
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย หมัฎ ขนานใต้ ผญบ. 2 ห้วยน ้าขาว คลองท่อม กระบ่ี
2 น.ส. นุชนาถ บุญปัญญา ผญบ. 13 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
3 นาย สมาน สุภาแดง ผญบ. 15 นาทัน ค้าม่วง กาฬสินธ์ุ
4 นาย สุระพล คาดีวี ผญบ. 9 นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธ์ุ
5 นาง สุภาพร ใจอด ผญบ. 23 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก้าแพงเพชร
6 นาย กฤษฎา บัวภา ผญบ. 4 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
7 นาย มนตรี   แก้วน ้าใสย์ ผญบ. 4 บ้านโนน ซ้าสูง ขอนแก่น
8 นาย สัญญา เจนจัดการ ผญบ. 11 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
9 นาง โอษา กิติลาภะ ผญบ. 22 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

10 นาย ธนพล เตศิริ ผญบ. 5 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
11 นาย มังกร  ถนอมไทย ก้านัน 0 ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท
12 นาย ทวีศักด์ิ  เหล่าโนนคร้อ ผญบ. 4 ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ
13 นาย พรมมิน  ภักด์ิประสิทธ์ิ ผญบ. 8 ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ
14 นาย เทอดศักด์ิ ผุดวรรณา ผญบ. 5 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
15 นาย มงคล   กระจ่างถ่ิน ผญบ. 10 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
16 นาย สิทธิโชค สุนารัตน์ ผญบ. 3 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
17 นาย อินถา ชัยชนะ ผญบ. 6 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
18 นาย จ้านงค์ ด้าเกิงสกุลกิจ ผญบ. 5 ยั งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
19 นาย สุชาลี รอดสุด ผญบ. 1 บ้าหวี หาดส้าราญ ตรัง
20 นาย ส้าเริง จันทร์หอม ผญบ. ๒ หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
21 นาง วรรณาภรณ์  ท้าบุญ ผญบ. 12 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
22 นาย สเหวียน ทองพิทย์ ผญบ. 10 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
23 นาย มาโนช สุขสกุลวัฒน์ ผญบ. 9 สามพราน สามพราน นครปฐม
24 นาย ชัยภักด์ิ นนเลาพล ผญบ. 3 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
25 นาย ศุภกร ช่างทองมะดัน ผญบ. 3 ไพล ล้าทะเมนชัย นครราชสีมา
26 นาย สมยศ แหงไธสง ผญบ. 7 ขุย ล้าทะเมนชัย นครราชสีมา
27 นาย พลกฤษณ์ รักหอม ผญบ. 4 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
28 นาย ธีรเดช แป้นจันทร์ ผญบ. 7 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
29 นาย สมควร ปานคง ผญบ. 19 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
30 นาย ชูศักด์ิ เขมันกสิกรรม ผญบ. 4 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
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31 นาง กรวรรณ บุญโชติ ผญบ. 8 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
32 นาย มะตอเฮะ ลือราแม ผญบ. 9 โละจูด แว้ง นราธิวาส
33 นาย นพดล  ปาละ ผญบ. 8 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
34 นาง เอี ยง ผิวเงิน ผญบ. 3 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ
35 นาย สมพงษ์  จีนรัมย์ ผญบ. 2 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
36 นาย สายสมร  จันทพันธ์ ผญบ. 5 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
37 นาย โภชนา  อาวุธพันธ์ ผญบ. 3 ส้าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
38 นาย สมพร ปทุมยา ผญบ. 9 คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี
39 นาง กาญจนา  แนบสนิท ผญบ. 6 แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
40 นาง จินตนา นวลสุวรรณ์ ผญบ. 8 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
41 นาย อารง  ดอเลง ผญบ. 6 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
42 น.ส. รักชนก เนตรงาม ผญบ. 3 กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
43 น.ส. มณีรัตน์ ข้านิล ผญบ. 5 กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
44 นาย ชาติชาย  วงค์ไชยา ผญบ. 6 สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
45 นาย รวย รอดประชุม ผญบ. 1 บางวัน คุระบุรี พังงา
46 นาง จิราภรณ์ ชาติโล ผญบ. 10 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
47 นาย บุญเสริม จันมณี ผญบ. 1 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
48 นาย กลิ ง เทียนแดง ผญบ. 6 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก
49 นาย เอื อน จันทร์เขียว ผญบ. 9 ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
50 น.ส. แววตา บุญเกตุ ก้านัน 0 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
51 นาย สมภพ อบเชย ผญบ. 15 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
52 นาย ประชุม เวียงค้า ผญบ. 10 นาพูน วังชิ น แพร่
53 นาย มานะ จูมเกตุ ผญบ. 9 โพธ์ิชัย วาปีปทุม มหาสารคาม
54 นาย ชมพู ปาติสัตย์ ผญบ. 12 โพธ์ิชัย วาปีปทุม มหาสารคาม
55 นาย ปัญญา คนกล้า ผญบ. 11 บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร
56 ร.ต. เอ่ียม กันทาน้อย ก้านัน 2 แม่ฮี ปาย แม่ฮ่องสอน
57 นาย พงศ์อ้าพร แก่นพุฒ ผญบ. 3 ขั นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
58 นาย อาแว ดะแซสาเมาะ ผญบ. 2 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
59 นาย สมบัติ  ทะวันกุล ผญบ. 6 กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
60 นาย บัวพา ไชยเสนา ผญบ. 9 กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
61 นาย เชิดชัย สังเจียม ผญบ. 2 บางนอน เมืองระนอง ระนอง
62 นาย รณชัย ฮวดศรี ผญบ. 6 ส้านักท้อน บ้านฉาง ระยอง
63 น.ส. กนกวรรณ แสนชมพู ผญบ. 0 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
64 นาย รุ่งโรจน์  ศรีดี ผญบ. 14 บางล่ี ท่าวุ้ง ลพบุรี
65 นาย สมนึก  จันตะมะ ผญบ. 10 วังซ้าย วังเหนือ ล้าปาง
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66 นาย สุรชัย ปาจุวัง ผญบ. 7 ม่วงน้อย ป่าซาง ล้าพูน
67 นาย สามารถ  สุคงเจริญ ผญบ. 7 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
68 นาง เข็มพร เพ็งจันทร์ ก้านัน - บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
69 นาง สุภารัตน์  ขุพันธ์ ผญบ. 4 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
70 นาย พรชัย พันธิราช ก้านัน 0 สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร
71 นาย วีระชัย ถากงตา ผญบ. 9 โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร
72 นาย สุรศักด์ิ  ดวงยอด ผญบ. 9 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
73 นาย จรัณฑ์  ผิวเหลือง ผญบ. 2 ฉลุง เมืองสตูล สตูล
74 นาย กรวรรณ ทองแก้ว ผญบ. 6 บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
75 นาย ชัยวัฒน์ ประยงค์ทรัพย์ ผญบ. 7 บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
76 นาย วิรัช เทียมศรีรัชนีกร ผญบ. 8 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
77 น.ส. จันทร์แรม สีละ ผญบ. 7 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
78 นาง ส้าเริง ยุ้งคิริ ผญบ. 2 หนองนาก หนองแค สระบุรี
79 ส.ต. ธนมณฑน์ อ่อนนาค ผญบ. 13 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย เกียรติศักด์ิ มาคร ผญบ. 3 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
81 นาง สุดา  มณีขวัญ ผญบ. 3 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
82 นาย พงศพัฏฐ์  ประชุมรัตน์ ผญบ. 1 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
83 นาย บุญเลิศ  ณ พัทลุง ผญบ. 8 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84 นาย เสรีชัย  สอึ งทอง ผญบ. 9 บ้านซบ สังขะ สุรินทร์
85 นาย เสง่ียมชัย  สุขชัยยะกูล ผญบ. 8 ขอนแตก สังขะ สุรินทร์
86 นาย ธานี ศรีประสงค์ ผญบ. 2 บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย
87 นาย บัวขาว มังสุไร ผญบ. 10 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู
88 นาง ประทีป ตันติบวร ผญบ. 7 อินทประมูล โพธ์ิทอง อ่างทอง
89 นาย ชาญชัย สังฆฤกษ์ ผญบ. 4 นาเวียง เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ
90 นาย ไพโรจน์  ไชยกันหา ผญบ. 1 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาง เพียงใจ  สดใส ผญบ. 10 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาย ราชัน ขันอินทร์ ผญบ. 8 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์
93 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีแจ่ม ผญบ. 5 หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
94 นาย วิทยา การินทร์ ผญบ. 7 ยางขี นก เข่ืองใน อุบลราชธานี
95 นาย นิรัญ  ชะลูด ผญบ. 13 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี


