
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สมเดช เศรษฐวิศิษฎ์กุล ผญบ. 5 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบ่ี
2 นาย ปราโมทย์ เดชบุญ ผญบ. 4 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นาย เปลียว สารกรณ์ ผญบ. 6 ส าราญ สามชัย กาฬสินธ์ุ
4 นาย อ าพร มาศแสน ผญบ. 10 ส าราญ สามชัย กาฬสินธ์ุ
5 นาย ชนะ ศรีอุดร ผญบ. 6 เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย วรากร  แอแป ผญบ. 4 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
7 นาย เภา    จ าศักด์ิ ผญบ. 11 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
8 นาย รุ่งเพชร ฉิมกลีบ ผญบ. 4 ปัถวี มะขาม จันทบุรี
9 นาย พิภพ ช่อล าเจียก ผญบ. 11 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

10 นาย วิรัช ทองโต ผญบ. 2 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี
11 นาย มานพ  มาข า ผญบ. 3 สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท
12 นาย สุทัศน์  ทองประสม ผญบ. 2 กุดน  าใส จัตุรัส ชัยภูมิ
13 นาย แอ๊ด  ทวงลี ผญบ. 8 กุดน  าใส จัตุรัส ชัยภูมิ
14 นาย จเร ขวัญราช ผญบ. 12 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
15 นาย ประพันธ์ รุ่งเรืองชนะรัตน์ ผญบ. 12 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
16 นาย เทียนฟู แซ่จัง ผญบ. 6 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
17 นาย นิวัฒน์ ค ามา ผญบ. 12 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
18 นาย พัฒน์ ต่อเรือน ผญบ. 5 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
19 นาย อุทัย พยัคพันธ์ุ ผญบ. 9 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
20 น.ส. อาภาพร อภิบาลศรี ผญบ. ๗ บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
21 นาย สุรี  กวีกมลภัทร ผญบ. 10 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
22 นาย สมชาย วัฒนภักดี ผญบ. 1 นาหินลาด ปากพลี นครนายก
23 นาย สุโข เพ็ชรเกษม ผญบ. 8 บางระก า บางเลน นครปฐม
24 นาย เจตพล สุริยนต์ ผญบ. 7 โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
25 นาย ทองหลาง ค าวิเชียร ผญบ. 7 สีดา สีดา นครราชสีมา
26 นาย สุริชัย ดวงกลาง ผญบ. 6 สีดา สีดา นครราชสีมา
27 นาย โกวิทย์ เชาวลิต ผญบ. 3 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
28 นาย กิตติชัย เลขวิจิตร์ ผญบ. 10 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
29 นาย ส าเนียง ชาตะรูปะ ผญบ. 4 หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์
30 นาย บุญทัน หันพราม ผญบ. 12 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
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31 นาย สมบูรณ์ กลัดเล็ก ผญบ. 8 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
32 นาย รอบีดีห์ ดาแม ผญบ. 3 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
33 นาย อดุลย์  เมฆยะ ผญบ. 4 ยม ท่าวังผา น่าน
34 นาย สังเวียน  โมลา ผญบ. 8 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ
35 นาย ธีรวัฒน์  มากนาคา ผญบ. 4 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์
36 นาย เพียร  นาคนวน ผญบ. 14 ล านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์
37 นาย โสภณ  ดีประโคน ผญบ. 8 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์
38 นาย ชัยวุฒิ หล่ังยิ ม ผญบ. 3 คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี
39 นาย สอิ ง นิลโท ผญบ. 10 บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย อรรถพล ค าวิชัย ผญบ. 5 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
41 นาย ดอฮะ  วิชา ผญบ. 4 กอล า ยะรัง ปัตตานี
42 นาย ชูชาติ รุจิพืช ก านัน 0 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
43 นาย นพรัตน์ นิกรวัฒน์ ก านัน 0 เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
44 นาย จันทร์  กาละพวก ผญบ. 11 งิม ปง พะเยา
45 นาย อนนต์ กองแก้ว ผญบ. 6 ท่าอยู่ ตะก่ัวทุ่ง พังงา
46 นาง สมจิตร  หมวดมณี ผญบ. 7 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
47 นาย ชาญ พรมแก้ว ผญบ. 3 โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร
48 นาย ปรมินทร์ สังข์เมือง ผญบ. 3 ดินทอง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
49 นาย ชโลม สุกมาก ผญบ. 2 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
50 นาย สมยศ เหล็กเพชร ผญบ. 11 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
51 นาย สมัคร แสนประสิทธ์ิ ผญบ. 8 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 นาย สุชาติ สมบูรณ์เถกิง ผญบ. 6 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
53 นาย สมยศ ชุ่มอภัย ผญบ. 3 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
54 นาย ทองสุข หงษ์ใหญ่ ผญบ. 1 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
55 นาย บุญมา หาสุข ผญบ. 14 นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
56 นาย อ าพัน พิพัฒน์ผกา ผญบ. 6 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
57 นาย สุธี ภาวะชัย ผญบ. 12 สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
58 นาย สูกิปือลี มอลอ ผญบ. 4 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
59 นาง อารีย์ เสียงใหญ่ ผญบ. 1 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด
60 นาย ทองใส  แสวงวงศ์ ผญบ. 3 ผาน  าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด
61 นาย เสมา ก้อนแก้ว ผญบ. 2 บ้านนา กะเปอร์ ระนอง
62 นาย ธันย์ปวัฒน์ ชุ่มบุญยืนยง ผญบ. 6 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง
63 นาง สุกัญญา  นิลสิน ผญบ. 0 บางแพ บางแพ ราชบุรี
64 นาย ฐิติวัชร์ วงษ์สุริยะภัทร ผญบ. 2 กุดตาเพชร ล าสนธิ ลพบุรี
65 นาย พรหมพงษ์  อินต๊ะวงค์ ผญบ. 7 สบปราบ สบปราบ ล าปาง
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66 นาย การุญ แก้วเซ็ง ผญบ. 2 นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน
67 นาย วันชัย    สุธงษา ผญบ. 7 หนองบัว ภูเรือ เลย
68 นาย สมาน นามบุญเรือง ผญบ. 7 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
69 นาย เวียงชัย  ดิษฐประสพ ผญบ. 2 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
70 นาย วิระเดซ อินทะวงค์ ผญบ. 4 พอกน้อย พรรณาบิคม สกลนคร
71 นาย สุรพงษ์ ไชยเชษฐ์ ผญบ. 13 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
72 นาย ดานียา  หมะแหม๊ะ ผญบ. 5 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
73 นาย นิรันดร์ ชุมคง ผญบ. 2 ปากน  า ละงู สตูล
74 นาย ทวีพงษ์ ง่วนจร ผญบ. 11 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
75 นาง สมบูรณ์ เท่ียงตรง ผญบ. 2 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
76 นาย บุญเสริม วัขนาค ผญบ. 3 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาย บุญน้อม ฉุนกระโทก ผญบ. 3 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
78 นาย รุ่งคักด์ิ สุจริต ผญบ. 2 หนองไข่น  า หนองแค สระบุรี
79 นาย สัมฤทธ์ิ เย็นระยับ ผญบ. 5 โพธ์ิชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย พิทยา ทองศิล ผญบ. 11 สามเรือน ศรีส าโรง สุโขทัย
81 นาย อดิศักด์ิ กลัดตลาด ผญบ. 5 ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย พงศ์พันธ์ุ  สองเมือง ก านัน 0 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
83 นาง พวงรัตน์ เหรัญญะ ผญบ. 17 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
84 นาย ใจ  บุญเสริม ผญบ. 4 เกาะแก้ว ส าโรงทาบ สุรินทร์
85 นาย ทิม  วิวาทสุขุ ผญบ. 9 เกาะแก้ว ส าโรงทาบ สุรินทร์
86 นาย สมบัตร สายทองมี ผญบ. 6 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
87 นาย ประกอบ  เงินจัตุรัส ผญบ. 10 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 นาง กุญช์กรณ์ วงษ์ปาน ผญบ. 2 บางเจ้าฉ่า โพธ์ิทอง อ่างทอง
89 นาย สมยศ บุญมาก ผญบ. 4 ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ
90 นาย สุภาพ  ธนเสนา ก านัน 0 นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาย สิทธิพล  ศรีเหล่าน้อย ผญบ. 1 นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาย นภดล ปรางทอง ผญบ. 4 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
93 นาย สุจริต ศรีเดช ผญบ. 10 หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
94 นาย มณเฑียร แพงจักร ผญบ. 0 แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
95 นาย กิตตินันท์ กุรีวรรณ์ ผญบ. 6 ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี


