
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย เศรษฐพงษ์ บุญสพ ผญบ. 8 อ่าวนาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี
2 นาง มยุรี พรหมชนะ ผญบ. 18 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
3 นาย กองสี ภูมิพนา ผญบ. 4 ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
4 นาย สมส่วน แสงพาลา ผญบ. 3 หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
5 นาย นพพร สระทองล้วน ผญบ. 9 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย วินัย  สมเชียง ผญบ. 2 นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
7 นาย กฤษณา  มาวงษ์ ผญบ. 2 ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
8 นาง สุก้ี วารี ผญบ. 5 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
9 นาย อานนท์ ใหม่จันดี ผญบ. 12 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

10 นาย สุทัศน์ พงษ์เผ่าพงษ์ ผญบ. 3 หนองซ้ าซาก บ้านบึง ชลบุรี
11 นาย สมหมาย  เบ็งทอง ผญบ. 5 หันคา หันคา ชัยนาท
12 นาง นรินทร โยธารักษ์ ผญบ. 1 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
13 นาง เบญจมาศ  อัคคะฮาดศรี ผญบ. 7 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
14 นาย โกศล บัวชาวเกาะ ผญบ. 3 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
15 นาย สมยศ   จันทร์ภูงา ก านัน เวียง เทิง เชียงราย
16 นาย ภคิณ    ไกลถ่ิน ผญบ. 22 เวียง เทิง เชียงราย
17 นาย โยงค า เหม่ถ่า ผญบ. 3 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
18 นาย ปู่หลูโพ ชะแป ผญบ. 8 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
19 นาย รุ่น ใหม่สุด ผญบ. 5 ควนเมา รัษฎา ตรัง
20 นาย สมชัย พรมมา ผญบ. ๕ อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด
21 นาย ชัย  ชนะมงคล ผญบ. 1 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
22 นาย ชุมพล ไกรพาน ผญบ. 8 อาษา บ้านนา นครนายก
23 น.ส. ร าพรรณ์ สันติภราภพ ผญบ. 4 ล าพนา เมืองนครปฐม นครปฐม
24 นาย ป้าย แวงดา ผญบ. 16 หนองแวง บ้านแพง นครพนม
25 นาย สมหมาย แทวกระโทก ผญบ. 6 สีสุก จักราช นครราชสีมา
26 นาย อนุรักษ์ ทองกระโทก ผญบ. 11 สีสุก จักราช นครราชสีมา
27 นาย เสถียร รัตนจ าลอง ผญบ. 9 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
28 นาย ศุภฤกษ์ สุขศรีใส ผญบ. 5 นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
29 นาย ไพสิษฐ์ กาบทอง ก านัน พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
30 นาย กิตติศักด์ิ สินวิโรจน์ ผญบ. 8 จันแสน ตาคลี นครสวรรค์
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31 นาย ส ารวม สุวรรณหงษ์ ผญบ. 2 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
32 นาย มูฮ าหมัด สาและ ก านัน บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
33 นาง อรอนงค์  กุลเจริญ ผญบ. 2 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
34 นาย บุญเลิศ  เกิดศักด์ิ ผญบ. 12 ท่าดอกค า บึงโขงหลง บึงกาฬ
35 นาย สมบูรณ์  จีนประสพ ก านัน ล าไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์
36 จ.ส.อ. ดิเรก  ทิพย์นางรอง ผญบ. 3 หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์
37 นาย ประสิทธ์ิ  มากชุมแสง ผญบ. 3 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
38 นาง วัลย์ลิกา เรืองสุวรรณ์ ผญบ. 4 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
39 นาย ศิริ อินประสิทธ์ิ ผญบ. 5 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
40 นาง วารินทร์ บอลล์ ผญบ. 10 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
41 นาย รอมลี  ดายะ ผญบ. 1 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี
42 นาย สายยัน สุภาเกตุ ผญบ. 3 มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา

43 นาย วิชัย ตรีสินธ์ุ ผญบ. 5 มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา

44 นาย ส าราญ ไชยมงคล ผญบ. 12 งิม ปง พะเยา
45 นาย สมชาย  สเหล่ราษฎร์ ผญบ. 4 ตากแดด เมืองพังงา พังงา
46 นาย วีระพงษ์ ออสันตินุตสกุล ผญบ. 3 หนองเฉลิม กงหรา พัทลุง
47 นาย ยงยุทธ อ่อนจันทร์ ผญบ. 6 เนินปอ สามง่าม พิจิตร
48 นาง ธิดารัตน์ พงษ์พานทอง ผญบ. 12 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
49 นาย บุญเสริม พูลพิพัฒน์ ผญบ. 7 ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
50 นาย เอกวิท จันทจร ผญบ. 11 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
51 นาย ไกรลาด ต้นทอง ผญบ. 14 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
52 นาย คมสันต์ ใจป้อ ผญบ. 8 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
53 นาย ธงไชย บัวมาศ ผญบ. 1 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
54 นาย ชิษณุพงษ์ วันสาสืบ ก านัน หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
55 นาย บุญเลิศ สิงห์สุ ผญบ. 4 กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
56 นาย ขจร สายศรีเจริญ ผญบ. 7 ถ้ าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
57 นาย มานพ วราห์ค า ผญบ. 7 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
58 นาย อับดุลรอหะ เจ๊ะแซ ก านัน ธารโต ธารโต ยะลา
59 นาย มนตรี บุตรหนองหว้า ก านัน โพธ์ิสัย พนมไพร ร้อยเอ็ด
60 นาย ประวัติ มงกุฎ ก านัน หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
61 นาย ประชา สุนทรานันทกุล ก านัน ปากน้ า เมืองระนอง ระนอง
62 นาย พงษ์ศิริ กิติกรเศรษฐ์ ผญบ. 5 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง
63 นาย ยุทธนา  ธนมาก ผญบ. ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
64 นาย ศราวุธ ฉิมพาดี ผญบ. 14 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
65 นาย สว่าง วงศ์ยะ ผญบ. 1 ป่าตัน แม่ทะ ล าปาง
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66 นาย ธรรมนูญ สิงค์ค าวัง ผญบ. 10 บ้านกลาง เมืองล าพูน ล าพูน
67 นาง รัตนา     ป่ินอยู่ ผญบ. 4 ทรายขาว วังสะพุง เลย
68 นาย สุภร  สมภาวะ ผญบ. 2 ทาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
69 นาย สุระพันธ์ ศรีหาพล ผญบ. 7 หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
70 นาย วัฒนา ลีทอง ผญบ. 3 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
71 นาย เมฆิน มามิมินทร์ ผญบ. 12 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
72 นาย สมพร  กล่อมเกล้ียง ผญบ. 7 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
73 นาย กรียา  อาด า ผญบ. 3 เกตรี เมืองสตูล สตูล
74 นาย พงศธร คุรุเมธากร ผญบ. 4 บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
75 นาย มานิตย์ พวงเขียว ผญบ. 10 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
76 นาย นันทชัย  จันทร์ประชุม ผญบ. 10 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาง ภัทรวดี กันหาเล่ห์ ผญบ. 12 วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว
78 นาย กิตติพงษ์ ยู้กู้ ผญบ. 7 ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
79 นาย อุทัย บัวศรีตัน ผญบ. 10 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาง พิมล อาณัติ ผญบ. 3 กลางดง ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
81 นาย มาโนช  ภูผา ผญบ. 10 หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
82 นาย พงศักด์ิ หาญกล้า ผญบ. 7 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
83 นาย ไพโรจน์ วัฒนกุล ผญบ. 1 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84 นาย สุพรรณ แก้วดี ก านัน อาโพน บัวเชด สุรินทร์
85 นาย บุญทรง แสงมณี ก านัน ส าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์
86 น.ส. รุ่งฤทัย ธานี ผญบ. 2 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
87 นาย สมเด็จ เหล่ามูล ผญบ. 10 นามะเฟือง เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
88 นาย จีระวัฒน์ แช่มช้อย ผญบ. 5 องครักษ์ โพธ์ิทอง อ่างทอง
89 นาย เข็มจร อยู่ม่ัน ผญบ. 8 เค็งใหญ่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ
90 นาย ทองใบ อัครบุตร ผญบ. 3 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย ประภัสศักด์ิ หารินไสล ผญบ. 10 นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย รุ่งโรจน์ มาบุญลือ ผญบ. 4 ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
93 นาย เดชา เขม่นกิจ ผญบ. 8 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี
94 นาย สายันต์ พิลาบุตร ผญบ. 8 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
95 นาย วิสันต์ พุทธจักร ผญบ. 7 นาโพธ์ิ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี


