
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สมศักด์ิ นบนอบ ผญบ. 2 ปกาสัย เหนือคลอง กระบ่ี
2 นาย สถาพร บุญสมจิตต์ ผญบ. 9 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
3 นาย ณัฐพล พรมช่วย ผญบ. 2 ยางอุ้ม ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
4 นาย อุทัย พงษ์บุบผา ผญบ. 7 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
5 นาย สุพี แพไธสง ผญบ. 5 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย นิยม   พันศิริ ผญบ. 2 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
7 นาย สุขสันต์  แววเพ็ชร ผญบ. 9 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
8 นาย สุรพัฒน์ อนันต์ตระกูลศรี ผญบ. 8 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
9 นาย เสรี สุขส าราญ ผญบ. 10 หัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

10 นาย กัมพล พรงาม ผญบ. 8 บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี
11 นาย สุวรรณ  สไบทิพย์ ผญบ. 6 กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
12 นาย สุมทาลี  ขันนอก ก านัน หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
13 นาย สมัย  เกาแก้ง ผญบ. 11 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
14 นาย วิทยา จันทร์เกล้ียง ผญบ. 2 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
15 นาย สมบัติ  วงค์แก้ว ผญบ. 17 ม่วงค า พาน เชียงราย
16 น.ส. จรีรัตน์ คงทอง ผญบ. 13 ม่วงค า พาน เชียงราย
17 นาย นิมิตร วรจักร์ ผญบ. 1 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
18 นาย ประเสริฐ นันดา ผญบ. 6 ข้ีเหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
19 นาย วสันต์ เตะเส็น ผญบ. 3 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
20 นาย วรรชัย จันทร์กลม ผญบ. ๓ ท่าโสม เขาสมิง ตราด
21 นาย มนตรี  สายชลดุจจินดา ผญบ. 4 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
22 นาย ปรีชา บุญลาย ผญบ. 3 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
23 นาย สุบิน หอมชุม ผญบ. 8 หินมูล บางเลน นครปฐม
24 นาย ปัญญา ไชยมงค์ ผญบ. 5 นาหว้า นาหว้า นครพนม
25 นาย สงวนศักด์ิ  กล้าหาญ ผญบ. 12 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
26 นาย สุวะสันต์ พะธะนะ ผญบ. 5 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
27 นาย ธีระ หนูเพชร ผญบ. 10 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
28 นาย จิระเดช ริยาพันธ์ ผญบ. 5 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช
29 นาง พนาวัลย์ เขียวเกษม ผญบ. 9 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
30 นาง นภา สอนเมือง ผญบ. 6 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
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31 นาย เสกสรรค์ สุขทอง ก านัน เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
32 นาง สมจิต เพ็ชรศรี ผญบ. 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
33 นาง ศรีสุภัค  ปิยศทิพย์ ผญบ. 4 นาน้อย นาน้อย น่าน
34 นาย สุรชัย  มังกร ผญบ. 11 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ
35 นาย วราพล  ซานอก ผญบ. 7 มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
36 นาย สุทัศน์  รักมณี ผญบ. 12 บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
37 นาย ประภาส เอ้ียนไธสง ผญบ. 16 บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
38 นาย พีระพงษ์ สุขท่วม ผญบ. 1 บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
39 นาย สมพิศ แจ่มจันทร์ ผญบ. 3 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
40 น.ส. สายทอง บุดดี ผญบ. 7 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
41 นาย ธานาฟี  รูปายี ผญบ. 4 ตะบ้ิง สายบุรี ปัตตานี
42 นาย พิติต์พรรธน์ พุทธิสาร ผญบ. 6 ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
43 นาย วัฒนา ตลับนาค ผญบ. 2 บางเด่ือ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
44 นาย ขวัญชัย เบิกบาน ผญบ. 9 เชียงแรง ภูซาง พะเยา
45 นาง อรวรรณ เทียนใส ผญบ. 4 เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา
46 นาย ฮ้าดล นวนด า ผญบ. 2 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
47 นาย บังเอิญ พาริตา ผญบ. 13 หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
