
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย บ ารุง อุดมศรี ก านัน เขาพนม เขาพนม กระบ่ี
2 นาย สุริยัน กร่างปรีชา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งกระบ่ า เลาขวัญ กาญจนบุรี
3 นาย วินัย สมค าศรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
4 นาง น  าใจ ภูแข่งหมอก ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
5 นาย อาวุธ ใจเสือ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาง สมจิตร เฮียงจันทา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น
7 นาง พัทยา เพชรสีเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น
8 นาย ชัยยันต์ ศรีคงรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ร าพัน ท่าใหม่ จันทบุรี
9 นาย ไพโรจน์ บุญสม ผู้ใหญ่บ้าน 5 สิบเอ็ดศอก บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

10 นาย ณัฐพงศ์ พิทักษ์กรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
11 นาย นภดล พรหมแก้ว ก านัน โพนางด าออก สรรพยา ชัยนาท
12 นาย สมนึก พาสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
13 นาย ลุน ขันบ ารุง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
14 นาย ณรงค์ คงชุม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
15 นาย วสันต์ ปัญญาดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ลอย เทิง เชียงราย
16 นาย วีรศักด์ิ มูลชัย ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่ลอย เทิง เชียงราย
17 นาย เกต เชื อทา ผู้ใหญ่บ้าน 9 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
18 นาย ดนุพล ปู่อ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
19 นาย สมพล รอดสุด ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้าหวี หาดส าราญ ตรัง
20 นาย นุสรณ์ วิทาเวช ก านัน วังคะเคียน เขาสมิง ตราด
21 นาย อวิรุทธ์ กานนมานะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
22 นาย ปราโมทย์ บ ารุงวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 อาษา บ้านนา นครนายก
23 นาย สมโภช ทุมะลิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
24 นาย ชัยวัฒน์ พรมดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม
25 นาย ชนกฤษฏิ สีบทวิรากรกุล ก านัน สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
26 นาง กองแก้ว ซุ่มกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 10 จักราช จักราช นครราชสีมา
27 นาง สกุล พาขุนทด ก านัน หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
28 นาย ชัยพิชิต หนูคง ผู้ใหญ่บ้าน 14 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
29 นาย สมหวัง แก้วจันทรทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
30 นาย นิคม ทับทิมแพง ก านัน ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
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31 นาย ไพรวันล์ รัศมีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
32 นาย ประวิทย์ เต็มรัก ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
33 นาย อับดุลเลาะห์ สนิตา ผู้ใหญ่บ้าน 5 บองอ ระแงะ นราธิวาส
34 นาย ประสาน เสารางทอย ก านัน ชนแดน สองแคว น่าน
35 นาย สิทธ์ิธา หน้าบรรดิษฐ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
36 นาย สุพจน์ เทียบแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 15 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
37 นาย ทองดี ศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 เมืองโพธ์ิ ห้วยราช บุรีรัมย์
38 น.ส. ศุภรัตน์ สุขส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
39 นาย วิชาญ ป้ันโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
40 นาย อดุลย์ พุฒใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 11 อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย วิถี สีด า ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
42 นาย อับดุลเลาะ จารง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี

43 นาง สมจิต แพทย์รักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

44 นาง สุนันท์ รุจิกล่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
45 นาย สายค า ชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
46 นาย สุดี สุวิสัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 หล่อยูง ตะก่ัวทุ่ง พังงา
47 นาย จรี เหรียญนุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
48 น.ส. สุรีรัตน์ เผือกพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร
49 นาย สงกรานต์ สุภะคะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
50 นาย วิโรจน์ บุญปลูก ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
51 นาง อัศรี สุทธิธรรมานันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
52 นาย สุเวช สีแสงหน่อม ผู้ใหญ่บ้าน 6 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
53 นาย ปรีชา ธรรมวิชัยพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แดนชุมพล สอง แพร่
54 นาย บุญรัตน์ ภักดีกาล ผู้ใหญ่บ้าน 21 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
55 นาย บุตร พลจุรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
56 นาย ประยูร ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร
57 นาย สุวิน เปียผะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
58 นาย ประหยัด ช่ืนตา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ค าน  าสร้าง กุดชุม ยโสธร
59 นาย มาหะมะสุกรี กาจิเจ๊ะแย ผู้ใหญ่บ้าน 1 เนินงาม รามัน ยะลา
60 นาย บุญไสย์ ดอนราชรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 บัวค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
61 นาย ประวัติ มณีจักร ผู้ใหญ่บ้าน 7 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด
62 นาย อนุวัฒน์ อวยพร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากน  ากระแส แกลง ระยอง
63 นาย วรรณพงษ์ เชาวนพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองโพ โพธาราม ราชบุรี
64 นาย สมเจตน์ อยู่โต ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
65 นาย เลิศ  มีเหล่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังใต้ วังเหนือ ล าปาง
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66 นาย บุญเป็ง อินทุวัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน
67 นาย สมาน วงมาเกษ ผู้ใหญ่บ้าน 10 อาราวัณ เอราวัณ เลย
68 นาย ชวน ทองสาย ผู้ใหญ่บ้าน 6 น  าค า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
69 นาย สุริยา มโนรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
70 นาย วัฒนา เพ็งสีแดง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
71 นาย ประสงค์ ปากดีสี ผู้ใหญ่บ้าน 11 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
72 นาย สุชีพ จอเอียด ผู้ใหญ่บ้าน 8 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
73 นาย บุญเกิด ทักขินันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านควน เมืองสตูล สตูล
74 นาย ชนินทร์ มีนายน ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 น.ส. จันทนา ศุกรโยธิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
76 นาย ณัฐพล เหมือนท่าไม้ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าไท้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 นาย อาทิตย์ พยาวัง ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองน  าใส อรัญประเทศ สระแก้ว
78 นาย สว่าง แคกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ล าสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี
79 นาย ศิริโชค แสงวิไลสาธร ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย นภดล ทองสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
81 นาย สมบัติ แขกใจเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 10 สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย สมชาย ใจรังษี ผู้ใหญ่บ้าน 12 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
83 นาย กตัญญู สุวรรณพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
84 นาย อภิรัฐ ธนปฐมพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บะ ท่าตูม สุรินทร์
85 นาย บุญร่วม ฉิมงาม ผู้ใหญ่บ้าน 12 บะ ท่าตูม สุรินทร์
86 นาง บังอร ปัญสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
87 น.ส. ทิพากร ยุธไธสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังทอง นาวัง หนองบัวล าภู
88 นาย นคร พูลประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง
89 นาย สมพงษ์ ทองรัง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
90 นาย โฮม พันพรหม ผู้ใหญ่บ้าน 3 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
91 นาย จงรักษ์ สุวรรณพรหม ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
92 นาย สถิต ขันตีต่อ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
93 นาย ประเวก อยู่รอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี
94 นาย เสฏฐวุฒิ กล่ินบัว ผู้ใหญ่บ้าน 5 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
95 นาย สุวิทย์ เนืองนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี


