
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย สมคิด ฟุ้งเฟ่ือง ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกหาร เขาพนม กระบ่ี
2 นาย สมศักด์ิ บุตรดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองไผ่ ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี
3 นาย เสถียร จอมทรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
4 นาย สมบูรณ์ จอมทรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
5 นาย สุทธิพงษ์ ก๊กศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนแดง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย สุรพงษ์ เพ็งพิทักษ์ ก านัน ศรีสุขส าราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
7 นาย เชิดชัย ฐานะ ก านัน บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
8 นาย เอกสิทธ์ิ ศรีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
9 นาย นรินธร รัตนกรชัยกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

10 นาย มนตรี ไตรรักษ์ ก านัน ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
11 นาย ศรีโพธ์ิ ทองเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
12 นาย อนงค์ เจริญคุณ ก านัน ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
13 นาย ยอด นิสัยหม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
14 นาย วิชิต แตงเล่ียน ผู้ใหญ่บ้าน 3 สวนแตง ละแม ชุมพร
15 นาย เอกสิทธ์ิ สุกันทา ผู้ใหญ่บ้าน 12 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
16 นาย มงคล เข่ือนรอบ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
17 นาย ตา ผ่องแผ้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
18 นาย สมนึก ต๊ะปวน ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
19 นาย เจริญ ธรรมสุทธิไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
20 นาย อัมพล หงษ์วิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
21 นาย บุญชู พิศาลธนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
22 นาย สวัสด์ิ ม่ันคง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
23 นาย วิทิตย์ จีนเปีย ผู้ใหญ่บ้าน 3 สัมปทาน นครชัยศรี นครปฐม
24 นาย สมยศ วะชุม ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาหว้า นาหว้า นครพนม
25 นาย ประมูล บังพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน 1 หลุ่มตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
26 นาย สมบูรณ์ ศรีพนม ผู้ใหญ่บ้าน 22 วังหมี วังน้ าเขียว นครราชสีมา
27 นาย ประเชิญ เทียนสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองหอย พระทองค า นครราชสีมา
28 นาย ค ารณ เชาวลิต ผู้ใหญ่บ้าน 8 นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช
29 น.ส. ชัชฎา พันธ์คง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
30 นาย เลิศชาย เมืองแก ผู้ใหญ่บ้าน 8 บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
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31 นาย ประกิจ ฤทธ์ิโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
32 นาย สุรชัย โชคสกุลวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
33 นาย มูหัมมะสุกรี สาแมมะซา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
34 นาง มารีรัตน์ จันพี ผู้ใหญ่บ้าน 2 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
35 นาย เสรี ราชครู ผู้ใหญ่บ้าน 2 ค านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
36 นาย สมจิต ถ่างกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกสว่าง หนองก่ี บุรีรัมย์
37 นาย ประสงค์ ดงกันจ่า ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์
38 นาย สุรินทร์ แก้วสวาท ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์
39 นาย สุชิน สาตรา ผู้ใหญ่บ้าน 12 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
40 นาย อนุภาพ อยู่ญาติมาก ผู้ใหญ่บ้าน 2 ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย พิเชฏฐ อ่ิมจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
42 นาย หามะ บือราเฮง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี

43 นาย วิทยา กิจกระสัน ผู้ใหญ่บ้าน 1 น้ าเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา

44 นาย คุณบรรหาร หาประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
45 นาย เก่ง ปรีเปรม ผู้ใหญ่บ้าน 10 เชียงแรง ภูขาง พะเยา
46 นาย มนตรี ค าเอียด ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทับปุด ทับปุด พังงา
47 นาย ธีวา ซ้ายเซ้ีย ผู้ใหญ่บ้าน 7 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง
48 นาย บุญมา ค าตอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
49 นาย ทะเบียน แพ่งอ่ า ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
50 นาง สมัย ใจทน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
51 นาย สงบ ประจิตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
52 นาย ทองพับ คงพลอย ผู้ใหญ่บ้าน 14 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
53 นาย จตุพร ดังก้อง ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่จ๊ัวะ เด่นชัย แพร่
54 นาย ไกรวุฒ ขาวนอก ผู้ใหญ่บ้าน 17 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
55 นาย วุฒิพงษ์ พันธ์เทศ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
56 นาย รังสรรค์ กลางประพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
57 นาย โชคชัย ดวงมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยปลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58 นาย เดช เทพบุญมา ผู้ใหญ่บ้าน 6 เหล่าไฮ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
59 นาย อับดุลเล๊าะ อูเซ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บือมัง รามัน ยะลา
60 นาย พงษ์พันธ์ ขานหัวโทน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
61 นาย วิเชียร ชิดแช่ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอกล้ า ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด
62 นาย อรัญ โพธ์ิแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
63 นาย นิทัศน์ ไทรยพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีสุราษฎร์ ด าเนินสะดวก ราชบุรี
64 นาย สมชาย ชัยเครือ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
65 นาย พีระวัช  ใหม่ธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งงาม เสริมงาม ล าปาง
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66 นาง ขันค า วงค์คม ผู้ใหญ่บ้าน 16 ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน
67 นาย วีรพล ก้อมณี ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
68 นาย อุทร จันทร ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองม้า โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
69 นาย วิจารณ์ ธรรมวัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
70 นาย มิตรชัยยะ สุริยะวีทยะการุญ ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
71 นาย สงบ สุราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
72 นาย ประยูร ไชยรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ระวะ ระโนด สงขลา
73 นาย สุวิทย์ นักร า ผู้ใหญ่บ้าน 5 แหลมสน ละงู สตูล
74 นาย พิรวุฒิ จงรักดี ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
75 นาย ธานี โตเหมือน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
76 นาย สมจิตต์ ทองถนอม ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาย โรจนเดช ธีรเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว
78 นาย เสรี ทองอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี
79 นาย พิเชษฐ สังข์สอน ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย ณรงค์ เมธาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
81 นาย ณรงค์ มาศวสุพล ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านโพธ์ิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
82 นาย ศิริชัย ทองตะกุก ผู้ใหญ่บ้าน 12 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
83 นาย ยงยุทธ วิเชียรพร ผู้ใหญ่บ้าน 8 น้ าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84 นาย อุตสา โพธ์ิล้อม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์
85 นาย บุญศรี คอนเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 13 ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์
86 นาย ชาติชาย คุณความดี ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
87 นาย กันยา สีตาแสง ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
88 นาย วินัย ขอพ่ึง ผู้ใหญ่บ้าน 6 มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
89 นาย บัวกันต์ แสนหม่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 5 รัตนวารี หัวตะพาน อ านาจเจริญ
90 นาง บัว พลยศ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
91 นาย สมคิด ตาลอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
92 นาย อ านวย ค าใส ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
93 นาย วิชัย ขุนสิงห์โต ผู้ใหญ่บ้าน 1 ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
94 นาย ไพทูลย์ ใบแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 โพธ์ิไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
95 นาย ประสงค์ ร่วมสุข ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี


