
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย ส่อแหล๊ะ เสวก ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี
2 นาย เกรียงศักด์ิ ต้ังมานะกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ตะคร้้าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
3 นาย อมร จ้าปารา ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธ์ุ
4 นาย พีรพล อ่ิมรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 2 เนินยาง ค้าม่วง กาฬสินธ์ุ
5 นาย ประดิษฐ์ เพ็ชรประดับ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังยาง คลองขลุง ก้าแพงเพชร
6 นาย สมดี วังสอน ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
7 นาย วิชิต แหลมคม ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
8 นาย สัมฤทธ์ิ ดาวกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน 4 แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
9 นาย สุขเกษม จูเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองเข่ือน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา

10 นาย ขวัญชัย เดชชีวะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี
11 นาง อรัญญา หม่ันมาก ผู้ใหญ่บ้าน 2 เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
12 นาย อาทิตย์ แจ่มโนนคูณ ผู้ใหญ่บ้าน 10 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
13 นาย ทวี พลนิกร ผู้ใหญ่บ้าน 10 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
14 นาย ไพศาล หนูพันธ์ขาว ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
15 นาย สมศักด์ิ สิทธิขันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
16 นาย สัมพันธ์ ทนทาน ผู้ใหญ่บ้าน 13 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
17 นาย บุญเลิศ พรหมผัด ก้านัน หางดง ฮอด เชียงใหม่
18 นาย อานุภาพ เลาย้าง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หางดง ฮอด เชียงใหม่
19 นาย บุญชอบ กาฬสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ่อหิน สิเกา ตรัง
20 นาย สมโพธ์ิ พราหมพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
21 นาย ปรีชา สายปาน ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังหิน เมืองตาก ตาก
22 ส.ต. เสริม มูลสท้าน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
23 นาย ธีรพงศ์ ชาวนาฟาง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
24 น.ส. นิติยา บริบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม
25 นาย ปิยะพงษ์ จรโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา
26 นาย สุเนตร แกกสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ส้าโรง โนยไทย นครราชสีมา
27 นาง นภัสนันท์ ศิรินทร์จิรเดช ผู้ใหญ่บ้าน 12 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
28 น.ส. วรารัตน์ พรหมฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
29 นาย จักรี ชาญณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
30 นาย วิรัตน์ วิจิตรจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
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31 นาย สายหยุด สะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
32 นาย ราเชษฐ นันทเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี
33 นาย มาหะมะ ดารอมะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ผดุงมาร จะแนะ นราธิวาส
34 นาย มงคล  อุปถัมภ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
35 นาย สมบูรณ์  สมภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 16 เซกา เซกา บึงกาฬ
36 นาย ส้ารวย ไชยอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
37 นาย วิเชียร แรมประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
38 นาย บุญเสริม ศรสุด ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์
39 นาย แสวง โมด่านจาก ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี
40 นาย ประวิทย์ พุ่มซ้อน ผู้ใหญ่บ้าน 5 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย จุมพล พรมชัยยา ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
42 นาย อดิฐ ลาแม็ง ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองแรต ยะหร่ิง ปัตตานี
43 นาย ดิเรก ขันธมาลา ก้านัน สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
44 นาย สายชล มีสมชีพ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
45 นาย ศรีเดช นามวงศ์ ก้านัน บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
46 นาย มนตรี ปรีดาผล ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางเตย เมืองพังงา พังงา
47 นาย สุนทร มุสิด ผู้ใหญ่บ้าน 5 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
48 น.ส. กัญจน์รัตน์ มงคลทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร
49 นาย เรวัฒนะ มาเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 18 หนองกุลา บางระก้า พิษณุโลก
50 นาย ณัฐพล แจ่มจ้ารัส ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
51 นาย บุญสืบ สุไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 3 สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
52 นาย อุไร ขันเคลือบ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
53 นาย สมศักด์ิ อิปิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ทราย ร้องกวาง แพร่
54 นาย อุทัย อุทัยกลม ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
55 นาย กุศล นามมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
56 นาย ปริญญา ป้ันทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร
57 นาย สุขชาย พะโคะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
58 นาย ทองดี เด่นดวง ผู้ใหญ่บ้าน 15 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร
59 นาย กอเซง ดอรอเมง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บือมัง รามัน ยะลา
60 นาย บุญตา บุญสินธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาโพธ์ิ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
61 นาย สุวิทย์ สวัสดินาที ก้านัน หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
62 นาย ปรีชา สกุลเช้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง
63 นาย มนตรี มณีข้า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ช้าแระ โพธาราม ราชบุรี
64 น.ส. จักรศรี จ้าปางาม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ชอนม่วง บ้านหม่ี ลพบุรี
65 นาย บุญธวัช พรมพัง ผู้ใหญ่บ้าน 4 นิคมพัฒนา เม่ืองล้าปาง ล้าปาง
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66 นาย วิโรจน์ จินาการณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีเต้ีย บ้านโฮ่ง ล้าพูน
67 นาย นิรันดร์ กุลสา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ลาดค่าง ภูเรือ เลย
68 นาย สุพล โลภาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
69 นาย ประทีป สุขส่ง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
70 นาย บุญทัน พาช่ืนใจ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
71 นาย บัวเลียน กาหลง ผู้ใหญ่บ้าน 12 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
72 นาย วรวิทย์ เทพจินดา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ควนรู รัตภูมิ สงขลา
73 นาย สุทธิรักษ์ ส้าเร ผู้ใหญ่บ้าน 1 น้้าผุด ละงู สตูล
74 นาย ธนพล ภูนุช ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
75 นาย จักรกร สิงห์โตทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
76 นาง ดวงนภา อวยบางมด ก้านัน โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาย วีระพงษ์ เท่ียงธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกสูง โคกสูง สระแก้ว
78 นาย ทักษิณ เสวก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี
79 นาย ไพลินทร์ คล้ายเณร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย ประดิษฐ์ แก้วอ้าพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
81 นาย พิทักษ์ พุทธจักรศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย จิตรกรณ์ พุทธิศาวงศ์ ก้านัน อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
83 นาย ธงชัย ชูเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84 นาย พงษ์ศักด์ิ ศรีไสว ผู้ใหญ่บ้าน 15 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
85 นาย บุญชอบ ใจบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 19 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
86 นาย พงษ์พันธ์ วิชัยยนต์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านม่วง สังคม หนองคาย
87 นาง สถาพร สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวล้าภู
88 นาย นรินทร์ ชินะตังกูร ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางจัก แสวงหา อ่างทอง
89 นาย กิตติภูมิ มีชัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนเมย เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
90 นาย โชคชัย ค้าภาษี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
91 นาย จ้าปี ภูทองกอ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
92 นาย ประจวบ ทองฝ้ัน ผู้ใหญ่บ้าน 12 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์
93 นาย สมเกียรติ จูงวงษ์สุข ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งพ่ึง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
94 นาย วิทยา ค้าศรีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนผ้ึง วารินช้าราบ อุบลราชธานี
95 นาง สุชาดา วงศ์บุตรดี ผู้ใหญ่บ้าน 7 คูเมือง วารินช้าราบ อุบลราชธานี


