
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย วีรศักด์ิ แก้วพลอย ก านัน คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบ่ี

2 น.ส. อารี คล้ายแดง ผญบ. 9 ดอนขม้ิน ท่ามะกา กาญจนบุรี

3 นาง อรดี สงวนตระกูล ผญบ. 3 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ

4 นาง จีรภา พิมล ผญบ. 13 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ

5 น.ส. มัชฌิมา เกษี ก านัน 2 จันทิมา ลานกระบือ ก าแพงเพชร

6 นาย สวาย  แสงส่อง ก านัน 1 บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

7 นาง ขวัญชนก มาศโอสถ ผญบ. 13 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

8 นาย ไพฑูรย์ เด่นดวง ก านัน 3 ปัถวี มะขาม จันทบุรี

9 น.ส. ณัตติยา เช้ือนุกูล ผญบ. 2 สิงโตทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

10 นาย วิฑูรย์ ใจเย็น ก านัน บางนาง พานทอง ชลบุรี

11 นาย เสนาะ  นุ่มมะลัย ก านัน มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท

12 นาง ดาวเทียม  โสเขียว ผญบ. 2 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

13 น.ส. อุไร  อาจสามารถ ผญบ. 3 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

14 นาย สิทธิพร กรแก้ว ผญบ. 4 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร

15 นาย มนต์ชัย  กันทะวงค์ ผญบ. 12 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย

16 นาย อนุภาพ  ช่ืนพงศ์ธรรม ผญบ. 7 โป่งผา แม่สาย เชียงราย

17 นาย สมเพชร ตาวินโน ผญบ. 7 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่

18 นาย ชยางกูร ชินวรภัทร ผญบ. 6 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่

19 นาย ส าเริง กล่ินเพชร ผญบ. 5 ละมอ นาโยง ตรัง

20 นาย ชายดาว ข าวงค์ ผญบ. ๔ ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด

21 นาย สุวรรณ เป้ียหลี ผญบ. 5 วังหมัน สามเงา ตาก

22 นาง บุญสม คุ้มวงษ์ ผญบ. 9 โพธ์ิแทน องครักษ์ นครนายก

23 นาย สามารถ นิลยาน ก านัน ดอนตูม บางเลน นครปฐม

24 นาย แสงสุวรรณ ยาหัส ผญบ. 5 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม

25 นาย สุรศักด์ิ  จอดนอก ผญบ. 4 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา

26 นาย ประวิทย์  อาจจุลฬา ผญบ. 11 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา

27 นาย ผศิน บุญผัน ผญบ. 8 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

28 นาย ชวน บุญมร ผญบ. 9 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

29 นาย สันติ เหลืองสุรภีสกุล ผญบ. 2 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์

30 น.ส. ฉวี บุญจันทร์ ผญบ. 2 ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์
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31 นาย บุญโชค ย้ิมแย้ม ผญบ. 6 ไทรน้อย ไทยน้อย นนทบุรี

32 นาย ฮาซัน บากา ผญบ. 10 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส

33 นาย ธนกฤต จิตตรง ก านัน เปือ เชียงกลาง น่าน

34 น.ส. ขวัญตา เงินชาลี ผญบ. 5 ซาง เซกา บึงกาฬ

35 นาย สวัสด์ิ  คะเชนรัมย์ ผญบ. 11 ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์

36 นาย เจรียง ชะรุงรัมย์ ผญบ. 14 ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์

37 นาง สาคร  รักสมัย ผญบ. 3 วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์

38 นาย โกศล สุ่มคอย ผญบ. 1 บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

39 นาย พงษ์ศักด์ิ แซ่ล้ิม ผญบ. 8 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

40 นาง ประทุม เฉลิมลอย ผญบ. 9 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี

41 นาย อิบรอเฮ็ง สาแลมะ ผญบ. 4 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี

42 นาย สมหมาย ช้างต่อ ผญบ. 6 ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

43 นาย ภูสิษฐ์ สิทธิพงศ์อุดม ผญบ. 4 จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

44 นาง รุจิรา  กาต๊ิบ ผญบ. 13 อ่างทอง เชียงค า พะเยา

45 นาย สมทบ  หมาดสตูล ผญบ. 2 ถ้ าน้ าผุด เมืองพังงา พังงา

46 นาย วอน พรหมแก้ว ผญบ. 4 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง

47 นาย นเรศน์ แก่นเพ่ิม ผญบ. 1 วังกรด บางมูลนาก พิจิตร

48 นาง นิตยา ทองเปล่ียง ผญบ. 6 ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก

49 นาย พุฒ ทองใบ ก านัน หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

50 นาย พิเชษฐ์ กลมเกล้ียง ผญบ. 2 ซัพพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์

51 นาย สุชิน วังศรี ผญบ. 9 ซัพพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์

52 นาง อรสา ยอดสาร ผญบ. 1 แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่

53 นาย เสถียร พะใคสี ผญบ. 8 หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

54 นาย สกล เดชบุรัมย์ ผญบ. 5 ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

55 นาย สุทิน สุพร ผญบ. 6 ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

56 นาย สมบัติ เราเท่า ก านัน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน

57 น.ส. บังอร ฝูงใหญ่ ผญบ. 12 ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร

58 นาย อาลี สาแม ก านัน เนินงาม รามัน ยะลา

59 นาง ไพจิตร  กวยมงคล ผญบ. 2 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

60 นาง อนงค์  ศรีสนอง ผญบ. 4 เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

61 นาย วรชัย แก้วแสงทอง ผญบ. 3 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง

62 นาย อ าพล ใจเอ้ือ ผญบ. 5 ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง

63 นาย สิงหา สิทธิกูล ผญบ. เตาปูน โพธาราม ราชบุรี

64 นาย เจริญ ภูบรม ผญบ. 12 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี

65 นาย กิติพันธ์ุ  จันทร์ต๊ะค า ผญบ. 6 บ้านเป้า เมืองล าปาง ล าปาง
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66 นาย บุญป๋ัน หวันสะวะ ผญบ. 5 ศรีบัวบาน เมืองล าพูน ล าพูน

67 นาย ภานุวัตร   กัลยา ผญบ. 3 เมือง เมืองเลย เลย

68 นาย ประเทือง  พรหมลิ ผญบ. 7 กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

69 นาย นิพนธ์  ศิลาชัย ผญบ. 3 พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

70 นาย อนิรุทธ์ิ เกษมสานต์ ผญบ. 12 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

71 นาย วีราวัฒน์ เทือกตาหลอย ผญบ. 10 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

72 นาย ประเสริฐ สุวรรณชาตรี ผญบ. 5 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา

73 นาย ดาโวด หาบยุโซะ ผญบ. 4 บ้านควน เมืองสตูล สตูล

74 นาย ทวี            นุ่มส าลี ผญบ. 5 ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ

75 นาย อรรถวุฒิ กลัดสมบูรณ์ ผญบ. 3 ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

76 นาย ปริญญา นาคอ่อน ผญบ. 1 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

77 นาย สนิท อาจโสม ผญบ. 14 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว

78 นาย อัฐภร ยาดี ผญบ. 11 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี

79 นาย ปรีชา ทรัพย์สมบัติ ผญบ. 4 โพธ์ิชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี

80 นาย วัชระ เกิดทอง ผญบ. 8 นาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย

81 นาย ธวัชชัย  นกอินทร์ ผญบ. 8 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี

82 นาย ศักรินทร์  พูลสวัสด์ิ ผญบ. 15 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

83 นาย สรวิชญ์  ดวงภักดี ผญบ. 13 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

84 นาย ศิริวุธ  วงษ์เจริญ ก านัน ด่าน กาบเชิง สุรินทร์

85 นาย ปรินทร สยุมพร ผญบ. 8 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์

86 นาง พวงทิพย์ สิทธิโชติ ผญบ. 11 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย

87 นาย อ าพร ก่ิงแก้ว ผญบ. 9 นาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

88 นาง สุรีย์ มหาวิจิตร ผญบ. 2 โรงช้าง ป่าโมก อ่างทอง

89 นาย บุญอุ้ม ไชยรักษ์ ผญบ. 6 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ

90 นาย สีพอ  แสนณรงค์ ผญบ. 12 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี

91 นาย ธีรเทพ  ยศรุ่งเรือง ผญบ. 4 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี

92 นาง สุชัญญา แหยมโม้ ผญบ. 10 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์

93 นาย พิเชฏฐ์ พูลเขตรกิจ ผญบ. 2 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี

94 นาย สุริยา คะเนแน่น ผญบ. 15 แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี

95 นาย วิษณุ พิมพ์ประจิตร ผญบ. 3 โนนโหนน วารินช าราบ อุบลราชธานี