48 น.ส. จ าเนียน สายหยุด ผญบ. 5 ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
49 นาย สาธิต บัวมณี ก านัน หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
50 นาย ทองหล่อ ลาค า ผญบ. 9 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
51 นาย สุรพล ป้านภูมิ ผญบ. 6 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 นาย เอกศักด์ิ ค าหล่อใจ ผญบ. 8 น้ าเลา ร้องกวาง แพร่
53 นาย สมบัติ วรรณศรี ผญบ. 12 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
54 นาย ชาญชัย ครองพลขวา ผญบ. 18 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
55 นาย เวส  อาจหาญ ผญบ. 7 น้ าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร
56 นาย ประจักษ์ พิศไหว ผญบ. 4 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
57 นาย นครศรี ลครไชย ผญบ. 9 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
58 นาย อาหามะ สะแต ก านัน ปุโรง กรงปินัง ยะลา
59 นาย ธวัชชัย  ผาลี ผญบ. 10 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
60 นาย วิเชียร ขานวงศ์ ผญบ. 5 เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
61 นาย ช่วง กองแก้ว ผญบ. 6 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
62 นาย บุญเสริม  เผือกนวล ผญบ. 4 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง
63 นาง สุนันทา  ศิริรักนารี ผญบ. จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี
64 นาง ทุเรียน ทาแป้ง ผญบ. 6 หลุมข้าว โคกส าโรง ลพบุรี
65 นาง รัตนา  อินทะนัก ผญบ. 1 พระบาทวังตวง แม่พริก ล าปาง
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66 นาย เกษม ปาระมีแจ้ ผญบ. 1 มะเขือแจ้ เมืองล าพูน ล าพูน
67 นาย อนุสรณ์  เณรโต ผญบ. 8 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
68 นาย อุทัย เขียวอ่อน ผญบ. 3 ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
69 นาย ส าราญ หนันกระโทก ผญบ. 6 หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
70 นาง ปริมประภา วุ่นชีลอง ผญบ. 6 นาค า วานรนิวาส สกลนคร
71 นาง รจณี กาญบุตร ผญบ. 9 คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
72 นาย อับดุลเลาะ สาและ ก านัน 0 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา
73 นาย ชัยณรงค์ ไชยจิตต์ ผญบ. 7 คลองขุด เมืองสตูล สตูล
74 นาย จินดา แผ้วฉ่ า ผญบ. 13 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
75 นาย เจริญ แสงสุริยา ผญบ. 3 ย่ีสาร อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาย ปัญญากร เพ็งจันทร์ ผญบ. 2 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
77 นาย ชัยแดน สีย่ิง ผญบ. 6 ตาหลังใน วังน้ าเย็น สระแก้ว
78 นาย สุรภรณ์ โสอุบล ก านัน ท่าตูม แก่งคอย สระบุรี
79 นาง จุฑาทิพ สีกุล ผญบ. 9 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย วิญญู แม้นภู่ ผญบ. 1 ตาลเต้ีย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
81 นาย นพดล  ชาวนา ผญบ. 13 หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
82 น.ส. ช่อผกา ส่งศรี ผญบ. 1 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
83 น.ส. ปริทัศน์  อินทร ผญบ. 1 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84 นาง อรุณรุ่ง พะเนตรรัมย์ ผญบ. 17 กังแอน ปราสาท สุรินทร์
85 นาง บัวเพชร แพงยา ผญบ. 1 กังแอน ปราสาท สุรินทร์
86 นาย พัฒนพงษ์ สีปานแก้ว ผญบ. 9 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
87 สิบตรี ทองอินทร์ วิระษร ผญบ. 6 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
88 นาง วิลัยจิตร์ สุวรรณประทีป ผญบ. 6 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
89 นาย พงษ์เพชร พิมพเนตร ผญบ. 4 คึมใหญ่ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
90 นาย ประไพ  ค าวิโส ผญบ. 5 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาย อุทัย  วรรณศิลป์ ผญบ. 7 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาย ไชยวัฒน์ ข าในเมือง ผญบ. 8 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
93 น.ส. กัญญา วิทยารัตน์ ผญบ. 4 บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ อุทัยธานี
94 นาย กตัญญ  ทองเติม ผญบ. 7 คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
95 นาย เข็มพร หลอกค า ผญบ. 9 ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี


