
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุวัฒน์ชัย หลานไทย ผญบ. 7 หน้าเขา เขาพนม กระบ่ี
2 น.ส. ชฎาวัลย์ ขุนช้าง ผญบ. 11 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
3 นาย ประสิทธ์ิ  แฝงจันดา ก านัน หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
4 นาย พชรพล เลิศจริยา ผญบ. 7 หนองปลิง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
5 นาย ชัยวัฒน์  แข้ค า ผญบ. 7 โคกส าราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
6 นาย อรรถพล หอมเจริญ ผญบ. 10 หนองช่ิม แหลมสิงห์ จันทบุรี
7 นาย พิพัฒน์ เจริญศรี ผญบ. 14 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
8 นาย สมเกียรติ แก้วอินทร์ ผญบ. 3 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี
9 นาย ประทิน  ช้างน้อย ผญบ. 2 ตลุก สรรพยา ชัยนาท

10 นาย วีรพงษ์  ลาปะ ผญบ. 18 บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
11 นาย ธงชัย ทองบุญส่ง ผญบ. 5 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
12 นาย สวาท  เชียงรินทร์ ผญบ. 13 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
13 นาย พลรบ ประธานราษฏร์ ผญบ. 15 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
14 นาย สมบัติ ทดแทน ผญบ. 5 โคกยาง ก้นตัง ตรัง
15 น.ส. เสาวเภา สรรพศิริ ผญบ. ๘ บางปิด แหลมงอบ ตราด
16 นาง นิตยา  จันทร์จิตร ผญบ. 4 วังหมัน สามเงา ตาก
17 นาง ประนอม ผลเดช ผญบ. 5 ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
18 นาง จ ารัส เหล็กดี ผญบ. 10 วังน  าเขียว ก าแพงแสน นครปฐม
19 นาย ประเทือง อัคพิน ผญบ. 8 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
20 นาย ณัฐพศุตม์ ทิพรดารัตนสิริ ผญบ. 12 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
21 นาย สมควร จันทร์อุดม ผญบ. 13 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
22 นาย ปัญญาฤทธ์ิ กระจาย ผญบ. 10 หัวดง เก้าเลี ยว นครสวรรค์
23 นาย ประพัฒน์ กล่ันคุ้ม ก านัน ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
24 นาย มาฬามะ มะวิง ผญบ. 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
25 นาย สมเร็จ  อินน้อย ผญบ. 12 บ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน
26 นาย สังทอง ประเสริฐสุข ผญบ. 6 นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ
27 นาย ไพรวัลย์ เทียมเลิศ ผญบ. 6 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
28 นาย สิรภพ  นะรานรัมย์ ผญบ. 6 ล าดวน กระสัง บุรีรัมย์
29 นาย จตุรงค์ พ่ึงบางกรวย ผญบ. 4 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
30 นาย ทวี แก้วกุย ผญบ. 4 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
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31 นาย เฉลิมเกียรติ จ าปาทอง ผญบ. 15 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
32 นาย เอสมะแอ บือซา ผญบ. 1 ป่าบอน โคกโพธ์ิ ปัตตานี
33 นาย มงคล ยินดีทรัพย์ ผญบ. 5 คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
34 นาย สรวิศ  ต่างใจ ผญบ. 12 ร่มเย็น เชียงค า พะเยา
35 นาย เกรียงไกร ทองสม ผญบ. 7 กระโสม ตะก่ัวทุ่ง พังงา
36 นาย ณรงค์  บุญน้อย ผญบ. 8 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
37 นาง นิตยา แจ่มใส ผญบ. 3 บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
38 นาง สะอิ ง เส็งแดง ผญบ. 2 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
39 น.ส. พรณภัทร มหากนิษฐ์ ผญบ. 2 ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
40 นาง วันฤดี ค าพิชิต ผญบ. 7 ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์
41 นาย ชัยยานนท์ สอนมา ผญบ. 3 วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่
42 นาย อุทัย นนทะค าจันทร์ ผญบ. 5 แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
43 นาย ปรีชา  บุญรักษ์ ผญบ. 1 เหล่าสร้างถ่อ ค าชะอี มุกดาหาร
44 นาย มานพ ดาวสลับสี ผญบ. 4 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
45 นาย ทวี อินเอ่ียม ก านัน นาแก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
46 นาย แวยูโซะ กาเร็ง ผญบ. 2 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
47 นาย สุรินทร์  สังเวย์ ผญบ. 6 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด
48 นาย สุริยา วงนาญาติ ผญบ. 1 ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง
49 นาย วรชาติ วรสวาสด์ิ ผญบ. 3 น  าคอก เมืองระยอง ระยอง
50 นาย อานนท์  แก้วสะอาด ผญบ. นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
51 นาย บุญช่วย ต้นทอง ผญบ. 7 หัวล า ท่าหลวง ลพบุรี
52 นาย ศรีทอง  สมพงษ์ ผญบ. 11 บ้านร้อง งาว ล าปาง
53 นาย สมศักด์ิ ฝ้ันต๊ะ ผญบ. 6 แม่แรง ป่าซาง ล าพูน
54 นาย อรทัย   โพธิปลัด ผญบ. 1 นาหอ ด่านซ้าย เลย
55 น.ส. บุญเย็น เนื อทอง ผญบ. 6 โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
56 นาง เปียทิพย์ นามมงคล ผญบ. 16 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร
57 นาย ประยูร  ไหมง า ผญบ. 2 พังยาง ระโนด สงขลา
58 นาย อนันต์  รอดเสน ผญบ. 1 เขาขาว ละงู สตูล
59 นาง ราณี ชนะมูล ผญบ. 1 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
60 นาง นันทา รอดสะใภ้ ผญบ. 6 นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
61 นาย พนม เชื อจีน ผญบ. 1 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
62 นาย มงคล ลึกลือ ผญบ. 1 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
63 นาย อาทิตย์ ทองม่ัน ผญบ. 1 หนองนาก หนองแค สระบุรี
64 นาง วัฒนา เอกชัยรุ่งโรจน์ ผญบ. 3 สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
65 นาง ม่ิงขวัญ ทาริยะอินทร์ ผญบ. 8 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
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66 นาย บรรจง  วงษ์สุวรรณ์ ผญบ. 7 ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
67 นาย ประสิทธ์ิ สายหยุด ก านัน พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
68 นาง บุญจิตร   ค าเสียง ผญบ. 3 หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์
69 นาย นิทัศน์ วรุณดี ผญบ. 13 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
70 นาย ค าพอง  บุสดี ผญบ. 2 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
71 นาย นิรุต ทรัพย์น้อย ผญบ. 8 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
72 นาย สมชัย ท านุ ผญบ. 4 ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
73 นาย พิทักษ์ โชติพินิจ ผญบ. 7 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
74 นาย กรณ์ภัสสรณ์ นาคคชสีห์ ผญบ. 4 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
75 นาง สมวงษ์ ทองค าขาว ผญบ. 2 หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
76 นาย ราเซษฐ์ ส่ือกลาง ผญบ. 6 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี


