
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ธรรมนูญ ภุมรินท์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากแพรก เมืองฯ กาญจนบุรี
2 น.ส. ผัด ค าแหงพล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ล าห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
3 นาย กฤษฎา แก้วสอน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ล าห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธ์ุ
4 นาย ไพวัลย์ นันทะแสง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ  
5 นาย ทองสา บรรเลงส่ง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ส าราญ สามชัย กาฬสินธ์ุ
6 นาย ประสิทธ์ิ เฉ่ือยไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ค าแมด ซ าสูง ขอนแก่น
7 นาง รุ่งทิวา แก้วพรรณา ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกสี เมืองฯ ขอนแก่น
8 นาย อดิสอน ประสพมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 1 คูค า ซ าสูง ขอนแก่น
9 นาย วิทยา มะชะรา ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
10 นาย ประภัสพงษ์ พิมค าไหล ผู้ใหญ่บ้าน 4 สาวะถึ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
11 นาย เทพารักษ์ ไชยเสือ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
12 นาย ธงชัย สีแกว ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
13 นาย สีหราช รัตนาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ซ้ึง ขลุง จันทบุรี
14 นาย สัญญา เมียงมาก ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางโรงบ คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา
15 น.ส. อภิสรา รัตนกุล ก านัน 1 บ้านเชิด พนัสนิคม ชลบุรี
16 นาย ไพฑูรย์ พรมจาด ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาท่าพระ เมืองฯ ชัยนาท
17 นาย จุน เช่ือมมะรัง ผู้ใหญ่บ้าน 2 รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ
18 นาย สุภาพ โกสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 10 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ
19 น.ส. เสาวพักษ์ เขียววิลัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
20 นาง ลัดษมาณา แป้นศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าช้าง เมืองฯ นครนายก
21 นาย พงษ์พัฒน์ ณัฐวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองปากโลง เมืองฯ นครปฐม
22 นาย ฑนัชชัย พวงมี ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาทม นาทม นครพนม
23 นาย วีระพงศ์ วงษาเนาว์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม
24 นาย สมยศ เช้ือมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกสี วังยาง นครพนม
25 นาย สมศักด์ิ สุขสบาย ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกสี วังยาง นครพนม
26 นาย อัครกฤษ กรองมะเริง ก านัน 4 มะเริง เมืองฯ นครราชสีมา
27 นาย พัสกร พระเสมา ผู้ใหญ่บ้าน 7 มะเริง เมืองฯ นครราชสีมา
28 น.ส. สิริกาญจน์ มีใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองระเวียง เมืองฯ นครราชสีมา
29 น.ส. วิภาพร สาก าปัง ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพธ์ิกลาง เมืองฯ นครราชสีมา
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30 นาย สมบูรณ์ พันธ์ส าโรง ผู้ใหญ่บ้าน 1 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
31 นาย สุรพล ลอยสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ง้ิว ปักธงชัย นครราชสีมา
32 นาย สุรเทพ ฉัตรพรมราช ผู้ใหญ่บ้าน 6 นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
33 นาย ราเมศร์ เพชรเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางกร่าง เมืองฯ นนทบุรี
34 นาย พิเชษฐ์ บุญสวา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ
35 นาย ประสิทธ์ิ เข็มเครือ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ
36 นาย กุลชวัช บุตรดีวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
37 นาย ประภาส สียางนอก ผู้ใหญ่บ้าน 2 อิสาณ เมืองฯ บุรีรัมย์
38 นาย พรมพิพัฒน์ เพ็งสอน ผู้ใหญ่บ้าน 5 สะแกโพรง เมืองฯ บุรีรัมย์
39 น.ส. จิราภรณ์ แสงกุดเลา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ชุมเห็ด เมืองฯ บุรีรัมย์
40 นาง นกเอ้ียง พิมพ์อริยธาดา ผู้ใหญ่บ้าน 6 สะเดา นารอง บุรีรัมย์
41 นาง ผิน เกยดอน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทรัพย์พระยา นารอง บุรีรัมย์
42 นาง สวภาว์ ไชยสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์
43 นาง ศศิดาภา ประเจียด ผู้ใหญ่บ้าน 3 ช านิ ช านิ บุรีรัมย์
44 นาย ธิตวัฒน์ เชิดชู ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
45 นาง ทับทิม เป่ียมจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 6 วัดโบสถ์ เมืองฯ ปราจีนบุรี
46 นาง วิลัยพร ภาคอินทรีย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตล่ิงชัน บางประอิน พระนครศรีอยุธยา
47 นาย เชร จันพุด ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
48 นาย อุทัย พิมพ์ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แวงน่าง เมืองฯ มหาสารคาม
49 นาย ประวิทย์ สุธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองปลิง เมืองฯ มหาสารคาม
50 นาย สุรัตน์ บัวทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 แก่งเลิงจาน เมืองฯ มหาสารคาม
51 นาย หนูกาย ขานถม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าสองคอน เมืองฯ มหาสารคาม
52 นาง จีรภา วงหาพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 โพนทราย เมืองฯ มุกดาหาร
53 น.ส. เย่ียม ชายทวีป ผู้ใหญ่บ้าน 13 โพนทราย เมืองฯ มุกดาหาร
54 นาย ไพรัด สมภารเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 14 โพนทราย เมืองฯ มุกดาหาร
55 นาง นิตยา ชูรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สิงห์ เมืองฯ ยโสธร
56 นาง สุนิสา กัลยาสิริกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 น้ าค าใหญ่ เมืองฯ ยโสธร
57 นาย เรวัติ ประทุมจิตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองแวง เมืองฯ ร้อยเอ็ด
58 นาย ไชยนาท สมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองแวง เมืองฯ ร้อยเอ็ด
59 น.ส. ปุณยนุช สินไชย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
60 นาง ชรินพร จันทรา ผู้ใหญ่บ้าน 4 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
61 นาย ศิลปชม หรดี ก านัน 5 โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
62 นาย ทวีศักด์ิ ศิลารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ช าฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
63 นาย วิชัย แย้มเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 1 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี



64 นาย เกรียงศักด์ิ แสงห้าว ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
65 นาง บาหยัน ขันทะคีรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย
66 นาย เศรษฐา ธรรมกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ภูหอ ภูหลวง เลย
67 นาย อุดร เน้ือทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
68 นาย มงคล สืบสนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
69 นาย พัทยา ศรีเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
70 น.ส. นันท์ธานิตย์ ชัยหม่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าแร่ เมืองฯ สกลนคร
71 นาย ปวัน รักเสมอวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
72 นาย บุญธรรม ชมจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 5 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
73 นาย พงษ์ศักด์ิ ถุงเงินศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางน้ าผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
74 น.ส. เสาวลักษณ์ บุญท้วม ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางขันแตก เมืองฯ สมุทรสงคราม
75 นาย โกเมศ เพชรโกมล ก านัน 3 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
76 นาง จันทรา ผาปะทะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 พุค าจาน พระพุทธบาท สระบุรี
77 นาง ละเอียด อ่ิมอ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 12 ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
78 นาย ธนภพ ฟักทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางมัญ เมืองฯ สิงห์บุรี
79 นาย อาคม พิมพ์แสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี
80 นาย บุญสม อุบล ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี
81 นาย ธีรภาพ ปลาดลาภ ก านัน 1 บุฤาษี เมืองฯ สุรินทร์
82 นาย อินทร์ทอง อินแป้น ผู้ใหญ่บ้าน 11 โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
83 นาย เจียม จารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 18 หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
84 นาย สันติชัย ศรีหาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
85 นาย สุนทร พลประจักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านขาม เมืองฯ หนองบัวล าภู
86 นาย คนิด จิตตวิปูน ผู้ใหญ่บ้าน 6 หัวไผ่ เมืองฯ อ่างทอง
87 นาย เดช บุญศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นิคมสงเคราะห์ เมืองฯ อุดรธานี
88 นาย จ าเนียร โคตะมี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
89 นาย ไพรอ าพร น้องแวงพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองขอนกว้าง เมืองฯ อุดรธานี
90 นาย ธีระชาติ แสนทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
91 นาย เอกชัย พิมพดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
92 นาย แสน สุดา ผู้ใหญ่บ้าน 3 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
93 นาย มิตรชัย ทีรวม ผู้ใหญ่บ้าน 5 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
94 นาย ธรวรรณธนะ คล่องแคล่ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปะอาว เมืองฯ อุบลราชธานี
95 นาย ยรรยง ยืดยาว ผู้ใหญ่บ้าน 11 ข้ีเหล็ก เมืองฯ อุบลราชธานี
96 นาง อรอินทร์ ตระการจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าไห เข่ืองใน อุบลราชธานี
97 นาย สมยงค์ ใจทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปลาค้าว เมืองฯ อ านาจเจริญ



98 นาย ฤทธิรงค์ วงค าจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 รัตนวารี หัวตะพาน อ านาจเจริญ
99 นาย โชคชัย แสงเลิง ผู้ใหญ่บ้าน 15 ดงบัง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
100 นาย จันใด ศรีสุนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ


