
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย ไกล มากผล ผู้ใหญ่บ้าน 1 พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี
2 นาย สมนึก พวงมาลัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองไผ่ ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี
3 นาย บุญยอ แสบงบาล ผู้ใหญ่บ้าน 1 ค าบง ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ
4 นาย พรชัย ภูธรเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ค าบง ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ
5 นาง ทองเพียร ปนไทยสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร
6 นาย ซันฟา พืชสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
7 นาย ด ารงค์ พูลผล ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น
8 นาย สนธยา สันตะศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองใหญ่ โป่งน้าร้อน จันทบุรี
9 นาย พนมศักด์ิ เสน่หา ผู้ใหญ่บ้าน 6 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

10 น.ส. ภัทรวดี กรรณสูตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี
11 นาย วรจักร ฉิมแป้น ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองแซง หันคา ชัยนาท
12 นาย สายสวาท ค าเบ้า ผู้ใหญ่บ้าน 12 ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
13 นาง เบญจวรรณ โฮมชัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
14 นาย ยงยุทธ ฐิตะฐาน ผู้ใหญ่บ้าน 5 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
15 นาย ดวงทิพย์  ไพยาราช ผู้ใหญ่บ้าน 5 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
16 นาย ศรีวง      วงค์ษา ผู้ใหญ่บ้าน 11 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
17 นาย ธาดา ณ เชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
18 นาย วิชัย มะขะรา ผู้ใหญ่บ้าน 4 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
19 นาย อ่าสาน คนขยัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
20 นาย วาริน นิสสัยซ่ือ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ประณีต เขาสมิง ตราด
21 นาย ศรุต  คงเกียรติคีรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
22 นาย สุรินทร์ เหรียญทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปากพลี ปากพลี นครนายก
23 นาย ชาตรี สุขเร่ห์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งขวาง ก าแพงแสน นครปฐม
24 นาย ประทับ เพ็งพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยอดชาด วังยาง นครพนม
25 นาย วิสัย สถานรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา
26 นาย ทองพูน ทองแสง ก านัน หนองแจ้งใหญ่ บังใหญ่ นครราชสีมา
27 นาย พงษ์แสง โพธ์ิณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
28 นาย ลักษณา เพชรบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
29 นาย ยงยุทธ์ อุตฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช
30 นาง จ านงค์ โตม่วง ผู้ใหญ่บ้าน 2 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
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31 นาย รุ่ง มัธยาท ผู้ใหญ่บ้าน 3 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
32 นาย สัญญา นาคข า ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
33 นาย มะยูนุ มะเย็ง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
34 นาย ประดิษฐ์  พิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 9 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
35 นาย ดวงตา หม่ืนสท้าน ผู้ใหญ่บ้าน 11 โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ
36 นาย สถาพร  ชัยกิตติพร ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
37 นาย ส าเริง  อินทร์โสม ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
38 นาย บัณดิต  กิจประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 15 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
39 นาย สุดใจ เทียนสอน ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี
40 นาย นิพล สุดแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย อภิเดช เจนเขา ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
42 นาย สุไลมาน สาเมาะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี

43 นาย วินัย  สุขโต ผู้ใหญ่บ้าน 3 ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

44 นาย รังสรรค์  ชูกล่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 12 ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
45 นาย นิวัฒน์ กันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 14 น้ าแวน เชียงค า พะเยา
46 นาย อุทิศ พงษ์ชุมแพ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เกาะคอเขา ตะก่ัวป่า พังงา
47 น่าย นัน มุสิด ผู้ใหญ่บ้าน 7 ชัยบุรี เมือง พัทลุง
48 นาย บุญนาค อ่อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
49 นาย วิชาญ เศรษฐสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
50 นาย จันทร อรชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ต าหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
51 นาย สุนทร  บังสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
52 นาย สมจิตร  กระต่ายจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
53 นาย ประหยัด สุขท่ัวญาติ ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่ค ามี เมืองแพร่ แพร่
54 นาย วงเดือน พลขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม
55 นาย ค าผาย พลขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 18 มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม
56 นาย ประเสริฐ  อะสุขีวะ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านเหล่า ค าชะอี มุกดาหาร
57 นาย ชัยเดช สุทินกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58 นาย สมจิตร  ค าภู ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาแก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
59 นาย อิสมาแอ สะเตาะ ก านัน กาบัง กาบัง ยะลา
60 นาย ประจักร พิลาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
61 นาย พิชิต  ธุระพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
62 นาย สมควร โสภา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง
63 นาง เดือนเพ็ญ ไพรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี
64 นาย ทนงศักด์ิ หนองเลา ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังจ่ัน โคกส าโรง ลพบุรี
65 นาย ไพศาล  ธรรมรียา ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังพร้าว เกาะคา ล าปาง
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66 น.ส. กาญจนา ธรรมมากาศ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน
67 นาย อนนท์ แซ่ล้ิม ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาดอกค า นาด้วง เลย
68 นาย สาคร ปีมา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
69 นาย สมศักด์ิ ล าสมุทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
70 นาย ถาวร ศรีโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 10 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
71 นาย ไชยรบ อ านาจ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร
72 นาง วัลลภา ทวีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
73 นาย พรชัย ศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน 9 น้ าผุด ละงู สตูล
74 นาย สมบัติ เขียวประแดง ผู้ใหญ่บ้าน 5 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 นาย พงศธร สง่าชาวเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
76 นาย สมชาย ชีเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
77 น.ส. ณิชาภัทร ผ่องทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว
78 นาง สราภรณ์ บุญเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ง้ิวงาม เสาไห้ สระบุรี
79 นาย วิชัย คงพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพประจัก ท่าช้าง สิงห์บุรี
80 นาย วัชระ  พร้าโมต ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
81 นาย จิรศักด์ิ นนท์ช้าง ผู้ใหญ่บ้าน 18 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย บรรหาร ทองมาก ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
83 นาย วินัย หนูเหมือน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84 นาย สาคร  ไชยสิทธ์ิ ก านัน สะเดา บัวเชด สุรินทร์
85 นาย ส าเร็จ  สายแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตร าดม ล าดวน สุรินทร์
86 นาย ไพวัล ยางคง ก านัน นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย
87 นาย บุญเพ็ง จันทร์แห่ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 กุดผ้ึง สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
88 นาง ลลิตา หาญกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 3 จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
89 นาย พารัตน์ ศุภนิกร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ
90 นาย สุวัฒน์  รัตนวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพธ์ิศรีส าราญ โนนสะอาด อุดรธานี
91 นาย สุภาพ  คงเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพธ์ิศรีส าราญ โนนสะอาด อุดรธานี
92 นาย พัสกรบุริศร์ ผิวมา ผู้ใหญ่บ้าน 7 แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์
93 นาย เกรียง จ่าแสง ผู้ใหญ่บ้าน 6 น้ ารอบ ลานสัก อุทัยธานี
94 นาย นิคม โพธิสนธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
95 นาย โพธ์ิทอง ขยายวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี


