
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย อนุวัฒน์ ปทุมสูติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
2 นาย ธนิต พ้ืนผา ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ
3 น.ส. มิริการ์ พิลึก ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร
4 นาย สมพงษ์ ซินโซ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
5 น.ส ทองสุข ขันธ์แพง ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
6 นาย อ านาจ มาสภา ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองน้ าใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
7 นาย ชัยญา ชะดาเม็ก ผู้ใหญ่บ้าน 11 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
8 นาง นฤมล รัตนะเบ็ญจะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สีพยา ท่าใหม่ จันทบุรี
9 นาย สมยศ ไทยเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปากน้ า บางคล้า ฉะเชิงเทรา
10 นาง กาญจนา บัวโภชน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท
11 นาย สมยศ วันทิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอยลาน เมืองฯ เชียงราย
12 นาย พีระ พีระพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าสาย เมืองฯ เชียงราย
13 นาย อัฐชนพนต์ เมืองไหว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าสาย เมืองฯ เชียงราย
14 นาย พิทักษ์ นันตี ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
15 นาย คเณศร์ บุญช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
16 น.ส. กฤษณา สุนทรภัค ผู้ใหญ่บ้าน 10 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
17 นาย ประวิทย์ จ่ันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทองหลาง บ้านนา นครนายก
18 นาย ประสาท อินทร์ทองหลาง ผู้ใหญ่บ้าน 4 กระชอน พิมาย นครราชสีมา
19 นาย วัชลน จันละออ ผู้ใหญ่บ้าน 4 จักราช จักราช นครราชสีมา
20 นาย ชาน ไทยอัฐวิธี ผู้ใหญ่บ้าน 15 สีสุก จักราช นครราชสีมา
21 นาย รุ่งเรือง ใหญ่กระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 2 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
22 นาง วันเพ็ญ ค าดา ผู้ใหญ่บ้าน 14 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
23 นาย หนูนา เช้ือพรมมา ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์
24 นาย จ านง สุวรรณหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ล าไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์
25 นาย จ ารัส เมียดเตียบ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
26 นาย บุเรศ สุดมา ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์
27 นาง ประไพ จิตรคง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
28 นาย วิรุทธ์ิ ป้ันมี ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
29 นาย วิชัย อ่อนเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 18 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
30 นาย วุฒิชัย อินธิแสน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ก าพ้ี บรบือ มหาสารคาม
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาย ถนอม แวงยางนอก ผู้ใหญ่บ้าน 2 บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
32 นาย บุญชัย อรัญทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
33 นาย ธนชัย อุ้ยลี ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
34 นาย ทองมี ประเสริฐสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
35 นาย สุเทพ จันทภูมิ ก านัน บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
36 นาย ไพรัช ตุลากันย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
37 ว่าท่ี ร.ต. ทวี ศรีค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ่อแฮ้ว เมืองฯ ล าปาง
38 นาย สมภพ สายวสันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน
39 นาง ปณิตา มังคโล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
40 นาย กิจเกษม ดวงสิน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีตระกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
41 นาย ประยุท โพธ์ิอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 1 จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
42 นาย ไตรรัตน์ ทองขยัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
43 นาย สวรรณ สว่างภพ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดองก าเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
44 นาง จินตนา ชิตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางน้ าผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
45 นาย ชัยณรงค์ ผิวสอาด ผู้ใหญ่บ้าน 2 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี
46 นาย ภาคภูมิ โกศัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านหลุม เมืองฯ สุโขทัย
47 นาย ชนะพล สมใจเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
48 นาย บุญสม ยะโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 12 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
49 นาย ประดิษฐ์ ค าสุข ผู้ใหญ่บ้าน 17 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
50 นาย ณรงค์ชัย ภาพกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์
51 นาย ชาติชาย หมายวัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์
52 นาย ประมวล ค าชุมแสง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปะโค เมืองฯ หนองคาย
53 นาย นรินทร์ ปัญญานาม ผู้ใหญ่บ้าน 2 เค็งใหญ่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ
54 นาง ป่ินผกา หวานพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านตาด เมืองฯ อุดรธานี
55 นาง สุกันยา นามมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านตาด เมืองฯ อุดรธานี
56 นาย บรรจง บุญกุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านตาด เมืองฯ อุดรธานี
57 นาย อโนชา เพ็ชรเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
58 นาย ชัยยะ สาโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี


