
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย ปิยวัฒน์ บัวขาว ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี
2 นาย ป่ิน บูชา ผู้ใหญ่บ้าน 5 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
3 นาย ส ารอง พลเย่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 6 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
4 นาย สุทัศน์ อินทร์เรืองศรี ผู้ใหญ่บ้าน 11 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
5 นาย พรมพร โกทาเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย อ ามร โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ค าแมด ซ าสูง ขอนแก่น
7 นาง สมเกียรต์ิ ชมช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านโคก โคกโพธ์ไชย ขอนแก่น
8 นาย  กฤษณะ วงศ์ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สะตอน สอยดาว จันทบุรี
9 นาย ชัยยา เช็มท า ผู้ใหญ่บ้าน 13 ดอนเกาะกา บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

10 นาย สุวัฒน์ สิริมณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
11 นาย ประมวล คล้ายทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
12 นาย สุเทพ สุดม่ังมี ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
13 นาย วีระศักด์ิ คุณสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
14 นาย สุทธิพงษ์ อินทนา ผู้ใหญ่บ้าน 1 คุริง ท่าแซะ ชุมพร
15 นาย รัฐศาสตร์  สมฟอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
16 นาย วราวุธ   เปล่ียววิญญา ผู้ใหญ่บ้าน 6 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
17 นาย มานพ บุญศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
18 น.ส. นิตยา วิริยา ผู้ใหญ่บ้าน 12 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
19 นาง ฉลวย ประมวลศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
20 นาย ส าราญ ชาวนา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าโสม เขาสมิง ตราด
21 น.ส. ลัดดา  เต๋ทา ผู้ใหญ่บ้าน 15 ตากออก บ้านตาก ตาก
22 นาย ค านูน คุ้มวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพธ์ิแทน องครักษ์ นครนายก
23 น.ส. กรชนก มีป้อม ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางกระทึก สามพราน นครปฐม
24 นาย วัฒนา มามุกดา ก านัน 0 นาขม้ิน โพนสวรรค์ นครพนม
25 นาย ปรีชา ศรีน้อย ก านัน 0 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
26 นาย ไกรสรทอง สุราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สีดา สีดา นครราชสีมา
27 นาย ชยุต โพธ์ินอก ผู้ใหญ่บ้าน 2 ช่อระกา บ้านเหล่ียม นครราชสีมา
28 นาย เสมอภาค วงค์สวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
29 นาย วีระทรัพย์ ชิณวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
30 นาย วันชัย  บุญฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
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31 นาย สายชล เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
32 นาย สมพงษ์ นนทะไชย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
33 นาย สะรอนี สะอุ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
34 นาง วราภรณ์  คนเท่ียง ผู้ใหญ่บ้าน 17 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
35 นาย ธนิต สังกะสี ผู้ใหญ่บ้าน 11 โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
36 น.ส. พอน  เสียงวังเวง ผู้ใหญ่บ้าน 12 ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
37 นาย สุพรม  หงษ์สระแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
38 นาย วิชัย  เห็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
39 นาย สุรศักด์ิ มะหะหมัด ผู้ใหญ่บ้าน 3 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
40 นาย นิคม รัตคีรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย กฤษกร  ปราบภัย ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
42 นาย มาหามะมะลี สะแมดัม ก านัน 0 ป่าบอน โคกโพธ์ิ ปัตตานี
43 นาง อมรา  กล่ินเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
44 น.ส. อณัญลักษณ์  ภาคีจักร ผู้ใหญ่บ้าน 12 บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
45 นาย พงศกร แก้วนันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 สบบง ภูซาง พะเยา
46 นาย วิชัตร์ มงคลบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทับปุด ทับปุด พังงา
47 นาย คร้ืน น่ิมมณี ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
48 นาย สุวัฒน์ วงษ์จันทนา ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร
49 นาย ธนพัต แป้นน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
50 นาย สมเจต ค าขาวเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองศาลา ชะอ า เพชรบุรี
51 น.ส. กัญจน์ณัฏฐ์  ภารฤทธ์ิ ก านัน 0 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
52 นาง แต๋ว  ลุณวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
53 นาย อ าพร ปัญญาไว ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านปิน ลอง แพร่
54 นาย นพดล พันธ์เทศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
55 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ไชยธิสาร ผู้ใหญ่บ้าน 15 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
56 นาย ณฐภัทร สุทธิมาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
57 นาย ถนอม กอบจิตสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 9 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58 นาง ยุพา ผ่องแผ้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร
59 นาย รอฮิง มามะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
60 นาย มานิต  ศิริมี ผู้ใหญ่บ้าน 7 สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
61 นาย ทองสินธ์ุ วงษ์ละคร ผู้ใหญ่บ้าน 3 สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
62 นาย เสวต เกตุวารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง
63 นาย ศักด์ิชัย ทองอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ขุนพิทักษ์ ด าเนินสะดวก ราชบุรี
64 นาย ณรงค์ มีเคลือบ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โครเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
65 นาย ช านาญ  เมืองใจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาครัว แม่ทะ ล าปาง
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66 นาย อินสม ปละอุต ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน
67 นาย จันทรักษ์ อาจสมบาล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ลาดค่าง ภูเรือ เลย
68 นาย วิโรจน์ ไชยภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
69 นาย ส ารอง สุรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
70 นาย วีระบุตร ปัจจัยโค ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
71 นาย แสง นาไชยเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 17 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
72 นาย อดูล หลีหมาด ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
73 น.ส. ชมัยพร จงจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
74 นาง วิไลวรรณ จันทร์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
75 นาย วิเชียร คงมีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 8 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาย ไชยนิตย์ เอ่ียมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาย โยธิน ไกยสวน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว
78 นาย พิรมณ์ ตุ่มแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองกบ หนองแซง สระบุรี
79 นาง จูมลี ชัยพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย ส าราญ เอ่ียมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
81 นาย ศุภโชค ส าราญพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย สุรเชษฐ์ ทองพัฒน์ ก านัน 15 ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
83 นาย เกรี ขวดทอง ผู้ใหญ่บ้าน 0 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
84 ว่าท่ี ร.ต. วันทา  ใจกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 5 บะ ท่าตูม สุรินทร์
85 นาย สุมิตร  สร้อยใจ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
86 นาง ดวงพร ทองประเทือง ก านัน 0 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
87 นาย ณรงค์ พลชา ผู้ใหญ่บ้าน 7 กุดแห่ นากลาง หนองบัวล าภู
88 นาย กานตพงศ์ นาคพนม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
89 นาย ไสว หวังผล ผู้ใหญ่บ้าน 6 แมด ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
90 นาย ป่อง  สุวรรณวาปี ผู้ใหญ่บ้าน 4 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย สนุก  วงษาบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย ไกร ทับรอด ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ่อทอง ทองแสนชัย อุตรดิตถ์
93 นาย ธานี อาจหิรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยรอบ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
94 นาย สมบูรณ์ แสงกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
95 นาย ชัยเจริญ ภัควันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท าไห เข่ืองใน อุบลราชธานี


