
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สาคร   รักโอ ผญบ. 2 หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี
2 นาย นรินทร์ ศรีพูนพันธ์ ผญบ. 6 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
3 นาย สุเทพ  สมกอง ผญบ. 10 ขม้ิน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
4 นาย ธีภัทร์ การภักดี ผญบ. 1 ภูดิน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
5 นาย พเยาว์ แขวงเพชร ผญบ. 21 วังทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย ธวัชชัย  ค าแพง ผญบ. 5 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
7 นาง จารุวรรณ  ประกังวะรัง ผญบ. 5 ขนวน หนองนาค า ขอนแก่น
8 นาย รังสรรค์ ผลมาก ผญบ. 7 ตกพรม ขลุง จันทบุรี
9 นาย จรุณ สันติถวิล ผญบ. 7 หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

10 นาย อิสระ คุ้มครองทรัพย์ ผญบ. 2 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
11 นาย สุวิทย์  ส าเภา ผญบ. 2 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
12 นาย เหรียญชัย  ชัยกุม ผญบ. 6 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
13 นาย ล าดวน  แสงสุวรรณ์ ผญบ. 7 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
14 นาย เลอศักด์ิ คชเวช ผญบ. 7 บางสน ปะทิว ชุมพร
15 นาย ประสิทธ์ิ  ชาวนา ก านัน ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
16 นาย สมศักด์ิ  ดอนชัย ผญบ. 6 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
17 นาย ทองวัน กิติแก้ว ก านัน หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
18 นาย พินัย ไชยธง ผญบ. 2 ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่
19 นาย ธรรมนูญ เนียมสม ผญบ. 1 บางดี ห้วยยอด ตรัง
20 นาย สมศักด์ิ ศรีปราชญ์ ผญบ. ๔ บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
21 นาย มานะ  บัวทอง ผญบ. 4 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
22 นาง ไพศาล ทุมดี ผญบ. 4 เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
23 นาง ปราณี นุชบุษบา ผญบ. 3 คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม
24 นาย สมพงค์ แปหวิน ผญบ. 1 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
25 นาย ภาสกร  หม่ืนไธสง ผญบ. 19 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
26 นาย ปราโมทย์ กาศก้อง ผญบ. 8 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
27 นาย อาภรณ์ สวัสดิวงศ์ ก านัน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
28 นาย พงศ์พันธ์ ศรีสวัสด์ิ ผญบ. 9 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
29 นาย ประทวน สดสี ผญบ. 7 ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์
30 นาย จิรวัฒน์ สุขเกษม ผญบ. 9 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
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31 นาย อเนก มีนุช ผญบ. 8 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
32 นาย มะนารี บูละ ผญบ. 6 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
33 นาย วสันต์  กิตินันท์ ผญบ. 3 ผาตอ ท่าวังผา น่าน
34 นาย ธีรศักด์ิ ญาติค า ผญบ. ๓ ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
35 นาย นวย  นพรัตน์ ก านัน ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
36 นาง นพนภา  มาศรักษา ก านัน ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
37 นาย เนียม รุ่งเรือง ก านัน โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
38 นาง สุณี ละอองเงิน ผญบ. 2 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี
39 นาย ธนกฤต แกมไทย ผญบ. 9 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
40 นาง ธนวรรณ ออประทีป ผญบ. 12 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
41 นาย มะรอฮิง  สาแม ผญบ. 4 แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี
42 นาย สระ ถนอมวงษ์ ผญบ. 1 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
43 นาย ไกรสร คงแสงภักด์ิ ผญบ. 4 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
44 นาย ประวิทย์ เกษรพันธ์ ผญบ. 4 บ้านต  า เมืองพะเยา พะเยา
45 น.ส. ลัดดา เสล่ราษฎร์ ผญบ. 8 คลองเคียน ตะก่ัวทุ่ง พังงา
46 นาย วรัญญู ครูเส็น ผญบ. 10 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
47 นาง นฤมล บุตรดี ผญบ. 6 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
48 นาย มนตรี วงศ์วิริยชาติ ผญบ. 15 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
49 นาย ส ารอง เทียนพนม ผญบ. 8 วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
50 นาย สุวรรณ ป้ันปัญญา ผญบ. 4 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
51 นาย วิลัย ปักโคทานัง ผญบ. 7 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
52 นาย สงคราม ผายาว ผญบ. 6 ห้วยหม้าย สอง แพร่
53 นาง ประภาพร อรุโณ ผญบ. 10 ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
54 นาง สุกัญญา สถานรมย์ ผญบ. 11 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
55 นาย บุญนอม ดีดวงพันธ์ ผญบ. 4 นาอุดม นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
56 นาย ทาวิน สัญจรไพร ผญบ. 12 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
57 นาย สุขสวัสด์ิ ศิริโสม ผญบ. 10 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
58 นาย ยาการียา อาแว ผญบ. 3 ยะรม เบตง ยะลา
59 นาย ประจวบ  วิเศษศรี ผญบ. 3 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด
60 นาย วรรณภร  ปวงสุข ผญบ. 5 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด
61 นาย สุธน บุญชู ผญบ. 5 บางใหญ่ กระบุรี ระนอง
62 นาย อาวุธ วงษ์สรรค์ ผญบ. 4 น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง
63 นาย ภัทรพงศ์ วงศ์กิจเกษม ผญบ. ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบุรี
64 นาย กวี หล่อเงิน ผญบ. 9 เกาะแก้ว โคกส าโรง ลพบุรี
65 นาง ลีลา  เตชะกัน ผญบ. 6 พิชัย เมืองล าปาง ล าปาง
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66 นาย สมนึก วันหลี ผญบ. 3 ก้อ ล้ี ล าพูน
67 นาย สรายุทธ  ประวันทา ผญบ. 5 น้ าทูน ท่าล่ี เลย
68 นาย สมชาย  วงศ์ค าจันทร์ ผญบ. 13 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
69 นาย วินัย งามศิริ ผญบ. 15 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
70 นาย ประวิน สงกาผัน ผญบ. 4 ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
71 นาย สันติ เจริญสุข ผญบ. 7 ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
72 นาย พิรม  สุวรรณรงค์ ผญบ. 3 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา
73 นาย เจ๊ะย่าหยา  สาเบด ผญบ. 3 แหลมสน ละงู สตูล
74 นาย ธนยศ สุนทรารักษ์ ผญบ. 7 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
75 นาง อ่อนจันทร์ วีรชัยเสวิน ผญบ. 8 โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
76 นาย ดนัย ปุจฉาการ ผญบ. 8 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาง จารุมน ขันประภัย ผญบ. 10 โคกสูง โคกสูง สระแก้ว
78 นาย ประสิทธ์ิ แสนแก้ว ผญบ. 10 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี
79 น.ส. สุวิมล ศึกษากิจ ผญบ. 2 ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย ภูมิวัต ม่ังมี ผญบ. 3 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
81 นาง แสนสุข อ่วมจรูญ ผญบ. 3 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี
82 นาย มนต์รัก  เกตุนุสิทธ์ิ ผญบ. 3 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
83 นาง ยุรี พัฒนะ ผญบ. 7 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84 นาย วุฒิชัย พวกดี ผญบ. 13 แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
85 นาย ประชา กรวยทอง ผญบ. 18 แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
86 นาย บุญเอ่ียม นามอาบา ผญบ. 14 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
87 นาง แต๋ว  แสงบุดดา ผญบ. 10 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวล าภู
88 นาง รุ่งทิวา เอ่ียมย้ิม ผญบ. 5 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
89 นาย พิรังสันต์ ขนนิยม ผญบ. 13 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
90 นาย สุภี  ภานุรักษ์ ผญบ. 10 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี
91 นาย บุญเรือน  แก้วค า ผญบ. 17 หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาง พเยาว์ นาคไธสงค์ ผญบ. 1 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์
93 น.ส. ณัฐภัทร ช่ืนสุวรรณ ผญบ. 5 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
94 นาย บรรลัง กัลญาณีย์ ผญบ. 4 โซง น้ ายืน อุบลราชธานี
95 นาย ปิยะศักด์ิ ศิลาไชย ผญบ. 10 โซง น้ ายืน อุบลราชธานี


