
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย สมยศ ฉ่ินฉ้ิว ผู้ใหญ่บ้าน 8 พรุเตียว เขาพนม กระบ่ี
2 นาย ชิษณุ จงเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี
3 นาย สมควร ก้อนบุญไสย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
4 นาย ประสงค์ แกมนิรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
5 นาย อุดม สายเสนี ก านัน 0 หนองคล้า ไทรงาม ก าแพงเพชร
6 นาย ทวีศักด์ิ  อูบแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 เก่าง้ิว พล ขอนแก่น
7 นาย วุฒิศักด์ิ  ทองจีน  ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น
8 นาย ประสาน ประชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ่อ ขลุง จันทบุรี
9 นาย ชวลิต ตันหนึง ก านัน 0 หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

10 นาย ประดิษฐ์ พิมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองต าหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี
11 นาย จ ารอง คงกะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
12 นาย ชวัลวิทย์ บ ารุงเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 18 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
13 นาย จรูญ ชัยอาวุธ ผู้ใหญ่บ้าน 10 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
14 น.ส. จริยา หงศ์พิริยะกุล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ละแม ละแม ชุมพร
15 นาย เกชา   ยาวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
16 นาย ดวงจันทร์  ล าภู ผู้ใหญ่บ้าน 1 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
17 นาย วุฒิพงษ์ พิทักษ์กุลชล ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
18 นาย เจิดศักด์ิ เป๊กศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
19 น.ส. วลัยพร บุญญา ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ่อหิน สิเกา ตรัง
20 นาย เชษฐา ลาภพูล ก านัน 0 ประณีต เขาสมิง ตราด
21 นาย ปัญญา  ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
22 นาย นิยม จันดีเรียน ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
23 นาง ปัทมาวดี เกิดดวงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
24 น.ส. จารุวรรณ อุตานนท์ ก านัน 0 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
25 นาย สมใจ เย่ียงอย่าง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
26 นาย อารุณ นาคา ผู้ใหญ่บ้าน 9 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
27 นาย ประสิทธ์ิ  มนัสศิลา ผู้ใหญ่บ้าน 17 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
28 นาย เจษฎา จันทร์ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
29 นาย สมเกียรต์ิ สมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
30 นาง วาสนา อ่อนฝึก ผู้ใหญ่บ้าน 3 สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์
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31 นาย สมนึก สมานเขตกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์
32 นาย ปรีชา เอมเสม ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
33 นาย กามารูดิง กะนิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
34 น.ส. บุษบา ขันทะสีมา ผู้ใหญ่บ้าน 8 พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
35 นาย สมพงษ์ จิตนาน ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ
36 นาง ส าราญ  บุญตา ผู้ใหญ่บ้าน 13 ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
37 นาย คมกริช  ตุ่มหนแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
38 นาย ทองสุข  นาราช ผู้ใหญ่บ้าน 15 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
39 นาย สมคิด สมประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
40 นาย ธนกฤต แกมไทย ผู้ใหญ่บ้าน 9 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย ยุทธนา ป่ินกุล ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
42 นาย รออาแซ สามะ ผู้ใหญ่บ้าน 11 โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี
43 นาย ประกิจ  จิตรีทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
44 นาย นุโลม  ศาสตร์สาระ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
45 นาย นิวากร เจนอาชากิจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ผาช้างน้อย ปง พะเยา
46 นาย ปัญญา คงมะลวน ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่นางขาว คุระบุรี พังงา
47 นาย ดิเรก เกษม ผู้ใหญ่บ้าน 11 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
48 นาง บัญญัติ ขุนทองพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
49 นาย สัมพันธ์ โตก าแพง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก
50 นาย สรศักด์ิ มีโหมด ผู้ใหญ่บ้าน 3 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี
51 นาย นิติกร เกษทองมา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
52 นาง อัมพร  จันทร์ทา ผู้ใหญ่บ้าน 10 น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
53 นาย ธวัชชัย สมสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ยม เมืองแพร่ แพร่
54 น.ส. ศิริบังอร นนทภา ผู้ใหญ่บ้าน 19 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
55 นาย ทวีพร คลังแสง ผู้ใหญ่บ้าน 23 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
56 นาย ธีระชัย เสนาะเสียง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร
57 นาย เสรี พิรุฬห์กันทร ผู้ใหญ่บ้าน 4 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58 นาย สุพรรณ เช้ือชา ผู้ใหญ่บ้าน 4 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
59 นาย วีระ บุญสนอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังพญา รามัน ยะลา
60 นาย สมชาย  กุลวงษ์ ก านัน 0 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
61 นาย สาลี  มาสระคู ผู้ใหญ่บ้าน 13 ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
62 นาย พิษณุ ซุ่นหลี ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง
63 นาย ณัชกิตภัทร ผลข า ผู้ใหญ่บ้าน 5 ข าแระ โพธาราม ราชบุรี
64 นาย ส าเริง บรรทัพ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หัวล า ท่าหลวง ลพบุรี
65 นาย กอบลาภ บุญมา ผู้ใหญ่บ้าน 6 สบปราบ สบปราบ ล าปาง
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66 นาย ธีรวัฒน์ หมู่หนอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน
67 นาย บัวผัน สุพรหมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาพึง นาแห้ว เลย
68 นาย บุญธรรม ศรีดาชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
69 นาย สง่า มักกะสัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
70 นาย เสริมวิทย์ พระหันธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร
71 นาย สันติภาพ ชัยศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 1 มาย บ้านม่วง สกลนคร
72 นาย พงศกร แก้วยะรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา
73 นาย มงคล ส ามะเน๊ียะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
74 นาย นกเขา ท้วมกลัด ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 นาง นันทา รอดสะใภ้ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
76 นาย นิสันต์ิ ศรีวรารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาง พรทิพย์ เช้ือรอด ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
78 นาย นพรัตน์ สุวรรณพัฒน์ ก านัน 0 ม่วงหวาน หนองแซง สระบุรี
79 นาย มานะ นารถโสภา ก านัน 0 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
80 นาง มยุเรศ อุ้มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
81 น.ส. พัชรี นิมิตศักด์ิศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 14 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย จิตรกรณ์ พุทธิศาวงศ์ ก านัน 3 อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
83 นาย จารุวัฒน์ ทองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84 นาย แสงชัย  ส ารวย ผู้ใหญ่บ้าน 6 สังขะ สังขะ สุรินทร์
85 นาย ล าไย  สมย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 13 สังขะ สังขะ สุรินทร์
86 นาย รัชชานนท์ อ่ามัจฉา ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านม่วง สังคม หนองคาย
87 นาย ปัญญา ตุ่นเฮ้า ผู้ใหญ่บ้าน 6 หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 นาง จีรนันท์ ภู่สุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
89 นาย วัชรพงศ์ บุญอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจเจริญ
90 นาย จตุพจน์ โพนเพ็ก ผู้ใหญ่บ้าน 3 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย โชคชัย  วิไลแถง ผู้ใหญ่บ้าน 8 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย ศักด์ิชัย มูลค า ผู้ใหญ่บ้าน 9 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
93 นาย วีระ สุขสถาน ผู้ใหญ่บ้าน 1 เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี
94 นาย ประสิทธ์ิ  นามพิมพ์ ก านัน 0 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
95 นาย ทองค า เชิดไชย ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี


