
ที่ ต ำแหน่งหมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย มนัญชัย อารีโชค ผญบ 5 คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
2 นาย ทรงจุล จันทร์ลมูล ผญบ 2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
3 นาย อดุลย์ ช ากรม ผญบ 5 นิคมห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์
4 นาย ประมวน ประทุมชาติ ผญบ 13 นิคมห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์
5 นางสาว ณัฐธิดา สมบูลธนวาท ผญบ 16 เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย สมชาย ภาโส ผญบ 7 สะอาด น้ าพอง ขอนแก่น
7 นาย ประยูร อ่อนสีชัย ผญบ 4 หนองกุง น้ าพอง ขอนแก่น
8 นาย สมนึก ฉันทลุนัย ผญบ 3 ตกพรม ขลุง จันทบุรี
9 นาย วิโรจน์ สาโร ผญบ 7 เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา

10 นาย เอกรัฐ เกตุวัตถา ผญบ 2 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
11 นาง ผกาพรรณ แตงโสภา ผญบ 3 กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
12 นาย เปเร็จ สากุล ผญบ 13 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
13 นาย วิเชียร ศรีวงษ์ชัย ผญบ 12 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
14 นาง กฤตพร แซ่ล้ิม ก านัน หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
15 นาย วีระพงค์ วิชาค า ก านัน ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย
16 นาย ดวงจันทร์ มหาวรรณ์ ผญบ 11 ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย
17 นาย ยงยุทธ ศรีออน ผญบ 6 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
18 นาย ประชัน อูปค าแดง ผญบ 10 สันทราย พร้าว เชียงใหม่
19 นาย เรืองชัย สมบัติทอง ผญบ 3 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
20 นาย ปัญญา ตะนาวศรี ผญบ 10 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
21 นาย อนิวัติ เชิดสวรรค์ ผญบ 9 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
22 นาย ประสิทธิ์ ลาภา ผญบ 3 สาลิกา เมืองนครนายก นครนายก
23 นาย สมควร เอกชาวสวน ผญบ 8 ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
24 นาง วรรณภา สุทธิสาร ผญบ 3 น้ าก่ า ธาตุพนม นครพนม
25 นาย พันธ์ ขุนสี ผญบ 8 วังยาง วังยาง นครพนม
26 นาย พนม พินนอก ผญบ 6 โคกกระเบือ้ง บ้านเหล่ียม นครราชสีมา
27 นาย กิตติ เปร่ืองสันเทียะ ผญบ 5 พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
28 นาย ประเดิม เชื่อพุทธ ผญบ 12 ท่ายาง ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช
29 นาง รัตนา เรืองรัตน์ ผญบ 3 บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
30 นาง สุรัตน์ สายชู ผญบ 9 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์
31 นางสาว เสมียน มั่นเขตกิจ ผญบ 3 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
32 นาย วิสิทธิศั์กด์ิ ปานเกตุ ผญบ 6 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี
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33 นาย มะซือล า มามุ ผญบ 4 โละจูด แว้ง นราธิวาส
34 นาย นิพนธ์ อินขาว ผญบ 8 น้ าพาง แม่จริม น่าน
35 นาย ทะนก เทพนา ผญบ 4 นากั้ง ปากคาด บึงกาฬ
36 นาย ปฏิรูป ภูค าวงศ์ ผญบ 10 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์
37 นาย เขียว หนูช่อ ผญบ 3 เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์
38 นาง เกศริน ปิลันธนากร ผญบ 5 บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
39 นาย ทวีศักด์ิ จุลเนียม ผญบ 5 เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
40 นาง ร าพึง สมศรี ก านัน บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
41 นาย รุสลัน อามะ ผญบ 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
42 นาง ขวัญใจ มั่นเขตกิต ผญบ 5 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
43 นางสาว รัชนก ภาคีนุยะ ผญบ 7 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
44 นาย อินทร์สอน ส่างอิน ผญบ 3 ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
45 นาย สมเจตน์ เจริญ ผญบ 7 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
46 นาย ด ารงค์ เอี่ยมสุข ผญบ 5 ทุง่นารี ป่าบอน พัทลุง
47 นาง กัญรินทร์ ธนินท์ญาพงศ์ ก านัน สามง่าม สามง่าม พิจิตร
48 นาย สุทัศน์ เวลาสิงห์ ผญบ 7 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
49 นาย พิบูล ชูชาติ ผญบ 6 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี
50 นาย ภัทรพงศ์ พูลนาค ผญบ 12 นาง่ัว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
51 นาย อุดมศักด์ิ วงษ์แดง ผญบ 5 นาง่ัว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 นางสาว กรัญญา ศรีใจวงศ์ ผญบ 8 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
53 นาย สุเทพ อเนกธรรมพินิจ ผญบ 2 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
54 นาย ธเนศชาณ น้อยเสนา ผญบ 12 มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม
55 นาย สุพัฒน์ เขมะโร ก านัน สร้างแช่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม
56 นาย เรืองศักด์ิ ทองผา ก านัน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
57 นาง ดวงจันทร์ แสงไพรธรรมชาติ ผญบ 8 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
58 นาย รัสมี เภสัมพันธ์ ผญบ 4 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร
59 นาย ชรินทร์ เซะบากอ ผญบ 4 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
60 นาย กิตติพงษ์ บุตรแสน ผญบ 1 โพธิสั์ย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
61 นาย นิยม ผาเจริญ ก านัน ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
62 นาย วีระ นาคแดง ผญบ 2 บางพระใต้ ละอุ่น ระนอง
63 นาย วรพงษ์ ถึงวงษ์ ผญบ 7 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
64 นาย ชุมพล สันตานนท์ ผญบ 1 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
65 นาย สุวัฒน์ เขียววงษ์ ผญบ 10 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
66 นาย บัณฑิต สวรรค์บรรพต ผญบ 1 แม่พริก แม่พริก ล าปาง
67 นาย นิคม พรหมวิจิตร์ ผญบ 7 เหมืองง่า เมืองล าพูน ล าพูน
68 นาย วิธัช สุวรรณเกิด ผญบ 12 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
69 นาย สมศักด์ิ ลูกอินทร์ ผญบ 10 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
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70 นาย อินทร์ พันธ์จันทร์ ผญบ 3 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
71 นาย เมธี หมื่นพรมไพร ก านัน ม่วง บ้านม่วง สกลนคร
72 นาย เกียรต์ิณรงค์ แก้วอินทร์ตา ผญบ 7 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร
73 นาง รัตนา ทองอยู่ ผญบ 1 กระดังงา สทิงพระ สงขลา
74 นาย สนธยา นาราวัน ผญบ 7 บ้านควน เมืองสตูล สตูล
75 นาย พิชัย โพธิสุ์ข ผญบ 1 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
76 นาง อรุณ งามเผือก ผญบ 4 ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
77 นางสาว รวงทอง เสือข า ผญบ 6 ดอนไก่ดี กระทุม่แบน สมุทรสาคร
78 นาย เฉลิมชัย กันเกตุทิม ผญบ 5 ฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว
79 นาง ชณัญสญา จินดารัตน์ ก านัน นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี
80 นาย ธวัชชัย เมืองค า ผญบ 7 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
81 นาย พิม เนียมหอม ผญบ 8 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
82 นางสาว ล าไย กาฬภักดี ผญบ 18 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
83 นาย ชิงชัย ไชยยศ ก านัน ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84 นาย สุดใจ อินทอง ก านัน กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
85 นาย ทองนรินทร์ สาแก้ว ก านัน บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
86 นาย ทองย่วน อุ่นค า ผญบ 3 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
87 นาย สายชล ดีศรี ผญบ 8 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู
88 นาย กฤษฎา ทรัพย์เฉลิม ผญบ 3 อบทม สามโก้ อ่างทอง
89 นาย จ ารูญ ปามุทา ผญบ 11 พระเหลา พนา อ านาจเจริญ
90 นาย กิตติศักด์ิ เนียมจันทร์หอม ผญบ 10 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
91 นาย สงวน พิมพ์บล ผญบ 13 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
92 นาย ชัชพล น้องแก้ว ผญบ 7 วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
93 นาย ชินภัทร พันธุห์วยพงศ์ ก านัน อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
94 นาง ศริตา ทองเรือง ผญบ 11 โนนกลาง พิมูลมังสาหาร อุบลราชธานี
95 นาย วรสิทธิ์ ขนทรัพย์ ผญบ 2 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


