
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย วิวิธชัย พูลเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 4 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี
2 นาย พรเทพ ค าสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
3 นาย วุฒิพล ทองทา ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนนาจาน นาคู กาฬสินธ์ุ
4 น.ส. จารุวรรณ กลัดกันแสง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธ์ุ
5 นาง เดือนรอน เจนจบ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โนนพลวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร
6 น.ส. สุทธิศา ฉิมหลวง ผู้ใหญ่บ้าน 2 แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
7 นาง เมทาวี บุญล  า ผู้ใหญ่บ้าน 7 แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
8 นาย สัมพันธ์ รัตนาคะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อ ขลุง จันทบุรี
9 นาย สุรพล โกศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา

10 นาย จิรศักด์ิ กาญจนเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านปึก เมืองชลบุรี ชลบุรี
11 นาย จ ารอง ใจสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
12 นาย ค ามี สงฆัง ผู้ใหญ่บ้าน 1 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
13 นาย สุรกานต์ กุลประจวบ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
14 น.ส. จันทิมา ไกรทอง ผู้ใหญ่บ้าน 14 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
15 นาย เสาร์แก้ว ตาตุ่นแก้ว ก านัน ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
16 นาย ศรี อินใจวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
17 นาย นิรันดร์ ค าดา ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
18 นาย สุพจน์ สุทธนิล ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
19 นาย สัมพันธ์ อินทร์ฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง
20 นาย บุญเท่ียง ทัศนา ก านัน ช้างทูน บ่อไร่ ตราด
21 นาย สมพงษ์ อุดจอม ผู้ใหญ่บ้าน 4 สามเงา สามเงา ตาก
22 นาย ธนกฤต ไพวังค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1  หินตั ง เมืองนครนายก นครนายก
23 นาย ธนศักด์ิ ทองท่งใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 21 ห้วยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม
24 นาย บัญเร็ง มาติยา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
25 นาย ไพศาล ม่ิงจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองบัวน้อย สีคิ ว นครราชสีมา
26 นาย คาวี เฉลิมวรวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
27 นาย พันธ์เทพ ปรีดาคม ผู้ใหญ่บ้าน 5 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
28 นาย สัญญา สกุลคง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดุสิต ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช
29 นาย ชูพงศ์ ทองเต็ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
30 นาย ศุภชัย เพ็ชรโต ก านัน หยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์
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31 นาย ยุทธพงษ์ พนมเวช ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าน  าอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์
32 นาย สุธี ทับทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
33 นาย ทวี ทองคุปต์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
34 นาย สน่ัน  ค าแสน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไชยวัฒนา ปัว น่าน
35 น.ส. ฐิตินันทา สุกทน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
36 นาง พสชนันท์ สวยรูป ผู้ใหญ่บ้าน 6 ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์
37 นาย สุเนตร บุญกองชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์
38 นาย นิรัญ อันทะปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์
39 นาย วิชาญ เนียมบุญเจือ ผู้ใหญ่บ้าน 11 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
40 นาย กิตติโชค แก้วสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย สิทธิชัย กล่ินพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
42 นาย อนัน บัวแหลม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าเรือ โคกโพธ์ิ ปัตตานี

43 นาย พร หัสฎางกูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

44 นาย สุรินทร์ ตั งหทัยทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
45 นาย ศักด์ิศิริ สมบัติมล ผู้ใหญ่บ้าน 10 น  าแวน เชียงค า พะเยา
46 นาย พีระยศ โสพรรณ ก านัน เหล กะปง พังงา
47 นาย องอาจ ยูรวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
48 นาย อ านาจ เขียวพุ่มพวง ผู้ใหญ่บ้าน 7 สามง่าม สามง่าม พิจิตร
49 นาย สุเมธ ทองเชื อ ผู้ใหญ่บ้าน 13 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
50 นาย บุญเลิศ เขียวข า ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
51 นาย เสนอ อินทวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 นาย บุญเรือง จ้อยจ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
53 นาย บุญเลิศ กระสาย ผู้ใหญ่บ้าน 5 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
54 นาง วิไลย์ กันหา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
55 น.ส. ปราณี ปักเคทัง ผู้ใหญ่บ้าน 13 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
56 นาย ประมวน บุศภา ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านซ่ง ค าชะอี มุกดาหาร
57 นาย เฉียบชัย พงศ์พันธุศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58 นาย สุพาวุธ คุณภู่ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
59 นาย รอชาลี มาหะมะยูโฮ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บาโงย รามัน ยะลา
60 นาย นรินทร์ แน่นอุดร ผู้ใหญ่บ้าน 8 มะอี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
61 นาย วารี วุธศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
62 นาย วรพล ใจเสง่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง
63 นาย อนนท์ แซ่เฮ้า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก ราชบุรี
64 นาง บัวขาว เพ็งศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี
65 นาย ชาญชัย มูลอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 10 เสริมขวา เสริมงาม ล าปาง
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66 นาย มานพ ขันนาแล ผู้ใหญ่บ้าน 12 น  าดิบ ป่าซาง ล าพูน
67 นาย ส าราญ วันทองสุข ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกงาม ด่านซ้าย เลย
68 นาย สุวรรณ มูลจัด ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
69 นาย สงวน ค านาโฮม ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
70 นาย อารมณ์ เขียวโป ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
71 นาย ประหยัด พาพานทาง ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
72 นาย วิชิต รัตนโกสม ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
73 นาย สิดดิก เอียดดี ผู้ใหญ่บ้าน 15 ละงู ละงู สตูล
74 นาย สมบัติ ร่ืนรวย ผู้ใหญ่บ้าน 6 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 นาย ทัตพงศ์ อยู่ชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 1 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาย เมธา รอดคลองตัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
77 นาย สุบิน ป้องโสม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว
78 นาย มารุช พงษ์นุช ผู้ใหญ่บ้าน 1 สร้างโศก บ้านหมอ สระบุรี
79 นาย ไพรัตน์ โฉมแฉล้ม ผู้ใหญ่บ้าน 5 พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย ชาญชัย มีกิจ ก านัน บ้านไร่ ศรีส าโรง สุโขทัย
81 นาย จักรกฤษ แป้นเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย ทวีป รัตนพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
83 นาย ทวน พรหมเมฆ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84 นาย บรรจง บัณฑิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
85 นาย สิทธ์ิ สาธร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
86 นาย ส ารวย พระสลัก ผู้ใหญ่บ้าน 13 สระใคร สระใคร หนองคาย
87 นาย นิคม แก้ว่พลงาม ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 นาย วัชระพล ศรประพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ย่านซ่ือ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
89 นาย วีระพล ศรีรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
90 นาย สมพงษ์ นิลพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย ขันตรี คุณชนัง ผู้ใหญ่บ้าน 5 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
92 นาง บุปผามาศ จงธนะวณิช ผู้ใหญ่บ้าน 8 ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
93 นาย สมกิจ ฉลาดธัญกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
94 นาย ณรงศักด์ิ ทีอุทิศ ผู้ใหญ่บ้าน 1 กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
95 นาย สมอน หลงชิน ผู้ใหญ่บ้าน 11 โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี


