
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย พรชัย หนูชัยแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดินแดง ล าทับ กระบ่ี
2 นาย ชวลิต สัมมาทิตฐิ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
3 นาย ทองแดง ภักดีจุ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
4 นาย อุทัย อาจดวงดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
5 นาย เมือง สุขกากิจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย เภา  จ าศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
7 นาย อาทิตย์  เจ๊กสี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8 นาย สันทัด ค าเหลือ ผู้ใหญ่บ้าน 5 พลอยแหวน ท่าใหม่ จันทบุรี
9 นาย ธนชัย บุญรอด ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

10 นาย ธวัช ทองนุช ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี
11 นาย ทรงเดช อ่อนจ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 1 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
12 นาย เรืองศิลป์ วงษ์ศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 13 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
13 นาย ค าพอง แชชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
14 นาย สมชาย จันทรสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
15 นาย นิยม    ค าอุปละ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
16 นาย รวิภาส  ด ารงสิรพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
17 นาย จะเด็จ สิตตะวิบุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
18 นาย อุ่นเรือน บัวหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
19 นาย ปรีชา นวนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
20 นาย ส าราญ บุญวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
21 นาย พีรยุทธ  จ๋ิวทา ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังหมัน สามเงา ตาก
22 นาง ส าริต บุญอร่าม ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกกรวด ปากพลี นครนายก
23 นาย ธวัชชัย กวยปร่เสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
24 นาย ธวัช บานอินทร์ ก านัน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
25 นาย ธวัชชัย แป้นพุดซา ผู้ใหญ่บ้าน 18 พังเทียม พระทองค า นครราชสีมา
26 นาง จ าปี สมบัติค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
27 นาย ชาญ โอนสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ก าปัง โนนไทย นครราชสีมา
28 นาย สมศักด์ิ สังข์ประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช

29 นาย กมล เมฆาวัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ก าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช

30 นาย นิกร วงษ์ค า ผู้ใหญ่บ้าน 16 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
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31 นาย ชินไชยพงศ์ จักษุศิลา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
32 นาย สุชาติ  เชิญผ้ึง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
33 นาย อภิสิทธ์ิ โละมะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
34 นาย หลักชัย  ไชยชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
35 นาย บุญร่วม ค าอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ
36 นาย สุวรรณ  สารโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าโพธ์ิชัย หนองก่ี บุรีรัมย์
37 นาย เสาร์ โฉมงาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 เย้ยปราสาท หนองก่ี บุรีรัมย์
38 นาย ศิลา  เทียนแก๊ด ผู้ใหญ่บ้าน 14 ไทยเจริญ ปะค า บุรีรัมย์
39 นาย สามารถ อัดทอง ก านัน คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
40 นาย ธีรภาพ พูนทวี ผู้ใหญ่บ้าน 1 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย ไพโรจน์ เนินค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 15 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
42 น.ส. รอสาน เจะอาลี ผู้ใหญ่บ้าน 3 เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี

43 นาย พงศ์พัทธ์  ครองหิรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

44 นาย ศุภฤกษ์  เทียรฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

45 นาย สมาน จ ารัส ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
46 นาย ธีรพันธ์ สุขแสง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทับปุด ทับปุด พังงา
47 นาย โสภณ นะริโส ผู้ใหญ่บ้าน 6 ต านาน เมืองพัทลุง พัทลุง
48 นาย พยับ เกิดมาก ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
49 นาง ประหยัด พงษ์ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
50 นาง ประนอม กล่องชิต ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
51 นาย วิชัย  อ่อนเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 18 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
52 นาย ถวิล  แสวงสิน ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
53 นาย วิโรจน์ ทรายอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
54 นาย สมบัติ สุวรรณกาโล ผู้ใหญ่บ้าน 11 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
55 นาย บุญส่ง วาทสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 18 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
56 นาย มานพ มหาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
57 นาย ศุภชัย ทิพย์กมลวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58 นาง บรรจง ค าแก่น ผู้ใหญ่บ้าน 10 น้ าอ้อม ค้อวัง ยโสธร
59 นาย เชษฐอาหมัด หะยีตาเห ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่หวาด ธารโต ยะลา
60 นาย สุทิน  สุระพินิจ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ข้ีเหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
61 นาง งามทรัพย์ พูลเพ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 13 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
62 นาย เจริญรัตน์ เนินคีรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
63 น.ส. กาญจนรัตน์ ดีเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
64 นาย เดชา เกสร ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี
65 นาย ยนต์   แก้วศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 9 เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง
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66 นาย ศรีวัย ปัญญาแดง ก านัน ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
67 นาย ธนัส ศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนปอแดง ผาขาว เลย
68 นาย เชย แจนโกนดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
69 นาย เจต ชิณวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ค าเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
70 นาย ประสงค์ เมืองขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
71 นาย พิชัย อ าพล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร
72 นาย สุภัทร์ ศรีไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
73 นาย ประจวบ ขุนปันหาร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล
74 นาย โกศล พรบังเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 12 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
75 นาย สมพร ศิริธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
76 นาย วิจารย์ ชิมรส ผู้ใหญ่บ้าน 8 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาง สมบูรณ์ รักษาภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 12 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
78 นาย วีระพัฒน์ กุสดิษฐ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี
79 นาย วิรัตน์ เหลือสิงห์กุล ผู้ใหญ่บ้าน 15 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย อุเทน เมืองมาน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 8 เกาะตาเล้ียง ศรีส าโรง สุโขทัย
81 นาย ธีระวรรธน์ ล้ิมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
82 นาย ปัญญา คงประพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
83 นาย ประสิทธ์ิ กล่ินนาค ผู้ใหญ่บ้าน 14 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
84 นาย วิทวัส  เอ้ือนไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์
85 นาย เสมียน  จันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์
86 นาง ทองออน ทองวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
87 นาย สวรรค์ เจริญเพชรทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู
88 นาย มงคล เกิดดี ผู้ใหญ่บ้าน 8 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
89 นาง แสย้ม  พันดาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 แมด ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
90 นาย วิชาญ  รามอาษา ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
91 นาย มงคลชัย  ค าสามารถ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
92 นาย จะเรง ดีอินสวน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
93 นาย จ ารัส แก้วการไร่ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี
94 นาย พยุง ส่งสุข ผู้ใหญ่บ้าน 11 สร้างถ่อ เข่ืองใน อุบลราชธานี
95 นาย จิราธิวัฒน์ หาระสาร ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี


