
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย ส าเริง สันติพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แหลมสัก อ่าวลึก กระบ่ี
2 นาย มนู ปิยะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
3 นาย ประดิษฐ์ ศรีมี ผู้ใหญ่บ้าน 15 ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธ์ุ
4 นาย เมฆ สะหะขัน์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธ์ุ
5 นาย อ านวย แขจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย มาโนชย์ จันทบาล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
7 นาย บุญแนม สายทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 12 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8 นาย เด่น หลิวอ๋ัง ผู้ใหญ่บ้าน 5 แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
9 นาย อัสดา รัตนสินธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

10 นาย ธนัญชัย ราบร่ืนโชคลาภ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
11 นาย สุจินต์ บวบทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
12 นาง จันทร์เพ็ญ พิมาลัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
13 นาง มณีรัตน์ กุลนอก ผู้ใหญ่บ้าน 8 โนนส าราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
14 นาย สุริยัน สุริฉาย ผู้ใหญ่บ้าน 7 วิสัยใต้ สวี ชุมพร
15 นาย ก๋องค า จันทาพูน ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่ค า แม่จัน เชียงราย
16 นาย พีรพัฒน์ อางิ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ศรีค่ า แม่จัน เชียงราย
17 นาย สน่ัน เซอร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปงด า ไชยปราการ เชียงใหม่
18 น.ส. ศุภรัตน์ กีรี ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
19 นาย อีน เอียดตรง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ในควน ย่านตาขาว ตรัง
20 นาย อณัติ ปัทมดิลก ผู้ใหญ่บ้าน 10 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด
21 นาง ลัดดา เต๋ทา ผู้ใหญ่บ้าน 15 ตากออก บ้านตาก ตาก
22 นาย ทะนงศักด์ิ ทางธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาหินลาด ปากพลี นครนายก
23 นาย สุประดิษ์ คงวัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้าน 9 ล าพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
24 นาง มนัส แก่นจวง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
25 นาย วัชรพงษ์ หัสดี ก านัน เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
26 นาง โสภา พันธ์ุดี ผู้ใหญ่บ้าน 13 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
27 นาย อาทิตย์ เดียงขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 1 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา
28 นาย จเร กะรัส ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
29 นาย สมพร เชิงสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
30 นาย อนุวัฒน์ ศรีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
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31 นาง นัยนา บุญฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
32 นาย วิริยะ ภู่สุพรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี
33 นาย อาณุ ฮะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
34 นาย สาโรจน์ พนมพิบูล ก านัน บ่อ เมืองน่าน น่าน
35 นาย ประกฤติ ฤทธ์ิรุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
36 นาย ประยุทธ ปะทะรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
37 นาย ชัย วุฒิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 18 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
38 นาง กนกวลี จิตร์รัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 19 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
39 นาย ธีระศักด์ิ นนทนาคร ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
40 นาย นิรุตต์ ชูจิต ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย นิมิต หนองกระทุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
42 น.ส. กีลาวาตี เจ๊ะแต ผู้ใหญ่บ้าน 5 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี

43 นาย ณพรัตน์ สุกใส ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

44 นาย มานะ จีระพรต ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
45 นาย ชมงาน เผ่ากันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านถ  า ดอกค าใต้ พะเยา
46 นาย เทิดศักด์ิ อินฉ้วน ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางเตย เมืองพังงา พังงา
47 นาย ประสิทธ์ิ คงเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 2 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
48 นาย ภิรมย์ จู๊ดพ่วง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทะนง โพทะเล พิจิตร
49 นาย กิตติโชค เพ่ิมพูน ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
50 นาย ปรีชา หนูน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี
51 นาย บุญหนา ปะนามะตัง ผู้ใหญ่บ้าน 14 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
52 นาย สุกสันต์ พุทธศรี ผู้ใหญ่บ้าน 15 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
53 นาย สังคม อินใจ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
54 นาย สุริยา ยศดา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม
55 นาย บุญช่วย ลามี ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม
56 นาย ไพฑูรย์ ศรีโยหะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
57 นาย ธวัชชัย ยงวีรบุรุษ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58 นาย ทัศนัย บุญศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
59 นาย มะดิง จิใจ ผู้ใหญ่บ้าน 11 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
60 นาย ประจักษ์ทิพย์ พันธ์หินกอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
61 นาย สุวรรณ พรพล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
62 นาย สุชาติ นาคนรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ส านักทอง เมืองระยอง ระยอง
63 นาย เกษม ทรัพย์เงิน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี
64 นาย สมศักด์ิ ช่วงโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 7 แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
65 นาย สุนทร ปงแปง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปงยางตก ห้างฉัตร ล าปาง
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66 นาง บุญศรี แสงสมุทร ผู้ใหญ่บ้าน 14 ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน
67 นาย กาบิน ภักมี ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาดินด า เมืองเลย เลย
68 นาย บุญเรือง อัมพรศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
69 นาย วิรัตน์ ศิรินัย ผู้ใหญ่บ้าน 14 จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
70 นาย ทวีศักด์ิ แสนต่างนา ผู้ใหญ่บ้าน 9 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
71 นาย วิการ ขวาธิจัรก ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร
72 นาย อรุณ คงนุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าบอน ระโนด สงขลา
73 นาย เกษม ซอและ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ควนขัน เมืองสตูล สตูล
74 นาย พิเชษฐ์ ยุ้นพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 นาย วัฒนะ ผลพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
76 นาย พลัง ห้องสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาย ถวิล จุปะมะนัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกคลาน ตาพระยา สระแก้ว
78 น.ส. ปราณี หิรัญพานิช ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี
79 นาย เก่ือม  ภูเขา ผู้ใหญ่บ้าน 14 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
80 นาง ฉวีวรรณ มาน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 2 กง กงไกรลาศ สุโขทัย
81 นาย อ านาจ รัศมีรณชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย สมคิด ถ่ินท่าเรือ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
83 นาย สน่ัน สุดจ านงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84 นาง วัชรา จามีกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปรือ ปราสาท สุรินทร์
85 นาย สุพจน์ เสาะสนธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ปรือ ปราสาท สุรินทร์
86 ส.อ. ยุทธนา ม่วงป่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
87 นาย สุพจน์ ฮาดสม ผู้ใหญ่บ้าน 15 นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู
88 นาย มาโนด ฤกษ์งาม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง
89 นาย สุริยันต์ ตะนุมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนเมย เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
90 น.ส. บุญสนอง โคตรมะณี ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาย ราวี มีอ่อนตา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาย ชัยวิทย์ คณินนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยมุ่น น  าปาด อุตรดิตถ์
93 นาย จักรกฤษณ์ อุทัยเก่า ผู้ใหญ่บ้าน 1 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
94 นาย วสันต์ อุดม์ทอง ก านัน ขี เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
95 นาย ประครอง อยู่สุข ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


