
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ดิเรก วงสอาด ก านัน 0 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบ่ี
2 นาย ชาตรี ฟักเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน 1 เกาะส าโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 นาย เกียรติก้อง มละสาร ผู้ใหญ่บ้าน 14 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
4 นาย สุวรรณ ศรแพงมล ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
5 นาง บุญเย่ียม รัดทะนี ผู้ใหญ่บ้าน 10 คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย อุทิศ สกุลพงษ์ ก านัน 0 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
7 นาย ไชยา  ไชยจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 11 ขนวน หนองนาค า ขอนแก่น
8 นาย สมบัติ ศรีอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ่อ ขลุง จันทบุรี
9 นาย เรวัต พูลสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา

10 นาย ประวิทย์ เน่ืองจ านงค์ ก านัน 0 หนองซ  าซาก บ้านบึง ชลบุรี
11 นาง ขวัญมนัส จันทมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 15 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
12 นาง นงนุช สนิทโกสัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ
13 นาง เทวิน มาตกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 3 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
14 นาย สมพร ป้ันทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
15 นาย กิตติคุณ   ยาใจ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
16 นาย ฤทธิศักด์ิ  กองจา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
17 นาย สมพงษ์ พรหมวิชัย ก านัน 0 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
18 นาย บุญเรือง ไชยแก้วเม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
19 นาย ขจรศักด์ิ สุวรรณวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 กันตังใต้ กันตัง ตรัง
20 นาย สมหมาย นิลฉวี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ประณีต เขาสมิง ตราด
21 นาย บุญจวน สอดหลวง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ขะเนจื อ แม่ระมาด ตาก
22 น.ส. ภัทรภร แสงสิริกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 พิกุลออก บ้านนา นครนายก
23 นาย ธีระ จินเลี ยง ผู้ใหญ่บ้าน 1 สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
24 นาย ชัยรัตน์ ไชยปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 10 เรณู เรณูนคร นครพนม
25 นาย กอบชัย บูรณะปิยะสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
26 นาย ถาวร ฝ่ายกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 6 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
27 นาย โกวิท ธรรมขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
28 นาย ศิลปชัย จิตรธราปฐมาพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
29 นาย สมบูรณ์ วงษ์ละมัย ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์
30 นาย ชนะ ทัศนียรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
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31 นาย พงษ์ศักด์ิ สุตร่ง ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
32 นาย มะซอเร มาสอ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
33 นาย นิมิต ชราชิต ผู้ใหญ่บ้าน 8 เจดีย์ชัย ปัว น่าน
34 นาย วิชัย  สมภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
35 นาย เสน่ห์  ขลังกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 7 ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์
36 นาย ส ารวย  วิงประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
37 นาย รวน  คงประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์
38 นาย ไพรัตน์ วิบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
39 นาย ไพบูลย์  ดั นไทย ก านัน 0 หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย สายชล จันทร์ตรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
41 นาย อนุชา ชุมนวล ผู้ใหญ่บ้าน 1 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
42 นาง นุกูล  ศรีศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
43 นาง เอมอร  ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
44 นาย สมชาย เรือนค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา
45 นาย รัตนะ จันทร์ค า ผู้ใหญ่บ้าน 8 นบปริง เมืองพังงา พังงา
46 นาย กิตติศักด์ิ สังแทน ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองทรายขาว กงหลา พัทลุง
47 นาย พงษ์ศักด์ิ ตาตุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 18 ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
48 นาย วิมลศักด์ิ ค าโคตรสุน ผู้ใหญ่บ้าน 15 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
49 นาย ณัฐพล  แจ่มจ ารัส ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
50 นาย อนันต์ จันทร์ขาว ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
51 นาย พิษณุนาท  แสนลี ผู้ใหญ่บ้าน 3 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 นาย ปรีชา สมจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านปิน ลอง แพร่
53 นาย ทวี วงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 11 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
54 นาย พงษ์สุวรรณ ทับทิมไสย ผู้ใหญ่บ้าน 13 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
55 นาย ภูมี วงค์กระโซ่ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
56 นาย พรศักด์ิ ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 12 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
57 นาย วีระ พันธ์โกศล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
58 นาย มะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ผู้ใหญ่บ้าน 2 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
59 นาย ไพบูลย์  นารีไผ่ ก านัน 0 หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
60 นาย อ านาจ  บัวสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
61 นาย ศุภชัย ไขวารี ผู้ใหญ่บ้าน 2 มะมุ กระบุรี ระนอง
62 นาย สุพัฒน์ สาระวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 แกลง เมืองระยอง ระยอง
63 นาย วีระเดช เนียมรักษา ก านัน 0 สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี
64 นาง หนูเล็ก งามประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
65 นาย ชวลิต  นันตา ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังเงิน แม่ทะ ล าปาง
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66 นาย จักรค า โง่ยเตจา ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่แรง ป่าซาง ล าพูน
67 นาย ขยาย อุทธบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองคัน ภูหลวง เลย
68 นาง อรพิน เงินดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 สุขสวัสด์ิ ไพรบึง ศรีสะเกษ
69 นาง วิรญากรณ์ สุนันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 สุขสวัสด์ิ ไพรบึง ศรีสะเกษ
70 นาง วาสนา บุญสน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
71 น.ส. ภัทรภรณ์ ลายทอง ผู้ใหญ่บ้าน 18 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
72 นาย เสี ยม หอมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 พะตง หาดใหญ่ สงขลา
73 นาย ลีฉา ส าเร ผู้ใหญ่บ้าน 2 น  าผุด ละงู สตูล
74 นาย ไพฑูรย์ แจ่มจ ารัส ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
75 นาย สน่ัน เสือรัก ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
76 นาย พิทักษ์ เทียมทัพ ผู้ใหญ่บ้าน 11 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาง สายหยุด อินทร์ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว
78 น.ส. สุวรรณา หิตปราณีต ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองแซง หนองแซง สระบุรี
79 นาง บุญน้อง ยิ มอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หัวป่า พรหมบุรี สิงห์บุรี
80 นาย นงค์ บัวผัด ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
81 นาย สมเดช แตงวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
82 นาย สมศักด์ิ พรหมช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
83 นาย สมภาส สุทธิเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งเต่าใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84 นาย ประโมทย์  จันทร์หอม ก านัน 0 โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
85 นาย พนมไพร  ฉายแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
86 นาย สนิท วัตทับ ก านัน 0 คอกช้าง สระใคร หนองคาย
87 นาย จันที ชัยหงษา ผู้ใหญ่บ้าน 7 โนนทัน เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
88 นาย วัลลภ พุ่มร่มไทรย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่างิ ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
89 นาย เลียง กุติกาล ผู้ใหญ่บ้าน 9 ไก่ค า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
90 นาย บุญเรือง เชื อศรีมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน 12 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาย ประภาท  ผ่องแผ้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาย วันชัย จีนหน่อ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
93 นาง วรรณา แซ่อุง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
94 นาย บุญเทียม สายสี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยข่า บุญฑริก อุบลราชธานี
95 นาย ศรีใส ประเชิญสุข ผู้ใหญ่บ้าน 16 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี


