
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย ส าเริง เม่งบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปกาสัย เหนือคลอง กระบ่ี
2 นาย โอฬาร สงวนพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 นาย สลวย ค ารักษา ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาจารย์ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
4 นาย ประดิษฐ์ มอญขาม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ภูดิน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
5 นาง รพีพรรณ สุวรรณรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 20 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย ประสิทธ์   เสนาเสถียร ก านัน 5 หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
7 นาง ไกรษร บัวแสง ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
8 นาย สุรชัย ล้ีพล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
9 นาย สมยศ สาธุชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

10 นาย รุ่ง สืบแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
11 น.ส. นงลักษณ์ กรุษฉ่ า ผู้ใหญ่บ้าน 6 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
12 นาย รัตนากร งีสันเทียะ ก านัน 0 ลุ่มล าชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
13 นาย ส าลี มิสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 18 ลุ่มล าชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
14 นาย ยงยุทธ อินทวิสัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ครน สวี ชุมพร
15 นาย บุญธรรม  อ้อปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
16 นาย กสิวัฒน์   นันทะเสน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
17 นาย จรัล คุณยศย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ส าราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
18 นาย สุรพล สุกันธา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ส าราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
19 นาย กิตติ ชัยเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาพละ เมืองตรัง ตรัง
20 นาย วีระทรัพย์ คงดี ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
21 นาย จิรวัฒน์  วิทยาเรืองศรี ผู้ใหญ่บ้าน 13 ช่องแคบ พบพระ ตาก
22 นาย ก าหนด ซ่ือตรง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
23 นาย ทวน ศรีแสงทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม
24 นาย ชาญชัย อินทะรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 สามผง ศรีสงคราม นครพนม
25 นาย ประยูร ทองมาก ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
26 นาย ไพฑูรย์ เรืองอาจ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ล าเพียก กรบุรี นครราชสีมา
27 นาย มนตรี จริตงาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาโพธ์ิ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
28 นาย เชิงชาย มีขวด ผู้ใหญ่บ้าน 5 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
29 นาย มนตรี เฉลดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
30 นาย วัลลภ เรืองวิทยาวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
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31 นาย ธีรวัฒน์ กลีบผ้ึง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี
32 นาย ซาการียา มะแซสะอิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
33 นาย ชัยวัฒน์  ชาสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ริม ท่าวังผา น่าน
34 นาย อนันต์ พลพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ
35 นาย ภานุวัฒน์  อรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
36 นาย สากล  กะรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
37 นาย ส าเนา  แสนเดช ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์
38 นาย วรพงศ์ เจียรดอน ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
39 นาย สุรชัย เสียงใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 2 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย สุอัฐ   แก้ววงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
41 นาย อาหามะรอหิมิง มะเละ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
42 นาง ศิริพร  พงธ์อารี ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
43 นาย วิรัตน์  สุขสถาน ผู้ใหญ่บ้าน 3 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
44 นาย ประวิทย์ เกษรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านต  า เมืองพะเยา พะเยา
45 นาย บรรจง จังเม่ง ผู้ใหญ่บ้าน 6 นบปริง เมืองพังงา พังงา
46 นาย มานพ แซ่อุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 5 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง
47 นาย สมหมาย เชียงพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
48 นาย จบ สิงห์ค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
49 นาย สราวุธ  น้อยพ่วง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

50 นาง ชนิดา นะจันต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
51 นาย สมยศ  ศรีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 นาย นฤพนธ์ บุญศัพท์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่
53 นาง ราตรี แสนตรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
54 น.ส. รักชาติ ศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
55 นาย บุญหนา วงค์กระโซ่ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
56 นาย ประเสริฐ  ใสสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
57 นาย สมร โคตรสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 9 น้ าค าใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
58 นาย ราการียา สาและ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกะรอ รามัน ยะลา
59 น.ส. ปริชาติ  ผดุงกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
60 นาง ละออง  กิจมานะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
61 นาย วิจารณ์ จันทับ ผู้ใหญ่บ้าน 3 มะมุ กระบุรี ระนอง
62 นาย วิชา โพธ์ิแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตะพง เมืองระยอง ระยอง
63 นาย เสน่ห์  สระจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
64 นาง ทุเรียน ทาแป้ง ผู้ใหญ่บ้าน 6 หลุมข้าว โคกส าโรง ลพบุรี
65 นาย อิทธิพล  ต๊ะวัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านก่ิว แม่ทะ ล าปาง
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66 นาย วิจิตร วีระพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 เหมืองจ้ี เมืองล าพูน ล าพูน
67 นาย ธงชัย ตะฮวด ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาแขม เมืองเลย เลย
68 นาย วิทูรย์ กะติศิลา ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลีกล้ิง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
69 นาย บุญน า ศรีพลัง ผู้ใหญ่บ้าน 3 โจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
70 นาย ณัฐวุฒิ พรมลา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
71 นาย ชัยวุฒิ ศรีเพียชัย ผู้ใหญ่บ้าน 11 เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
72 น.ส. อัมพิรา เสน่หา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ร าแดง สิงหนคร สงขลา
73 นาย ฟิฐหาญ จังแดหวา ก านัน 0 เกตรี เมืองสตูล สตูล
74 นาง สายพิณ ทรัพย์สอน ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
75 นาย ธนะวัฒน์ นันทสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
76 น.ส. ณิชาภัทร อ้นทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางน้ าจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาย อภิชาติ ผลใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว
78 นาง ชนกนาถ สร้อยฟ้า ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี
79 นาย สมศักด์ิ ภู่เงิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย ทองสุข คู่ควร ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังพิณพาทย์ สวรรคโลก สุโขทัย
81 นาย เสถียรพงษ์ มาคงกุล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
82 นาย สุคนธรัตน์ ขุนปักษี ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
83 นาย กิติพร สุขผล ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84 นาย ภูดิศ  ชมช่ืนดี ก านัน 0 แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
85 นาย ทวีศิลป์  คงวัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 บุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
86 นาย บุญชัย ค าภูแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
87 นาย ค าแสน แสนค้อม ก านัน 0 โนนขม้ิน เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
88 น.ส. อัญชิสา ชุ่มย้ิม ผู้ใหญ่บ้าน 1 สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
89 นาย ธงชัย ปุยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาวัง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
90 นาย สมจิตร  บัวทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย เชิดชัย โอชารส ผู้ใหญ่บ้าน 8 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย บุญส่ง ขันปัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
93 นาย ประดู่ ทีคาสุก ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
94 นาย อนันต์ ทองเหลือ ผู้ใหญ่บ้าน 20 โดมประดิษฐ์ น้ ายืน อุบลราชธานี
95 นาย สมปอง สุวรรณเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนค้อ บุญฑริก อุบลราชธานี


