
ที่ ต ำแหน่ง หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย อาคม เจ๊ะโส้ ผญบ 7 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
2 นาง ไพเราะ คล้ายมี ก านัน ปิล็อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
3 นาง จุไรรัตน์ ภูเนานิล ผญบ 4 ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์
4 นาง ทองจันทร์ ภารตระศรี ผญบ 4 หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุ์
5 นาย สุวิทย์ เทพภักดี ผญบ 7 นิคมทุง่โพธิท์ะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย สุดใจ สมีกลาง ผญบ 6 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
7 นาย สัญญา สุดดี ผญบ 3 แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
8 นาย สุรชัย สายแก้ว ผญบ 7 ทับไทร โป่งน  าร้อน จันทบุรี
9 นาย นิวัตร แสงศรี ผญบ 11 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

10 นาย วิชัย วุฒิประภากุล ผญบ 10 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
11 นาง ณัฐกา หอมจันทร์ ผญบ 13 วังคะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
12 นาย อนันต์ แจ้งห้วย ผญบ 1 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
13 นาย เด่นชัย กองรักษา ผญบ 5 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
14 นาย ณัฐวุฒิ ทิพย์มงคล ผญบ 4 สะพลี ปะทิว ชุมพร
15 นาย สมชาติ แซ่ลี ผญบ 2 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
16 นาย อิทธิพล แสนเหลียว ผญบ 23 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
17 นาย ธีรยุทธ สิริวรรณสถิต ผญบ 13 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
18 นาย สว่าง หล้าตานะ ผญบ 11 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
19 นาย สุนทร แซ่เลี ยว ผญบ 4 บ่อหิน สิเกา ตรัง
20 นาย ประพันธ์ จรุงศิลป์ ผญบ 5 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด
21 นางสาว ทาริกา ตามกูล ผญบ 1 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
22 นาย เสนาะ บุญเพือ่น ผญบ 3 เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
23 นาย ณรงค์ชาญ รอดดอนไพร ผญบ 3 กระตีบ ก าแพงแสน นครปฐม
24 นาย ทรงพล จิตมาตย์ ผญบ 11 เรณู เรณูนคร นครพนม
25 นาย หรรษา มิสงอน ผญบ 8 โพนทอง เรณูนคร นครพนม
26 นาย ศราวุฒิ วันณะปะโค ผญบ 1 เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา
27 นาย ธนโชติ ปุราชะโก ผญบ 10 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
28 นาย อรุณ เพชรเรือนทอง ผญบ 8 เขาโร ทุง่สง นครศรีธรรมราช
29 นาย ยุทธนา ไกรนรา ผญบ 8 ทุง่สง นาบอน นครศรีธรรมราช
30 นาย คณพศ เพ็ชรโต ก านัน 0 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์
31 นางสาว ชไมพร พูลเพิม่ ผญบ 1 หัวดง เก้าเลี ยว นครสวรรค์
32 นาง สิชาดี วัฒนสุวรรณ ผญบ 3 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี
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33 นาย เสรี นิมะยุ ก านัน สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
34 นาย ธีรพงษ์ ฮังค า ผญบ 6 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
35 นาย สนับ จดจ า ผญบ 2 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ
36 นาง สายทอง พลค า ผญบ 12 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
37 นาง บุศรินทร์ เปรียบสม ผญบ 5 มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
38 นาย สหชัช จุฑาธ ารงวุทธ์ ผญบ 6 ล าไทร ล าลูกกา ปทุมธานี
39 นาย ธนิต กฤษดานุสาร ผญบ 6 ไรใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
40 นางสาว สุชานาถ พยุงพรพิสิฐ ผญบ 3 ล าพันตา นาดี ปราจีนบุรี
41 นาย มะตอเห โดวาเห็ง ก านัน ตาแกะ ยะหร่ิง ปัตตานี
42 นาง บุญญาพร ชัยวิบูลย์ธรรม ผญบ 5 บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
43 นาง ชวนพิศ ห้องนาค ผญบ 4 ส าพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
44 นาย เหรียญชัย ก่อกุศล ผญบ 2 ลอ จุน พะเยา
45 นาย สมชาติ เกบุตร ผญบ 1 คลองเคียน ตะกั่วทุง่ พังงา
46 นาย สุรสิทธิ์ สุวรรณโร ผญบ 6 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
47 นาย สุรชาติ ชมจา ผญบ 4 ล าประดา บางมูลนาก พิจิตร
48 นาย นิมิต ไชยพิพัฒนวงศ์ ก านัน วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
49 นาย อ าพล เกษมสงคราม ผญบ 2 หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
50 นาย อุเทน มาสว่าง ผญบ 3 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
51 นางสาว สายไหม วินทะไชย ผญบ 11 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
52 นาย ณรงค์ศิลป์ บังคม ผญบ 7 บ้านหนุน สอง แพร่
53 นาย สมพร ภูมิพล ผญบ 3 สาคู ถลาง ภูเก็ต
54 นาย สมชาย ตรีวิเศษ ผญบ 10 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
55 นางสาว พรทิพา ปานแสงข า ผญบ 15 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
56 นาย จ านง เชื อค าจันทร์ ก านัน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
57 นาย ทรงเดช แดนสรวงวิเวก ผญบ 1 แม่โก แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58 นาย อัครพล มณียารัตน์ ผญบ 11 กุดน  าใส ค้อวัง ยโสธร
59 นาย สมปอง รัศมีจิรวัฒน์ ผญบ 5 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
60 นางสาว วรรณิสา บันลือ ผญบ 1 โคกส่ว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด
61 นาย ด ารง มงคลแก้ว ผญบ 13 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด
62 นาย ประสิทธิ์ วงศ์กลาง ผญบ 2 ล าเลียง กระบุรี ระนอง
63 นาย สมคิด ชัยพฤกษ์ ผญบ 1 แม่น  าคู้ ปลวกแดง ระยอง
64 นาย สง่า เพ็ญธ ารงรัตน์ ผญบ 1 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
65 นาย วันชัย ตาวงษ์ ผญบ 5 ซับจ าปา ท่าหลวง ลพบุรี
66 นาย บุญมี สมคิด ผญบ 14 ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง
67 นาย อุดม บริภารักษ์ ผญบ 3 เหมืองง่า เมืองล าพูน ล าพูน
68 นาย ค าเตรียม สิมมาสุด ผญบ 4 หนองคัน ภูหลวง เลย
69 นาง พรทิพย์ แสงฟ้า ก านัน หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
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70 นาง บุญสาย เจดีย์ ผญบ 2 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
71 นาย บุญเถิง ศรีสร้อย ก านัน ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
72 นาย ประวัติ ฟองมนต์ ผญบ ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
73 นาย อัศวาส เส็มยามา ผญบ 2 นาหว้า จะนะ สงขลา
74 นาย พจน์ สุขลิ ม ก านัน นาทอน ทุง่หว้า สตูล
75 นาย วิริยะ นิตย์เจริญ ผญบ 13 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
76 นาย วิชัย ภมร ผญบ 8 บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
77 นาย ชโลธร แพรกอุดม ผญบ 4 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
78 นาย ใจเทพ จันทร์ท้วม ผญบ 8 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
79 นาย สมนึก กล้วยป่า ก านัน กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี สระบุรี
80 นาง ดวงพร อินทรบ ารุง ผญบ 2 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
81 นาง สุทธิณีย์ บุญสนอง ก านัน คลองตาล ศรีส าโรง สุโขทัย
82 นาง อุษา คงกระเรียน ผญบ 8 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
83 นาย สุจิน นาคบ ารุง ก านัน บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84 นาย เส็ง ภาคตอน ก านัน กันตรวจระมวล ปราสาท สุรินทร์
85 นาย พิสิฐ ประดับวัน ก านัน ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์
86 นาย แคม ลิจันทร์ ผญบ 4 ผาตั ง สังคม หนองคาย
87 นาง ปภาวรินทร์ จันทะกล ผญบ 11 โนนเมือง นากลาง หนองบัวล าภู
88 นาย วีระ ดีบุกค า ผญบ 7 นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
89 นาย วันชัย ลายทอง ผญบ 12 ค าพระ หัวตะพาน อ านาจเจริญ
90 นาย บุญหลาย พร้าวหอม ก านัน สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
91 นางสาว พิสมัย อินทิสังข์ ก านัน เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย สมคิด ชะนะมา ผญบ 10 บ่อเบี ย บ้านโคก อุตรดิตถ์
93 นาย อ านาจ สุเพ็ญภาค ผญบ 2 หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
94 นาย อ าภรณ์ สิงห์คง ก านัน แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
95 นาย ประทีป พิมพ์ดี ก านัน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี


