
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุริยา แก้วทวี ผญบ. 8 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบ่ี
2 นาย สุรสิทธ์ิ ฤกษ์ศักด์ิศรี ผญบ. 3 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
3 นาง บุญล้อม นาถมทอง ผญบ. 8 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
4 นาง กฤษณา  ศรีโยธี ผญบ. 8 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
5 นาย อนันต์ ทองดอนเถ่ือน ผญบ. 3 ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร
6 นาย ปัญญา  ชลไพร ผญบ. 7 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
7 นาย สมปอง  ศรีกุดกล้า ผญบ. 7 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
8 นาง ร าพึง  ยุติวงษ์ ผญบ. 9 มะขาม มะขาม จันทบุรี
9 นาย ธเนตร วิเศษศรี ผญบ. 15 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

10 นาย อัครวัฒน์ ทองแถม ผญบ. 2 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี
11 นาย จ าเริญ  พิริ ผญบ. 2 อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
12 นาย วราวุฒิ  สุวรรณลา ผญบ. 7 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
13 นาย ค าผัน  ปัดทุม ผญบ. 15 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
14 นาย สมนึก เหล็กนาพญา ผญบ. 13 นาพญา หลังสวน ชุมพร
15 นาย ก าพล  พลต้ือ ผญบ. 6 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
16 นาย ชัยโรจน์ วิยะพร้าว ผญบ. 7 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
17 นาย สุวิทย์ สุกันทา ผญบ. 5 หางดง ฮอด เชียงใหม่
18 นาย ชาติชาย เลาว้าง ผญบ. 8 หางดง ฮอด เชียงใหม่
19 นาย กฤษฎา อุ้ยก้ิม ผญบ. 2 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
20 นาย ประยุทธ ต่ิงเกษม ผญบ. ๕ ช าราก เมืองตราด ตราด
21 นาย นิคม  แก้วประดิษฐ์ ผญบ. 5 ประดาง วังเจ้า ตาก
22 นาย ไสว จันทร์หอม ผญบ. 5 เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
23 นาย วิชัย สุขเนตร ผญบ. 10 ห้วยหมอนทอง ก าแพงแสน นครปฐม
24 นาย พรมมา แสนสุภา ผญบ. 4 สีชมพู นาแก นครพนม
25 นาย บุญช่วย ศรีเกาะ ผญบ. 10 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
26 นาย มานะ สมุทรกลาง ผญบ. 6 โนนเต็ง คง นครราชสีมา
27 นาย สุธีย์ มณีฉาย ก านัน นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
28 นาย ก าจัด ไหมจุ้ย ผญบ. 4 เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
29 น.ส. ขวัญกมล แก่นแก้ว ก านัน สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
30 นาย สุชาติ โคมแก้ว ผญบ. 12 ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
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31 นาง มาลี สุรินทร์ ก านัน บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
32 นาย อัลดุลอาชิช โต๊ะเดร์ ผญบ. 6 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
33 นาง เรณู เนตรทิพย์ ผญบ. 5 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
34 นาย สายเพชร  แสงรัตน์ ผญบ. 11 โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
35 น.ส. ปราณี  ยามประโคน ผญบ. 5 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
36 นาง สุพัตรา แจ่มใส ผญบ. 13 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
37 นาง ดวง  สิทธิสังข์ ผญบ. 16 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
38 น.ส. พิมลมาศ ทัศนาทร ผญบ. 12 บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี
39 นาย ชัชพิมุข พลอยขาว ผญบ. 8 บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย ชโยดม โยธารักษ์ ผญบ. 2 โคกปีป ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
41 นาง อังคณา  หะยีบือราเฮง ก านัน 3 แป้น สายบุรี ปัตตานี
42 นาย จิรพันธ์ุ ล้ิมวิโชติธนากูล ผญบ. 11 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
43 นาย สุรศักด์ิ ไกรมงคล ผญบ. 2 บ้านเหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
44 นาย เรียน เย็นจิต ผญบ. 4 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
45 นาย เจริญ สิทธิศักด์ิ ผญบ. 9 หล่อยูง ตะก่ัวทุ่ง พังงา
46 นาย ใจ ชูสังข์ ผญบ. 2 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
47 น.ส. สุจรรย์จิรา  ปรางค์วิเศษ ผญบ. 3 เนินปอ สามง่าม พิจิตร
48 นาง ชนาธิป ชมบุญ ผญบ. 6 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
49 นาย อนุ อินทร์แหยม ผญบ. 2 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี
50 นาย นิคม ศรีบุญไทย ก านัน หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
51 นาย พิสิษฐ์พล โพธ์ิลิบ ผญบ. 12 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
52 นาย เส็ง จักรสอน ผญบ. 4 กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
53 นาย วุฒิพงษ์ ล้วนศรี ผญบ. 25 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
54 นาย สมบัติ อินธิพันธ์ ผญบ. 17 ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
55 นาย สงคราม สุชะนะชา ผญบ. 10 หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
56 นาย ประสงค์ วิวัฒน์พนา ผญบ. 7 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
57 นาย บุญทวี ผลขาว ผญบ. 9 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร
58 นาย อับดุลลาเต๊ะ อุเซ็ง ผญบ. 10 บาละ กาบัง ยะลา
59 นาย เสนอ  สามสี ผญบ. 12 ดูกอ่ึง หนองฮี ร้อยเอ็ด
60 นาย ไพศาล  จันแดง ผญบ. 13 ดูกอ่ึง หนองฮี ร้อยเอ็ด
61 นาย นที สอนสวัสด์ิ ผญบ. 1 บ้านนา กะเปอร์ ระนอง
62 นาย สมบูรณ์  สมุทร ผญบ. 3 น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง
63 นาย ศักด์ิดา  เฟ่ืองฟู ผญบ. วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
64 นาย พัฒนา เฉลยศาสตร์ ผญบ. 2 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
65 นาย จ าลอง  แสนจิตร ผญบ. 1 วังทรายค า วังเหนือ ล าปาง
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66 นาย เชาวลิต สุทะยะ ผญบ. 7 แม่ลาน ล้ี ล าพูน
67 นาย ประพาส ศิริพรวงศ์สกุล ผญบ. 9 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย
68 นาย โอภาส  บุตรเสมียน ผญบ. 11 จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
69 นาย กิตติเดช  สุนทร ผญบ. 2 ลมศักด์ิ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
70 นาย สมหมาย โง้นแดง ก านัน หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร
71 นาย สุภาพ พะโส ผญบ. 1 โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
72 นาย กิตติ  บัวก่ิง ผญบ. 2 ส านักขาม สะเดา สงขลา
73 นาย นนทนันท์ ม่าเหร็ม ผญบ. 18 ละงู ละงู สตูล
74 นาย ชูชาติ ดุลยปภัสศร ผญบ. 3 ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 นาย นเรศ พยัพพฤกษ์ ผญบ. 3 คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
76 นาย ภูริทัต วีระนันทนากร ผญบ. 13 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาย หน่ึง วงทอง ผญบ. 26 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
78 นาย สมชาย สุขเสนา ผญบ. 4 พุค าจาน พระพุทธบาท สระบุรี
79 นาย อ านาจ ทองพูล ผญบ. 5 แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย ก าพล จันทวี ผญบ. 3 ตาลเต้ีย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
81 นาย สมมิตร  ศรีวิเชียร ผญบ. 10 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
82 นาย สมชาติ  ขนอม ผญบ. 14 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
83 นาย วาสุเทพ เพชรขุ้ม ผญบ. 10 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
84 นาย ศราวุธ  นิเลปิยัง ก านัน หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์
85 นาย บุญรอด  อาสุณ ผญบ. 12 หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์
86 นาย มิตรชัย พรมนารี ผญบ. 3 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
87 นาย มน  สุมนนอก ผญบ. 9 ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 นาง เบญจภา ชัยพฤฒิพงษ์ ผญบ. 12 ม่วงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
89 นาย ทองดี  ศิริวาลย์ ผญบ. 6 จิกดู่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ
90 นาย รัฐนันท์  จันทร์แดง ผญบ. 16 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาย ทินกร  ผิวด า ผญบ. 11 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 น.ส. จีรนันท์ กองขวัญ ผญบ. 1 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
93 นาย ตระกูล กาฬภักดี ผญบ. 9 หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
94 นาย ขาล ศิริโส ผญบ. 10 โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
95 นาย บัว บุญวัน ผญบ. 8 โซง น้ ายืน อุบลราชธานี


