
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ก้าวหมาน เวลาดี ผญบ. 6 คลองยาง เกาะลันตา กระบ่ี
2 นาย คนึง สืบอินทร์ ผญบ. 9 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
3 นาย วัฒนา แสนตรี ก านัน เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
4 นาย ไพทูล เทียมเพชร ผญบ. 8 ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
5 นาง สายฝน  ปะโคทัง ผญบ. 2 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
6 น.ส. นุจรินทร์ นิกายะวงศ์ ผญบ. 6 วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี
7 น.ส. อินทิพร อุทิศ ผญบ. 7 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
8 นาย อุดมทรัพย์ ชลวิริยะบุญ ก านัน เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี
9 นาย ไกรสร สุขสม ผญบ. 1 โพนางด าตก สรรพยา ชัยนาท

10 นาย นพพล  ชัยศัตรา ผญบ. 2 ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
11 นาย นิรมิต วรรณชิต ผญบ. 3 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
12 นาย ถาวร   แก้วหลวง ผญบ. 7 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
13 นาย ไซ รัตนชัยประสิทธ์ิ ผญบ. 17 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
14 นาย สมัย หมาดหลู ผญบ. 3 ตะเสะ หาดส าราญ ตรัง
15 นาย สมนึก เครงป้ัน ผญบ. ๕ ประณีต เขาสมิง ตราด
16 นาย นเรศ  ยมเกิด ผญบ. 1 สมอโคน บ้านตาก ตาก
17 นาย ถาวร บ ารุงกิจ ผญบ. 8 บ้านพริก บ้านนา นครนายก
18 นาย ชะโอด มุ่งขวัญ ผญบ. 7 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
19 นาย มีชัย ค าเห็น ผญบ. 5 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
20 นาย จวน  ฝ่าพิมาย ผญบ. 6 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
21 นาย วีระ ชิณวงศ์ ผญบ. 6 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
22 นาย บุญยืน ทวีลาภ ผญบ. 12 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
23 นาง บังอร กลีบพ่ึง ผญบ. 3 บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
24 นาง ซาบารีย๊ะห์ สาและ ผญบ. 6 ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส
25 นาง เรณู  ภิญโญ ผญบ. 4 นาน้อย นาน้อย น่าน
26 นาย อุดม  ศรีส าอางค์ ผญบ. ๑๓ ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
27 นาย ทวี  รักเพ่ือน ผญบ. 2 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
28 นาง บรรจง  รักษ์สัตย์ ผญบ. 5 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
29 นาง ปราณี บุญชู ผญบ. 9 พืชอุดม ล าลูกกา ปทุมธานี
30 น.ส. สุดารัตน์ ยางน้อย ผญบ. 2 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
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31 นาย สมยศ ทองมงคล ผญบ. 5 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
32 นาย นูรุดดีน  มูฮิ ผญบ. 1 มะนังยง ยะหร่ิง ปัตตานี
33 นาย ธีระวัฒน์ แตงชาติ ผญบ. 1 หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
34 นาง ยุทธการณ์  แปงกันทะ ผญบ. 1 ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา
35 นาย โยธิน บางพิเชษฐ์ ผญบ. 3 ท่านา กะปง พังงา
36 นาย ปฎิพัทธ์ ไหมศรีขาว ผญบ. 6 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
37 นาย นิวัตร์ เข่ือนเพชร ผญบ. 10 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
38 นาย พิเดช ชูจิตร ผญบ. 2 ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก
39 นาย ธนพล  เมฆหมอก ผญบ. 1 ห้วยทรายเหนือ ชะอ า เพชรบุรี
40 นาง วาสนา แจ้งจันทร์ ผญบ. 22 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
41 นาย ณรงค์ สุธรรมปวง ผญบ. 5 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
42 นาง สายฝน อ่างค า ผญบ. 8 ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
43 นาย นาลัย เสียงเย็น ผญบ. 6 ร่มเกล้า นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
44 นาย อาคม จรัสพรศิลปชัย ผญบ. 5 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
45 นาย สุนทร ศรีชนะ ผญบ. 10 ค าน  าสร้าง กุดชุม ยโสธร
46 นาย อิสมาแอ วาแมดีซา ผญบ. 6 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
47 นาย จันทร์  ไชยสิงห์ ก านัน 4 ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
48 นาย มานะ เต็มภาชนะ ก านัน ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง
49 นาย สัมพันธ์ มีลาภ ผญบ. 7 ข าฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
50 นาย สมชาย  จรูญเรือง ผญบ. หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี
51 น.ส. ชุติกาญจน์ สังวาลย์ทอง ผญบ. 6 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
52 นาย วัชราวุฒิ  จันใจ ผญบ. 7 เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง
53 นาย วรวุฒิ หมวกเครือ ผญบ. 6 แม่ตืน ลี  ล าพูน
54 นาย มนตรี     ทีจันทร์ ผญบ. 3 ปากชม ปากชม เลย
55 นาย ประเสริฐ  ไชยบ ารุง ผญบ. 11 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
56 นาง ไพวรรณ วรรณโส ผญบ. 14 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร
57 นาย นิรัตน์  ศรีสุวรรณ์ ผญบ. 5 เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
58 นาย ไชยา  เทพสง ผญบ. 6 น  าผุด ละงู สตูล
59 นาย มานัส ภู่พวงทอง ผญบ. 8 ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
60 นาย ศักด์ิชาย แสงสุข ก านัน ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
61 นาย บุญย่ิง เฉียวเฉ่ง ผญบ. 4 เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
62 นาง จิรชยา เผือกสีสุข ผญบ. 8 หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว
63 นาง นงลักษณ์ ปราบงูเหลือม ผญบ. 2 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี
64 นาง ลักษมี พงษ์แพทย์ ผญบ. 1 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี
65 นาย ชัยรัตน์ บัวนาค ผญบ. 1 บ้านซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย
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66 นาย ประจวบ ศรีนาค ผญบ. 2 ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี
67 นาย เสน่ห์  จรดิษฐ์ ผญบ. 3 ล าพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
68 นาย สุเทพ  พุทธยันโต ผญบ. 5 บักได พนมดงรัก สุรินทร์
69 นาย สังข์ทอง สิงห์ติด ผญบ. 5 สังคม สังคม หนองคาย
70 นาง จันทร์เพ็ญ สีสุมัง ผญบ. 2 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวล าภู
71 น.ส. วรรวิสาข์ ดีบุกค า ผญบ. 6 อบทม สามโก้ อ่างทอง
72 นาย สมพร หิรัญรัตน์ ผญบ. 8 โนนหนามแท่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
73 นาย บัวภา  บ ารุงภักดี ผญบ. 8 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
74 นาย ปรีชา โคทอง ก านัน น  าไผ่ น  าปาด อุตรดิตถ์
75 นาง นุจนาศร์ ไผ่บง ผญบ. 7 ทุ่งพ่ึง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
76 นาย สมปอง อุตรา ผญบ. 7 โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี


