
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย ฐานิส เอ่งฉ้วน ก านัน 0 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี
2 นาย สุพจน์ สุจริต ผู้ใหญ่บ้าน 4 พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี
3 นาง ฤทัย อัยวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ
4 นาง กนกนาถ โพธ์ิสัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ
5 นาย ต้อม มณีเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าไม้ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
6 นาย ภูมินทร์  คุณปรึกษา ผู้ใหญ่บ้าน 5 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
7 นาย สุภาพ นามลิวัน ก านัน 0 วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น
8 นาย สมศักด์ิ ควรสถาน ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
9 นาย สมาน ชัยเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 2 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

10 นาย สุรินทร์ มาโค ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี
11 นาย ชัยวัฒน์ ไพรหนู ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
12 นาย สุเมฆ รวงงาม ผู้ใหญ่บ้าน 15 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
13 นาย ไพรวัน ทองลุน ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
14 นาย มานิต พลนิล ผู้ใหญ่บ้าน 2 สะพลี ปะทิว ชุมพร
15 นาย ประเสริฐ   ป่วนป่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
16 นาง นางรุ่งทิวา      มหาวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
17 นาย บุญศรี อินทร์ไชย ผู้ใหญ่บ้าน 5 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
18 นาย เฉลิมศักด์ิ อภิสาร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ย้ังเมิน สะเมิง เชียงใหม่
19 นาย ปรีชา นิคะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
20 นาย ชัยยันต์ เรืองขจิต ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด
21 นาย สุชาติ  แก้วสีนวล ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังประจบ เมืองตาก ตาก
22 นาย วินัย รอดประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านนา บ้านนา นครนายก
23 นาย สุรินทร์ สังเสวก ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม
24 นาย วิทวัส สินเธาว์ ก านัน 0 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม
25 นาย สุรศักด์ิ สียางนอก ก านัน 0 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
26 นาง บังอร สามขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 10 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
27 นาย แถว แก่นจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 15 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
28 นาย รุสดี ยีหมาด ผู้ใหญ่บ้าน 15 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
29 นาย ธนกฤติ ปุรินสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพธ์ิทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
30 นาย ไชยันต์ พรมบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
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31 นาย ถนัด บัวกล่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังน้ าลัด ไพศาลี นครสวรรค์
32 นาย ชิต ทองอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
33 นาย ชัยโรจน์ ตามาดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส
34 นาย เพชร  แก้วใส ผู้ใหญ่บ้าน 3 น้ าพาง แม่จริม น่าน
35 นาย แสวง สุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
36 นาง อุไร  เติมสุข ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
37 น.ส. จันทร์เพ็ญ  งามประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
38 นาย ทวีศักด์ิ  หาญเสมอ ผู้ใหญ่บ้าน 16 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
39 นาย ไกรสร สายสินธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี
40 นาย สวัสด์ิ ต้ังสุขสันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย โกเมต เอ้ือการณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
42 น.ส. มาเรียม กูทา ก านัน 0 กระโด ยะรัง ปัตตานี
43 นาย สุรินทร์  ทรัพย์มูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
44 นาย ภานุพงษ์  ดนตรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
45 นาย เกรียงศักด์ิ  ขันเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
46 นาย สุคนธ์ รัญจวนจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางวัน คุระบุรี พังงา
47 นาย สาธร เนียมหะ ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
48 น.ส. วรุณยุพา จ่ันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
49 นาย นคร ชาวเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
50 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ เอ่ียมส าองค์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
51 นาย ชลี  ถูกขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
52 นาย สงกรานต์  ภาประเวช ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
53 นาย เกษม ยะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สรอย วังช้ิน แพร่
54 นาย จิระเดช ศรส าเร็จ ผู้ใหญ่บ้าน 18 เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
55 นาย แปลก ปักษา ผู้ใหญ่บ้าน 6 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
56 นาย มานัส ทวีโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
57 นาย พงษ์ศักด์ิ พรเมธีกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58 นาย จิตติภูมิ จินนะค า ก านัน 0 ห้วงแซง เลิงนกทา ยโสธร
59 นาย ดีรือมัน สุหลง ผู้ใหญ่บ้าน 12 ตล่ิงชัน บันสังสตา ยะลา
60 นาง นุจิรา  แสงเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
61 น.ส. ทยาพร  โฮมแพน ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพธ์ิศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
62 นาย สุชาติ อ่ าเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง
63 น.ส. พรทิพา ทองขาว ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
64 นาย ทองพูล ถาวรวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี
65 นาย สุนทร   แจ่มสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าผา เกาะคา ล าปาง
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66 น.ส. ยุบล ชิวแดง ผู้ใหญ่บ้าน 13 ป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน
67 นาย สมรัก ฉลองชน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยพิชัย ปากชม เลย
68 นาย ปรีชา หอมเสน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ต าแย พยุห์ ศรีสะเกษ
69 นาย ฤทธ์ิธี พ่อค้า ผู้ใหญ่บ้าน 7 พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
70 นาย ด ารงค์ เพ่ือนใจมี ผู้ใหญ่บ้าน 8 โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร
71 นาย สมพงค์ แง่มสุราช ผู้ใหญ่บ้าน 4 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร
72 นาย ดวง บุญสุด ผู้ใหญ่บ้าน 1 กระแสสินธ์ุ กระแสสินธ์ุ สงขลา
73 นาย สมพงษ์ ล่ิมศรีพุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แป-ระ ท่าแพ สตูล
74 นาย ด ารงณ์ มาตสมัคร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
75 นาย สิทธิพล กล่ินประสม ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม
76 นาย จิโรจน์ ทองเต็ม ก านัน 6 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
77 นาง ทวีทรัพย์ ยินดี ผู้ใหญ่บ้าน 14 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว
78 นาง ปราณี สุขเขต ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาดิน หนองแซง สระบุรี
79 นาง ทองใบ แตงงาม ผู้ใหญ่บ้าน 9 พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย ปรีชา พรมมา ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
81 นาย ศราวุฒิ มาลัย ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย สุรพงค์ สุทธิเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 16 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
83 นายล จ านง พลฤทธิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84 นาย สุภาพ  สอนพินิจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
85 นาย สุริยันต์ อนันตสุข ผู้ใหญ่บ้าน 3 ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
86 นาย พิทักษ์ ปุ่นปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
87 นาย ศักด์ิศิริ เดชจ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 นาย ณัฐพงษ์ ฤทธ์ิเอนก ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง
89 นาย สมบัติ ศรีภิลา ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจเจริญ
90 นาย วีระชัย  สินทร ก านัน 0 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย น้อย  บุญจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย ทวีศักด์ิ น้อยสา ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
93 นาย อดุลย์ ภูกาม ผู้ใหญ่บ้าน 7 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
94 นาย สมศักด์ิ แก้วหานาม ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
95 นาย ทรงสมัย สุดตา ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี


