
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาง เดือนแรม ขวัญคง ผู้ใหญ่บ้าน 8 พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี
2 นาย จรัญ เอ่ียมส าอางค์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 นาย สมาน สุตรานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เหนือ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
4 นาย ศรีลา ถินสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองกุง เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
5 นาย บัญเทิง ก้อนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย วาสนา โตโส ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
7 นาย นิพนธ์ จอมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 12 ศรีส าราญ ชนบท ขอนแก่น
8 น.ส. นที ศรีเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ศรีพยา ท่าใหม่ จันทบุรี
9 นาง ประเทือง ชีกล่ า ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา

10 น.ส. ปุณณภา สุขอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี
11 นาย สุนันต์ ศรีเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
12 นาย วินัย ทองสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
13 นาย ประภาส ภูมิชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
14 นาย โสพจน์ ธรรมรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
15 นาย สมเพชร ทะชัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 คร่ึง เชียงของ เชียงราย
16 นาย บุญชน กาละไฮ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คร่ึง เชียงของ เชียงราย
17 นาย ดาเบละ ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
18 นาย สุชาติ แสนใจอิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
19 นาย ศราวุธ ไชยมณี ผู้ใหญ่บ้าน 8 คลองปาง รัษฎา ตรัง
20 นาง ปรีดา วรรณรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เนินทราย เมืองตราด ตราด
21 นาง ปริญญา ทรัพย์เจริญ ก านัน 0 ช่องแคบ พบพระ ตาก
22 นาง มงคล ทิตสรรพพา ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
23 นาย จิตริน แซ่จิว ผู้ใหญ่บ้าน 14 บางเลน บางเลน นครปฐม
24 นาย สันติชัย ศรีธาตุ ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
25 นาย ถาวร ฝ่ายกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 6 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
26 นาย ธงชัย ชิดพลกรัง ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
27 นาย สุวัช สุดาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
28 นาย ชวรัตน์ ทองสัมฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
29 นาย บัญญัติกิจ สุขฉนวน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
30 นาย มาโนช หมากเอ่ียม ก านัน 0 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
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31 นาย ประมวล เทศข า ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
32 นาย วิรัชน์ กล่ินพลู ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี
33 นาย สุกรี ลิอีลา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ลุโบะบือซา ย่ีงอ นราธิวาส
34 นาย ธนกฤต ปัญญาพรม ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
35 นาย อ านวย นาแถมนาค ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
36 นาย สน่ัน อยู่ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
37 นาย นิติพงษ์ มนต์ไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านคู นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
38 นาย สมหมาย บุญตามทัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 สะแก สตึก บุรีรัมย์
39 นาย วิทวัส แซมสนธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
40 นาย ประจักษ์ สบสนิท ผู้ใหญ่บ้าน 9 เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย วิเชษฐ น  าหอม ก านัน 0 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
42 นาย บือราเฮง มะสัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางโกระ โคกโพธ์ิ ปัตตานี
43 นาย เฉลิมพล ชะราครุ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
44 นาย วิทยา หลักวิโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
45 นาย เอนก ธรรมขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 จุน จุน พะเยา
46 นาย อนุวัฒน์ จันทรจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 หล่อยูง ตะก่ัวทุ่ง พังงา
47 นาย วินัย ชูมณี ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองธง ป่าบอน พัทลุง
48 นาย ประสิทธิชัย ชูกร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
49 นาง ละม่อม มะณีธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 5 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
50 นาย วสวัตต์ิ จิระโชค ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
51 นาย ภูวณาถ บุญศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 บุ่งน  าเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
52 นาย บุญมาก มหาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 12 บุ่งน  าเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
53 นาย สมคิด ขัตติสะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
54 นาย โกวิทย์ ลิละคร ผู้ใหญ่บ้าน 25 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
55 นาย ชาญชัย สาสีนา ผู้ใหญ่บ้าน 26 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
56 นาย เทพ เชื อค าฮด ผู้ใหญ่บ้าน 7 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
57 นาย ภาสกร สุดใจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
58 นาย นภธน ธารีประทีป ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร
59 นาย วรรณภพ แท่นทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปะแต ยะหา ยะลา
60 นาย ณรงค์ ปัสสาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 กกโพธ์ิ หนองพอก ร้อยเอ็ด
61 นาย สุริยา หงส์อาจ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด
62 นาย อนันต์ ห่างภัย ผู้ใหญ่บ้าน 14 ตะพง เมืองระยอง ระยอง
63 นาย ธนกร ทวีมาก ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
64 นาย เพชรเด่ียว มาลา ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี
65 นาย อ่ินแก้ว  เหล็กหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล าปาง
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66 นาย เฮือน ต๋ันตานะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
67 นาย ทองอยู่ เวชบรรพต ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาดินด า เมืองเลย เลย
68 นาย สันติ สุภาพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
69 นาย ไพรวัน บุญส่ง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
70 นาย จินดา เรียมแสน ผู้ใหญ่บ้าน 14 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร
71 นาง ทัศนีย์ ดาบสีพาย ผู้ใหญ่บ้าน 3 เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
72 นาย ศุภเดช หมัดสมัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
73 นาย เกรียงไกร ศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน 5 น  าผุด ละงู สตูล
74 นาย ส าเริง เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
75 นาย สุขสันต์ คล้ายสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 14 สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาย ชวลิต อยู่เล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 3 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาย ไพบูลย์ มุ่งบัง ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
78 นาย เมธาสิทธ์ิ ฉันงูเหลือม ผู้ใหญ่บ้าน 12 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
79 นาย วรพงศ์ มานิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย สมทรง ยิ มมาก ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังน  าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
81 นาย บุญมาก นิลรุจี ผู้ใหญ่บ้าน 6 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
82 นาย ธีรชัย ขาวจีน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
83 นาย วิโรจน์ นิลศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 4 พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84 นาย สนอง หริค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์
85 นาย จิรโชติ โสพิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์
86 นาย บัญชา วงศ์ค าจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
87 นาย สันติ รัตนประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
88 น.ส. แววตา ขันเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 เอกราช ป่าโมก อ่างทอง
89 นาย สูง แสนคูณ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ
90 นาย สมพร เจริญเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
91 นาย ทูญ โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
92 นาย บรรเทา เต็มอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
93 นาง จิราภรณ์ ร่องมารุด ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
94 นาย ประจักษ์ สาถีระเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
95 นาย นคร ก่ิงแสง ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี


