
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุรินทร์ ใจตรง ผญบ. 5 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี
2 นาย ไชยเชษฐ์ สินจันทร์ ผญบ. 7 ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นาย ประสิทธ์ิ  ญาติประชุม ผญบ. 7 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
4 นาย ยนาคินทร์ ภูจ่าพล ผญบ. 9 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
5 นาย บันลือ ก่ิงเพชรเสรีชน ผญบ. 12 หินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
6 นาย อภิเชษฐ  จ าปา ผญบ. 5 บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
7 นาย บุญทัน  ศรีแก้ว ผญบ. 5 โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น
8 นาย สุทัน กิจสวัสด์ิ ผญบ. 10 พล้ิว แหลมสิงห์ จันทบุรี
9 นาย บรรหาญ พัชรารัตน์ ผญบ. 3 บางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา

10 นาย วิรัตน์ ทองนพคุณ ผญบ. 4 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
11 นาย สินทบ แพ่งหร่าย ผญบ. 5 ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท
12 น.ส. ศิริพร  กล่ินศรีสุข ผญบ. 6 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
13 นาง คณิตา  แดนไธสง ผญบ. 7 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
14 นาย อ านาจ  สมประสงค์ ผญบ. 4 ท่าหิน สวี ชุมพร
15 นาย จันดี  พิทักษ์ไพรศรี ผญบ. 9 ศรีค้ า แม่จัน เชียงราย
16 นาย ชัยฤทธ์ิ อภิขจรทรัพย์ ผญบ. 2 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
17 นาย นิพนธ์ ยืนบุญ ผญบ. 7 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่
18 นาย สุข ดาววงค์ ผญบ. 12 สันทราย สารภี เชียงใหม่
19 นาย ณัฐวัฒน์ ทะเลลึก ผญบ. 3 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
20 นาย วันชัย มะโนศรี ผญบ. ๕ เขาสมิง เขาสมิง ตราด
21 นาย เพชร  เผือกเหมือย ผญบ. 12 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
22 นาย มานิต รูปสม ผญบ. 1 เขาเพ่ิม บ้านนา นครนายก
23 น.ส. วันนา คันซอย ผญบ. 10 ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม
24 นาย เรืองฤทธ์ิ วรบูรณ์ ผญบ. 7 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
25 นาย จักรพงษ์ สีคราม ผญบ. 5 หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
26 นาย เจริญ แพงไธสง ผญบ. 6 เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา
27 นาย อุดม พุทธพันธ์ ผญบ. 2 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
28 นาย สุพจน์ รัสปะ ผญบ. 7 โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
29 นาย บ ารุง เอ่ียมเอ้ือยุทธ์ ก านัน ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
30 นาง ธัญพร รัศมีเดือน ผญบ. 1 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
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31 นาย ทรัพย์ พ่ึงมา ก านัน คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
32 นาย สุทธิพงศ์ หลีเหล็ม ผญบ. 1 ล าภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
33 นาย เรือง  ปันจันตา ผญบ. 6 ตาลชุม เวียงสา น่าน
34 นาง เกตุแก้ว พรมดี ผญบ. 8 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
35 นาย สุคน สิใส ผญบ. 16 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
36 นาย วินัย แฉล้มรัมย์ ผญบ. 3 ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
37 นาย ไกรสีห์ ฉวีรัมย์ ผญบ. 9 ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
38 นาย กรวุฒิ กิตติชาญวุฒิ ผญบ. 4 บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
39 นาย พยุงพงษ์ นฤภัย ผญบ. 5 ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
40 นาง สมบัติ บริรักษ์ ผญบ. 10 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
41 นาย ดอหะ  ดอเลาะ ผญบ. 2 กระเสาะ มายอ ปัตตานี
42 น.ส. จันทรา ทรัพย์สัตย์ ผญบ. 4 บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
43 นาย สมยศ รามศักด์ิ ผญบ. 5 บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
44 นาย หลักชัย  บุดดีค า ผญบ. 3 ห้วยยางขาม จุน พะเยา
45 นาย ร่อร๊ัก พิทักษ์ ผญบ. 3 เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา
46 นาง ยุพา ธนนิมิตร ผญบ. 11 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
47 น.ส. สิริมา พูลศิลป์ ผญบ. 3 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
48 นาย จิตรกร อุ่นไพร ผญบ. 12 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
49 น.ส. วาสนา นาคปานเอ่ียม ผญบ. 11 โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
50 นาง ศิราวรรณ พันธ์ทอง ผญบ. 5 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
51 นาง แต๋ว ลุณวงค์ ผญบ. 6 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
52 นาย สงคราม ก้อนเข่ือน ผญบ. 9 ป่าสัก วังช้ิน แพร่
53 นาย ประวัติ มาลีเวช ผญบ. 4 ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
54 นาย ทองม้วน แฝงเมืองคุก ผญบ. 11 ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
55 นาย สมจิตร ทองออน ผญบ. 3 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
56 นาย บุญน า สากลไพร ผญบ. 5 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
57 นาย ประสาตร ช่วงไชย ผญบ. 5 ก าแมด กุดชุม ยโสธร
58 นาย กิตติ โศภาโภคทรัพย์ ผญบ. 1 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
59 นาย ทองค า  ศรีวงษ์กลาง ผญบ. 1 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
60 นาย ประวาด  จันทร์จ านงค์ ผญบ. 6 เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
61 นาย สัมพันธ์ ม่วงพานิชย์ ผญบ. 1 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
62 นาย ยงยุทธ สวัสด์ิวิเชียร ผญบ. 1 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง
63 นาย ผจญ  วงหาจักร์ ผญบ. หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี
64 นาย ชัชวาล สูงเจริญ ผญบ. 9 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี
65 นาง ฟองนวล  วงศ์เข่ือนแก้ว ผญบ. 11 เวียงมอก เถิน ล าปาง
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66 นาย อินสอน มีแจ้ ก านัน มะเขือแจ้ เมืองล าพูน ล าพูน
67 นาย สยาม  ณ หนองคาย ผญบ. 4 นาดินด า เมืองเลย เลย
68 นาย ไพรวัน เพ็ญจันทร์ ผญบ. 13 ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
69 นาย หนูชิด  รจนัย ผญบ. 9 ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
70 นาย บรรทม พรหมสาขา ณ สกลนคร ผญบ. 1 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
71 นาย เทิน เลานวดวัน ผญบ. 15 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
72 นาย ประทุม หมันเหร็ม ผญบ. 7 นาทับ จะนะ สงขลา
73 นาย อาหลี  บาราสัน ผญบ. 14 ฉลุง เมืองสตูล สตูล
74 นาย สุเมธ รอดดี ผญบ. 12 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
75 นาง สุนทรี อยู่เมฆะ ผญบ. 4 สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาย ดาวไส พรมโคตร ผญบ. 3 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาย กฤษณะ เข็มสุวรรณ์ ผญบ. 2 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
78 นาย อดุล กรุณา ผญบ. 9 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
79 นาย อนุวัตร์ ธนกิจการค้า ก านัน บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
80 นาย บัญชา ศรีสวัสด์ิ ผญบ. 3 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
81 นาง สายหยุด อินทร์นอก ผญบ. 11 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
82 นาย สัญญา  ออมสิน ผญบ. 2 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี
83 น.ส. ณิชาภัทร  มะลิวัลย์ ผญบ. 6 พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84 นาย วิรัช ทองแม้น ผญบ. 10 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์
85 นาย พิทักษ์พงศ์ พิศาลเอก ผญบ. 5 ลุ้มระวี จอมพระ สุรินทร์
86 นาย สุริโย ชาอินทร์ ผญบ. 5 ผาต้ัง สังคม หนองคาย
87 นาย ทองแปน ไชยสิทธ์ิ ผญบ. 2 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
88 นาง จันทนา สว่างแสง ก านัน สามง่าม โพธ์ิทอง อ่างทอง
89 นาย สมัย หมูบดี ผญบ. 10 ค าเข่ือนแก้ว ราชานุมาน อ านาจเจริญ
90 นาง ค าฮู้  มะลิยศ ผญบ. 3 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
91 นาง เกษร  บานเย็น ผญบ. 2 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
92 นาย นิกุล เกตุอินทร์ ก านัน บ้านฝาย น้ าปาด อุตรดิตถ์
93 นาง ปราณี สุขาวิญญา ผญบ. 6 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
94 นาง ค าป่วน จันทร์ภิรักษ์ ผญบ. 11 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
95 นาย ปราจิตร ไร่วิบูลย์ ก านัน เมืองศรีไค วารินช าราบ อุบลราชธานี


