
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุธรรม ศรีสุขใส ผญบ. 7 สินปูน เขาพนม กระบ่ี
2 นาย สุภาพ บุญสุวรรณ์ ผญบ. 4 หนองเป็ด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี
3 นาย อุดม ศรีบุญ ผญบ. 1 ค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
4 นาย วิสรุท เหลาดวงดี ผญบ. 3 พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
5 นาย จตุพล จะตุระพันธ์ ผญบ. 4 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย เกษม ดอกเข็ม ผญบ. 4 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
7 นาง รัชนี   ลาสม ผญบ. 10 จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
8 นาย สุเทพ เสมสฤษด์ิ ผญบ. 8 วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี
9 นาย ธีรพล พงษ์เจริญ ผญบ. 1 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา

10 นาย วิเชษฐ์ แดงใส ผญบ. 2 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี
11 นาย ธนัท  พัดสอน ผญบ. 7 เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
12 นาง ประภัสสร  กลมกล่อม ก านัน 0 เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
13 นาย จอมสัญ ปัจจุแก้ว ผญบ. 2 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
14 นาย เอกชัย หัตถา ผญบ. 2 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
15 นาย ณัฐชา   ธรรมสอน ผญบ. 2 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
16 นาย พีรวิชญ์  วงค์เครือใต้ ผญบ. 14 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
17 นาย จรัส ค าเหลือง ผญบ. 6 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
18 นาย บุญชัย จองหว่า ผญบ. 12 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
19 นาย ผดุง ทิพย์พิมล ผญบ. 7 เขาปูน ห้วยยอด ตรัง
20 นาย สวัสด์ิ วิจิตรสมบัติ ผญบ. ๕ ตะกาง เมืองตราด ตราด
21 นาย สุทัศน์  ชาติใหญ่หลวง ผญบ. 12 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
22 น.ส. สุทธิพร แซ่ซ้ิม ผญบ. 6 พิกุลออก บ้านนา นครนายก
23 นาย ค ารณ ชูชะเอม ผญบ. 5 วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
24 นาย อัมพร ธนกุล ผญบ. 8 นาขาม เรณูนคร นครพนม
25 น.ส. วิไลลักษณ์ ถีระภาพร ผญบ. 3 ต าบลกุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
26 นาง รัชฏาพร สาสูงเนิน ผญบ. 2 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
27 นาย สุรไชย เปีย ผญบ. 3 ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
28 นาย มนตรี ปานน่ิม ผญบ. 6 ท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
29 นาย มงคลชัย ค าดิษฐ ผญบ. 8 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
30 นาย อภิรักษ์ มากบุญ ผญบ. 1 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์
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31 น.ส. สาวิตรี เผือกคะเชนทร์ ผญบ. 3 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี
32 นาย อาลัน สะมะแอ ผญบ. 5 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
33 นาย อินสม  เปาป่า ผญบ. 3 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
34 นาย พินธุ  รองวัตตะ ผญบ. 5 ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ
35 นาย จิรากร แขกรัมย์ ผญบ. 4 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
36 นาย นิตย์  กล้าแข็ง ผญบ. 13 สะแก สตึก บุรีรัมย์
37 นาย มานพ โสมกูล ผญบ. 5 ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
38 น.ส. รุ่งนภา แก้วธรรม ผญบ. 16 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
39 นาย ไพศาล สิวะสุเมธ ผญบ. 2 ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
40 นาง คณิศร เจียมผักแว่น ผญบ. 3 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี
41 นาย มะนาเซ  สามะ ผญบ. 5 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
42 นาง นิธิภรณ์ เปาจีน ก านัน 0 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
43 นาง รัตนา สวัสดิรักษา ผญบ. 3 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
44 นาย พิษณุกร ยอกุล ผญบ. 5 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
45 นาย นภดล ศิลป์เพชร ผญบ. 7 แม่นางขาว คุระบุรี พังงา
46 นาย วิรัตน์ อินทร์ขาว ผญบ. 6 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
47 นาย เดชบดี สาลี ผญบ. 3 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
48 นาง ธารากรณ์ ดอนไพร ผญบ. 6 มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
49 นาย ถวิล นาคสุข ผญบ. 4 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
50 นาง บุญท า ประหา ผญบ. 2 หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
51 น.ส. ประทีป ยืนยงค์ ผญบ. 9 หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
52 นาย สมศักด์ิ วิลัย ผญบ. 6 แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่
53 นาย สมบูรณ์ สังฆบุรินทร์ ผญบ. 14 เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
54 นาย สายสิน เกตุค าขวา ผญบ. 16 เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
55 นาย ธีระยุทธ  คนขยัน ผญบ. 10 บ้านเหล่า ค าชะอี มุกดาหาร
56 นาย สุขเกษม ชัยปรีชาเลิศ ผญบ. 8 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
57 นาย ประกร ดีล้วน ผญบ. 7 ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร
58 นาย ซาการียา ยานยา ผญบ. 7 กาบัง กาบัง ยะลา
59 นาย วันชัย แสนสิงห์ ก านัน 0 บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
60 นาย ส าราญ กัลยาบูรณ์ ผญบ. 6 บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
61 นาย นิกร สังเจียม ผญบ. 4 ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง
62 นาย เจษฎา วงศ์คง ผญบ. 9 กระแสบน แกลง ระยอง
63 นาง กิตติมา  บุตรน้ าเพชร ผญบ. ท่าเคย สวนผ้ึง ราชบุรี
64 นาย สมพร สิด้วง ผญบ. 2 บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
65 นาย ฆนวัฒน์ อินทะมูล ผญบ. 12 บ้านแลง เมืองล าปาง ล าปาง
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66 นาย ยุทธพงศ์ ไชยประสพ ผญบ. 5 ม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน
67 นาย สาย     พิมพ์เสนา ผญบ. 7 วังยาว ด่านซ้าย เลย
68 นาย บุญเสริม  ค าเหล่ียม ผญบ. 15 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
69 นาย ทศพร  จิตรัก ผญบ. 19 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
70 นาย ธนเศรษฐ จตุเทน ก าน้น ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
71 นาย จักรวรรดิ เลิศสงคราม ผญบ. 2 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
72 นาย รียาด นิยมเดชา ผญบ. 1 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
73 นาย ปรีชา  พรหมเมศว์ ผญบ. 5 คลองขุด เมืองสตูล สตูล
74 นาย วุฒิ บุญเพ็ง ผญบ. 8 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
75 นาย พิษณุ ยังมาก ผญบ. 6 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
76 นาย หวล ป่ินประดับ ผญบ. 1 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
77 นาย ยุทธพงษ์ หาญกล้า ผญบ. 6 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
78 นาย ชัยณรงค์ มืสีดา ผญบ. 7 หนองนาก หนองแค สระบุรี
79 น.ส. ฉัตรชนก พินทอง ผญบ. 3 ง้ิวราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย ธีระพงษ์ แสงเงิน ผญบ. 2 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
81 น.ส. ยุวดี  ศรีเจริญ ก านัน หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
82 นาย ทนง  หนูนิล ผญบ. 18 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
83 นาย ปรีชา  บุรีรักษ์ ผญบ. 4 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84 นาย สุทน  พิมพระ ผญบ. 11 หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
85 นาง วราภรณ์  ทองบุตร ผญบ. 5 ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์
86 นาย อาคม จิตอ ามาตย์ ผญบ. 4 โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
87 นาย สุไกร สวัสดี ผญบ. 8 หนองบัว เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
88 นาย ฉลอง โพธิสุวรรณ์ ผญบ. 4 สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
89 นาย กิตติโชค เพ็งจันทร์ ผญบ. 8 ไร่ขี ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
90 นาย บุญ ค าจันศรี ผญบ. 4 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาย พิชัย  หลักหนองบุ ผญบ. 13 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาย สรรเพชญ มาไว ผญบ. 6 ทุ่งย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์
93 นาย สุนัน สงวนเช้ือ ผญบ. 7 หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี
94 นาย พลตรี แสงสุข ผญบ. 7 ท่าไห เข่ืองใน อุบลราชธานี
95 นาย ปรีชา แผ่นหิน ผญบ. 7 โนนรัง เข่ืองใน อุบลราชธานี


