
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย รักษา เกาะมดคัน ผญบ. 12 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี
2 นาย สมจิต เท่ียงธรรม ผญบ. 18 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
3 นาย สวัสด์ิ ชมสิน ผญบ. 1 หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธ์ุ
4 นาย บดินทร์เดชา พรรณโส ผญบ. 3 นามน นามน กาฬสินธ์ุ
5 นาย ชเอม ค าฟู ผญบ. 1 ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย ยุทธศักด์ิ   โยธาทูน ผญบ. 1 หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
7 นาย สุภาพ  ศรีโคตรอัน ก านัน เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
8 นาย สุตนันท์  พันธ์พืช ผญบ. 2 ปะตง สอยดาว จันทบุรี
9 นาย พนา ทองกล่ า ผญบ. 4 ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา

10 นาง สุมายา พลศิริ ผญบ. 2 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
11 นาย เด่น  บุญเมือง ผญบ. 8 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
12 นาย วิรัน  เชิดชัยภูมิ ก านัน หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
13 นาง วาสนา อาชีวศึกษาคม ผญบ. 14 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
14 นาย สุพจน์ ช่วยอุดม ผญบ. 4 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
15 นาย สมจิตร  ตาพิชัย ก านัน ปอ เวียงแก่น เชียงราย
16 นาง ไพรินทร์ กมลาสน์นิติ ผญบ. 7 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
17 นาย นิพนธ์ พุฒิไพรสกุล ผญบ. 12 เวียง ฝาง เชียงใหม่
18 นาย มนัส ใจมูล ผญบ. 10 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
19 นาย อนุสรณ์ ชุมเช้ือ ผญบ. 3 ละมอ นาโยง ตรัง
20 นาย ปรีชา สุขประเสริฐ ผญบ. ๒ เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
21 นาย อนันต์  ปันแก้ว ผญบ. 6 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
22 นาย เสวก สุวรรณประเวก ผญบ. 3 บ้านนา บ้านนา นครนายก
23 นาย ปรีชา เอ่ียมสอาด ผญบ. 8 สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
24 นาย ทองสมัย ปากดี ผญบ. 3 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
25 น.ส. ปราณี หวังยงกลาง ผญบ. 6 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
26 น.ส. บัวชุม กลับกลาง ผญบ. 8 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
27 นาย เกษม สงเสน ผญบ. 2 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
28 นาย นุกูล มูสิกะ ผญบ. 1 บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
29 นาง จิราภรณ์ ติมนตรี ผญบ. 4 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
30 นาง จิตรดา ฉายเพชร ผญบ. 1 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
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31 นาย จักรกฤษ เสาศิริ ผญบ. 9 ไทรน้อย ไทยน้อย นนทบุรี
32 นาย นาชูฮา หะยีอาแว ผญบ. 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
33 นาง จิลลาภัทร  ค าสม ผญบ. 5 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
34 นาย บุญร่วม  ค าอุ่น ผญบ. 4 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ
35 นาย สุทธิประเสริฐ เข็มทอง ผญบ. 5 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
36 นาย บุญทอง  สาระเนตร ผญบ. 17 พรส าราญ คูเมือง บุรีรัมย์
37 นาย เกรียงไกร ไวไธสง ผญบ. 4 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
38 นาย เกรียงศักด์ิ แสงใส ผญบ. 3 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
39 นาย อ านาจ รวดเร็ว ผญบ. 1 ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย สมใจ พุทธิสังข์ ก านัน กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
41 นาย อนัส  ดือราแม ผญบ. 3 ตรัง มายอ ปัตตานี
42 นาย สมคิด ทองเกิด ก านัน น้ าเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา
43 นาย นเรท พันโต ผญบ. 3 บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
44 นาย ประพาส  ศรีทานนท์ ผญบ. 3 สระ เชียงม่วน พะเยา
45 นาง อารมณ์ สิทธิบุตร ผญบ. 3 ถ้ า ตะก่ัวทุ่ง พังงา
46 นาย สาโรจน์ สังข์แก้ว ผญบ. 12 ปันแต ควนขนุน พัทลุง
47 นาย สโรชา สิตวงษ์ ผญบ. 2 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
48 น.ส. นุชจนาท จ าปาศักด์ิ ผญบ. 4 ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
49 นาย ณัฐชนน พานิชวิทย์ ผญบ. 6 บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
50 นาย บุญเรียง ยอยบุบผา ผญบ. 9 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
51 นาง เกสร จันทร์แดง ผญบ. 4 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
52 นาย สมศักด์ิ ศรีปัญญา ผญบ. 4 ห้วยหม้าย สอง แพร่
53 นาย มงคล เดชทัน ผญบ. 10 เข่ือน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
54 นาย สมพงศ์ สิทธิหาโคตร ผญบ. 18 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
55 นาย ค้าย  สลางสิงห์ ผญบ. 6 ค าบก ค าชะอี มุกดาหาร
56 นาย โน๊ะ พลอยศิริโรจน์ ผญบ. 5 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
57 นาย สายัน ก่ิงจันทร์ ผญบ. 7 โพธ์ิไทร ป่าต้ิว ยโสธร
58 นาย ก าธร พุธสุขขี ผญบ. 4 ตาชี ยะหา ยะลา
59 นาง ศรินก์รัตน์ อารีสน่ัน ผญบ. 7 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
60 นาง บัวเรียน พิมรัตน์ ผญบ. 8 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
61 นาย วิทยา ทองใหญ่ ผญบ. 9 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
62 นาย ส าราญ ม่ังนิมิตร ผญบ. 1 วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง
63 นาย เสกศักด์ิ วรรณกรี ผญบ. เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
64 นาง อ าพร เชียงทอง ผญบ. 11 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี
65 นาย สุทิน  ผ่านภพ ผญบ. 9 เสริมกลาง เสริมงาม ล าปาง
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66 นาย ศุภกร หลงศักด์ิ ผญบ. 7 บ้านเรือน ป่าซาง ล าพูน
67 นาย จ ารัส    ทองป้ัน ผญบ. 7 ปลาบ่า ภูเรือ เลย
68 นาย สายชล  อินทรโสม ผญบ. 6 ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
69 นาย ภานุพงศ์  ศรีเพ็ง ผญบ. 5 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
70 นาย รุ่งเพชร ใยวังหน้า ผญบ. 6 เต่างอย เต่างอย สกลนคร
71 นาย ประเสริฐ ยะฮวดสา ผญบ. 4 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
72 นาย ประเสริฐ เสนาจิตร ผญบ. 10 นาหว้า จะนะ สงขลา
73 นาย แคล้ว ชูรอด ผญบ. 7 น้ าผุด ละงู สตูล
74 นาง จ าลอง การะเกด ผญบ. 4 บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ
75 นาย นฤเทพ วงษ์สนิท ผญบ. 7 บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
76 นาย สุรชัย ขันทอง ผญบ. 1 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาย ใหม่ อานุการ ผญบ. 8 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
78 นาย ส ารวย ดีปัญญา ก านัน หนองโรง หนองแค สระบุรี
79 นาย สาธิต นิชเป่ียม ผญบ. 5 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย วิเชียร สดใส ผญบ. 4 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
81 นาย ช านาญ แผนสมบูรณ์ ผญบ. 4 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย ภานุวัฒน์ เสียงเพราะ ผญบ. 23 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
83 นาย ยงยุทธ  สุดดวง ผญบ. 1 ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
84 นาย สายัณห์  กว้างขวาง ผญบ. 10 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
85 นาย สว่าง  บุญปก ผญบ. 7 หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
86 นาย อดุล อาจค าพันธ์ ผญบ. 5 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
87 นาย ยืนยงค์  ค าภูเขียว ผญบ. 4 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 นาย สมบูรณ์ สีสด ผญบ. 4 เทวราช ไชโย อ่างทอง
89 นาง ระนอง จิตสง่า ผญบ. 1 รัตนวารี หัวตะพาน อ านาจเจริญ
90 นาย บุญมี เประกันยา ผญบ. 6 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย เฉลิม  พงษาเทศ ผญบ. 12 หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาง แก้ว ค าปล้อง ผญบ. 9 บ่อเบ้ีย บ้านโคก อุตรดิตถ์
93 นาย ปรีชา ค าแก้ว ผญบ. 22 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
94 นาย พจน์ สาธุพันธ์ ผญบ. 3 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
95 นาย วิชา ป้องวงษ์ ผญบ. 4 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี


