
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สมเนต ดวงขวัญ ผญบ. 7 กระบ่ีน้อย เมืองกระบ่ี กระบ่ี
2 น.ส. ลาวัลย์ มะเจียกจร ผญบ. 5 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
3 นาย ศุภฤกษ์ กาฬหว้า ผญบ. 13 กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย สุริยา แก้วบัวดี ผญบ. 13 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
5 นาย นิกร  สุกุมาลย์ ผญบ. 5 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6 นาย จอมชนา เช้ือฟัก ผญบ. 12 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
7 นาย สุพัฒน์ วงศ์บุญมาก ผญบ. 5 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
8 นาย สุวรรณ เมืองกล่ิน ผญบ. 3 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี
9 นาย มาโนช  โอชา ผญบ. 2 โพนางด าออก สรรพยา ชัยนาท

10 นาย วิรัตน์  วรรณมาตย์ ผญบ. 2 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
11 นาย มนตรี  ทองสุข ผญบ. 7 บางน้ าจืด หลังสวน ชุมพร
12 นาย จ ารัส  แก้วด า ผญบ. 3 เวียง เชียงแสน เชียงราย
13 นาย ลือชัย จอมธิ ผญบ. 7 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
14 นาย ลิขิต จิตต์เพ็ชร ผญบ. 7 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
15 นาย เดชา ขวัญอยู่ ผญบ. ๖ ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด
16 นาย กัมพล  เขียวมูล ก านัน ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
17 นาย วัลลภ ธัญญวุฒิศิริ ผญบ. 3 เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
18 นาย ธีระพร นาเล้ียง ผญบ. 1 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
19 นาย พิชิต แสงสุวรรณ ผญบ. 2 หนองฮี ปลาปาก นครพนม
20 นาย อรุณ  ขันโคกสูง ผญบ. 4 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
21 นาย อนุรักษ์ ศิริวัฒน์ ผญบ. 7 พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
22 นาย กิตติ แนบเนียน ก านัน ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์
23 นาย ด ารงฤทธ์ิ บุญอ่ิม ผญบ. 12 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
24 นาย อาหามะ เปาะจิ ผญบ. 5 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
25 นาย กิจจา  ทองสุข ผญบ. 3 ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
26 นาง บุญจันทร์  กุลราช ผญบ. 2 หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
27 นาย ดนัยเทพ  สาเหลา ผญบ. 7 วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
28 นาย อ านาจ  เพชรเลิศ ก านัน อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
29 นาย สมชาย ช่วยกิจ ผญบ. 8 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
30 นาย มาโนช น่วมไข่ ผญบ. 3 ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
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31 นาย สงกรานต์ ท่าหิน ผญบ. 1 คู้ล าพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
32 นาย สอหะ  มามะ ผญบ. 6 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
33 นาย เอกสิทธ์ิ เข็มทอง ผญบ. 4 สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
34 นาย เกมส์ชัย  ชุมภูชนะภัย ผญบ. 6 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
35 นาย อนุศาสตร์ บุตรมณี ผญบ. 4 ป่ากอ เมืองพังงา พังงา
36 นาย พิพล แก้วเหมือน ผญบ. 3 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
37 นาย ปรีชา อ่อนเพชร ผญบ. 1 โพทะเล โพทะเล พิจิตร
38 นาย อานนท์ สีแดง ผญบ. 1 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
39 นาย ราม พุกงาม ผญบ. 12 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
40 นาย ส าภาษ สิงห์สถิตย์ ผญบ. 5 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
41 นาย นพพร ขอนพิกุล ก านัน ห้วยหม้าย สอง แพร่
42 น.ส. ดาวเรือง มาจันทร์ ผญบ. 11 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
43 นาย ภักดี นาโสก ผญบ. 1 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
44 นาย ประสิทธ์ิ เทพทิพย์ ผญบ. 5 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
45 นาย ทวี จันเหลือง ผญบ. 9 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร
46 นาย สุชาติ ก้งเล้ง ผญบ. 4 เข่ือนบางลาง บันนังสตา ยะลา
47 นาย สอน  ศรีเนตร ผญบ. 6 พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
48 นาย ประทีป ชูมณี ก านัน บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง
49 นาย พิษณุ วงศ์ตรุษ ผญบ. 10 กระแสบน แกลง ระยอง
50 นาง จารุวรรณ  ป่ินทอง ผญบ. บัวงาม ด าเนินสะดวก ราชบุรี
51 นาย แฉล้ม ฝนทอง ผญบ. 1 ซับสมบูรณ์ ล าสนธิ ลพบุรี
52 นาย บรรจบ  บ าเพ็ญ ผญบ. 6 บ้านโป่ง งาว ล าปาง
53 นาย กมล วิเลิศศักด์ิ ผญบ. 1 ป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน
54 นาย ชาติชาย  สุจิมงคล ผญบ. 3 นาแขม เมืองเลย เลย
55 น.ส. เจนจิรา เวียงค า ผญบ. 1 ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
56 นาย สมชาย ไชยวงศ์คต ผญบ. 1 ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
57 นาย สันทัด  ชิตมณี ผญบ. 3 ทุ่งต าเสา หาดใหญ่ สงขลา
58 นาย รอดาษ  นาคมา ผญบ. 5 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
59 นาย ธนา คร้ามอ่วม ผญบ. 2 บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
60 นาย โสธร ไชยบุตร ก านัน บ้านปราโมทย์ บางคนที สมุทรสงคราม
61 นาง ปริศนา สุดยอดดี ผญบ. 3 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
62 นาย บุญลือ จิตเฉลียว ผญบ. 11 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
63 นาย ศรายุทธ ปานนาศรี ผู้1หญ่บ้าน 3 ช าผักแพว แก่งคอย สระบุรี
64 นาง น้ าทิพย์ เหมือนม่วง ผญบ. 1 คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
65 นาย วสันต์ ไตรปิฎก ผญบ. 2 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
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66 นาว กาญจนา  ทรดี ผญบ. 3 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี
67 นาย อินแก้ว  พนังแก้ว ผญบ. 7 ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
68 นาย สุรี  แก้วกอง ผญบ. 4 ล าดวน ล าดวน สุรินทร์
69 นาง เบญจวรรณ นิชจ านงค์ ก านัน ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
70 สิบตรี ทองอินทร์ วิระษร ผญบ. 6 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
71 นาง นิตยา ขวัญยาใจ ผญบ. 3 ไผ่จ าศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
72 นาย ญาณ อินลี ผญบ. 15 ไม้กลอน พนา อ านาจเจริญ
73 นาย ประหยัด อะเวลา ผญบ. 2 หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
74 นาย อัธยา มาคูณ ผญบ. 5 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
75 น.ส. น่ิมนวล อินภูมี ผญบ. 11 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
76 นาย โพธ์ิ ค ามักุล ผญบ. 9 ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี


