
ที่ ต ำแหน่ง หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาง ละมัย ใจเกล้ียง ผญบ 6 เพหลา คลองท่อม กระบี่
2 นางสาว มาลัย ค ายอด ผญบ 3 รางสาล่ี ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นาย ค ามอญ ศรีพงษ์เสริฐ ก านัน เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
4 นาย ประยูร นาถ้ านาค ก านัน หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์
5 นาย วีระ อ่างอินทร์ ผญบ 28 คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร
6 นาย สุมิตย์ ศรีโสภณ ผญบ 7 หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
7 นาย ทองสุข ตู้บุดดา ผญบ 5 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
8 นาย ชาตรี พลอยศิริ ผญบ 2 บางสระแก้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
9 นาย เศกสันต์ มูลวิสาร ผญบ 11 หัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

10 นาย สุชาติ สุรินทร์ ผญบ 7 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
11 นาย สนั่น หลวงภูมิ ผญบ 7 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
12 นาย ดม กล่ินศรีสุข ผญบ 9 บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
13 นาย อุดม ภูจ าเนียน ผญบ 22 บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
14 นาย วรพงษ์ รอดนาโพธิ์ ผญบ 11 หาดยาย หลังสวน ชุมพร
15 นาย สุเนตร โกมล ก านัน แม่อ้อ พาน เชียงราย
16 นาย มานพ ทองจ ารัส ผญบ 8 หัวง้ม พาน เชียงราย
17 นาย จะลอ หญ้าคา ผญบ 14 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
18 นาย อัตสพล นาพิลาด ผญบ 14 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
19 นาย สุขถวิล พระคง ผญบ 8 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
20 นาย อนันต์อุไร พงษ์สอน ผญบ 7 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด
21 นาย สิทธิชัย ตาลาย ผญบ 4 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
22 นาง สุวรรณี วงษ์สุบรรณ์ ผญบ 1 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
23 นาย สมบัติ กล่ันเกิด ก านัน ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
24 นาย ยศกร ชุมปา ผญบ 12 หนองสังข์ นาแก นครพนม
25 นาย อดุลย์ วงศ์ศรีชา ผญบ 8 นาคู่ นาแก นครพนม
26 นาย ปัญญา อ่อนทองหลาง ผญบ 16 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
27 นาย มานพ รุ่งโรจน์ ผญบ 3 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
28 นาย พิทักษ์ สุขันทอง ผญบ 5 ก าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
29 นาย มีชัย มีศรี ผญบ 3 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
30 นาย มนัส ขันเงิน ผญบ 7 โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
31 นาย มนต์ ค าสุข ผญบ 6 ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
32 นาย ธนัท ถนอมกล่ิน ผญบ 14 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
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33 นาย นิวัติ ไชยโป ผญบ 4 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
34 นาย ผดุงเกียรติ ป่องนัน ผญบ 1 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
35 นาย ปฏินันท์ ทวินันท์ ก านัน ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
36 นาย เลิศ กะชิรัมย์ ก านัน โคกขาม ประโคนชัย บุรีรัมย์
37 นาย พลกฤต เพ็งประโคน ก านัน ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บุรีรัมย์
38 นาย ดิศพร เทพวิญญากิจ ผญบ 7 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
39 นาย คณพร สายสกล ผญบ 5 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
40 นาง สุดใจ สานุสันต์ ผญบ 2 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
41 นาย อับดุลมานับ เจะและ ผญบ 1 ราตาปันยัง ยะหร่ิง ปัตตานี
42 นาง รัตนา คงสมแก้ว ผญบ 1 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
43 นาง สมศรี เพชรจร ผญบ 4 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
44 นาย ธานี ค าแสน ก านัน น้ าแวน เชียงค า พะเยา
45 นาย ชวลิต ทองย้อย ผญบ 5 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
46 นาง ปิยะนุช นุ่มอินทร์ ผญบ 1 ชะรัด กงหรา พัทลุง
47 นาง นงค์นุช จันทร์แจ่ม ผญบ 11 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
48 นาย สมคิด ฤทธิช์าวนา ผญบ 7 บางกระทุม่ บางกระทุม่ พิษณุโลก
49 นาย สมโภชน์ พันธ์หนู ผญบ 8 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี
50 นาง ณัฐธิดา สายัญ ผญบ 18 ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
51 นาง ฤกษ์อุไร มักคะวิน ผญบ 14 ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
52 นาย มังกร บุตรชา ผญบ 2 ทุง่กวาว เมืองแพร่ แพร่
53 นาย มานพ ปิยกิตติกุล ผญบ 1 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
54 นาง บุตรี พันภักดี ผญบ 8 งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
55 นาย ปรีชา น้อยนอนเมือง ก านัน เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
56 นาย สมบัติ บุญรักษ์ ก านัน เหล่าสร้างถ่อ ค าชะอี มุกดาหาร
57 นาย มงคล มูลรัง ผญบ 2 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58 นาย ชื่นชัย นางาม ผญบ 7 โพธิไ์ทร ป่าต้ิว ยโสธร
59 นาย เอมรอเฮง แตเมาะ ผญบ 4 ธารน้ าทิพย์ เบตง ยะลา
60 นาย วิทยา วงษ์หล้า ผญบ 12 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
61 นาย พงษ์ศักด์ิ ช่วยสงฆ์ ผญบ 17 โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
62 นาง สมิง รอดช่วง ผญบ 2 ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง
63 นาย อนุสร พันผูก ผญบ 6 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
64 ว่าที ่ร.ต. พระราม เพชรสน ผญบ 8 เบิกไพร บ้านบึง ราชบุรี
65 นาย สมเกียรติ หนูอิ่ม ผญบ 5 ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี
66 นาย อัตร เนื่องชัย ผญบ 6 แม่พริก แม่พริก ล าปาง
67 นาย ชิด นารินทอง ผญบ 2 เหมืองง่า เมืองล าพูน ล าพูน
68 นาย ฮ่ัง บัวมี ผญบ 10 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
69 นาย ทวีชัย เครือคุณ ก านัน หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
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70 นาย ปัน่ชัย วงษ์แก้ว ก านัน เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
71 นาย รุ่งเพ็ชร แก้วมณี ก านัน กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
72 นาย นอ ศักด์ิดา ผญบ 3 กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
73 นาย ถาวร สันหนู ผญบ 6 บ้านขาว ระโนด สงขลา
74 นาย ยูฮัน บูเทศ ผญบ 3 สาคร ท่าแพ สตูล
75 นาย วีริศ รัศมีทัต ผญบ 6 บางน้ าผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
76 นาย นพดล สินธุเ์จริญ ผญบ 1 บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
77 นาย ไผ่ ปิน่แก้ว ก านัน โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
78 นาย มานพ ไพรหลวง ผญบ 10 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
79 นาย พิเชษฐ วรรณฤดี ผญบ 1 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี
80 นาย มารุตร์ เอี่ยมสุภา ผญบ 11 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
81 นาย ปรีชา เวฬุมาศ ก านัน ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
82 นาย ศักด์ิอนันต์ ทรัพย์ส่งเสริม ผญบ 9 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
83 นาย มานิตย์ ทับแก้ว ผญบ 13 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
84 นาย ประนิตย์ ทองเจือ ผญบ 0 คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์
85 นาย ธีรโชติ ชิงชัย ผญบ 0 หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
86 นาย ไสว สมบูรณ์ ผญบ 4 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
87 นาย ไกรสร ศรีเมือง ผญบ 6 หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
88 นาย สมชาย สังข์ทอง ผญบ 1 ร ามะสัก โพธิท์อง อ่างทอง
89 นาย ประภาส ปะเทสัง ผญบ 2 น้ าปลีก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
90 นาย วิเชียร ผิวเงิน ก านัน หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
91 นาง จ าปี พันนารัตน์ ก านัน เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี
92 นาย สนิท ต๊ะนา ผญบ 6 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์
93 นาย วิชัย ย้วนประสิทธิ์ ผญบ 13 หนองกระทุม่ ทัพทัน อุทัยธานี
94 นาย เทวัญ ชานนารา ก านัน หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
95 นาย ทศพล ไกรพันธ์ ผญบ 4 เมืองศรีไค วารินช าราบ อุบลราชธานี


