
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย จิรศักด์ิ อุดมศรี ผญบ. 8 เขาพนม เขาพนม กระบ่ี
2 นาง ละมัย สมจิต ผญบ. 3 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
3 นาย เลาพูล เพียรภายลุน ผญบ. 12 บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธ์ุ
4 นาย นิเทศ ค าไชโย ผญบ. 1 โนนนาจาน นาคู กาฬสินธ์ุ
5 นาย เสถียร เขมรักสิทธ์ิ ผญบ. 5 วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร
6 นาย ทองนาค  อุปนา ผญบ. 12 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
7 นาย สมรัก  สารคาม ผญบ. 1 ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
8 นาย เจตน์ ประหยัดจิตร ผญบ. 1 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี
9 นาย นพคุณ จิตสุขผาติ ผญบ. 2 หนองตีนนก บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

10 นาย ณรงค์ชัย สวัสด์ิชุติตระกู ผญบ. 5 โป่ง บางละมุง ชลบุรี
11 นาย ด ารง  ชาวโพธ์ิทอง ผญบ. 14 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท
12 นาง ศิริกานดา  เลิศอาวุธ ผญบ. 13 ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
13 นาง ลาวรรณ์  พิมพ์หนู ผญบ. 6 ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
14 นาย สุชาติ  ชุมแสง ผญบ. 11 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
15 นาย ต้น      ใจศรี ผญบ. 7 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
16 นาย สมชาติ  คีรีแก้ว ผญบ. 8 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
17 นาย สธนพัฒน์ ยาวิลาศ ผญบ. 1 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
18 นาย วิลาศ ศรีบุญปวน ผญบ. 2 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
19 นาย สุทัศน์ ศิลปวิศาล ผญบ. 10 ควนเมา รัษฎา ตรัง
20 นาย ชูศักด์ิ หนูแก้ว ผญบ. ๑๐ วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
21 นาย เจริญ  ขุนคีรีจ ารัส ผญบ. 3 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
22 นาย สมชาติ ทัพคง ผญบ. 2 ท่าทราย เมืองนครนายก นครนายก
23 นาย จิราวัฒน์ ผู้มีจรรยา ผญบ. 16 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
24 นาย รุ่งเสน่ห์ ธนมุล ผญบ. 1 เรณูนคร เรณูนคร นครพนม
25 นาย สมเกียรต์ิ รักษากูล ผญบ. 10 สระพระ พระทองค า นครราชสีมา
26 นาย บรรณ์พจน์ ชอบใจ ผญบ. 20 ทัพร้ัง พระทองค า นครราชสีมา
27 นาย อนุวัฒน์ ส่ังสอน ผญบ. 5 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
28 นาย พีระพล ส้มแป้น ผญบ. 8 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
29 นาย อ านาจ เนกข า ผญบ. 11 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
30 นาย ธีรพงษ์ โอบอ้อม ผญบ. 7 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
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31 นาย สมหมาย คุ้มโฉม ผญบ. 2 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
32 นาย รอมือลี เจ๊ะนุ ผญบ. 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
33 นาย กรกฎ อินทะรังสี ผญบ. 3 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
34 นาย กิตติพงษ์  แก้วประดิษฐ์ ผญบ. 6 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
35 นาย ก้าน  จันทร์ศริริสุข ผญบ. 1 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
36 นาย สันติภาพ  ชวดไธสง ผญบ. 4 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
37 ร.ต. สมหวัง  บัวเขียว ผญบ. 5 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์
38 น.ส. เกสร แสงง้ิว ผญบ. 12 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
39 นาย ธีระ ก าบัง ก านัน ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย ดอม จามจังหรีด ผญบ. 5 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี
41 นาย อิสมาแอ  หะยีดอเลาะ ผญบ. 3 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
42 นาย มานะ อินโส ผญบ. 4 ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
43 นาย ปรีชา บุญพบ ผญบ. 7 ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
44 นาย อารัญ  น้อยเอ้ย ผญบ. 5 จุน จุน พะเยา
45 นาง ณีรนุช จินดาพล ผญบ. 10 โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา
46 นาย หละ ฤทธิโต ผญบ. 8 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง
47 นาย ทางกต ขุนไกร ผญบ. 1 ทะนง โพทะเล พิจิตร
