
ที่ ต ำแหน่ง หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย ม่าแอน ล าพูน ผญบ 7 ห้วยน  าขาว คลองท่อม กระบี่
2 นาง อมราลักษณ์ ใบบัว ก านัน หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 นาย ท านอง แก้วสิมมาพร ผญบ 9 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์
4 นาย อ านวย ภูชื่นแสง ผญบ 12 หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธุ์
5 นาย สมชาย ทองค าถึก ผญบ 8 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย สมพงษ์ โตนา ก านัน ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
7 นาย สายันต์ ผดุงกิจ ก านัน ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8 นาย ประจิน รักษา ผญบ 2 ปัถวี มะขาม จันทบุรี
9 นาง ศิริพร รอดเงิน ผญบ 10 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

10 นาย อ านาจ แจ้งเจริญ ผญบ 6 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี
11 นาย บรรเจิด หร่ังมา ผญบ 1 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
12 นาย จักรภัทร โสภาวงค์ ผญบ 6 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
13 นาย วิวัฒน์ ดาวช่วย ผญบ 7 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
14 นาย สุวรรณ คณา ผญบ 9 หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
15 นาง มณีรัตน์ วงค์ษา ผญบ 2 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
16 นาย สมคิด ใจธิตา ผญบ 8 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
17 นาย สมยศ จาดฤทธิ์ ก านัน หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
18 นาย อุดมศักด์ิ แสนวาสน์ ก านัน สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
19 นาย จาตุรงค์ เครือเตียว ก านัน น  าผุด เมืองตรัง ตรัง
20 พ.จ.อ. สิทธิชัย วงษ์ทอง ก านัน ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด
21 นาย พเนตร ข าศรี ก านัน ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
22 นาย สวง เทียนงาม ผญบ 4 เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
23 นาย มณู อินทรเจิม ผญบ 2 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
24 นาย ศักด์ิดา ปัญญาพ่อ ผญบ 6 พิมาน นาแก นครพนม
25 นาย ทองลา อินกอง ผญบ 11 พระซอง นาแก นครพนม
26 นาง นิตยา ร้อยกิ่ง ผญบ 15 อุดมทรัพย์ วังน  าเขียว นครราชสีมา
27 นาย จามิกร เอื อเฟือ้กลาง ก านัน นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
28 นาย ทวี พลายทอง ผญบ 18 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
29 นาย พันธ์ยศ เดชสุข ผญบ 2 ทอนหงศ์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
30 นาย ประสิทธิ์ เทียนวิจิตร ผญบ 3 จันแสน ตาคลี นครสวรรค์
31 นาย ชรินทร์ สิบสวัสด์ิ ผญบ 5 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
32 นาง พยุง พ่วงแพ ผญบ 3 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
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33 นาย มะยูโซ๊ะ มามะ ผญบ 8 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
34 นาง ชวนพิศ วงค์ศิริ ผญบ 4 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
35 นาง จ ารัส สุวรรณวงค์ ก านัน ค านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
36 นาย กิตติพงศ์ ชะร่างรัมย์ ก านัน ทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
37 นาย ประเสริฐ อินนอก ก านัน ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
38 นาย อ านวย ปัน้ทองสุข ผญบ 14 ล าไทร ล าลูกกา ปทุมธานี
39 นาย วัชระ ก าพร ผญบ 5 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย ประเวศน์ มีสัตย์ ผญบ 12 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
41 นาย อามีน สาและ ผญบ 5 ตันหยงดาลอ ยะหร่ิง ปัตตานี
42 นาง สุวรรณา จันทร์แพทย์รักษ์ ผญบ 3 หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
43 นางสาว กานต์สินี เปล่ียนรัศมี ผญบ 4 คู้สลอต ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
44 นาย วิโรจน์ นาปรัง ผญบ 3 ขุนควร ปง พะเยา
45 นาย สุทธิญาณ บุญทัน ผญบ 1 คุระ คุระบุรี พังงา
46 นาง ละม้าย ปล้องไหม ผญบ 3 ท่ามิหร า เมืองพัทลุง พัทลุง
47 นาง โชติกา พึงไชยวรา ผญบ 5 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
48 นาย วิเชียร อั นทรัพย์ ผญบ 5 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
49 นาย โยธิน ตันสกุล ผญบ 2 หาดเจ้าส าราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
50 นาย สมจิตร ปัสสาวัต ผญบ 8 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
51 นาย รถ ช้างคุ้ม ผญบ 10 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
52 นาย ทองสุข แก้วค าแสน ผญบ 7 ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่
53 นาย ศิริโรจน์ ลิ มนันทพิสิฐ ผญบ 6 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
54 นาย ธงชัย อุทัยดา ผญบ 9 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
55 นาย ขวัญชัย แคลหนอง ผญบ 13 โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
56 นาย ภูวัด เทพศรีหา ผญบ 2 ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
57 นาย ยงยุทธ รักเรียน ผญบ 1 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58 นาย อุดรชัย เพ็ญเนตร ผญบ 1 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
59 นาย มะรอนี ยะโก๊ะ ผญบ 3 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
60 นาย ชนก เวียงสิมา ผญบ 19 ขามเปีย้ โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด
61 นาย ชัยยา เอนกศิริ ผญบ 5 เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
62 นาย วรวิทย์ โลหะผล ผญบ 1 หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง
63 นาย เสริญ วงษ์น้อย ผญบ 3 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
64 นาย มณฑล อุดเจ่ง ผญบ 8 อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
65 นาย พรชัยมงคล อ้วนสะอาด ผญบ 2 บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี
66 นาย ค าสุข ตั งเพียร ผญบ 3 ทุง่กว๋าว เมืองปาน ล าปาง
67 นาย พีรวิช สมจิตร ผญบ 8 เหมืองจี เมืองล าพูน ล าพูน
68 นาย สุริยา ค ามา ผญบ 4 หนองบัว ภูเรือ เลย
69 นาย ศุภกฤต ยืนยาว ผญบ 5 ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
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70 นาย ประเสริฐ เทศะบ ารุง ผญบ 6 โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
71 นาย รุ่งเพชร แสนวงศ์ ก านัน เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
72 นาย พาดี นาพรม ผญบ 3 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
73 นาย ธวัฒน์ชัย ทองเนื อแข็ง ผญบ 4 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
74 นาย วิรัช โอมณี ผญบ 7 ก าแพง ละงู สตูล
75 นาย โสภณ กล่ินพวง ผญบ 3 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
76 นาย นคร จันรัศมี ผญบ 9 โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
77 นาย สมศักด์ิ ภิรมย์ประชาภัทร ผญบ 10 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
78 นาย สี โพธิไ์ทร ผญบ 13 แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว
79 นาย ยงยุทธ เจริญสุข ผญบ 4 ดอนทอง หนองโดน สระบุรี
80 นาย เลียง สุวรรณ ผญบ 2 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
81 นาย ส าเริง พรมฉิม ก านัน ทับผึ ง ศรีส าโรง สุโขทัย
82 นาย ไพฑูรย์ อ่ ามั่นใจ ผญบ 4 สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
83 นาย ชนะ วิชัยดิษฐ์ ผญบ 1 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84 นาย วิรพร ฉัตรทอง ผญบ 2 แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
85 นาย ชิงชัย ใจมั่น ผญบ 11 คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
86 นาง แนน โครับ ผญบ 13 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
87 นาย คณิต พละสูนย์ ผญบ 2 นาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
88 นาย ประวิทย์ รุณโชติ ก านัน หลักฟ้า ไชโย อ่างทอง
89 นาย สุพจน์ เกื อกูล ผญบ 6 นาเวียง เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
90 นาย ปุรินทร์ ศรีค าภา ผญบ 13 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
91 นาย วรวุฒิ จันทร์อัมพร ผญบ 9 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
92 นาย รังสรรค์ โพธิไ์ม้ ผญบ 5 หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
93 นาย สุดใจ ทาค าสุข ผญบ 12 หนองกระทุม่ ทัพทัน อุทัยธานี
94 นาย ค าหล้า อ้วนผิว ก านัน ฝางค า สิรินธร อุบลราชธานี
95 นาง นิ่มนวล แก่นสาร ผญบ 13 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี


