
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย เดโช ขยายแก้ว ผญบ. 5 เขาดิน เขาพนม กระบ่ี
2 นาย ธวัชชัย  ง่วนกิม ผญบ. 9 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
3 นาย ศุภจิตร ชวนเสริฐ ผญบ. 8 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
4 นาย ภิรมย์ นาชัยเงิน ผญบ. 1 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
5 นาย วิรัชน์ มีโพธ์ิ ผญบ. 17 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
6 นาย วุธ   ทับละคร ผญบ. 9 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
7 นาย สถาพร  สิมมาค า ผญบ. 6 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
8 นาย สุทิน  หัสนาม ผญบ. 1 คลองใหญ่ โป่งน  าร้อน จันทบุรี
9 นาย หนูวี เสียงล  า ผญบ. 1 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

10 นาง วัลญา สารภาพ ผญบ. 14 หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
11 นาย อนงค์ อ่ าเอ่ียม ผญบ. 12 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
12 นาย ไมชิน  กล้ารบ ผญบ. 9 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
13 นาย อดุลย์  หล่าค า ผญบ. 10 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
14 นาย สนิท คชแสน ผญบ. 3 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร
15 นาย เฉลิม    กุณาเลย ผญบ. 5 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
16 นาง จันทร์ทิพย์  จมจ่ืน ผญบ. 12 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
17 นาย วิรัตน์ พันธ์ุวนาไพศาล ผญบ. 10 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
18 นาย เดชาวัต ไพศาลพนา ผญบ. 10 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
19 นาย เจริญ มากนวล ผญบ. 6 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง
20 นาย ศรชัย หงษ์ตะนุ ผญบ. ๑๐ ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด
21 นาย ธวัชชัย  แก้วทรัพย์ ผญบ. 3 ยกระบัตร สามเงา ตาก
22 นาย ปราโมทย์ กล่ินหวล ผญบ. 4 ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
23 นาย มาร์คศรัณย์ สุทธิศาสนกุล ผญบ. 14 สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม
24 น.ส. วรรณิษา พิมราช ผญบ. 14 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
25 นาย อุทัย แท่นนอก ผญบ. 5 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา
26 นาย อดิเรก ต้านกลางดอน ผญบ. 6 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา
27 นาง สุทิสา พุทธรอด ผญบ. 9 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
28 น.ส. ยอแสง รักบางบูรณ์ ผญบ. 11 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
29 นาย บรรยง แย้มกุล ก านัน ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
30 นาย เสน่ห์ ถึงสุข ผญบ. 16 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์

ช่ือ - สกุล
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31 นาย ธนวัฒน์ เอ่ียมขันทอง ผญบ. 4 บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
32 นาย อัลฮูดา แวดือราแม ผญบ. 5 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
33 นาย ธชาทัช  นันภิวงค์ ผญบ. 2 น  าปาย แม่จริม น่าน
34 นาย อ าพร  แสวงดี ผญบ. 1 โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ
35 นาย สถาพร  อุบลเผ่ือน ผญบ. 11 เมืองยาง ช านิ บุรีรัมย์
36 นาย มานพ  ภาชะโน ผญบ. 9 ละลวด ช านิ บุรีรัมย์
37 นาย เสนอ  บุญทวี ผญบ. 8 ช านิ ช านิ บุรีรัมย์
38 นาย มนต์ชัย น้อยจันทร์ ผญบ. 9 ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี
39 นาย ธเนศพล วงษ์สวาท ผญบ. 3 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
40 นาง สุวรรณา งามบุญ ผญบ. 6 สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
41 นาย มาสลัน  ยีสาแม็ง ผญบ. 3 กระหวะ มายอ ปัตตานี
42 นาง ราตรี แก้วพูลศรี ผญบ. 2 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
43 นาย สุทัศน์  สุขสมนาค ผญบ. 10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
44 นาย สมจิตร  ศรีกัญญา ผญบ. 8 อ่างทอง เชียงค า พะเยา
45 นาย กฤษฎา สิทธิชัย ก านัน รมณีย์ กะปง พังงา
46 นาย สุทัศน์  อุไรวงศ์ ผญบ. 3 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
47 นาย บรรจบ หล่อนาค ผญบ. 7 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
48 นาง สมโชค งามวิลาศ ผญบ. 6 ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
49 นาย สายยน  มีมาก ผญบ. 5 สามพระยา ชะอ า เพชรบุรี
50 นาย วรรชัย ลอยมา ก านัน เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
51 นาย ไพโรจน์ ค้อศุภกฤษ์สกุล ผญบ. 1 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
52 นาย สมาน สวนดอก ผญบ. 4 พระหลวง สูงเม่น แพร่
53 นาย ธงชัย เอกตาแสง ผญบ. 3 เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
54 นาย ยงยุตร์ หีบแก้ว ผญบ. 8 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
55 นาย สุดตา สานนท์ ผญบ. 4 ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
56 นาย ชูศักด์ิ ไกรเกริกเกียรติ ผญบ. 6 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
57 นาย เจริญ หนองเทา ผญบ. 4 นาแก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
58 นาย ประทีป ทิพย์มณี ผญบ. 7 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
59 นาย กรกช  พรมเลิศ ผญบ. 1 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด
60 นาง วงเดือน พรมเลิศ ผญบ. 2 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด
61 นาย อนันต์  นาคา ผญบ. 1 นาคา สุขส าราญ ระนอง
62 นาย อานนท์  เมธีนันทชัย ก านัน หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง
63 นาย วสันต์  ศิลป์ประเสริฐ ผญบ. หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
64 นาย ยุทธศิลป์ วงษ์อุดม ผญบ. 3 บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี
65 นาง นาฏยา ม่วงแก้ว ผญบ. 2 ปงยางคก ห้างฉัตร ล าปาง
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66 นาย คุณากร จันตา ผญบ. 4 ศรีวิชัย ลี  ล าพูน
67 นาย บุญทวี    อุณาพรม ผญบ. 4 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย
68 นาย สมพงษ์ เขียวพันธ์ ผญบ. 5 ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
69 นาย เสรี  ศรีบุญเรือง ผญบ. 1 กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
70 ว่าท่ี ร.ท. ดัสกร โคตรวงศ์ ผญบ. 13 เชียงเครือ เมีองสกลนคร สกลนคร
71 นาง ทัศนีย์ ม่อมพะเนาว์ ผญบ. 14 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
72 นาย ศักด์ิกรียา  หวันหม๊ะ ผญบ. 6 บ้านนา จะนะ สงขลา
73 นาย สมคิด  จันทร์ล่องลอย ผญบ. 8 ควนโดน ควนโดน สตูล
74 นาย เสน่ห์ รักษาชล ผญบ. 3 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
75 นาย ชัชวีร์ อินทรโชติ ผญบ. 9 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
76 นาย ก าธร ครูประเสริฐ ก านัน โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
77 นาย ไพรฑูลย์ สารีลักษ์ ผญบ. 6 ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว
78 นาย สมใจ พหลยุทธ ผญบ. 6 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี
79 ร.ต. ชูโชค ถนอมศิลป์ ผญบ. 4 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย ยงยุทธ์ เท่ียงตรง ผญบ. 1 ป่างิ ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
81 นาย พิพัฒน์ โตสวน ผญบ. 4 เนินพระปรางค์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
82 นาย ส าราญ  ชูน่ิม ผญบ. 12 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
83 นาย วีระ จรัสกูล ผญบ. 4 เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84 นาย สมบัติ  นันทสอน ผญบ. 1 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
85 นาย ด ารง  หาดค า ผญบ. 13 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
86 นาย จงรัก ศรีบุญเรือง ผญบ. 8 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
87 นาง หนูพัตร  บุญธะนะ ผญบ. 4 โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู
88 นาย บรรยาย รักค า ผญบ. 9 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
89 นาย ภาสวร ปรือทอง ก านัน โนนงาม ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
90 นาย นัธพงษ์ ประทุมลัย ผญบ. 8 หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
91 นาย ปรีดา ผาวิชัย ผญบ. 10 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
92 นาย ปราโมทย์ สาส่งเสริม ผญบ. 4 หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
93 นาย จ าเนียร ห่านวิลัย ผญบ. 8 หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
94 นาย อู๊ด วันเพ็ญ ผญบ. 5 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
95 นาย เศียร ค าแพง ผญบ. 5 โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี


