
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย จ าเนียร ทองทิพย์ ผญบ. 3 โคกยาง เหนือคลอง กระบ่ี
2 นาย กันตภณ พานแก้ว ผญบ. 3 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
3 นาย มียศ แสนขาว ผญบ. 2 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ
4 นาย วิเศษ ค าไชโย ผญบ. 9 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ
5 นาย เวคิน วัชรเวโรจน์ ผญบ. 5 คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาง ศุภัคพิชา  ปิตารักษ์ ก านัน 1 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น
7 นาย พลนิกร  ปุริโส ก านัน หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น
8 นาย ไพรวงศ์ สานะพันธ์ุ ผญบ. 5 บ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี
9 นาย เสกศักด์ิ ประจงบัว ผญบ. 12 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

10 นาย อภิชาต อร่ามรัตน์ ผญบ. 3 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
11 นาย ด าเนิน  กล่องเนียม ผญบ. 5 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
12 นาย บรรดิษ  จิตรสมบูรณ์ ผญบ. 9 โปร่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
13 นาย สมัย  มะไลไธสง ผญบ. 13 โปร่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
14 นาย เอกชัย เพชรหับ ผญบ. 13 ละแม ละแม ชุมพร
15 นาย สงวน   ทางไธสง ผญบ. 6 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
16 นาย สุรินทร์  อุ่นนันท์ ผญบ. 11 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
17 นาย ปฐมพงษ์ ปณชัยธนวงส์ ผญบ. 10 ร้องวัวแดง สันก าแพง เชียงใหม่
18 นาย เกียรติด ารง ไชยวรรณ ผญบ. 8 ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม่
19 นาย ชอบ จ้ิวเล่ียน ผญบ. 10 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
20 นาย สุณีย์ เลียดประถม ผญบ. ๘ เนินทราย เมืองตราด ตราด
21 นาย บูต้ืน  เวียงเชิดศักด์ิ ผญบ. 9 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
22 นาย มนตรี หมัดตานี ผญบ. 3 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
23 นาย สมศักด์ิ วรรณคะนึง ผญบ. 7 ห้วยม่วง ก าแพงแสน นครปฐม
24 นาย อนุวัช ดังสีสัตย์ ผญบ. 10 บ้านเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม
25 นาย ศุภเดช สกุลกัญจณา ผญบ. 6 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
26 นาง วิมลกาญจน์ สมพาน ผญบ. 1 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
27 นาย กิตติ หนูเนตร ผญบ. 3 กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช
28 นาย อุดมชัย แดงเอียด ผญบ. 8 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
29 นาย วิรัตน์ แกล้วการไถ ผญบ. 8 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
30 นาง ปรารถนา สอนเนียม ผญบ. 2 บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
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31 ว่าท่ี ร.ท. สิทธิโชค ตระกระจ่าง ผญบ. 1 บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
32 นาย บูดี นาสา ผญบ. 9 จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส
33 นาย ประสิทธ์ิ  จิตบุญ ผญบ. 4 เจดีย์ชัย ปัว น่าน
34 นาย นคร ภูมิพันธ์ ผญบ. 6 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ
35 นาย ธงชัย นุชประโคน ผญบ. 2 โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์
36 นาย ประมวล ไกรษร ผญบ. 4 ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บุรีรัมย์
37 นาย นวพร  ฉัตรตรง ผญบ. 9 โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์
38 นาย ธวัชชัย แสงอ่อน ผญบ. 2 บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
39 นาย ประสพโชติ ชูช่วย ผญบ. 4 เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย บุญสืบ แสงสว่าง ผญบ. 1 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
41 น.ส. รอมีซ๊ะ เตะแต ผญบ. 4 ตรัง มายอ ปัตตานี
42 นาย กิติศักด์ิ รุจิวรรณ ผญบ. 1 พะยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
43 นาย วินัย สุขโต ผญบ. 3 ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
44 นาย ประเทือง ทองดี ผญบ. 4 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
45 นาย สมปอง ศรีสมุทร ผญบ. 4 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา
46 นาย อธิศักด์ิ สินทรัพย์ ก านัน ล าสินธ์ุ ศรีนครินทร์ พัทลุง
47 นาย อภิโชติ เปรมเมือง ผญบ. 1 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
48 นาย พยุง ภู่กัน ผญบ. 15 หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก
49 นาย ชลธิชัย ช่อพิพฤกษ์ ผญบ. 6 หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
50 นาย อ านาจ ค าจันทร์ ผญบ. 2 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
51 นาย สังวาล พรมค า ผญบ. 7 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 นาย จักรพงศ์ จิตชุ่ม ก านัน ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
53 นาย นพกรณ์ กองอาสา ผญบ. 16 บรบือ บรบือ มหาสารคาม
54 นาย จรรยา อุชี ผญบ. 2 หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
55 นาย ค าตา ทองออน ผญบ. 9 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
56 นาย อุทัย นามวนา ผญบ. 3 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
57 นาย ชนะวินซ์ เหง่าแก้ว ผญบ. 4 ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
58 นาย อับดุลรอเซะ เจะหน๊ิ ผญบ. 6 กาบัง กาบัง ยะลา
59 นาย สุบิน  ภาวุธ ผญบ. 7 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
60 นาย ออมสิน  ภาวุธ ผญบ. 11 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
61 นาย สุวรรณ แซ่หลี ผญบ. 8 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
62 นาย วิเชษฐ์ เพ็งส้ม ผญบ. 4 ละหาร ปลวกแดง ระยอง
63 นาย สมบูรณ์  ไทยทอง ผญบ. รางบัว จอมบึง ราชบุรี
64 นาย ปรีชา ชมช่ืน ผญบ. 2 ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
65 นาง ต๋อย  วันแก้ว ผญบ. 1 นาโป่ง เถิน ล าปาง
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66 นาย เกศินี มหาวันน้ า ผญบ. 9 บ้านกลาง เมืองล าพูน ล าพูน
67 นาย สุวิทย์    พุทโธทา ผญบ. 5 หนองง้ิว วังสะพุง เลย
68 นาย ประหยัด  วันดี ผญบ. 1 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
69 นาย ปรีชา เก้ือกูล ผญบ. 4 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
70 นาย สัว เจริญ ผญบ. 1 กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร
71 นาย พิลานนท์ บุตรอ่อน ผญบ. 2 กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร
72 นาย ปรีชัย  สนิทมัจโร ผญบ. 2 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
73 นาย อภิสิทธ์ิ  ยังหาด ผญบ. 1 ฉลุง เมืองสตูล สตูล
74 นาย คณิตสอน ธิรากิตย์ ผญบ. 7 บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 นาย สุรศักด์ิ  สายแจ้ง ผญบ. 4 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
76 นาย วรณัน น้ าสุวรรณ ผญบ. 1 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
77 นาย สุพัฒน์ พลเวียง ผญบ. 10 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว
78 น.ส. อัญนรีนัช โสภณเจริญทัศน์ ผญบ. 4 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี
79 นาง พิกุล สีฟัก ผญบ. 1 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย สัมพันธ์ บุญมา ผญบ. 11 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
81 นาย สมกียรติ  ปรึกษา ผญบ. 9 หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
82 นาย ไพฑูรย์  คงสถิตย์ ผญบ. 11 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
83 นาย ทรงพล สมภักดี ผญบ. 7 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84 นาย สาริน  ชมบุญ ก านัน แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
85 นาง นวพร แก้วสุข ผญบ. 9 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
86 นาย ประสิทธ์ิ นิละกุล ผญบ. 11 คอกช้าง สระใคร หนองคาย
87 นาย วิเชียร ยะรี ผญบ. 4 หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
88 นาย ธนพัฒน์ ฉ่ าเฉ่ือย ผญบ. 5 ชัยฤทธ์ิ ไชโย อ่างทอง
89 นาย อัมพร มาลัย ผญบ. 5 อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
90 นาย ขาว  หารินไสล ผญบ. 14 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย ทองดี  โสระบุตร ผญบ. 5 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย เอกกมล มาอินทร์ ผญบ. 4 ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
93 นาย ประมวล ขลิบเอม ผญบ. 13 น้ ารอบ ลานสัก อุทัยธานี
94 นาย คมสัน บัวใหญ่ ผญบ. 12 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
95 นาย รามวุฒิ ศรีม่ังคง ผญบ. 13 นาละไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี


