
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย อนิรุทธ์ บุญธีระเลิศ ผญบ. 6 แหลมสัก อ่าวลึก กระบ่ี
2 นาย ไสว แดนนาเฟือง ผญบ. 5 แม่กระบุง ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี
3 นาย ประวัติ สกุลเดช ผญบ. 9 แจนแลน กุฉิ กาฬสินธ์ุ
4 นาย ทองแดง เสโคตร ผญบ. 11 นาขาม นารายณ์ กาฬสินธ์ุ
5 นาย สุดใจ สวัสด์ินะที ผญบ. 10 วังชะโอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร
6 นาย บัญชา   อนุภาพ ผญบ. 1 พระบุ พระยืน ขอนแก่น
7 นาย ณัฐวุฒิ  เพียสังกะ ผญบ. 9 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
8 นาย สุริยา ฉัตรเงิน ผญบ. 3 ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
9 นาย ทวีเดช จงคา ผญบ. 1 คลองเข่ือน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา

10 นาย ชัยภัทร อัญชลี ผญบ. 3 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
11 นาย เอนก  กาลกูล ผญบ. 9 ห้วยงู หันคา ชัยนาท
12 นาย ถิรนา  ศรีสกุล ผญบ. 3 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
13 นาย ณัฎฐภูมิ  ต่อเงิน ผญบ. 8 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
14 นาย ขรรค์ชัย ก่ิงน  าฉ่า ผญบ. 9 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
15 นาย ชูมิตร สุประการ ผญบ. 6 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
16 นาย ประสงค์ เชื อเจ็ดตน ผญบ. 11 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
17 นาย สมชาย ยังสันติวงค์ ผญบ. 10 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
18 นาย ม่ิงพัฒน์ ธรรมชาติอุดม ผญบ. 19 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
19 นาย ป่าศักด์ิ ด าสุด ผญบ. 6 บางเปัา กันตัง ตรัง
20 นาย สมพงษ์ ฉายอรุณ ผญบ. ๒ บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
21 นาย พิชัย  สุนดี ก านัน แม่กุ แม่สอด ตาก
22 นาย จิติวัฒน์ ยอดทอง ผญบ. 5 ปากพลี ปากพลี นครนายก
23 นาย สัญญา เอ่ียมพินพันธ์ ก านัน ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
24 นาย นิรันดร์ ขันสัมฤทธ์ิ ผญบ. 7 นาทราย เมืองนครพนม นครพนม
25 นาย สมพร เจิมโคกสูง ผญบ. 1 บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา
26 นาย สมคิด ลือทองหลาง ผญบ. 10 บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา
27 นาย บุญร่าน ส่งแสง ผญบ. 4 ป่าระก า ปากพนัง นครศรีธรรมราช
28 นาย วินัย วงศ์ขาว ผญบ. 10 ป่าระก า ปากพนัง นครศรีธรรมราช
29 นาย อาทิตย์ ป่ินใจ ผญบ. 2 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
30 นาย สมศักด์ิ เขมันเขตกิจ ผญบ. 2 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาย ชนินทร์ พ่ึงภู่ ผญบ. 4 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
32 นาย มูฮัมหมัด บารอวา ผญบ. 5 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
33 นาย อเนก จาวะนา ผญบ. 12 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
34 นาย มนัส โคตสี ผญบ. 4 โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ
35 นาย ช านาญ เสาวพันธ์ ผญบ. 5 ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
36 นาย กรกฎ  ดงงาม ผญบ. 9 ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
37 นาย ปราณีต  กุยทวีจร ผญบ. 6 เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
38 นาย สมชาย ระภานุสิทธ์ิ ผญบ. 10 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี
39 นาย สุเพน เร่ืองโรจน์ ผญบ. 10 เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
40 น.ส. จารุณีย์ เปรมศรี ผญบ. 4 เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
41 นาย เจษฎา  แวอีซอ ก านัน ตะบิ ง สายบุรี ปัตตานี
42 นาย ไทรโยค พานมะลิ ก านัน ส าพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
43 นาย สุรินทร์ รัตสิงห์ ก านัน บ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
44 นาย สมพร  กล้าหาญ ผญบ. 1 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
45 น.ส. บุญเอื อ อินทรศรีนวล ผญบ. 2 ท่านา กะปง พังงา
46 นาย ธีรชัย คล้ายแก้ว ผญบ. 1 ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
47 นาย เพริน สดสอาด ผญบ. 5 ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
48 นาย ประชุม ทัดทอง ผญบ. 9 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
49 นาย สุวิมล  ปล่ังเอ่ียม ผญบ. 4 สามพระยา ชะอ า เพชรบุรี
50 นาย ทอมสัน กาญจนรางกูร ผญบ. 7 นาง่ัว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
51 นาย สุรชาติ รัตนกรกุล ผญบ. 8 นาง่ัว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 นาง รุ่งทิพย์ วุฒิโอสถ ผญบ. 3 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่
53 นาย อภิสิทธ์ิ สุ่ยหา ผญบ. 8 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
54 นาย วิชัย ศรีเศษนาม ผญบ. 6 เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม
55 นาย บุญส่ง ศรีลาศักด์ิ ผญบ. 6 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
56 นาย วรวิทย์ ศรีพันธ์ุ ผญบ. 8 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
57 นาย เชิดเกียรติ บุญทศ ผญบ. 13 กระจาย ป่าติ ว ยโสธร
58 นาย รอซี นือเร็ง ผญบ. 2 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
59 นาย ศรายุธ สุริสุข ผญบ. 12 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
60 นาย สุมิตร วีระสุข ผญบ. 10 หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
61 นาย สมมารถ ปรุงเหล็ก ผญบ. 6 ก าพวน สุขส าราญ ระนอง
62 นาย เสวต เกตุวารินทร์ ผญบ. 1 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง
63 นาย ธานินทร์  พุ่มนาค ผญบ. เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
64 นาย วิโรจน์ จันทร์อินทร์ ผญบ. 7 โพนทอง บ้านหม่ี ลพบุรี
65 นาย สุขเสือน ฉัตรเข่ือนแก้ว ผญบ. 2 เวียงตาล ห้างฉัตร ล าปาง



ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
66 น.ส. อชิตา เถินบุรินทร์ ผญบ. 16 นาทราย ลี  ล าพูน
67 นาย จ านง     ส้านสิงห์ ผญบ. 6 เชียงกลม ปากชม เลย
68 นาย สุนันท์ ค าเก่ง ผญบ. 3 ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
69 นาย สุภรชัย  ไพรบึง ผญบ. 6 ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
70 นาย สมาน พวงมาลัย ผญบ. 8 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
71 นาย ธีระยทธ ส้มแป้น ผญบ. 4 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
72 นาย ระวิ  หมานหมิด ผญบ. 13 นาทับ จะนะ สงขลา
73 นาย วิทยา มะแอเคียน ผญบ. 8 ควนสตอ ควนโดน สตูล
74 นาย จ านงค์ พรเจริญ ผญบ. 9 ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ
75 นาย กฎษดา มีนคร ผญบ. 6 โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
76 นาย สมชาย สุขสราญ ผญบ. 7 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาง อนงค์ ธัญญสงวน ผญบ. 2 ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว
78 นาย ธนวัฒน์ เถาะรอด ผญบ. 4 ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
79 นาง นันทวดี พุกเจริญ ผญบ. 3 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย เฉลียง หมวกสังข์ ผญบ. 4 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
81 น.ส. จงกล กล่ าบุญสวัสด์ิ ผญบ. 5 บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
82 นาย อนุวัฒน์  บุญนุ่ม ผญบ. 1 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
83 นาย คณิต  มีพริ ง ก านัน ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84 นาย จ าลอง บุญภา ผญบ. 4 แก รัตนบุรี สุรินทร์
85 นาย ทองสัย  ภาคภูมิ ผญบ. 6 กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์
86 นาย รุ่งโรจน์ ชินราช ผญบ. 1 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
87 นาย พัฒนพงษ์ เทียมไธสง ผญบ. 3 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวล าภู
88 นาย สุชาติ เชื อสุวรรณ ผญบ. 1 หนองแม่ไก่ โพธ์ิทอง อ่างทอง
89 นาย รัชพล สาระรัตน์ ผญบ. 7 พระเหลา พนา อ านาจเจริญ
90 นาย พงษ์ศักด์ิ  หล้าจางวาง ผญบ. 2 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาง ทองค า  วรรณศรี ผญบ. 1 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาย พิษณุ ทับเงิน ผญบ. 7 นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
93 น.ส. เสทื อน เก่งเกษกิจ ผญบ. 6 หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
94 นาย เสถียร วงศ์พันธ์ ผญบ. 11 คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
95 นาย สมัย คงยืน ผญบ. 7 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี


