
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย ชัยศิลป์ กลางรัก ก านัน คลองยา อ่าวลึก กระบ่ี
2 นาย บัญชา จีนดอนไพร ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
3 นาย นพมาศ อาษาภา ผู้ใหญ่บ้าน 15 สงเปลือย นามน กาฬสินธ์ุ
4 นาง สายรุ้ง โคตรสุโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 16 สงเปลือย นามน กาฬสินธ์ุ
5 นาย ไสว ภูโว้ ผู้ใหญ่บ้าน 14 วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร
6 นาย อานนท์  ขุนสะท้าน ผู้ใหญ่บ้าน 2 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
7 นาย เกียรติศักด์ิ ปัตถะพงษ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
8 นาย สมหมาย ตลอดไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าช้าง เมือง จันทบุรี
9 นาย อิทธิกร นัทธี ผู้ใหญ่บ้าน 16 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

10 น.ส. นุชจรี บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าข้าม พนัสนิคม ชลบุรี
11 นาย สุชีพ ทาเอ้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
12 นาย สามารถ ฐานเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 16 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
13 นาย ตรีรัตน์ สาคะศุภกฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
14 นาย ประยงค์ ทิพย์พิมล ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
15 นาย เพชร      ปงเมฆ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
16 นาย ศรีธิเดช   ก้างยาง ผู้ใหญ่บ้าน 3 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
17 นาย สายันต์ สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
18 นาย ยวน จันตาบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 19 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
19 นาย สานิตย์ ทองเส็ม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
20 นาย ราวี ศิลาอาสน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
21 นาย สุนทร  กันหาค า ผู้ใหญ่บ้าน 3 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
22 นาย ธนกร มิศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางอ้อ บ้านนา นครนายก
23 นาย มานพ อ่อนดี ผู้ใหญ่บ้าน 10 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
24 นาย บุญธรรม ภูมี ก านัน ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
25 นาย สนอง พูนมีพะเนา ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
26 นาย ศิริศักด์ิ มหัธนะศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
27 นาย เจริญ รุ่งสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
28 นาย สมใจ อินณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช
29 นาย เชษฐ์ ศิลปวิสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
30 นาย มานพ เกตุเทียน ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
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31 นาย นิรัน วิเชียรแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
32 นาย สวัสด์ิ เกษรมาลา ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี
33 นาง สมจิตร สุขศรีแดง ผู้ใหญ่บ้าน 9 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
34 นาง รจนา  ดวงมะโน ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาซาว เมืองน่าน น่าน
35 นาย สมปอง กีฬาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ
36 นาย สุวิทย์  แสนทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
37 นาย บัญชา  ทรงเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
38 นาย สมพงษ์ ไกรงาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
39 นาย ส ารวจ อาสนะ ก านัน ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
40 นาย อภิชาติ ดินแดง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย สมคิด  ศรราช ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
42 นาย มูซอ ดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 พิเทน ทุ่งยาแดง ปัตตานี

43 นาย ศุภชัย  แก้ววรรณดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา

44 นาย สุพจน์  นิลพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
45 นาย บุญเรือง พันธ์ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านลาง เมืองพะเยา พะเยา
46 นาย พงษ์วัฒน์ บุญโกย ก านัน บางเตย เมืองพังงา พังงา
47 นาย ปริง รัตนโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เกาะนางค า ปากกพะยูน พัทลุง
48 นาย อิทธิพล สุขคุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
49 นาง ทัศนีย์ โคกพุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 2 วัดโบสถ์ พรหมพิราม พิษณุโลก
50 นาย จ ารัส ดีกล่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
51 นาย ชัชวาลย์ อิงชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 14 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
52 นาย ไพฑูรย์  ขุนรอง ผู้ใหญ่บ้าน 17 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
53 นาย ปรีชา ธรรมวิชัยพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แดนชุมพล สอง แพร่
54 นาง บุญเสริม ทัพภูธร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม
55 นาง โสภา โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม
56 นาย จันดี ค านนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โชคชัย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
57 นาย สาคร สกุลเสน่ห์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58 นาย สถี จันทร์เพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 6 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
59 นาย บาราเฮง ทาบาโร๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
60 นาง วงสวรรค์  ใจคง ก านัน บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด
61 นาย อุบล ไชยแสง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด
62 นาย สุชาติ นาคนรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ส านักทอง เมืองระยอง ระยอง
63 นาย สมบุญ แสงพุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
64 นาย กิตติ เตือนแจ้ง ก านัน โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี
65 นาย สินชัย  เทพสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สบปราบ สบปราบ ล าปาง
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66 นาย สุชาติ พิงคะสัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน
67 นาย ค าฝน ทึนรถ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ผาน้อย วังสะพุง เลย
68 นาย ค าภา แก้วกอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
69 นาย พนม จันทะโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองอ่ึง ราษีไศล ศรีสะเกษ
70 นาย ปัญญา พรมภา ผู้ใหญ่บ้าน 13 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
71 นาย ทนงศักด์ิ หล่อนส่ิว ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
72 นาย สาวิชญ์ โต๊ะเส็น ผู้ใหญ่บ้าน 1 สะกอม จะนะ สงขลา
73 นาย วราพงศ์ ท่อนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
74 นาย กิตติพงษ์ แก้วบางพลี ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
75 นาย ภิแมน สว่างเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
76 นาย สัญญา แทนเจ็ดร้ิว ผู้ใหญ่บ้าน 9 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
77 นาย ธนะศักด์ิ โคตรนรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว
78 นาย สุนทร พงษ์บริบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี
79 นาง สุภาวัลย์ จอมเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 11 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย ช านาญ โพสม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
81 นาย พิทักษ์ พุทธจักรศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 น.ส. เกสินี รอบคอบ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี
83 นาย สถาพร รักกะเปา ผู้ใหญ่บ้าน 5 พรุไทย ตาขุน สุราษฎร์ธานี
84 นาย ไพรวรรณ์  บุญโสม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
85 นาย จิรสิน  จ าลอง ผู้ใหญ่บ้าน 18 หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์
86 นาย สุนทร มูลทาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
87 นาง สมภาร จ าปาหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู
88 นาย มาโนชย์ มะลิวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
89 นาย ไพทูรย์ ภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 พระเหลา พนา อ านาจเจริญ
90 นาย ประดิษฐ์ จวบลอย ผู้ใหญ่บ้าน 10 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย เพชร์  ขาลบ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย บุญเลิศ พวงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
93 นาย สมชาย โตสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
94 นาย ไกรวุฒิ ไชยพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
95 นาย ศักด์ิ ศิริพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


