
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย วิษรุทธ์ิ ลูกหยี ผญบ. 6 ห้วยน ้าขาว คลองท่อม กระบ่ี

2 นาย บัญชา ค้าทองดี ผญบ. 7 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 นาย ศักด์ิดา  พันธ์ุประดับ ผญบ. 7 ไผ่ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

4 นาย สมร บุญนามน ผญบ. 4 ภูปอ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

5 นาย สุชิน อินต้นวงค์ ผญบ. 2 ทรงธรรม เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร

6 นาย เครือวรรณ์ แสนพรม ผญบ. 8 หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น

7 นาย สายหยุด  ถมนา ผญบ. 2 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น

8 นาย พงศ์พันธ์ุ มีไชย ผญบ. 4 บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี

9 นาย มลฑล ฤทบัณฑิต ผญบ. 4 คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

10 น.ส. อาทิตยา กิมกัว ผญบ. 6 ส้านักบก เมืองชลบุรี ชลบุรี

11 นาย ชลิตพล  พ่อค้าทอง ผญบ. 3 เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท

12 นาย สุรศักด์ิ  ศรีษะใบ ผญบ. 9 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

13 นาย บุญมี  จันทึก ก้านัน ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

14 นาย มนัส พงษ์เพชร ผญบ. 3 บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร

15 นาย ส้าราญ  อ้ายเหมย ผญบ. 26 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย

16 นาย ค้ามูล    วรรณโร ผญบ. 18 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย

17 นาง ดรุณี มัฏฐาพันธ์ ผญบ. 2 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

18 นาย ถนอมศักด์ิ ไชยสวัสด์ิ ผญบ. 5 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

19 นาย การุณ ขวัญทอง ผญบ. 4 หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง

20 นาย ฐิติพงษ์ หาญพล ก้านัน หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด

21 นาย อนันต์  แสนคง ผญบ. 8 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก

22 นาง เตือนใจ ลามนต์ ผญบ. 7 เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก

23 นาย ศรีนวน สืบตระกูล ผญบ. 1 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม

24 นาย สุดใจ นามเสาร์ ผญบ. 13 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม

25 น.ส. กาญจณา กาญจนวัฒนา ก้านัน โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

26 นาย วิทูร รอดจอหอ ก้านัน ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

27 นาย นัฐพากย์ โกรนุกูล ผญบ. 5 โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

28 นาง กระจาย วาจาสิทธ์ิ ผญบ. 4 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

29 นาย จีระนัน พุ่มกล่อม ผญบ. 5 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

30 นาย มนตรี ฤกษ์ดี ผญบ. 5 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
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31 นาย สุพจน์ ทองอ้านาจ ก้านัน บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

32 นาย อานูวา กาเซ็ง ผญบ. 7 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

33 นาย ประกอบ  เข่ือนแก้ว ผญบ. 1 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน

34 น.ส. ฐิตินันทา  สุกทน ผญบ. 6 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ

35 นาย บุญจันทร์ ทดทะศรี ผญบ. 5 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์

36 นาย สมบัติ  พิมพิมาย ผญบ. 8 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์

37 นาย สถิตย์ สุรถาวร ผญบ. 14 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์

38 น.ส. ศุภาวีร์ ฤกษ์งาม ผญบ. 11 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

39 นาย ชิน แนวเถ่ือน ผญบ. 6 ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

40 นาย ณัฐพล ตงฉิน ผญบ. 17 ค้าโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี

41 นาย อิมรอเฮ็ง มะเซ็ง ผญบ. 3 บ้านน ้าบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี

42 นาย สมโภช หาเรือนชีพ ผญบ. 7 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

43 นาย เฉลิมพล อยู่เล็ก ผญบ. 4 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

44 นาย ศุภฤกษ์  การเร็ว ผญบ. 1 แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา

45 นาย สาวิทย์ พืชผล ผญบ. 1 ถ ้าน ้าผุด เมืองพังงา พังงา

46 นาย จ้าเนียร มืดมาก ผญบ. 2 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง

47 นาย อาลักษณ์ เชื อจีน ผญบ. 12 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร

48 นาง ภาวนี เท่ียงคืน ผญบ. 6 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

49 นาย ไชยา อยู่ยืด ผญบ. 2 บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

50 นาย สากล บุญศรี ผญบ. 4 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์

51 นาย สุรพล ขันหล่อ ผญบ. 11 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์

52 นาย วชิรพงษ์ ดวงบุญ ผญบ. 7 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่

53 นาย พงษ์สินธ์ุ ชูคันหอม ผญบ. 8 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

54 นาย เสาร์ ไชยแสง ผญบ. 2 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

55 นาย เลิน ทองมหา ผญบ. 8 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

56 นาง กัลญา ไกรภพเจริญจิต ผญบ. 2 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

57 นาย ถวิล กิระสาร ผญบ. 8 ขั นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร

58 นาย ยาซิง สามะอุง ก้านัน  ลิดล เมืองยะลา ยะลา

59 นาย ชัยยันต์  เสาสมภพ ผญบ. 6 หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

60 นาย สมจิต  มลชะอุ่ม ผญบ. 8 ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

61 นาย ปริญญา  สกุลทอง ก้านัน เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง

62 นาย เอ นก ธรรมสนิท ผญบ. 7 วังหว้า แกลง ระยอง

63 นาย ฐปนวัฒน์  พูนพิทักษ์สกุล ผญบ. อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี

64 นาง ศิริวรรณ ธีรเสถียร ผญบ. 2 หัวล้า ท่าหลวง ลพบุรี

65 นาย ทนุธรรม  ใหม่กันทะ ผญบ. 3 เสริมงาม เสริมงาม ล้าปาง
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66 นาย นคร ปิงชัย ผญบ. 4 หนองช้างคืน เมืองล้าพูน ล้าพูน

67 นาย บุญโฮม  ขามคุลา ผญบ. 10 เมือง เมืองเลย เลย

68 นาย สุริยา ศิริเทศ ผญบ. 7 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ

69 นาย บุญเมฆ  นิลด้า ผญบ. 3 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

70 นาย บุญถิน นารถชมสา ผญบ. 7 กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร

71 นาย เงิน ชั นน้อย ผญบ. 8 กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร

72 นาย อรุณ  ทวีกูล ผญบ. 9 ฉาง นาทวี สงขลา

73 นาย มะสิเด๊ะ  นาปาเลน ผญบ. 1 ฉลุง เมืองสตูล สตูล

74 นาง โสภาวดี สะแกซึง ผญบ. 1 ส้าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

75 นาย ราเชนทร์ อินทร์โชติ ก้านัน กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม

76 นาย นัทพล ทองอรุณ ผญบ. 5 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

77 นาย ชนะชล เย็นพู ผญบ. 4 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว

78 นาย พีรพงษ์ หอมย่ิง ผญบ. 5 ชะอม แก่งคอย สระบุรี

79 นาย วีรยุทธ์ อ่ิมใจ ผญบ. 6 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี

80 นาย อนุพงศ์ ม่ันอินทร์ ผญบ. 2 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย

81 นาย จ้าเริญ  ลิ มประจันท์ ผญบ. 1 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี

82 นาย สนธยา  พรหมดนตรี ผญบ. 6 บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี

83 นาง ขนิษฐา หมัดตะเห ผญบ. 1 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

84 นาง สิทธิษา บุราคร ผญบ. 1 ส้าโรงทาบ ส้าโรงทาบ สุรินทร์

85 นาง วิเชียร สันทาลุนัย ผญบ. 5 ศรีสุข ส้าโรงทาบ สุรินทร์

86 นาย หารศึก อินทรีย์ ผญบ. 6 บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย

87 นาย ธวัช มีเบ้า ผญบ. 4 ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวล้าภู หนองบัวล้าภู

88 น.ส. จินตนา ช่ืนกมล ผญบ. 3 คลองวัว เมืองอ่างทอง อ่างทอง

89 นาย อารุณ ศรีลาศักด์ิ ผญบ. 8 นาผือ เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ

90 นาย ส้าเนียง  จันทะบุญ ผญบ. 15 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี

91 นาย บุญทอม  น้อยสีเหลือง ผญบ. 10 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี

92 นาย สมเพชร แก้วรากมุก ผญบ. 7 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์

93 นาย อภิสิทธ์ิ ชูแก้ว ผญบ. 5 ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

94 นาย ถนอม  เบ้าเงิน ผญบ. 4 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

95 นาย ชินกร ภาชนะพูล ผญบ. 8 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


