
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย สุชาติ สงวนสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาทอง เมืองกระบ่ี กระบ่ี
2 น.ส. เครือวัลย์ โลหะศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 8 รางสาล่ี ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นาง ล าไย ขาวกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 1 แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย ใหม่ จิตตรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
5 นาย เพ็ชรไทย จันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร
6 นาย พิจิตร  พลค้อ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
7 นาย เกรียงศักด์ิ  นามมุงคุณ  ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น
8 นาย แดนชัย ทองนพคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เกาะขวาง เมือง จันทบุรี
9 นาย ธง ทะรารัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

10 นาย สมพงษ์ ผาสุข ผู้ใหญ่บ้าน 5 พานทอง พานทอง ชลบุรี
11 นาง สมคิด ขุนเพ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
12 นาง ศรีไพร รอนยุทธ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
13 นาย ด ารง วงค์ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
14 นาย พรศักด์ิ มากศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
15 นาย สมชาย ภาคภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
16 นาย ชลอ  สายเครือแปง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ศรีโพธ์ิเงิน ป่าแดด เชียงราย
17 นาย เชวง พวกอินแสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม่
18 นาย พิศิษฐ์พงษ์ แสงปิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม่
19 นาย ทัศษณะ คงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
20 นาย บุญโชติ สมาธิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด
21 นาย ทิวา  ปัณฑา ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
22 นาย สมชาย ดานี ผู้ใหญ่บ้าน 13 ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
23 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ทองมูล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยหมอนทอง ก าแพงแสน นครปฐม
24 นาย สายยนต์ พิมดี ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
25 น.ส. ไพจิตร ไปไหน ผู้ใหญ่บ้าน 13 โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
26 นาย ประสิทธ์ิ  กุดหินนอก ผู้ใหญ่บ้าน 18 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
27 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ รัตธิจันทา ผู้ใหญ่บ้าน 11 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา
28 นาย สิทธิพล ก าลังมาก ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช
29 นาย เกรียงศักด์ิ  สุกใส ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
30 นาย จ าลอง บุญชิต ผู้ใหญ่บ้าน 14 ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
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31 นาง นงลักษณ์ สิงห์สังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
32 นาย วัชรพงษ์ แป้มเอม ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
33 นาย บือราเฮง มามุ ผู้ใหญ่บ้าน 2 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
34 น.ส. มัลลิกา  พรมอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 13 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
35 นาย สุพรรณ เขาไตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
36 นาย พรชัย  เลาะไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
37 นาย สุมิตร  ถาดไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
38 นาย วันชัย  นิลพยัคฆ์ ก านัน 0 โคกกลาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
39 นาง แพรว ย้ิมนุช ผู้ใหญ่บ้าน 16 บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี
40 นาย ประจวบ ยอดเฉล้ม ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย สิทธิชัย กล่ินพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
42 นาย อิสมาแอ คาเว็ง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
43 นาย เสถียร  ด้วงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปากจ่ัน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
44 นาย ประทีป  จันทร์กล่ินหอม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากจ่ัน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
45 นาย สุรินทร์ ใจหนัก ผู้ใหญ่บ้าน 1 เวียง เชียงค า พะเยา
46 นาย จักรพงษ์ วาหะรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางเตย เมืองพังงา พังงา
47 นาย พงศักด์ิ อินทรเหมือน ผู้ใหญ่บ้าน 13 ชุมพล ศรีนครานทร์ พัทลุง
48 นาย สุพรรณ เท่ียงอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 9 เนินปอ สามง่าม พิจิตร
49 นาย โสภณ บัวประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 15 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
50 นาย ชะโอด   กองสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
51 นาง พยงค์  ค าม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
52 นาย อรนงค์  ท่าเสาร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บุ่งน้ าเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
53 นาย ชัยชาญ ค าปินตา ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่จ๊วะ เด่นชัย แพร่
54 นาง สมัย ภูเขต ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
55 นาง ชุลีรัตน์ ปัจจะยัง ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
56 นาย สมเพียร เปรยรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
57 นาย สุรชัย เกษมเกศเกยูร ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58 นาย ประดิษฐ ใจธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุดกุง ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
59 นาย อิสมาแอ มะเต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา
60 นาย วิจัย ธรรมะรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
61 นาย ชาญยุทธ ท่ีส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
62 นาย กฤษฎา บุตรสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แกลง เมืองระยอง ระยอง
63 นาย อนุชิต ยงวัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้าน 10 เจดีหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
64 นาย รุ่งโรจน์ ศรีดี ผู้ใหญ่บ้าน 14 บางล่ี ท่าวุ้ง ลพบุรี
65 นาย วินิจ     จันหมุด ผู้ใหญ่บ้าน 2 นายาง สบปราบ ล าปาง
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66 นาย พงษ์ศักด์ิ ก่อเก้ือตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาทราย ล้ี ล าพูน
67 นาง กัญจน์พาณิภัค กุดเปล่ง ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาหอ ด่านซ้าย เลย
68 นาย กฤษฎา โมลา ผู้ใหญ่บ้าน 12 เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
69 นาย สมัย แม่นทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
70 นาย ประจวบ จันลาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
71 นาย สวัสด์ิ วงษาเนาว์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
72 นาย สอหมะ ดินอะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา
73 นาย อับดลวาหาบ หลีเส็น ก านัน 0 ควนโดน ควนโดน สตูล
74 นาย จ าลอง พุ่มพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 นาย ธวัช จันทร์ปุก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
76 นาย รัตนอุบล วงษ์วรรณรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 อ าแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
77 นาง อ าไพ แสนกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว
78 นาง รุจิรา สงวนทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไก่เส่า หนองแซง สระบุรี
79 นาย สมบุญ สอนโต ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย บุญสม เต่าเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านไร่ ศรีส าโรง สุโขทัย
81 นาย สมชาย พุทธจรรยา ผู้ใหญ่บ้าน 7 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย ศรายุทธ์ิ ขุนพัฒนากุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ควรศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
83 นาย สุพย์ปัญญา นิลประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84 นาย สุธี    วังสันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์
85 นาง มนตรี  ทองเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
86 สิบเอก ยุทธนา ม่วนป่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
87 นาย คม ภูก่ิงนา ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
88 นาย นที เรือนงาม ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางระก า โพธ์ิทอง อ่างทอง
89 นาย พรชัย มณีพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปลาค้าว เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
90 นาย อธิพงษ์  ศรีวงษ์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาย สุวิทย์  พิมพ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาง พัชรีพร ค าวังจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
93 นาย วสันต์ สุคนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี
94 นาย ค าผง มลสิน ผู้ใหญ่บ้าน 10 โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
95 นาย บัวถิน ลือนาม ผู้ใหญ่บ้าน 14 ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี


