
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง รัตนา บุญคง ผู้ใหญ่บ้าน 9 สินปุน เขาพนม กระบ่ี
2 นาย ศิลา นาคหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี
3 นาย บุญใจ ผลรุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย ธง รอดเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาคีริส พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
5 นาย จ าเนียร  แสงผา ก านัน ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น
6 นาย บุญส่ง ธรรมสิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังแซม มะขาม จันทบุรี
7 นาย ทิวา ภู่สวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
8 นาง นิภา มากหุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี
9 นาย ชลอ  จันทร์ลอย ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองแซง หันคา ชัยนาท

10 นาย สมาน พรมอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
11 นาย ลออ ขอนแก่น ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
12 นาย กันตพงศ์  รุ่งนภาศิริวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
13 ส.ต. ชัยณรงค์ ยองค า ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
14 นาย สุธน สิทธิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง
15 นาย วิโรจน์ วงษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
16 นาย ชุโพ  กุลแก้วเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
17 นาย บุญเสริม ภู่ศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
18 น.ส. ทัศนีย์ แก้วศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
19 นาย นาด ปากดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
20 นาย ปรีชา เทียนพรมราช ผู้ใหญ่บ้าน 1 ล านางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
21 นาย อ านาจ แว่นก่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
22 นาย วิทยา เพ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ถ้ าพรรณรา ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช
23 นาย สมาน สืบเชียง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์
24 นาย พิเชศฐ์ ค ามา ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี
25 นาย มะรอมือลี เจ๊ะเนาะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
26 นาย ภานุวัฒน์ ตันธนะวรกุล ผู้ใหญ่บ้าน 7 เมืองลี นาหม่ืน น่าน
27 นาย พงษ์เทพ ชมภูเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ
28 นาย สมพงษ์  แปลงดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
29 นาย ติก  อนันรัมย์ ก านัน ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
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30 นาย วราวุฒิ หน่องพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
31 นาย ราชัน งามระบ า ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
32 นาย ประดิษฐ์ พูลง้ิว ผู้ใหญ่บ้าน 5 ส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี
33 นาย มูฮ ามัดซอเรย์ มาหามะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
34 นาย อารี  พันธ์พฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
35 นาย ชมงาน เผ่ากันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา
36 นาย บุญนิตย์ ล่ิมสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา
37 นาย ประสิทธ์ิ  เรืองด า ผู้ใหญ่บ้าน 7 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
38 นาง นัทธี ค าเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
39 นาง จิตรา บุญช่วยชู ผู้ใหญ่บ้าน 4 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก
40 นาย ประเชิญ ย้ิมรอด ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
41 นาย สมบัติ มีลาภ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
42 นาง กัญญานันท์ ชินสว่างวัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
43 นาย อัครพงษ์ สินธุเสน ผู้ใหญ่บ้าน 3 เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44 นาย ประกวด คนขยัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านเหล่า ค าชะอี มุกดาหาร
45 นาย อนุชา ภูริรุจา ผู้ใหญ่บ้าน 7 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
46 นาย จ านงค์ ช่ืนตา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
47 นาย การิยา หะยีดอหะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา
48 นาย คมกฤต ไชยโยลา ผู้ใหญ่บ้าน 12 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
49 นาย บุญเลิศ แก่นสาร ผู้ใหญ่บ้าน 7 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
50 นาย ขวัญประชา ป่ินเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
51 นาย นนท์ รักไทย ผู้ใหญ่บ้าน 1 น้ าสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
52 นาย โชคชัย  ขันปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาแส่ง เกาะคา ล าปาง
53 นาย อนุสรณ์ เตจะสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน
54 นาย อนุชาติ ศรีค า ผู้ใหญ่บ้าน 7 จอมศรี เชียงคาน เลย
55 นาย ขรรค์ชัย พรหมชา ผู้ใหญ่บ้าน 17 พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
56 นาย ประภัสร์ ฮังกาสี ผู้ใหญ่บ้าน 9 นิคมน้ าอูน นิคมน้ าอูน สกลนคร
57 นาย อุดม มันโหด ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
58 นาย อับดนก็เดช ยะระ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
59 นาย มงคล อยู่เล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 14 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
60 นาง สุภาวดี นพแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
61 นาย ประดิษฐ์ แสงสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
62 นาง มาลัย สระประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 16 สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
63 นาง วิไลพร บัวลอย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี
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64 นาง ชิตชนก คงดี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
65 นาย วีระวัฒน์ ป่ินทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ป่ากุ่มเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
66 นาย ดวงตา  นนท์ช้าง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
67 นาย วิเชียร ศรีใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
68 นาย วิศนุ บึงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 แคน สนม สุรินทร์
69 นาย ศักด์ิไชยสิทธ์ิ ชัยภิบาล ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
70 นาย วีระพงษ์ จันทร์แห่ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
71 นาย บุญเลิศ คงช้ัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพธ์ิม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง
72 นาย ชาย อินสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ
73 นาย สุชาติ พันพินิจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
74 นาย สว่าง อินอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์
75 นาง เอ่ียม พรมแสงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
76 นาย สมมิตร ปรือทอง ผู้ใหญ่บ้าน 14 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี


