
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ศุภกิจ อ๋องเอ้ือ ผญบ. 4 แหลมสัก อ่าวลึก กระบ่ี
2 นาย นิติพล ตันติวานิช ผญบ. 4 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
3 นาย ปิยะวัชร จันทมุด ผญบ. 2 โนนน้้าเกล้ียง สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย ปราโมทย์ มูลตรีบุตร ผญบ. 3 นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
5 นาง จ้าเรียง เช้ือศรี ผญบ. 10 นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร
6 นาย สมพร  พานเพ็ง ผญบ. 1 บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
7 นาย อนุชา  สนอุป ผญบ. 12 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
8 นาง ทิพย์วิมล ห้อยทราย ผญบ. 5 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
9 นาย ธานินท์ เกิดเสนาะ ผญบ. 1 บางกรูด บางโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

10 นาย ช้านาญ นาคท่ัง ก้านัน เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
11 นาย ณรงค์  สาลี ผญบ. 10 เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
12 นาย สุรศักด์ิ  มีส้าราญ ผญบ. 8 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
13 นาย ด้ารงค์  ผลศาส ผญบ. 1 หนองขม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
14 นาย อนุพนธ์ ล.ตระกูล ผญบ. 8 สะพลี ปะทิว ชุมพร
15 นาย พิชิต     อินโน ผญบ. 1 เวียง เชียงของ เชียงราย
16 นาย ทรงชัย  แปงกลาง ผญบ. 14 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
17 นาย ชัยณรงค์ ไหวยะ ผญบ. 2 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
18 นาย ฉัตรชัย ผลเพ่ิมทรัพย์ ผญบ. 10 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
19 นาย กิตติศักด์ิ อ่อนเอียด ผญบ. 4 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง
20 นาง ปรีญา แนวพนา ผญบ. ๓ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด
21 นาย ชาติชัย  แซ่ย่าง ผญบ. 4 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
22 นาย กวีระ มหิธิธรรมธร ผญบ. 12 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
23 น.ส. วงเดือน หวานชะเอม ผญบ. 2 ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
24 นาย วัชระ อาสาดี ผญบ. 6 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
25 นาย สาริกา  เพลาไธสง ผญบ. 7 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
26 นาย สมพงษ์  นรินทร ผญบ. 8 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
27 นาย สุฤทธ์ิ หัตถิ ผญบ. 8 ก้าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
28 นาย ณรงค์ วิลาศกาจน์ ผญบ. 5 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
29 นาย ทรงชัย จันประจักษ์ ผญบ. 2 เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
30 นาย วุฒินันท์ สูงรุ่ง ผญบ. 3 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
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31 นาย สุระ ทรงอยู่ ผญบ. 5 บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี
32 นาย นุกูล เลขานุกิจ ผญบ. 5 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
33 นาย ณัฐพงษ์  ขงทอง ผญบ. 6 แม่จริม แม่จริม น่าน
34 นาย ประภาส ใจอ่อน ผญบ. 12 เซกา เซกา บึงกาฬ
35 นาย จ้าเนียร  สีรุ้ง ผญบ. 3 พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
36 นาย อุทัย  อ่อนศรี ผญบ. 7 พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
37 นาย วีระพงษ์  แลเพลิน ผญบ. 5 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
38 นาย รุ่งโรจน์ หนูม่ัน ผญบ. 6 บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
39 นาย อ้านาจ ไหลล้น ผญบ. 7 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย พรศักด์ิ พรมวงษา ผญบ. 16 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
41 นาย อับดุลฮาลิม  กือมิง ผญบ. 3 ละหาร สายบุรี ปัตตานี
42 นาย มานะ แก้วกนึก ผญบ. 1 ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
43 นาย สวาท เวชทับ ผญบ. 8 ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
44 นาย กองสี ทะเสนฮด ผญบ. 8 สันโค้ง ดอกค้าใต้ พะเยา
45 นาย ช้านาญ ณ วิจิตร ผญบ. 1 ป่ากอ เมืองพังงา พังงา
46 นาย วิเชียร เต็มเพ็ชรหน็อง ผญบ. 2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง
47 นาง อรทัย เขียวน้อย ผญบ. 8 ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
48 นาย สังวาล สุขเกษม ผญบ. 10 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
49 นาย สกล เจริญผล ก้านัน ส้ามะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
50 นาย ส้าราญ เฉลิมผา ผญบ. 12 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
51 นาย ยงค์วัฒน์ จันทร์คล้อย ผญบ. 6 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 น.ส. ปาณิสรา สุกสด ผญบ. 6 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
53 นาง พันธิตา เภาศรี ผญบ. 10 ก้าพ้ี บรบือ มหาสารคาม
54 นาง สายันต์ ตรีพงษ์ ผญบ. 9 บรบือ บรบือ มหาสารคาม
55 นาย เหวียง อุทาวงค์ ผญบ. 5 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
56 นาย ธวัชชัย เมืองในหมอก ผญบ. 3 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
57 นาย สว่าง โรมพันธ์ ผญบ. 8 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
58 นาย มะรอมลี ลาแป ก้านัน 2 กาตอง ยะหา ยะลา
59 นาย พนมยงค์ กมลเช้ือ ก้านัน 10 ค้านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
60 นาง สุมารี  พระสว่าง ผญบ. 5 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
61 นาย สมหมาย ชิดเอ้ือ ก้านัน ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง
62 นาย ไพศาล  บุตรน้้าเพชร ผญบ. 3 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง
63 นาย สุวรรณ โกมาก ผญบ. วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
64 น.ส. ฐิติรัตน์ เครือค้า ผญบ. 11 ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
65 น.ส. สมพร  ทองดี ผญบ. 8 น้้าโจ้ แม่ทะ ล้าปาง
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66 นาย ณัฐธีร์ โพธิศาสตร์ ก้านัน บ้านกลาง เมืองล้าพูน ล้าพูน
67 นาง รัชนี  จันทร์พาณิชย์ ผญบ. 5 วังสะพุง วังสะพุง เลย
68 นาย ธีระพงษ์  มณีวงศ์ ผญบ. 7 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
69 นาย อุทัย  เขียนทอง ผญบ. 3 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
70 นาย ทศพร อุดม ผญบ. 4 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
71 นาย สุพรรณ์ ไชยบุตร ผญบ. 17 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
72 นาย สมบัติ ศิริผล ผญบ. 6 ทับช้าง นาทวี สงขลา
73 นาย ปัณณวัฒน์  กนกสุมน ผญบ. 3 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
74 น.ส. ตวง รักแดง ผญบ. 10 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
75 นาย ศิริชัย พลจันทร์ ผญบ. 2 บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาย สัมฤทธ์ิ  สมสนิท ผญบ. 6 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 น.ส. เดือนฉาย บัวสันเทียะ ผญบ. 6 คลองหินปูน วังน้้าเย็น สระแก้ว
78 นาย จ้าเริญ เบ้าประทุม ผญบ. 9 ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
79 นาย จักรกฤษ ชูก้าน ผญบ. 6 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย อุเทน พุ่มทอง ผญบ. 8 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
81 นาย บุญยืน  จีนสุกแสง ผญบ. 1 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
82 นาย อดิเรก  นุ้ยศิริ ผญบ. 12 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
83 นาง เบญจพร  นิลเวช ก้านัน น้้าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84 นาย สุเทพ ดีประสงค์ ผญบ. 4 หนองระฆัง สนม สุรินทร์
85 นาย ทองใบ  พุดชู ผญบ. 7 หนองอียอ สนม สุรินทร์
86 นาย แอ๊ด สุวิชนม์ ผญบ. 10 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย
87 นาย กิตติศักด์ิ เพชรนอก ผญบ. 5 กุดจิก เมืองหนองบัวล้าภู หนองบัวล้าภู
88 นาย บุญชอบ สนธิ ผญบ. 6 ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
89 นาย อดุลย์ จูมดอก ผญบ. 8 โพนทอง เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ
90 นาย อภิวัฒน์  นามบุตร ผญบ. 7 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย สุขี สระแก้ว ผญบ. 9 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย ณัชพล ดาแว่น ก้านัน สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์
93 นาย เกียรติพงษ์ ประทีป ผญบ. 4 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
94 นาย ชารี บุญแก้ว ก้านัน กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
95 นาย พรสวรรค์ สินทรัพย์ ผญบ. 16 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี


