
ที่ ต ำแหน่ง หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย สุนทร เหล่ชาย ผญบ 2 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
2 นาย เสิรมศักด์ิ รัชตรังสี ผญบ 11 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
3 นาง สุนารี ศรีลาพัฒน์ ผญบ 6 โนนศิลาเลิง ฆอ้งชัย กาฬสินธุ์
4 นาง อ่อนจันทร์ นาสิงห์คาร ผญบ 4 เหล่ากลาง ฆอ้งชัย กาฬสินธุ์
5 นาง ค านึง เมืองฉาย ผญบ 6 สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร
6 นาย ถาวร สามชัย ก านัน โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
7 นาย วันชัย ผิวเหลือง ผญบ 6 โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
8 นาย สมปอง ศรีทองค า ผญบ 3 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
9 นาย วีระวัฒน์ วารีวงษ์ ผญบ 11 บางน้ าเปร้ียว บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

10 นาง อัญชลี โชคชัยช านาญกิจ ผญบ 8 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี
11 นาย ธงชัย คงไทย ผญบ 10 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
12 นาย ประยูร หมู่หัวนา ก านัน บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
13 นาย ทองสุข ประหยัดทรัพย์ ผญบ 11 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
14 นาย พงษ์ศักด์ิ ขวัญราช ผญบ 2 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
15 นาง นงคราญ พากเพียร ผญบ 4 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
16 นาง ยุพดี ยง ผญบ 12 ป่าก่อด า แม่ลาว เชียงราย
17 นาย สุวิทย์ สุขจันทร์ ผญบ 7 สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่
18 นาย พันธ์ ค าไผ่ประพันธ์กุล ผญบ 6 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
19 นาย นิรุตต์ มากเพ็ชร์ ผญบ 10 วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
20 นาย บุญส่ง ศรีวนิช ผญบ 5 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
21 นาย สุรพล ทังสุรชัย ผญบ 2 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
22 นาย สงบ สุขขวัญ ผญบ 3 พิกุลออก บ้านนา นครนายก
23 นาง ยุพา เขียวค ารพ ก านัน ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
24 นาย สนิทร์ อุปเสน ผญบ 2 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม
25 นาย สุรศักด์ิ บุญเทียม ผญบ 15 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
26 นาย นุพรบ เปล่งสันเทียะ ผญบ 2 วังโรงใหญ่ สีค้ิว นครราชสีมา
27 นาย จรูญ หมื่นหาญชนะ ผญบ 13 เมืองคง คง นครราชสีมา
28 นาย หิรัญ ชุมทอง ก านัน ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
29 นาย สุทัศน์ จันทุรส ผญบ 7 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
30 นาง จุฑามาศ ยอดฉิมมา ผญบ 1 หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
31 นาย ประสิทธิ์ ดีจุ่น ก านัน ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์
32 นาย ไพรัตน์ แย้มศิริ ผญบ 5 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
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33 นาย ชัยกร วาเลาะ ผญบ 9 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
34 นาย มนัส พลหล้า ก านัน พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
35 นาย สุรชัย หงษา ผญบ 9 ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ
36 นาย ศุภกิจ วิเศษกูล ก านัน บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์
37 นาย ประพัฒน์ จันตรา ผญบ ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์
38 นาย สรรวัสร์ สิริแสงจันทร์ ผญบ 1 คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี
39 นาย วิเชียร เกตุงาม ก านัน ก าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย พรเทพ ไกรสิงห์ ก านัน โพธิง์าม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
41 นาย นาสรูดิง แลเมาะ ผญบ 1 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
42 นางสาว เนาวรัตน์ อัจจาครุ ผญบ 3 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
43 นาง ไสว เตียวฮับ ผญบ 5 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
44 นาย คงฤทธิ์ ติณราช ผญบ 2 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
45 นาย นิตย์ แสงทอง ผญบ 7 มะรุ่ย ทับปุด พังงา
46 นาย สุทธิพงศ์ คงย้อย ผญบ 2 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง
47 นาย ชัยชาญ ศรีโชติ ผญบ 6 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
48 นาง เพียร หย่ าวิลัย ผญบ 11 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
49 นาย ธีรยุทธ พานแพน ผญบ 3 ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
50 นาง ค าแพง บุญโห้ ผญบ 8 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
51 นาง ตุ๋ย นันทสาร ผญบ 11 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
52 นาย พนม สลักลาย ผญบ 3 แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่
53 นาย โอลิน มะลิวรรณ ก านัน ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
54 นาย สันติ สุริวงแก้ว ผญบ 7 กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
55 นาย พนัส ยี่ยวน ผญบ 14 กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
56 นาย เผด็จศักด์ิ แสนโคตร ก านัน บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
57 นาง ยุพา คีรีเกษตร ผญบ 1 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58 นาย บัวพา จันทศร ผญบ 2 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร
59 นาย มาฮาดี เจ๊ะโด ผญบ 3 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
60 นาย ประเสริฐ แสนตลาด ก านัน หนองแคน ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด
61 นาย อ านาจ ค าอ้วน ผญบ 4 ยางค า โพนทราย ร้อยเอ็ด
62 นาย พิเชษ ภักดี ผญบ 6 นาคา สุขส าราญ ระนอง
63 นาย วุฒิศักด์ิ แก่กล้า ผญบ 9 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
64 นาง อุทัย ศรัทธาผล ผญบ 1 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี
65 นาย เขมวัฒน์ เพ็ชร์เจริญสุข ผญบ 2 ท่าวุง้ ท่าวุง้ ลพบุรี
66 นาย ก าพล จบทัว่ ผญบ 6 ทุง่กว๋าว เมืองปาน ล าปาง
67 นาย บรรทม เทนกาศ ผญบ 14 เหมืองจี้ เมืองล าพูน ล าพูน
68 นาย จัด ใจเย็น ก านัน ท่าล่ี ท่าล่ี เลย
69 นาย สมจิตร ประทุม ผญบ 12 พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
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70 นาย ทวี แก้วกลม ผญบ 19 พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
71 นาย บุญ ภูงามดี ก านัน กุดบาก กุดบาก สกลนคร
72 นาย จิณงค์ ช่วงทิพย์ ผญบ 1 กุดบาก กุดบาก สกลนคร
73 นาย มนัส หัดเลาะ ผญบ 1 ท่าม่วง เทพา สงขลา
74 นาย รอหมาน สุขสง่า ผญบ 1 ย่านซ่ือ ควนโดน สตูล
75 นางสาว นภาพร ง่วนจร ผญบ 4 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
76 นาย สมเพชร รัสมี ผญบ 9 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
77 นาย บังเอิญ มีศิริ ผญบ 7 ท่าเสา กระทุม่แบน สมุทรสาคร
78 นาย สาย เปร็นรัมย์ ผญบ 2 หนองแวง โคกสูง สระแก้ว
79 นาย สุระพล คาแพง ก านัน หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี
80 สิบเอก สายัญ เดชประสิทธิ์ ผญบ 4 โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี
81 นาย มงคล พึง่กุศล ผญบ 1 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
82 นาย วิสูตร สาลีผล ก านัน บางตาเณร สองพีน่้อง สุพรรณบุรี
83 นาย ส่งเกียรติ ศรีบุรุษ ผญบ 2 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
84 นาย สมทรัพย์ บุญเลิศ ก านัน นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์
85 นาย จักรพันธ์ แสงแก้ว ก านัน ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์
86 นาย นิคม อรัญมาลา ผญบ 6 นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย
87 นาย อาวุธ ตันตระกูล ผญบ 9 โคกม่วง โนนสัง หนองบัวล าภู
88 นาย รอชนก สุขไกรรัตน์ ผญบ 2 คลองวัว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
89 นาย ทองพูล ก้อนแก้ว ก านัน แมด ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
90 นาย ส่ังการ ดวงบุ ผญบ 7 นาด า บ้านดุง อุดรธานี
91 นาย ไชยภพ ปัตตะ ผญบ 12 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย ปัญญา กิจสวน ผญบ 5 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
93 นาย วินัย นันทโกมล ผญบ 5 หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
94 นาย ศรเศรษฐ์ ทองค า ผญบ 1 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
95 นาย บุญ มาลัย ผญบ 9 โคกช าแระ ทุง่ศรีอุดม อุบลราชธานี


