
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง เบ็ญจา ดอกบัว ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัว เมืองฯ กาญจนบุรี
2 นาย ภักดี ภูมีแหลม ก านัน 1 หลุบ เมืองฯ กาฬสินธ์ุ
3 นาย ภควัฒน์ จาตุเทน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ภูดิน เมืองฯ กาฬสินธ์ุ
4 นาย เดช โขลา ผู้ใหญ่บ้าน 9 นายเชือก ยางตลาด กาฬสินธ์ุ  
5 นาย ประจวบ โพธิกมล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
6 นาย สุรินทร์ ดีมูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น
7 นาย มงคล ชมภูวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
8 นาย เทพพร สีอุปลัด ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
9 นาย วินัย ศรีภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 สะอาด น  าพอง ขอนแก่น
10 นาย บุญฑริก หงษ์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 11 สะอาด น  าพอง ขอนแก่น
11 นาย อภิชาต พรมแสง ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านขาม น  าพอง ขอนแก่น
12 นาย กฤษดา ทนเล ผู้ใหญ่บ้าน 4 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
13 น.ส. สุทิศา สุขสากล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ซึ ง ขลุง จันทบุรี
14 นาย อณิวัชร์ เย็นสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางเตย เมืองฯ ฉะเชิงเทรา
15 นาง สมพร ศรีสมุทร ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเชิด พนัสนิคม ชลบุรี
16 นาย ธนชัย ทองใบ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
17 น.ส. ศศิธร ชูแสง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
18 นาย เสน่ห์ คิรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
19 นาย กฤษณ กะริยะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
20 นาย สุทัศน์ ทรัพย์สมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทองหลาง บ้านนา นครนายก
21 นาย รชต จินดาโสม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
22 นาย เด่นศักด์ิ แสนสุภา ผู้ใหญ่บ้าน 4 พุ่มแก นาแก นครพนม
23 นาง กฤษดาพร แก้ววัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาราชควาย เมืองฯ นครพนม
24 นาย มิทชัย มงคล ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม
25 นาย นิระพันธ์ สิมแสง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ค าพี นาแก นครพนม
26 นาย สุรชาติ วาดโคกสูง ผู้ใหญ่บ้าน 1 สุรนารี เมืองฯ นครราชสีมา
27 นาย สัมฤทธ์ิ ทูโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้าน 5 สุรนารี เมืองฯ นครราชสีมา
28 นาย สมส่วน เสมาภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 12 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
29 นาย ณัฐพจน์ เชยสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ส าโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
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30 นาย สมชาย แก่นกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
31 นาย จิตรกร อาษากลาง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
32 นาย สมจิตร์ แห่กลาง ผู้ใหญ่บ้าน 3 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
33 นาย ศรีชาติ จันทรา ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองพระอุดม บากเกร็ด นนทบุรี
34 นาย นิคม เดชทะสอน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าดอกค า บึงโขงหลง บึงกาฬ
35 นาย กมล สาขามุละ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
36 นาง ประไพ เพลิดพราว ผู้ใหญ่บ้าน 12 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
37 นาย ประโมทย์ วรกะโทก ผู้ใหญ่บ้าน 12 ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
38 นาย มานบ อานประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 6 แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์
39 นาย อุไร ปานทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ละเวี ย ประโคนชัย บุรีรัมย์
40 นาย มานิตย์ วิจิตรศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
41 นาย วีรพล ด าเดช ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองโดน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
42 นาย มนตรี ซอยรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
43 นาย สมชาย เพ่ิมพร ผู้ใหญ่บ้าน 15 ล านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์
44 น.ส. จันทิมา เปล่ียนนิกร ก านัน บางขะแยง เมืองฯ ปทุมธานี
45 นาง วิภา พุทธปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
46 นาย มานัส วิมลศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตล่ิงชัน บางประอิน พระนครศรีอยุธยา
47 นาย อ านวย กล่ินน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
48 นาย สุระจิตร เทียงดาห์ ผู้ใหญ่บ้าน 19 โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
49 นาย นิพล เครือมนโท ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองโก บรบือ มหาสารคาม
50 นาง ณฐพร ธุระท า ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม
51 นาง พรสวรรค์ เทพชมภู ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
52 นาย เดวิทย์ คนเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 3 เหล่าสร้างถ่อ ค าชะอี มุกดาหาร
53 นาย สมพงษ์ คนเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 6 เหล่าสร้างถ่อ ค าชะอี มุกดาหาร
54 นาย จอมศรี บุสภา ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านซ่ง ค าชะอี มุกดาหาร
55 นาย สมเด็จ พรมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
56 น.ส. จรวย พรทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
57 นาย โกต๋อง ศักด์ิแสง ผู้ใหญ่บ้าน 10 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
58 นาย วิเรียน สีดามา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
59 นาง มยุรี พลเย่ียม ก านัน 9 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
60 นาง เสวาภา พฤกษชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 12 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
61 นาย วันชัย พินิจงาม ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
62 นาย บุญธรรม จันทรา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง
63 นาย สุรชัย ฉ่ าตากล้อง ผู้ใหญ่บ้าน 3 สวนผึ ง สวนผึ ง ราชบุรี



64 นาย ชัยวุฒิ ชอบคุย ก านัน 7 มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี
65 นาย ไพศาล ถาบุตระ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าสะอาด นาด้วง เลย
66 นาย วินัย ปานสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 เอราวัณ เอราวัณ เลย
67 นาย นิตย์ มุขดา ก านัน 4 เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
68 น.ส. กนกวรรณ จันทอน ผู้ใหญ่บ้าน 8 เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
69 นาย สมคิด ลูกรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
70 นาย ไกวแก้ว นรสาร ก านัน 1 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
71 นาง นิรมล ธาตุไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
72 นาย วัฒนศักด์ิ เพริศแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร
73 นาง วิไลลักษณ์ ปัตลา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ
74 น.ส. จิรภา เนียมสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แหลมใหญ่ เมืองฯ สมุทรสงคราม
75 นาย มานิตย์ จ าปาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
76 นาย ไกรศร ระษารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี
77 นาย ศุภวัฒน์ เกียรติหิรัญกุล ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี
78 นาย กนก แย้มสรวล ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
79 นาย อัศวเดช หลักเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
80 นาย ประจวบ ดิษฐ์กระจัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
81 นาย สัมฤทธ์ิ โอบอ้อม ก านัน 7 โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
82 นาย บุญจันทร์ หล่าหม่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
83 นาย จ านง ใจหน่ึง ผู้ใหญ่บ้าน 5 กระเทียม สังขะ สุรินทร์
84 นาย อนันต์ กามาพร ผู้ใหญ่บ้าน 4 เวียงคุก เมืองฯ หนองคาย
85 นาย อุดม ศรีหะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
86 นาย บุญสืบ อากาศเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 7 หัวไผ่ เมืองฯ อ่างทอง
87 น.ส. วาสนา แสงสุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 นิคมสงเคราะห์ เมืองฯ อุดรธานี
88 นาย สุพัฒน์ ค าย่อย ผู้ใหญ่บ้าน 12 ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
89 นาย บุญแสง บุตรชาดี ผู้ใหญ่บ้าน 8 นิคมสงเคราะห์ เมืองฯ อุดรธานี
90 นาย เกษม พันธ์อินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
91 นาย อินแปลง ทบสู้ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
92 นาย พิฉัน พรมสามสี ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
93 นาย ไพบูลย์ ช้อนสุข ผู้ใหญ่บ้าน 16 บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
94 นาย สวาด ไพรบึง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไพบูลย์ น  าขุ่น อุบลราชธานี
95 นาย ทินกร สุรินรังษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ค าหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
96 นาย กมล สุนทรเพราะ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หัวดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี
97 นาย ประสิทธ์ิ เกิดสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนโพธ์ิ เมืองฯ อ านาจเจริญ



98 นาย ชัยชนะ สารธิมา ผู้ใหญ่บ้าน 5 เสนางคนิม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
99 นาย พรชัย บัวศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ
100 น.ส. ทองพูล นอลา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไม้กลอน พนา อ านาจเจริญ


