
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย ธีรพจน์ ชูศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดินแดง ล าทับ กระบ่ี
2 นาย โกศล ทรัพย์อินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
3 นาง ปิยาพร รมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ร่องค า ร่องค า กาฬสินธ์ุ
4 นาย พงษ์สวัสด์ิ กมลช่วง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ร่องค า ร่องค า กาฬสินธ์ุ
5 นาย จารุวัติ หลวงแสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย ชัยณรงค์ ทองก้านเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
7 นาย ประดิฐ  ศรีบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 14 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
8 นาย ยุทธนา ประสิทธิผล ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังใหม่  นายายอาม จันทบุรี
9 นาย วิเชียร ศรประสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ลาดขวาง บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

10 นาย พัฒน์ธภูมิ เน่ืองจ านงค์ ก านัน ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี
11 นาย ส าคัน ยอดด าเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 16 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
12 นาย ทวีศักด์ิ  ศรีค า ผู้ใหญ่บ้าน 12 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
13 นาย สนธยา ยันต์สา ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
14 นาย ธีรยุท สมศรี ก านัน วิสัยใต้ สวี ชุมพร
15 นาย กิตติพงษ์  ยูลี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
16 นาย ค านวล    ยาวิเลิง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
17 นาย รุ่งโรจน์ ค าแดง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
18 นาย มานพ พลอยพิกุล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
19 นาย ธงชัย บุญวิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ควนเมา รัษฎา ตรัง
20 นาย สุรินทร์ เรืองนาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด
21 นาย สิทธิชัย  ช้อยตะคุ ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่กาษา แม่สอด ตาก
22 นาย สุเนตร พลสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
23 นาย เอกพล ไหลวัฒนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
24 นาง สมรรัตน์ วารี ก านัน นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
25 นาย สง่า แสงสุข ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
26 นาง ถนอม ขามงาม ผู้ใหญ่บ้าน 13 กุดน้อย สีค้ิว นครราชสีมา
27 น.ส. นิวาศิณี กนกชัชวาล ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
28 นาย บุญฤทธ์ิ รัศมีสมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
29 นาย ถาวร ร่มเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
30 นาย ประเสริฐ   เมืองศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
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31 นาย อาคม รอดสการ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
32 น.ส. ชนิดา ศรีเสาวภา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
33 นาย นูเด็ง บินอาแวกือแฉะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
34 นาย จรัส พะนะสัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
35 นาย สุบิน โพธ์ิร้า ผู้ใหญ่บ้าน 9 ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ
36 นาย พนัตศักด์ิ สมสีไสย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ปะค า ปะค า บุรีรัมย์
37 นาย วิชาญ  เทพนอก ผู้ใหญ่บ้าน 3 สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์
38 นาย ธงชัย พิมไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 15 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
39 นาย สายชล พระฉาย ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
40 นาย เทิดศักด์ิ อ่ิมโอฐ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย ชัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
42 นาย อายุ แซมา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตาแกะ ยะหร่ิง ปัตตานี
43 นาย ชาญวิทย์  หอมหวน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
44 นาย วีระยุทธ  สบายสมัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
45 นาย เสวียน ดอนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
46 นาง เสริมศรี บ ารุงกุล ผู้ใหญ่บ้าน 10 หล่อยูง ตะก่ัวทุ่ง พังงา
47 นาย เกษม ชวดชุม ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
48 นาง รัตนา เขียนรุ่งโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร

49 นาย พิเชษฐ์ จันทร์เกิด ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
50 นาง เกษสุดา ใหญ่กว่าวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
51 นาง สุกัญญา  ยุติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 14 ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
52 นาย จ าลอง  รักษาโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
53 นาย นะเรต สุขสาด ผู้ใหญ่บ้าน 6 เตาปูน สอง แพร่
54 นาย สุริยา หนอสิงหา ผู้ใหญ่บ้าน 7 พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
55 นาย อ่อนตา เพชรศรีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 8 พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
56 นาง คอนสาย พิมพ์นนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
57 นาย อ าพันธ์ กล่ินขจรไกลย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ผาปอง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58 นาย อ านาจ  พุทธคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 12 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร
59 น.ส. นูรีย๊ะ ตอแลมา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บาลอ รามัน ยะลา
60 นาย พิทักษ์ โพธ์ิหะนาม ผู้ใหญ่บ้าน 8 โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
61 นาย สมัย  หารภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
62 นาย อเนก เสง่ียมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ ระยอง
63 นาย อรรถพล สืบนุช ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางแพ บางแพ ราชบุรี
64 นาง เกสร สมเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี
65 นาย ธรรมสิทธ์ิ ธรรมวัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าตัน แม่ทะ ล าปาง
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66 นาง บัวเร็ว หาญฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 18 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน
67 นาย สมนึก จันทป ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย
68 นาง สงวน ด้วงนิล ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
69 นาย กิตติคุณ ทองพิละ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
70 นาย ทองดี ฟองชน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
71 นาย ชาญชัย แก้วใส ผู้ใหญ่บ้าน 2 ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
72 นาย อรุณ บุญรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
73 นาย นิพล กุลหลัง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ขอบคลาน ทุ่งหว้า สตูล
74 นาง ละออง บุญเสริม ผู้ใหญ่บ้าน 1 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 นาย สนอง วิจิตรจ านงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
76 นาย ยงยุทธ คชเกร็ง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
77 นาย สมบัติ แดงชะอุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว
78 นาง จิตราภรณ์ ศรีค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 เริงราง เสาไห้ สระบุรี
79 นาย ประเสริฐ มีลาภ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย สมหวัง โสภา ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
81 นาย รุ่งธรรม แก้วทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
82 นาย มานะ พัดนวน ผู้ใหญ่บ้าน 2 พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
83 นาย ธวัช สุทธิรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84 นาย ศักด์ิชัย นิลทัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 ประดู่ ส าโรงทาบ สุรินทร์
85 นาย โสม  หาญเสมอ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ประดู่ ส าโรงทาบ สุรินทร์
86 นาย ประยูรรัตน์ ทะแพง ผู้ใหญ่บ้าน 1 เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
87 นาย โภคิน หมูโสภิณ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกม่วง โนนสัง หนองบัวล าภู
88 นาย บัญชา นวลละออง ก านัน โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อ่างทอง
89 นาย วิชิต สีก่ า ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
90 นาย นคร  สอนเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
91 นาย ชาญยุทธ  ทุมกระเด่ือง ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
92 นาย ส าเภา เพ็งกุกุล ผู้ใหญ่บ้าน 13 ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
93 นาย ประโยชน์ ฟักเครือ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนกลอย หนองขาหย่าง อุทัยธานี
94 นาย จ าเริญ อัจฉฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หัวฝ่ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
95 นาย ภาษิต สงเคราะห์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
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