
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย สมาแอ เปาะลู ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี
2 นาย สุริยา  กล่ินหอม ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นาย ศักดา เขาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย นาคิน อุทร ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
5 นาย สม  สีผาย ผู้ใหญ่บ้าน 6 บัวใหญ่ น  าพอง ขอนแก่น
6 นาย จรูญ เนินริมหนอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปากน  าแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี
7 นาย อุดร แซ่อึ ง ก านัน 0 บางโรง คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา
8 นาย เทวินทร์ นันทชัยสิริกุล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
9 นาย สุจินต์ บวบทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท

10 นาย ชูเกียรติ อ้อชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
11 นาย วิรัตน์ แสงชู ผู้ใหญ่บ้าน 11 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
12 นาย สุพล   มณีวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เมืองพาน พาน เชียงราย
13 นาย ศรีทน แสงบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชมพู สารภี เชียงใหม่
14 นาย รัชภูมิ เทศนอก ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกาะสุกร ประเหลียน ตรัง
15 นาย บุญโน๊ต ภู่มณี ผู้ใหญ่บ้าน 5 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
16 นาย จรัญ  ทักษสกุลโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โมโกร อุ้มผาง ตาก
17 นาง อุ่นเรือน บางเส็ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
18 นาย พีรพัฒน์ บัวแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 12 สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
19 นาย จันทร์ไทย พัฒนาประสิทธิชัย ก านัน 0 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
20 นาย สมนึก จ่ากลาง ผู้ใหญ่บ้าน 16 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
21 นาย เลอศักด์ิ หลุ่นสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 19 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
22 นาย อภิชาติ กลับสติ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
23 นาย สัญญา ดอนอ่อนสา ผู้ใหญ่บ้าน 14 วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
24 นาย โผน ทับท่ัง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
25 นาย เดช ทองเครือ ผู้ใหญ่บ้าน 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
26 นาย สินชัย  สุภาวดีกุล ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
27 นาย ประถม สุยราช ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
28 นาง นุชนารถ  พันธ์ยุลา ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านยาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
29 นาย สุชาติ  คงเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
30 น.ส. สุดารัตน์ รอดเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 18 บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี
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31 นาย ชัยพร สวัสดิผล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
32 นาย สมศักด์ิ สีเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี
33 นาย อามะ ยูโซะ ก านัน 0 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
34 นาย ประสงค์  เทียมนรา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
35 นาย ศักด์ิทอง ขุนกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านถ  า ดอกค าใต้ พะเยา
36 นาย ศักด์ิชาย ตรึกตรอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 เหล กะปง พังงา
37 นาย สวาท สันหละ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
38 นาย เสมียน คัมภีร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
39 นาย ประเสริม  ป้ันปุก ผู้ใหญ่บ้าน 4 พันเสา บางระก า พิษณุโลก
40 นาย ชรินทร์   อยู่เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หาดเจ้าส าราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
41 จ.ส.อ. ภาคภูมิ ท่อไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
42 นาย ภูเบศ แก้วพรม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
43 นาย มานิตย์ พลประถม ก านัน 0 หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44 นาย ศุภวิชญ์ ใจตรง ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร
45 นาย ทศพล วาสนาวนา ผู้ใหญ่บ้าน 6 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
46 นาย ประสิทธ์ิ  อินอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพธ์ิไทร ป่าติ ว ยโสธร
47 นาย สาบีดี เปาะกะตี ผู้ใหญ่บ้าน 7 เนินงาม รามัน ยะลา
48 น.ส. นฤมล  อ่อนเฉวียง ผู้ใหญ่บ้าน 13 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
49 นาย วัฒนะ บุญสุข ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทับมา เมืองระยอง ระยอง
50 นาย พร้อม ค าจา ผู้ใหญ่บ้าน 5 อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี
51 ว่าท่ี ร.ต. อัฏฐวัฒน์ เดชนาน  าเช่ียว ผู้ใหญ่บ้าน 5 สายห้วยแก้ว บ้านหม่ี ลพบุรี
52 นาย อนุชา กาวิธัง ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่สัน ห้างฉัตร ล าปาง
53 นาย มานัส ไชยห้วย ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน
54 นาย สมยงค์ วีระปิด ผู้ใหญ่บ้าน 1 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
55 นาย กรินทร์ทอง เวียงค า ก านัน 0 บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
56 นาย นิเวศ ชาภูค า ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาตาล เต่างอย สกลนคร
57 นาย สามารถ ไชยวิรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองเปียะ จะนะ สงขลา
58 นาย อภิชาติ พลาอาด ก านัน 0 ควนโดน ควนโดน สตูล
59 น.ส. สุกัญญา ภู่ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางน  าผึ ง พระประแดง สมุทรปราการ
60 นาย ญาวัชร์ วรรณสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 1 เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
61 นาง มณฑา ทองบางเกาะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
62 นาย สมบัติ นามพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว
63 นาง อัศนัย ผาสุโอด ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี
64 นาง อัจฉรา พรหมสโร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
65 นาย ชัยรัตน์ กล่ินอ าพร ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
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66 นาย อนุพงษ์ แดงแตง ผู้ใหญ่บ้าน 11 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
67 นาง นิสากร แสงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
68 นาย ปราโมทย์  เพ่ิมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 กาบเชิ กาบเชิง สุรินทร์
69 นาย ส าเริง เลพล ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
70 นาย ญณัช โพธ์วงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
71 นาย ส าเริง แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
72 นาย กิติภูมิ มีชัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนเมย เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
73 นาย นิยม  เมสุ ผู้ใหญ่บ้าน 7 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
74 นาง ธัญพิมล ออนแสน ผู้ใหญ่บ้าน 1 น  าไคร้ น  าปาด อุตรดิตถ์
75 นาย ประพนธ์ วรรณทวี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
76 นาย เตียม ทานาฤทัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี


