ิ   อังคสิทธ์ิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
7.28 นายอุดม   ปาปะเก   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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8. จังหวัดปทุมธานี 

8.1 นายเกษม   ชมบุญ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.2 นายเกษม   ภู่สมใจ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.3 นายณรงค์   มาลําโกน   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.4 นายธวัชชัย   ถนอมลิขิต  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.5 นายบุญเสรมิ   งั่วลําหิน  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.6 นายประสาร   อัดทอง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.7 นางรุ่งนภา   น้อยสว่าง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.8 นายสถาพร   มาทรัพย์   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
8.9 นายสถิตย์   คํารักษ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.10 นายสน่ัน   พุฒซ้อน   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.11 นายสมจิน   ไยมะณี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
8.12 นายสมใจ   กลับใจ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.13 นายสมศักด์ิ   วิเชียรสมุทร  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.14 นายสว่าง   ท้องคุ้ง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.15 นายสําราญ   อินทร   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.16 นายสุชิน   ฤกษ์สวัสด์ิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.17 นายสุพจน์   รุ่งเรือง   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
8.18 นายสุรินทร์   ช้างเยาว์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.19 นายอาคม   น้อยเหน่ือย  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
8.20 นายเอกชัย   บุญเกลี้ยง   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
8.21 นายโอภาส   รักหอม   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
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9. จังหวัดพงังา 

9.1 นายกวีวัฒน์   ประสมทรัพย์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.2 นายโกศักด์ิ   ศรีฟ้า   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.3 นายขจรวิทย์   วัฒนุวรรณ  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
9.4 นายฉลาด   แซ่อิ๋ว   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.5 นายชํานาญ   พึ่งถ่ิน   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.6 นายชุมพล   พูลศิร ิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
9.7 นายทวีสิทธ์ิ   จินดา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.8 นายธีรพงศ์   ตันติเพชราภรณ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.9 นายประดิษฐ ์  พึ่งถ่ิน   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.10 นายประมลู   จรุงการ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.11 นายมงคล   ศรีตังนันท ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.12 นายวินัย   ประพฤทธ์ิธรรม  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.13 นายวิรัตน์   วิวัฒน์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.14 นายวิรัติ   จรุงการ   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
9.15 นายวิสัย   เร็วเรียบ   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
9.16 นายสมาน   ทันยุภัก   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.17 นายสําราญ   สมบัติ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.18 นายสุรสิทธ์ิ   หัสนี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.19 นายไสว   วงศ์คลัง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.20 นางสาวอรุณี   เขียวบุญจันทร ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
9.21 นายเอนก   จีวะรัตน์   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
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10. จังหวัดพทัลงุ 

10.1 นายก้อหลัด   บุญม ี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
10.2 นายเกษม   เต็มราม   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
10.3 นางเกษร   บุญสนิท   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.4 นายจรูญ   ช่วยเอียด   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.5 นายจรูญ   พงศาปาน   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.6 นายจับ   เย็นทั่ว   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.7 นายชํานาญ   ทองสวัสด์ิ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.8 นายดรณ์   พุมมาลี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.9 นางทิศารัตน์   เรืองพุธ   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
10.10 นายประกอบ   แดงปรก  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.11 นายพีระพงษ์   อุทธา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.12 นายวินัย   สังข์แก้ว   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.13 นายศักด์ิชาย   พุมนวล   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.14 นายสมคิด   สงเนียม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.15 นายสมนึก   ไหม่แก้ว   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
10.16 นายสุชาติ   อักษรชู   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.17 นายสุนัย   สุขเกษม   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
10.18 นายสุภาพ   มุสิกะศิร ิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.19 นายอชิรพัฒน์   มิตรชู   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.20 นายอนันต์   มณีประสิทธ์ิ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
10.21 นายออด   ทองจันทร์แก้ว  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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11. จังหวัดพจิิตร 

11.1 นางฉลอง   ทองรัตน์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.2 นายชวนากร   ฉิมปาน   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.3 นายชํานาญ   ศรีนาราง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.4 นายดิเรก   สังขจันทร ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
11.5 นายธนภัทร   หมื่นสุข   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.6 นายธรรมนูญ   เทศขํา   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
11.7 นายนิมิตร   โรจนกฤตยากรณ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.8 นายบรรจง   พิจิตรวิไลเลิศ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.9 นายบรรลือ   เหลืองทองคํา  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.10 นายพิษณุ   มีสิทธัตถานนท์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.11 นายไพฑูรย์   นวมครุฑ   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
11.12 นายมณี   ขมินทกูล   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.13 นายยงยุทธ   ชมมิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.14 นายระเบียบ   วงษ์อนุ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.15 นายลออ   สุขพระจันทร ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.16 นายศรายุทธ   วงษ์อนุ   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
11.17 นายสมชาย   กิตต์ญาณ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.18 นายสมบัติ   คุริพันธ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.19 นายสมพงษ์   บุญปู ่   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
11.20 นายสมศักด์ิ   บงการณ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
11.21 นายแสณ   เกิดฤทธ์ิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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12. จังหวัดพิษณุโลก 

12.1 นายจีรพันธ์   บุญเชิดชู   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.2 นายเฉลา   บดีรัฐ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.3 นายเฉลิม   พันธ์ุศรี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.4 นายชวลิต   ถ่ีถ้วน   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.5 นายทวีศักด์ิ   ทิมคล้าย   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
12.6 นายนกเลก็   มารอด   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.7 นายนะรุด   แตงอ่อน   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
12.8 นายเปี๊ยก   ภูศรีเทศ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.9 นายเพยาว์   ช่ืนกลิ่น   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.10 นายมานิตย์   หมอนทอง  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
12.11 นายมาโนช   พงษ์พานิช  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.12 นายวิทูรย์   สังข์ทอง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.13 นายสถาพร   ปานม ี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.14 นายสมจิตร   หลงแสง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.15 นายสมยงค์   จ้อยทอง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.16 นายสมาน   นวนเกิด   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
12.17 นายสวน   เจริญสุขรุ่งเรอืง  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.18 นางสังวาลย์   ดาบัว   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.19 นายสุทัศน์   สุวรรณเกิด  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
12.20 นางสาวอัญชลี   ปรกีมล  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
12.21 ร้อยเอก  อุบล   พุทธรักษ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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13. จังหวัดเพชรบรูณ์ 

13.1 นายกฤชพัธน์   ศรีทรงเมือง  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.2 นางชนินทร   นวนสอาด  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
13.3 นายชิราวุธ   แป้นสุขา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.4 นางสาวแต   พิมพ์คง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.5 นายถวิล   เนตรแสงส ี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
13.6 นายบุญเลิศ   พุทธเจรญิ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.7 นายประเสริฐ   ขวัญเผือก  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.8 นายพรชัย   พรมภักดี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.9 นายไพสน   พันธ์มาก   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.10 นายมานพ   วุฒิยาลัย   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.11 นายรอด   พรหมลัทธ์ิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.12 นายรุจน์   เพชรประทมุ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.13 นายวิเชียร   สอนชา   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
13.14 นายวินชัย   เสมาทอง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.15 นายศุภกิจ   โชคงาม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.16 นายสมประสงค์   อินทะนู  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.17 นายสมพล   พิธิยากูล   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.18 นายสมัย   ภิรมกิจ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.19 นายโสภา   เปรมโสภณ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
13.20 นายอภิเดช   เหง้าสาร ี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
13.21 นายอรรถเศรษฐ์   ทองเฉลมิ  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14
14. จังหวัดยะลา 

14.1 นายทรงวุฒิ   ดํารงกลู   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.2 นายบุญฤทธ์ิ   ชูช่วย   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.3 นายพิทักษ์     มนัสศรีสุขใส  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.4 นายมะดามิง   อารียู   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
14.5 นายมะรสูดี   อาแซ   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
14.6 นายมะหะมัดซันโรนิง   อามะ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.7 นายมาหาแซ   เจ๊ะอาล ี  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.8 นายมุสลมีิน   อาลี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
14.9 นายแมรโซร์   แยนา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.10 นายยูโซะ   สาและ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.11 นายแวดาแม   เต๊ะลูกา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.12 นายสะอารี     ยุสะซา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.13 นายเสริม   เพชรมณี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.14 นายอับดุลรอซิด   หะรงค์  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
14.15 นายอับดุลรอนิง   ลงซา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.16 นายอับดุลเลาะ   คอป ิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.17 นายอับดุลอาซิ   เบ็ญดือราแม  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.18 นายอาบีดีน   มนูญทวี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
14.19 นายอาลี   ยูโซ๊ะ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.20 นายอาหามะ   เจ๊ะเมาะ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
14.21 นางสาวอีซะ   มะโซะ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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15. จังหวัดระยอง 

15.1 นายเกรียงศักด์ิ   เศรษฐเมธีกลุ  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
15.2 นายเกียรติชัย   ดวงผาสุข  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.3 นายเจียม   โพธ์ิแก้ว   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.4 นายฉัตรชัย   ใจดี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
15.5 นายณรงค์   สอนหลกัทรพัย์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.6 นายนวรานนท์   อนัณวรณกรณ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.7 นายนิวัฒน์   พ้นช่ัว   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.8 นายนุกูล   ปิยะศิริสงิห ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
15.9 นายประจวบ   จําเนียรศร ี  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.10 นายประดิษฐ์   เนตรอนงค์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.11 นายประพันธ์   เวหนะรัตน์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.12 นายปรีชา   จุลเนตร   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.13 นายพิภพ   ยุวาพัฒน์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.14 นายไพรัตน์   เกษรเจริญ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.15 นายศราวุธ   เรืองเอี่ยม   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
15.16 นางสาวศรีจรรยา   สําเนียงหงษ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.17 นายสนอง   เรืองสวัสด์ิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.18 นายสมาน   พรหมมา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.19 นายสินชัย   เกรียงไกรพพิัฒน์  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
15.20 นายเสถียร   เสือขวัญ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
15.21 นายอรุณ   อ่วมอารี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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16. จังหวัดสงขลา 

16.1 นายกิตติธัช   ณวาโย   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.2 นายจํานง   ประทมุทอง  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.3 นายเจียร   ธีรวราภรณ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
16.4 นายชยันต์   สังขไพฑูรย์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.5 นายทวีพร   บัวทอง   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
16.6 นายประทปี   มณีโรจน์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.7 นายประวิทย์   คงราช   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.8 นายปรีชา   สุขเกษม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.9 นายปาฏิหาริย์   บุญรัตน์  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
16.10 นายเฟาซี   เบ็ญหยีหมาน  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.11 ร้อยตรี  ภิรมย์   ทองจารึก  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.12 นายลัภย์   หนูประดิษฐ ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
16.13 นายวิโรจน์   เอี่ยมสุวรรณ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.14 นายสมสิน   จุลจินดา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.15 ดาบตํารวจ  สว่าง   เสนดํา  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.16 นายสะอารี   เจะมะสอง  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.17 นายสิน   สุวรรณโณ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.18 นายสุชม   สุขวิไล   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
16.19 นายสุทิศ   พงษ์จีน   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.20 นายอุทัย   ประดับจันทร ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
16.21 นายอุรัตน์   ดิสโร   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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17. จังหวัดสุรินทร ์

17.1 นายกอบสนิ   พ่อค้า   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.2 นางกาญจนา   เครือศร ี  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.3 นายเกรียงไกร   กรองทอง  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.4 นายชํานาญ   ศิริทวี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.5 นายเดือน   คิดดีจริง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.6 นายบุญถึง   มงคล   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.7 นายพงศกร   บรรลือทรัพย์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.8 นายพิทักษ์   สุภนันทการ  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
17.9 นายภูรเิดช   หาผล   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.10 นายมิตร   จันทรห์ง่อม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.11 นางรัศมี   นาคแสง   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.12 นายโรจนินทร์   ทองศิริกลุวัฒน์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.13 นายวีรภัทร   นาคแสง   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
17.14 นายศักด์ิชัย   ยอดเย่ียม  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
17.15 นายสมพร   นามรักษ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.16 นายสัญชัย   ทองอ้ม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.17 นายสุเชาวน์   ประทุมทอง  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.18 นายสุพจน์   สายศร   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.19 นายสุวรรณ   จันลา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
17.20 นายหา   สร้อยศร ี   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
17.21 นายอภิศักด์ิ   นามวัฒน์   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
17.22 นายอานนท์   ศรีสุข   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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18. จังหวัดหนองบัวลําภู 

18.1 นายเกรียงไกร   ไทยอ่อน  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.2 นายคําดี   ไชยโพนงาม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.3 นายจํานงค์   จีนบัว   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
18.4 นายชัยบัณฑ์จง   สุบินเกษมสริ ิ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.5 นายทอง   กุฎี    สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
18.6 นายธีระธนา   ด่านพงษ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
18.7 นายประหยัด   เมืองมจัฉา  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.8 นายพจน์   รํามะนา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.9 นางวรินทร์ธร   สุวรรณพรหม  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.10 นายวัชรินทร์   ประธิปคุณ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.11 นายวิชวน   คอนดี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.12 นายวินัย   รัตนพลท ี   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.13 นายสวัสด์ิ   กุนัย   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.14 นายสุเทพ   วุฒิธา   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.15 นายสุปัญญา   คํามณีจันทร ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
18.16 นายสุภาพ   ชัยโสภา   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
18.17 นายเสรี   บุญประคม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.18 นายไสว   คําหอม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.19 นายอนันต์   ปะทังโข   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.20 นายอุบล   กรมโคตร   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
18.21 นายโอลัย   บัวจารย์   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
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19. จังหวัดอ่างทอง 

19.1 นายเกษม   ผลจันทร ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
19.2 นายขวัญเรือน   ศรีสวัสด์ิ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.3 นางสาวจําเนียร   สบาย  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.4 นายฉลอง   คล้ายสังวาลย์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.5 นายเฉลิมวุฒิ   พรหมทอง  สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
19.6 นายชาญ   สุทัพโต   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.7 นายทรงพล   พูลสวัสด์ิ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.8 นายทรงยศ   มะกรูดทอง  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.9 นายบุญรอต   ยอดมีกลิ่น  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.10 นายพรปวีณ์   แสงฉาย   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
19.11 นายไพรินทร์   ถนอมกิจ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.12 นายฤทธิรงค์   จันทร์กระแจะ  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.13 นายวิเชียร   สีสุข   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.14 นายสมชาติ   ย้ิมละม้าย  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.15 นายสมยศ   เอี่ยมวิจารณ์  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.16 นายสุชิน   จิตตสุโภ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.17 นายสุนทร   ผดุงศิลป ์   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
19.18 นายสุพจน์   อินทรถาวร  สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.19 นายสุรเดช   บุญอิ่ม   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.20 นายสุรศักด์ิ   ไม้เจริญ   สมาชิกตามมาตรา 31 (1) 
19.21 นายเสวียน   ช่ืนอุรา   สมาชิกตามมาตรา 31 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


