
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย ศราวุธ บ่อหนา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตล่ิงชัน เหนือคลอง กระบ่ี
2 นาย สน่ัน วิเศษสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
3 นาย รักชาติ โคตุรพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย บุญมี พิสสมัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
5 นาย สมชาย ต่ายตลับ ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย อภิชัย สุดแสง ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
7 นาย อ านวย พิมพ์ดีด ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
8 นาย สิริชัย ยอดสร้อยทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
9 นาย นิวัตน์ พวงมาลัย ผู้ใหญ่บ้าน 22 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

10 นาย จารุวัฒน์ ช่ืนสุวรรณาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี
11 นาย ชนก เอ่ียมละออ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองแซง หันคา ชัยนาท
12 นาง ชมพู่ จันทะโพ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
13 นาง เสถียร ฤาชา ผู้ใหญ่บ้าน 11 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
14 นาย เครา แก้วกล่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
15 นาย จ าลูน เตปิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 สันกลาง พาน เชียงราย
16 นาง พิสมัย ก๋าค า ผู้ใหญ่บ้าน 11 เจริญเมือง พาน เชียงราย
17 นาย อุทิศ บุญรอด ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
18 นาย จ ารัส ทอนสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 13 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
19 นาย สมโชค พิทักษ์กาญจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาเกลือ กันตัง ตรัง
20 นาย เอกพจน์ เพชรไทยพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด
21 นาย เสถียร ต าขัด ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
22 นาย อาภรณ์ รอดเกตุกุล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
23 นาง ประนอม ภิรมย์สนธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
24 นาง กุลยา โคตสา ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม
25 นาย บรรหาญ เกษี ผู้ใหญ่บ้าน 3 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
26 นาย ส าราญ ชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
27 นาย ณิชพน จงฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
28 นาย นภดล แดงสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
29 นาย ประทีป ยอดผกา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
30 นาย อ านวย ชามีรส ผู้ใหญ่บ้าน 7 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
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31 นาย สุรัตน์ แร่เพชร ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
32 นาย ปัญญธร เต็มรัก ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
33 นาย แวมะเซ็ง ยาการียา ผู้ใหญ่บ้าน 1 แว้ง แว้ง นราธิวาส
34 นาย วีรภัทร ยศหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 7 แสนทอง ท่าวังผา น่าน
35 นาย ศิรเษฐ์ ศรีจอมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ค านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
36 นาย จีรพัฒน์ จูประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกขม้ิน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
37 นาง ธัญดา เช้ือสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 18 ตาจง ละหารทราย บุรีรัมย์
38 นาง สุวรรณา คนัยรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
39 นาย พรชัย สว่างเถ่ือน ก านัน 0 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
40 นาย อารวุธ ว่องไวรุด ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย บรรดิษฐ แก้วเคน ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
42 นาย ณัฐกฤต บัวสุข ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปัตตานี

43 นาย สมพิศ แสงเทียร ก านัน 0 บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา

44 นาย สรรเสริญ แตงชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
45 นาย กิตต์ิธัญญา วงค์มูล ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
46 นาย สมาท นาเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา
47 นาง ขวัญจิตร ภูริปัญญานันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
48 นาย โสภา อยู่มีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
49 น.ส. อัญชลี ปรีกมล ผู้ใหญ่บ้าน 7 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
50 นาย อาด เกิดเกษม ก านัน 0 พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี
51 นาง นิพาดา สีสมร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 น.ส. กมลรัตน์ เถ่ือนทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
53 นาย มงคล ใจข้อง ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่เก่ิง วังช้ิน แพร่
54 นาย คมคาย เขตชมภู ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนอมเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
55 นาย กฤกษ์ชัย เพียรรอดวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
56 นาย พรภิรมณ์ เสียงหวาน ผู้ใหญ่บ้าน 15 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
57 นาย จอเหล่คา เลโด ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยปลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58 นาย ชูชาติ นักสอดสี ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
59 นาย ค ารณ จันทร์เพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 5 ล าพะยา เมืองยะลา ยะลา
60 นาย ศุลักษณ์ แขมวารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองหม่ืนถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
61 นาย สายทอง อัสดง ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
62 นาง อ าไพ คมข า ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยยาง แกลง ระยอง
63 นาย กฤษฎ์ิ วัชรโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
64 นาย วันชัย แสงทองแดง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
65 นาย ผล พรมมาลา ผู้ใหญ่บ้าน 4 เสริมกลาง เสริมงาม ล าปาง
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66 นาย ประสิทธ์ิ แก้วสุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน
67 นาย เสถียร ลาลู่ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
68 นาง สวาส สิมศิริวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
69 นาง ศิริวรรณ์ อุ่นอบ ผู้ใหญ่บ้าน 15 เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
70 นาย สมชาย แสนเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บึงหวาย เต่างอย สกลนคร
71 นาย สุชาติ นีอ ามาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
72 นาย วัชระ แสนอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปากแตระ ระโนด สงขลา
73 นาย เดชาวัฒน์ สวนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกตรี เมืองสตูล สตูล
74 นาย วรุตม์ นกพานิช ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
75 นาย สาโรช ควรศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาย ชานนท์ ก ามะหย่ีเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
77 นาย สมชาย ท่าใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 10 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
78 นาง นวพร ภูพานเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
79 นาย แสวง มีซอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
80 นาย พนธ์ ปานทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
81 นาย จักรกฤษ แป้นเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย สุทธินันท์ จีนไทย ผู้ใหญ่บ้าน 2 โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
83 นาย สมนึก โกงเหลง ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านนา บ้านเนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84 นาย กิตติพงษ์ แอ่งสุข ผู้ใหญ่บ้าน 2 เสม็จ ส าโรงทาบ สุรินทร์
85 นาย โสม หาญเสมอ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ประดู่ ส าโรงทาบ สุรินทร์
86 นาย ค าปัน ทุมวารี ผู้ใหญ่บ้าน 14 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
87 นาย สาคร โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านขาม เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
88 นาย สมบัติ แพร่หลาย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองวัว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
89 นาย สุทิน สมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกกลาง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
90 นาย สมบัติ สาวะโห ผู้ใหญ่บ้าน 5 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาย เสมือน ชาลี ผู้ใหญ่บ้าน 14 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาย เปรียบ จันทร์มา ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านเส้ียว ฟากท่า อุตรดิตถ์
93 นาย ทัยรัตน์ ทาจวง ผู้ใหญ่บ้าน 3 เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
94 นาย ชัยเจริญ ภัควันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าไห เข่ืองใน อุบลราชธานี
95 นาย บุญส่ง ครองยุทธ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สร้างถ่อ เข่ืองใน อุบลราชธานี