48 นาย พีรเชษฐ์ ปริญญานาคหอม ก านัน บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
49 นาย ไพโรจน์ เจริญย่ิง ก านัน เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี
50 นาย มานพ แบะเพ็ชร ผญบ. 10 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
51 นาง ณชภัทร เถ่ือนทุ่ง ผญบ. 1 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 นาย ประจวบ ทรัพย์มามูล ผญบ. 8 น้ าช า สูงเม่น แพร่
53 นาย ปริชญ์ นุริศักด์ิ ผญบ. 5 ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
54 นาย สวาท สมแก้ว ผญบ. 12 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
55 นาง จันทร์ดา อุค า ผญบ. 5 กกแดง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
56 นาย เจตนิพัทธ์ เสมอเหมือน ผญบ. 8 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
57 นาย เทียรทอง ปาละวงษ์ ผญบ. 6 ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
58 นาย มะปากี ลาเต๊ะ ผญบ. 9 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
59 นาย ก าธร จันทะบาล ผญบ. 5 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
60 นาย ชาติชาย เวียงนนท์ ผญบ. 3 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
61 นาย ธรณิช อ้ิวตกส้าน ก านัน หงาว เมืองระนอง ระนอง
62 นาย บัลลังก์ กิจจินดาหรา ผญบ. 7 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง
63 นาย ไฉน  จอมเผือก ผญบ. ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
64 นาง ทุเรียน บัวขาว ผญบ. 12 บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
65 นาง เรือน แก้ววงศ์เครือ ผญบ. 6 นาโป่ง เถิน ล าปาง
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66 นาย วันชัย วงศขัติ ผญบ. 5 นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน
67 นาย ส ารวย  ภูสถาน ผญบ. 6 ร่องจิก ภูเรือ เลย
68 นาง หมาย  ผุยอุรา ผญบ. 4 ส าโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
69 นาง มาลินี ฉิมพินิจ ผญบ. 5 สวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
70 นาย วิมล รัตนะอาษา ผญบ. 3 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
71 นาย ศุภกฤต ธิวะโต ผญบ. 10 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
72 นาย มงคล  ห่อเพ็ชร ผญบ. 2 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
73 นาย ไกรศร  อาหมัน ผญบ. 3 ปากน้ า ละงู สตูล
74 น.ส. ละอองทิพย์ กันคล้อย ผญบ. 9 ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ
75 นาย ธีรวัฒน์ เจนจบเขต ผญบ. 5 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
76 นาย บุญชัย เติมสายทอง ผญบ. 5 คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาง พิศมัย ม่ิงสอน ผญบ. 11 คลองหินปูน วังน้ าเย็น สระแก้ว
78 นาง สมคิด เขพัฒน์ ผญบ. 3 หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
79 นาย ดลนภัทท พรหมศรี ผญบ. 3 หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย จะลอ บุญดี ผญบ. 3 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
81 นาย บุญรอด ยอยรู้รอบ ผญบ. 12 ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย สมศักด์ิ  ช่วยบ ารุง ผญบ. 10 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
83 นาย นิรันดร์  กล่ าไพ ผญบ. 8 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84 นาย วีระศักด์ิ  แสนกล้า ก านัน กระหาด จอมพระ สุรินทร์
85 นาย ยธนิต  อภิชาตวาณิช ผญบ. 17 เมืองลิง จอมพระ สุรินทร์
86 นาย สังวาลย์ พิมภากรณ์ ผญบ. 1 คอกช้าง สระใคร หนองคาย
87 นาย เรืองยศ  ภูจอมข า ผญบ. 10 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 นาย ณัฐพงษ์ ฤทธ์ิเอนก ผญบ. 2 ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง
89 นาง ประภัสสร เสน่หา ผญบ. 8 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ
90 นาย ชัยการณ์  ยศอ่อน ผญบ. 11 ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
91 นาย ศุภชัย เบ้าค าจันทร์ ผญบ. 6 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
92 นาย สัก ทะวะดี ผญบ. 8 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
93 นาย ปัญญา วรอินทร์ ผญบ. 19 น้ ารอบ ลานสัก อุทัยธานี
94 นาย ทองจันทร์ นาค ามูล ผญบ. 17 โคกก่อง ส าโรง อุบลราชธานี
95 นาย ไพรัตน์ ลุนค าดี ผญบ. 6 โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี


