
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ปัญญา สุวรรณ์ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่กระบุง ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี
2 นาย ส าราญ ปรุงเรณู ผู้ใหญ่บ้าน 16 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธ์ุ
3 นาย วสัน อินทร์จันทร์ ก านัน ไตรตรึงษ์ เมืองฯ ก าแพงเพชร
4 นาย นิพนธ์ หม่ืนหน้า ผู้ใหญ่บ้าน 9 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
5 นาย สายัญ ทานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น
6 นาย เดชมงคล จ าปาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
7 นาย กฤษณะ ค าเพ็ชร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
8 นาย สุวัฒน์ มิตรอุปถัมภ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางตีนป็ด เมืองฯ ฉะเชิงเทรา
9 น.ส. พรทิพย์ โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 หาดท่าเสา เมืองฯ ชัยนาท
10 นาย บุญมี นาใจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ค า แม่จัน เชียงราย
11 น.ส. ณัฐนพินญ์ ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
12 นาง สุพิชญนันทน์ อินต๊ะหม่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าแดด เมืองฯ เชียงใหม่
13 นาง ยุพิน ตนมิตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าแดด เมืองฯ เชียงใหม่
14 นาย สุชาติ วงษ์สายันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าช้าง เมืองฯ นครนายก
15 นาย สถิต โรจน์ศฤงคาร ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา
16 นาย นิธิพนธ์ ประสาทหินพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองบุนมาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
17 นาย ทรงพล ปัญญาแจ้งสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
18 นาย พิชัย บุญโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
19 นาย ทองพูน อุ่นจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
20 นาย แล ตะวันหะ ผู้ใหญ่บ้าน 16 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
21 นาย เฉลิมพันธ์ จันทิมา ผู้ใหญ่บ้าน 1 พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
22 นาง ศิริพร ซ้ิมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
23 นาย เน้ียว สิงห์ลอ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เมืองเก่า เมืองฯ พิจิตร
24 น.ส. จิตราพร ทองสุขดี ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
25 นาย สุปัน พลเหลา ผู้ใหญ่บ้าน 16 แก่งเลิงจาน เมืองฯ มหาสารคาม
26 นาย สมพงษ์ แก้วทะชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 17 เขวา เมืองฯ มหาสารคาม
27 นาย ประสิทธ์ิ บะพร ผู้ใหญ่บ้าน 8 สะอาดสมบูรณ์ เมืองฯ ร้อยเอ็ด
28 นาย อดุลย์ วิชัยศร ผู้ใหญ่บ้าน 10 สะอาดสมบูรณ์ เมืองฯ ร้อยเอ็ด
29 นาย นิวัฒน์ แปลกสินธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
30 นาย สมพร มุ่งเครือ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ่อแฮ้ว เมืองฯ ล าปาง
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาง ราตรี สายวังจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน
32 นาย ธีระพงษ์ ทองเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 10 ศรีสองรัก เมืองฯ เลย
33 นาย สุรเดช ภูทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพนข่า เมืองฯ ศรีสะเกษ
34 นาย สุขศรี เวียงค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตะดอบ เมืองฯ ศรีสะเกษ
35 นาย เคน นัยนิตย์ ก านัน โพธ์ิ เมืองฯ ศรีสะเกษ
36 นาย นิคม ยะวาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ
37 นาง กลอย เซ่งฮวด ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองโคน เมืองฯ สมุทรสงคราม
38 นาย พิษณุ พรหมโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี
39 นาย ชูศักด์ิ เพ็ชรพงษ์ ก านัน เมืองเก่า เมืองฯ สุโขทัย
40 นาย เจษฎาพงษ์ เกียรติธนาสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
41 นาย สุรทิน สมานทอง ผู้ใหญ่บ้าน 22 แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
42 นาย จักรพงษ์ จิตสมาน ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาบัว เมืองฯ สุรินทร์
43 นาย วิเศษ ผสมคง ผู้ใหญ่บ้าน 13 ทมอ ปราสาท สุรินทร์
44 นาย วัชรินทร์ อุปฮาด ผู้ใหญ่บ้าน 9 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
45 นาง ชลันดา สีสมยา ผู้ใหญ่บ้าน 2 นายม เมืองฯ อ านาจเจริญ
46 นาย ทินกร ผิวด า ผู้ใหญ่บ้าน 11 เชียงยืน เมืองฯ อุดรธานี
47 น.ส. น้ าผ้ึง พรมสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แสนตอ เมืองฯ อุตรดิตถ์
48 นาย เฉลิมชัย บุญลอย ผู้ใหญ่บ้าน 3 หาดทนง เมืองฯ อุทัยธานี


