
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย หร่อหมาร จันทร์อุทัย ผญบ. 4 ดินอุดม ล าทับ กระบ่ี
2 นาย มนตรี เซ่ียงอ๋ึง ผญบ. 8 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
3 นาย อ านวย สุขอเนก ผญบ. 4 นาจ าปา ดอนจาน กาฬสินธ์ุ
4 นาย สุนทร ข าจรัญ ผญบ. 5 สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธ์ุ
5 น.ส. อุมาพร ศรีไพศาล ผญบ. 10 อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย เขียน เพียงพักตร์ ผญบ. 7 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
7 นาย ถนอม นาราษฎร์ ผญบ. 2 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
8 นาย นพพล จันทร์ช านาญ ผญบ. 4 มาบไพร ขลุง จันทบุรี
9 นาย ค านวน แก่นเมือง ผญบ. 10 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

10 นาย อุทิน พรพจน์ธนมาศ ผญบ. 7 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
11 นาย ภิญโญ  รัศมี ผญบ. 1 เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
12 นาย จิตสดา  ทาณรงค์ ผญบ. 1 ลุ่มล าชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
13 นาย สุชาติ  สองศรี ผญบ. 3 โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
14 นาง จีระพร หนูชนะภัย ผญบ. 6 สลุย ท่าแซะ ชุมพร
15 นาย ชูชาติ  เป็งเรือน ผญบ. 14 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
16 นาย อ านาจ  นันต๊ะเสน ผญบ. 16 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
17 นาย จรัญ ค าวงศ์ศา ก านัน ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
18 นาย รัตน์ ธนูชิต ผญบ. 11 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
19 นาง ฉลวย ประมวลศิลป์ ผญบ. 5 ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
20 นาย สุธี ศิริราชนิยม ผญบ. ๑ เกาะกูด เกาะกูด ตราด
21 นาย เงียโจ  งามย่ิง ผญบ. 8 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
22 นาย ยุทธนา โพธ์ิสูง ผญบ. 7 ศีรษะ กระบือ องครักษ์ นครนายก
23 นาย สมเดช ทิมนาค ผญบ. 8 มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
24 นาย เสริมส่ง ดีโคตร ผญบ. 6 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม
25 นาง สายฝน แสงมาศ ผญบ. 9 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
26 น.ส. สุพิน แปกลาง ผญบ. 11 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
27 นาง สมใจ รัตนบุรี ผญบ. 1 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
28 นาย มนตรี หนูภัยยันต์ ผญบ. 8 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
29 น.ส. ยุพิน พิลึก ผญบ. 1 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
30 นาง สมจิตร ชาติบุตร ผญบ. 9 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
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31 นาย ชาญวิทย์ นรจีน ผญบ. 6 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
32 นาย ชิลกิฟลี ลาเต๊ะ ผญบ. 15 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
33 นาย มานิตย์  ณชน ผญบ. 5 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
34 นาย ประกอบ  อารีรมย์ ผญบ. 1 โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
35 นาง ดาหวัน  ลาดแก้ว ผญบ. 9 ศรีสว่าง นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
36 นาย แท่งทอง เกลียววงศ์ ผญบ. 1 บ้านคู นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
37 นาย ศตพล เลไธสง ผญบ. 6 ศรีสว่าง นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
38 นาง ลัดดาวัลย์ ฉ่ าประวิง ผญบ. 5 บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี
39 นาย ราชัน งามระบ า ผญบ. 8 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
40 น.ส. สมลักษณ์ อาจหาญ ผญบ. 6 บางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
41 นาย สาการียา  ลานง ผญบ. 4 กระโด ยะรัง ปัตตานี
42 นาย สมบุญ จ าพรต ก านัน แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
43 นาย ณพล คุ้มจ่ัน ผญบ. 8 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
44 นาย โดด  สบบง ผญบ. 2 สบบง ภูซาง พะเยา
45 นาย ธนโชติ พิกุลผล ผญบ. 5 กะไหล ตะก่ัวทุ่ง พังงา
46 นาย เหรบ วงแหวนเพชร ผญบ. 8 ชะรัด กงหรา พัทลุง
47 นาย ประมวล บุญจุ้ย ก านัน ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
48 นาย ทิม ลิสันเทียะ ผญบ. 5 วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
49 นาย กนกศักด์ิ บัวประสม ก านัน บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี
50 นาย สมเพชร มาตวังแสง ผญบ. 1 ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
51 นาย บุญน า กัลยาประสิทธ์ิ ผญบ. 2 ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
52 นาย ไสว สมถะ ผญบ. 16 แม่พุง วังช้ิน แพร่
53 นาย ธานินท์ แก่นศิริ ผญบ. 16 เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
54 นาย เฉลิมชัย แสนสี ผญบ. 4 นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
55 นาย สมาน ศรีสวัสด์ิ ผญบ. 3 โชคชัย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
56 นาย ชาญชัย อมรไผ่สีแดง ผญบ. 10 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
57 นาง สุรีภรณ์ สีหาอาจ ผญบ. 11 น้ าอ้อม ค้อวัง ยโสธร
58 นาย ซูดิง เลาะแม ผญบ. 1 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
59 น.ส. ทัศนีย์ สมกูล ผญบ. 15 ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด
60 นาย อุดม  ส าโรงแสง ผญบ. 8 ยางค า โพนทราย ร้อยเอ็ด
61 นาย ลือศักด์ิ เตาตระกูลไพศาล ผญบ. 3 ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง
62 นาย วิรัตน์ มาตรให้ ผญบ. 8 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง
63 น.ส. แสงเทียน จะวะอรรถ ผญบ. ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
64 นาย วัลลภ  วัตโต ผญบ. 8 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
65 นาย ผ่าน  พะย๋า ผญบ. 8 วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง
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66 นาย เสกสรร    เพชรวกุลวิจิตร  ผญบ. 1 ดงด า ล้ี ล าพูน
67 นาย กฤตธรรม ทานา ผญบ. 5 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย
68 นาย นัญกานต์  มะโนรัตน์ ก านัน หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
69 น.ส. สถิดาภรณ์ เมืองจันทร์ ผญบ. 17 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
70 นาย วันชัย เหล่ายนต์ขาม ผญบ. 4 นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร
71 นาย เรืองสวัสด์ิ ศรีจ าปา ผญบ. 7 นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร
72 นาย สมบูรณ์ เอียดพันธ์ ผญบ. 9 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
73 นาง ก่ิงดาว  เอ็กหลี ผญบ. 10 ละงู ละงู สตูล
74 น.ส. ดวงใจ ฉายายนต์ ผญบ. 3 บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
75 นาย ประสงค์ คงแผน ผญบ. 13 สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาย นิติพล น้อยบางยาง ผญบ. 9 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาย มานะ ทองช่ืน ผญบ. 3 หนองน้ าใส วัฒนานคร สระแก้ว
78 นาย อนันต์ ดวงสุวรรณ์ ผญบ. 9 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี
79 นาง เนีย์ สิทธิกัน ผญบ. 3 น้ าตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย บ ารุง น้อยปาน ผญบ. 9 น้ าขุม ศรีนคร สุโขทัย
81 นาย ประพัฒน์ คูประชามิตร ผญบ. 2 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี
82 นาย นิกร  ช่างคิด ผญบ. 10 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
83 นาง จงดี  ศักดา ผญบ. 10 น้ าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84 นาง ฐิติยา เกิดกล้า ผญบ. 4 ตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
85 นาง ศรีนวล  กองเงิน ผญบ. 5 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
86 นาย ปราโมทย์ มุขพรหม ก านัน หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
87 นาย ณรงค์  วันนา ผญบ. 4 ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 นาย อ านวย ทับทิมเขียว ผญบ. 6 ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง
89 นาย สายัน ทวีสุข ผญบ. 4 โนนหนามแท่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
90 นาย สุดใจ  ทาวะรัตน์ ผญบ. 17 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
91 นาย ค าปาน  พลอยพุด ผญบ. 18 หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาย สันติภาพ เสือจงภู ผญบ. 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
93 นาย ธรรมศักด์ิ อภัยนุช ผญบ. 10 ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
94 นาย ฉลอง ค าโฮม ผญบ. 12 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
95 นาย วรัตน์ โล่ห์ค า ผญบ. 9 หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี


