
ที่ ต ำแหน่ง หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย นิยม เกิดสุข ผญบ 6 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
2 นาย มานพ สมคิด ผญบ 2 หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
3 นาง นวนจันทร์ ด่านซ้าย ผญบ 10 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์
4นางสาว แจ่งนภา นันทะมิตร ผญบ 8 กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์
5 นาย ธวัชชัย สินอนันต์วณิช ผญบ 2 เทพนิมิต บึงสามัคคี ก าแพงเพชร
6 นาย สุทน นุบาล ก านัน 0 โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
7 นาย พรชัย พลแสนจันทร์ ผญบ 3 หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
8 นาง วรรณศิริ รักแจ้ง ก านัน จันทเขม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
9 นาย สมหวัง ประสพนิติศาสตร์ ผญบ 3 บางเล่า คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
10 นาย ปราโมทย์ ไม้งาม ผญบ 4 โคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี
11 นาย ประจินทร์ ดอนแนไพร ผญบ 11 หนองแซง หันคา ชัยนาท
12 นาย ภูมิเพชร แคนเภาว์ ผญบ 1 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
13 นาย อุทัย ศิริสาขา ผญบ 4 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
14 นาย สุทธิพงศ์ เด่ียววาณิชย์ ผญบ 3 เขาทะลุ สวี ชุมพร
15 นาย นภดล ฝาใจ ก านัน ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
16 นาย สมจิตร แหล่งหล้า ผญบ 8 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
17 นาย เจริญ กันทยานภัทร ผญบ 3 แม่ปูคา สันก าแพง เชียงใหม่
18 นาย สุภกิจ ภูษณะพงษ์ ผญบ 5 ทรายมูล สันก าแพง เชียงใหม่
19 นาย สมเกียรติ สังขาว ก านัน แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
20 นาย สมนึก เครงปัน้ ผญบ 5 ประณีต เขาสมิง ตราด
21 นาง สมบุญ ต่ายโพธิ์ ผญบ 1 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
22 นาย มานิต อ้นเต่า ผญบ 3 บึงศาล องครักษ์ นครนายก
23 นาย วิชา ศรีต่ายข า ก านัน คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม
24 นาย วิทยา บัวสาย ผญบ 14 เรณู เรณูนคร นครพนม
25 นาง แจ่มใส ยะสะกะ ผญบ 2 โพนทอง เรณูนคร นครพนม
26 นาย สม นรินทร์นอก ก านัน บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา
27 นาย สิทธิโชค บทนอก ผญบ 4 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
28 นาย สมบูรณ์ ชุมทอง ก านัน ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
29 นาย มโนธรรม เกิดมณี ผญบ 1 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
30 นาย ประสิทธิ์ รักษากล่ิน ก านัน กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
31 นาย อนันต์ นามอยู่เย็น ก านัน นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
32 นาย บุญเลิศ เย็นมี ผญบ 4 บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี
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33 นาย อนุรักษ์ ยาการียา ก านัน มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
34 นาย สมคิด พายัพวิโรจน์ ผญบ 1 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
35 นาย ชาญวิทย์ บุญญาพิทักษ์ ก านัน หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
36 นาง สามารถ นาหอม ผญบ 1 เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์
37 นาย วันเพ็ญ ผลเจริญ ผญบ 18 เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์
38นางสาว สุพรรณี หิรัญพฤกษ์ ผญบ 1 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
39 นาย ประจักษ์ สายน้ าเขียว ผญบ 1 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย สมหมาย โอสถานนท์ ผญบ 5 โคกปีป ศรีมหาสถ ปราจีนบุรี
41 นาย อับดี บูดี ผญบ 4 ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี
42 นาง สุภาพร บัวสาย ผญบ 4 บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
43 นาย เฉลิม มหาวัตร ผญบ 3 น้ าเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา
44 นาย สุพจน์ วงค์ใจ ผญบ 2 เชียงแรง ภูซาง พะเยา
45 นาย เฉลิม ไวว่อง ผญบ 5 บางไทร ตะกั่วป่า พังงา
46 นาย วิรัตน์ หนูเมฆ ผญบ 8 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
47 นาย แนบ พรเอี่ยม ผญบ 8 โพธิป์ระทับช้าง โพธิป์ระทับช้าง พิจิตร
48 นาย ส ารวย ม่วงค า ผญบ 2 ดงประค า พรหมพิราม พิษณุโลก
49 นาง อรัญญา ภูท่อง ผญบ 3 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
50 นาย อ านาจ มณีพาต ผญบ 15 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
51 นาย ถนอม สุขอิ่ม ผญบ 5 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
52 นาย อดิศักด์ิ พรมเรือน ผญบ 1 วังชิ้น วังชิ้น แพร่
53 นาย ธนกฤต แก้วลิพร ผญบ 2 ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
54นางสาว นิรดา ถนนนอก ผญบ 14 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
55 นาย สมเกียรติ ลาวัลย์ ผญบ 8 กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม
56 นาย ผิน ยืนยง ก านัน โพธิไ์ทร ดอนตาล มุกดาหาร
57 นาย กองพูล บุญยวง ก านัน แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58 นาย บุญหก ล้วนทองเหลือง ผญบ 5 ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร
59 นาย ธีระศักด์ิ อัครภูมี ผญบ 6 ยะรม เบตง ยะลา
60 นาย ศุภวัฒน์ จูมจันทา ผญบ 3 กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
61นางสาว ลอองดาว แวดโส ผญบ 6 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
62 นาย ปรีชา ปีนัง ก านัน ม่วงกลาง กะเปอร์ ระนอง
63 นาย ขุนพล พานทอง ก านัน พังราด แกลง ระยอง
64 นาย สมพงษ์ เอี่ยมข า ผญบ 4 ดอนคลัง ด าเนินสะดวก ราชบุรี
65 นาย ดาวเทียม แสงจันทร์ ผญบ 6 คลองเกตุ โคกส าโรง ลพบุรี
66 นาง อ าพร แก้วหล้า ผญบ 1 ผาปัง แม่พริก ล าปาง
67 นาย ฉัตรชัย ประกายวิทย์ ผญบ 14 เหมืองจี้ เมืองล าพูน ล าพูน
68 นาย ชัด เชิดชู ผญบ 1 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
69 นาง บุญรอด โนนน้อย ผญบ 2 ต าแย พยุห์ ศรีสะเกษ
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70 นาย เติม บุญมา ผญบ 4 หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ
71 นาย ฐานพัฒน์ ไชยสาคร ก านัน พรรณนา พรรณานิคม สกลนคร
72 นาย ธวัชชัย ทองธิราช ผญบ 15 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
73 นาย จักชัย สระศรี ผญบ 7 ร าแดง สิงหนคร สงขลา
74 นาย นิพัฒ อินทองแก้ว ผญบ 2 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล
75นางสาว บุศลินทร์ มะลิแย้ม ก านัน แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
76 นาย สมยศ รัตนะนิล ผญบ 6 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
77นางสาว สุนิษา รินธิโย ผญบ 10 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
78 นาย เทพ มุ่งแก้วกลาง ผญบ 15 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
79 นาย องอาจ อินทร์ถา ผญบ 2 หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี
80นางสาว กิตติกานต์ ชื่นกล่ิน ผญบ 1 บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
81 นาย แรม พรมมา ผญบ 5 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
82 นาย เจษฎา สาระยิ่ง ผญบ 2 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
83 นาย พัชรินทร์ เกิดสมบัติ ผญบ 4 คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84 นาย วัฒนพงษ์ ผ่องใส ผญบ 1 สะกาด สังขะ สุรินทร์
85 นาย ศุภสรณ์ ชัยนนท์ ผญบ 12 สะกาด สังขะ สุรินทร์
86 นาย นพรัตน์ สุนันทา ผญบ 7 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
87 นาย ชูศักด์ิ พาจันทร์ ผญบ 2 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 นาย อภิสิทธิ์ ปทุมานนท์ ผญบ 7 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
89 นาย เทวา ต้นโพธิ์ ผญบ 4 โนนงาม ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
90 นาย สถิตย์ สัจจะมณี ผญบ 15 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
91 นาย พัฒนา นันทจันทร์ ผญบ 5 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
92 นาย รังสรรค์ นวนป้อง ผญบ 8 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
93 นาย พิเชฐ กรโพธิ์ ผญบ 1 หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
94 นาย ประจวบ ชื่นใจ ก านัน ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
95 นาย เฉลิม ไชยพงษ์ ผญบ 7 โขง น้ ายืน อุบลราชธานี


