
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ประเสริฐ   ศรีวิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน 9 พรุเตียว เขาพนม กระบ่ี
2 นาย ล ายอง เนตรแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทุ่งกระบ่ า เลาขวัญ กาญจนบุรี
3 นาย วาณี ศรีบรรเทา ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
4 นาย สุดใจ อัศวภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
5 นาย ณรงค์ ไพโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 เขาคีริส พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
6 นาย ชินรัตน์  ศรีษา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
7 น.ส. บัวเย็น  นวนมา ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
8 นาย อารี พรานกุล ผู้ใหญ่บ้าน 15 แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี
9 นาย พิพัฒน์ชัย สุวรรณราช ผู้ใหญ่บ้าน 13 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

10 นาย วันชัย ศรีอยู่แก่น ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
11 นาย สุรินทร์ หัตถี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
12 นาย สุทิน วาจาจริง ก านัน หัวทะเล บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
13 นาย ประวิทย์ สิทธิขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 9 หัวทะเล บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
14 นาย พิชัยยุธท์ จันทสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
15 นาย บุญ  ระวังการ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
16 นาย อินหวัน  แก้วหลวง ผู้ใหญ่บ้าน 17 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
17 นาย วศิล สุขเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 13 แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่
18 นาย มีชัย จูมี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
19 นาย สายัญ จันทร์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง
20 นาย ส ารัตน์ สนธ์ิหอม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ประณีต เขาสมิง ตราด
21 นาย พรชิต  ทาสา ผู้ใหญ่บ้าน 2 พบพระ พบพระ ตาก
22 นาย สุเทพ วิหกหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านพริก บ้านนา นครนายก
23 นาย สิทธิชัย ปฐมเจริญสุขชัย ผู้ใหญ่บ้าน 14 โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
24 นาย สน่ัน บุดดา ก านัน หนองฮี ปลาปาก นครพนม
25 นาย พัฒนพลรัฐ เดือนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
26 นาง แดง กระสายกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
27 นาย ประเสริฐ   ห้ามไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา
28 นาย สุวรรณะ ดีชู ผู้ใหญ่บ้าน 12 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช

29 นาย สมชาย สาระพางค์ ก านัน ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช

30 น.ส. วราภรณ์ ศุภลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
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31 นาย ยุทธนา ปานกรด ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
32 นาย ยศพนธ์ กล่ินไกล ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
33 นาย ประหยัด มณีอร่าม ผู้ใหญ่บ้าน 3 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
34 นาย บุญยืน  สุยะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
35 นาง เพ็ญประภา สีกวด ผู้ใหญ่บ้าน 3 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
36 นาย วีรพจน์ มนต์ไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านคู นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
37 นาย วุฒิชัย  รอมไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
38 นาย วรวิช  ปานะโปย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
39 นาง สมร ฟ้าคุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางเตย สามโคก ปทุมธานี
40 นาย สมาน สิมมา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย สามารถ วาระโว ผู้ใหญ่บ้าน 4 ค าโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี
42 นาย อะฟันดี หะยีดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 กระเสาะ มายอ ปัตตานี
43 นาง อมรรัตน์  สละสนธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองน  าใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา

44 นาง สมบูรณ์  สืบสงัด ผู้ใหญ่บ้าน 10 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา

45 นาย อชิตะ วาจาสุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ผาช้างน้อย ปง พะเยา
46 นาง จันจิรา โกยสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 12 โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา
47 นาย ณรงค์ศักด์ิ จันทรเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เกาะหมาก ปากกพะยูน พัทลุง
48 น.ส. นิยมทิพย์ นาคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
49 นาง ผุสดี มรพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
50 น.ส. วีนา โตจ่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
51 นาย มลทิน  คล้ายหอม ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
52 นาย สัมฤทธ์ิ  ภูพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
53 นาย สมเกียรติ ค าเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่จ๊วะ เด่นชัย แพร่
54 นาย สุพจน์ เชิดชู ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
55 นาย ชารี ทองย่อม ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
56 นาย โสพา รุ่งโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
57 นาย จ าเริญ ต๋าค า ก านัน ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
58 นาย สวัสด์ิ แก่นสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 15 น  าค าใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
59 นาย มาหามะรอโซ เซ็งสะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกะรอ รามัน ยะลา
60 นาย อุทิศ  สาไชยันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
61 นาย อวยชัย  แน่นอุดร ผู้ใหญ่บ้าน 4 แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด
62 นาย สมเกียรติ เกสร ผู้ใหญ่บ้าน 3 พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ ระยอง
63 นาย สมควร เชยสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี
64 น.ส. พัชราภา มณีบุญยกร ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
65 นาย สถิน   วงค์สิงห์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ่อแฮ้ว เมืองล าปาง ล าปาง
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66 นาย พิภพ ศตพัฒนสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน
67 นาง ชัญญา หล่มธรรมมา ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองหิน หนองหิน เลย
68 นาย สมปอง นัยนิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
69 นาย บุญเล่ือน วงศ์ประเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 9 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
70 นาย กาไทย กุดวงศ์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 10 กุดบาก กุดบาก สกลนคร
71 นาย ทองสา ศิหิรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 กุดไห กุดบาก สกลนคร
72 นาย สุริยา ยีรัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
73 นาย อภิศักด์ิ แดงดี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ฉลุง เมืองสตูล สตูล
74 นาย ปฐมพล รุ่มรวย ผู้ใหญ่บ้าน 8 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
75 นาย ธนา สังข์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาย ไพเราะ สนคะมิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาย มานิตย์ กิตติญานันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว
78 นาย จักรกฤษณ์ ครองบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 งิ วงาม เสาไห้ สระบุรี
79 นาย อามิน เปรมปอด ผู้ใหญ่บ้าน 6 ต้นโพธ์ิ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย มงคล อยู่แย้ม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย
81 นาง ศิริพร เลผล ผู้ใหญ่บ้าน 9 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
82 นาง สุรีย์วรรณ หีตจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
83 นาย ธิรวัฒน์ อินทวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84 นาย ชีด  ศรีเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์
85 นาย ไพรวัน  ดวงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านผือ จอมพระ สุรินทร์
86 นาย สอนศิษย์ มหาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
87 นาย มงคล วงษ์อ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 8 โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู
88 นาง พเยาว์ เกตุพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
89 นาย มงกุฎ สีเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 2 ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
90 นาง พินิตย์  ชุมแวงวาปี ผู้ใหญ่บ้าน 4 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
91 นาง กมลรัตน์ ภูมิวะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
92 นาง ญาณิศา ฟูใจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
93 น.ส. กัญยาณี สีด า ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
94 นาย วิเชียร บัวใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 4 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
95 0 วิภาวี ค าสา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี


