
ที่ ต ำแหน่ง หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย พงศ์สวัสด์ิ จงมี ผญบ 6 คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
2 นาย ก้าน มีทรัพย์มั่น ผญบ 3 อุโลกส่ีหมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
3 นาย มนัส กรรมวิสุ ก านัน แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
4 นาย ปัญญา ราตรี ก านัน ล าห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์
5 นาย สายชล บุกบุญ ผญบ 7 บ่อถ  า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย วิชิต เกาะลุน ผญบ 5 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
7 นาง สังเวียน มีศาสตร์ ผญบ 4 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
8 นาย ณรงค์ชัย สุวรรณฤทธิ์ ผญบ 10 แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
9 นาย สมบูรณ์ แซ่โก ผญบ 7 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

10 นาย ณรงค์ ผาสุก ผญบ 1 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
11 นาย นัฐิวุฒิ พงษ์นารายณ์ ผญบ 8 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
12 นาง ศิริพรรณ สีหอน ผญบ 8 หนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
13 นาง วงเพ็ชร บันลือ ผญบ 6 ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
14 นางสาว สุจิตรา วงศ์สถิตย์ ผญบ 3 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
15 ว่าที ่ร.ต. สิทธินนท์ รูปวิเชตร์ ผญบ 7 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
16 นาย นรฤทธิ์ รักก้าวหน้า ผญบ 17 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
17 นาย ทวี บัวสละ ผญบ 2 ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
18 นาย สง่า พรหมษา ผญบ 8 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
19 นาย พิศ สุขรักษา ผญบ 1 ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
20 นาย สมชาย วงพระราม ผญบ 3 นนทรี บ่อไร่ ตราด
21 นาย ทรงจักร จินา ผญบ 9 ขะเนจื อ แม่ระมาด ตาก
22 นาย ธีรชา บุญทรัพย์ ผญบ 1 ทองหลาง บ้านนา นครนายก
23 นาย วิทยา โพธิเ์งินนาค ผญบ 2 ท่าต าหนัก นครชัยศรี นครปฐม
24 นาย หวาง กายอง ผญบ 10 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
25 นาย นิพนธ์ วงค์ตาขน ผญบ 1 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม
26 นาย สามารถ เหล็กพะเนา ผญบ 2 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
27 นาย มะลิ จรครบุรี ก านัน 0 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
28 นาย สัญญา เพชรประพันธ์ ผญบ 7 ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
29 นาย ธานี โชติทอง ผญบ 7 ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
30 นาย ธวัชชัย วิมลสมบัติ ก านัน ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
31 นาย นรุตม์ โกทัน ก านัน แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์
32 นาง ทัศนีย์ นาคสมบูรณ์ ผญบ 6 ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี
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33 นาย นิยอ สาอุวา ผญบ 4 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
34 นาย ชัยวัฒน์ อุดค าอ้าย ผญบ 4 บ้านพี บ้านกลาง น่าน
35 นาย ประดิษฐ์ ตางจงราช ผญบ 5 บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ
36 นาย พรเทพ บุญหลง ผญบ 6 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
37 นาย แฉล้ม เจริญรัมย์ ผญบ 17 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
38 นาย ปราโมทย์ ประดับญาติ ผญบ 7 พืชอุดม ล าลูกกา ปทุมธานี
39 นาย ไพฑูรย์ ทองกัลยา ผญบ 1 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย ประจวบ นาแพง ผญบ 12 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
41 นาย พลอย จันทรแจ่มเสน ผญบ 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
42 นาย ยงยุทธ ฤกษ์สมุทร ผญบ 2 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
43 นาย อ านาจ ฤทธิแพทย์ ผญบ 4 เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
44 นาย วรชาติ พินิจ ผญบ 2 หนองหล่ม ดอกค าใต้ พะเยา
45 นาย นิกร ช านาญ ผญบ 3 ตากแดด เมืองพังงา พังงา
46 นางสาว ทิพวรรณ จันทรโชติ ผญบ 2 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
47 นาย คณพศ ชมมิ ผญบ 4 งิ วราย ตะพานหิน พิจิตร
48 นาย บุญสม บางยิ ม ผญบ 1 ปึงกอก บางระก า พิษณุโลก
49 นาย สุทิน กล่อมสกุล ผญบ 3 ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี
50 นาง อนุช บุญเกตุ ผญบ 24 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
51 นาง สุมาลี ถิ่นนาราม ผญบ 4 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
52 นาย ศิลชัย ลาเลียง ผญบ 1 ปากกาง ลอง แพร่
53 นาย กิตติ จิตต์ซ่ือ ผญบ 6 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
54 นาย กิตติ แก้วสียา ผญบ 6 คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
55 นาย ทองเล่ือน พาลี ผญบ 5 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
56 นาย เรืองศรี บุญเรืองนาม ผญบ 5 หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
57 นาย สุรเพชร สิทธิเพชร ผญบ 3 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
58 นาย พงษ์ศักด์ิ ทองไชย ผญบ 8 ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร
59 นาย อนันต์พงษ์ โฆษิตโภคินัน ก านัน ตาชี ยะหา ยะลา
60 นาย แมนศักด์ิ ผังดี ก านัน ค าไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด
61 นาย ครรชิต เยื่องกาย ผญบ 4 สาวแห หนองฮี ร้อยเอ็ด
62 นาย สุจิตร เจริญชัยนุชกุล ผญบ 2 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
63 นาง สุภัสสร เจริญวงศ์ ผญบ 10 ทางเกวียน แกลง ระยอง
64 นาย ธนัท บุญณรงค์ ผญบ 2 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
65 นาย มนัส บุญล้อม ผญบ 5 โคกล าพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
66 นาง สมรักษ์ พันธะโฮม ผญบ 8 แม่พริก แม่พริก ล าปาง
67 นาย สุริยันต์ ปัญญา ผญบ 8 ป่าไผ่ ลี ล าพูน
68 นาง ธิติรัตน์ พิลาทอน ผญบ 6 นาซ่าว เชียงคาน เลย
69 นาย พิมพ์ ดาดี ก านัน 0 โพธิ ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ
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70 นาย สมพงษ์ บุญมา ผญบ 11 โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ
71 นาย มิตรชัย มณีสิงห์ ก านัน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
72 นาย อุทัย แป้นโคตร ผญบ 8 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
73 นาย สมมิตร จันทเลิศ ผญบ 9 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
74 นาย มาซอด อยู่ดี ผญบ 6 ควนขัน เมืองสตูล สตูล
75 นาย เกริกศักด์ิ กรรสวัสด์ิ ผญบ 8 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
76 นาย วิโชติ รัตนบรรยงค์ ผญบ 1 บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
77 นาย สมภพ ขวัญไตรรงค์ ผญบ 1 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
78 นาย วิสิทธิ์ ลาภบุญ ผญบ 12 ทุง่มหาเจริญ วังน  าเย็น สระแก้ว
79 นาย ทองพูน หนูเล็ก ผญบ 6 หนองนาก หนองแค สระบุรี
80 นาง สุรางค์ แก้วค าแสน ผญบ 2 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี
81 นาย สุรินทร์ เพ็ชรหงษ์ ผญบ 2 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
82 นาย พิชัย แก้วสว่าง ก านัน สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี
83 นาย ธนนต์ หวานนุ่น ผญบ 5 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี
84 นาย บุญหา สุริวงค์ ก านัน แก รัตนบุรี สุรินทร์
85 นาย สมชัย เพียรเสมอ ก านัน หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์
86 นาย เจริญ คูจินดา ก านัน บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
87 นาย วรดลชัย พรมพลเมือง ผญบ 3 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 นาย อัครเดช โอรสแก้ว ผญบ 5 ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง
89 นาย พรอย พุทธรักษา ผญบ 7 ค าเขื่อนแก้ว ขานุมาน อ านาจเจริญ
90 นาย หนูนา เอ้หวัง ผญบ 6 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
91 นาย บุญหลาย จันทร์ชื่น ผญบ 8 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
92 นาง อภัยวัน นวลเปีย้ ผญบ 6 ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์
93 นาง สวาท อ่อนมาก ผญบ 1 ทุง่นาไทย ทัพทัน อุทัยธานี
94 นาย ขจัดภัย เรืองแสน ผญบ 8 โนนสว่าง กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี
95 นาย บูรณเกียรติ เหง้าเกษ ผญบ 5 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี


