
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สมปอง นางแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
2 นาย มนตรี จงหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
3 นาย ไพบูลย์ ภูดินแดน ผู้ใหญ่บ้าน 14 หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
4 น.ส. ค าใหม่ เรืองม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ  
5 นาย ภิรมย์ ค าศรี ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
6 นาย สุพจน์ สุขแดง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
7 นาง สมคิด จันทะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
8 นาง พิมพ์พจี ฝ่ายสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
9 นาง ไอลดา ศรีเชียงสา ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
10 นาย นรเสฎร์ อินทะมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
11 นาย นิธิกร บุญสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
12 นาย ศักด์ิ พรมบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 11 เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น
13 นาย มนูพงษ์ สมพ้ืน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี
14 นาย จิตรกร พายุหะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ปากน้ า บางคล้า ฉะเชิงเทรา
15 น.ส. สายทอง บัวแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
16 นาย สาโรจน์ คงทัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดงดอน สรรคบุรี ชัยนาท
17 นาย วงเดือน เกตุขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
18 นาย เสกสรร เคนกุดรัง ผู้ใหญ่บ้าน 10 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
19 นาย เติบศักด์ิ หม่ันถ่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ซับสีทอง เมืองฯ ชัยภูมิ
20 นาย นภัทร ผดุงกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บึงศาล องครักษ์ นครนายก
21 นาย อุดม แก้วพวง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
22 นาย สุรัตน์ คะสุดใจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม
23 นาย อิทธิกร ไชยภูวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นางัว บ้านแพง นครพนม
24 นาง วาสนา ใจหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองฮี ปลาปาก นครพนม
25 นาย พรชัย อุตมะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาหว้า นาหว้า นครพนม
26 นาย ณรงค์ รัตนนารี ผู้ใหญ่บ้าน 11 ก าปัง โนนไทย นครราชสีมา
27 นาย หัด ชนะภัย ผู้ใหญ่บ้าน 12 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
28 นาย อุเทน วรโคกสูง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา
29 นาง อ้อยใจ รัตนธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
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30 นาง ขวัญใจ ท่ังพรม ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
31 นาย บุญเชิด วงพุมมา ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
32 นาง ณัฏฐพร เปล้ืองทุกข์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
33 นาย ธนฤต ฮวบเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 13 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
34 นาย บัวพันธ์ สัตย์ธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองเลิง เมืองฯ บึงกาฬ
35 นาย พุทธา ทองขาว ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาสวรรค์ เมืองฯ บึงกาฬ
36 นาย ไพรวัน มีทองแสง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
37 นาย สอาด ชันรัมย์ ก านัน 16 ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
38 นาง อมลวรรณ สุขรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 สะแก สตึก บุรีรัมย์
39 นาง สุวิมล จันทร์ฉายทอง ผู้ใหญ่บ้าน 10 สตึก สตึก บุรีรัมย์
40 นาย มณี อินทร์แพง ก านัน 10 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
41 นาง พจมาน มากนาคา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
42 นาย กิตติกร ลอยประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
43 นาย วิชัย พ้ันคุณมี ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
44 นาง ธนพร อิษฎานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หลักหก เมืองฯ ปทุมธานี
45 นาย ประยูร กองร้อย ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาดี นาดี ปราจีนบุรี
46 น.ส. จิราภา อรรถเสถียร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไม้ตรา บางไพร พระนครศรีอยุธยา
47 นาย กรีฑา ซบเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 1 สามพระยา ชะอ า เพชรบุรี
48 นาย ยุทธการ ชาวด่วน ผู้ใหญ่บ้าน 2 แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
49 นาย พินิจศักด์ิ สืบสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
50 นาย กิตตินันท์ แสงวิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน 14 แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
51 นาย อ าพร วรรณศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
52 นาย บุญมา ห้วยทราย ผู้ใหญ่บ้าน 2 นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
53 นาย เฉลย ค านนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นากอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
54 นาย เดือนเพ็ง ช่ืนตา ผู้ใหญ่บ้าน 9 กกแดง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
55 น.ส. บังอร อาจสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาค า ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
56 นาย โชคชัย สมบัติวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงเจริญ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
57 นาย อัศวพล ปราบหนองบ่ัว ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
58 นาย สมัย ลันละนา ผู้ใหญ่บ้าน 7 วารีสวัสด์ิ พนมไพร ร้อยเอ็ด
59 นาง สายฝน เกาะกาง ผู้ใหญ่บ้าน 2 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
60 นาง ทองล้ิม สมหวัง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
61 นาย น าภพ ภักดีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 9 โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
62 นาย เฉลิม เขียวดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ส านักทอง เมืองฯ ระยอง
63 นาย เฉลิมชัย ศรีถม ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี



64 นาย ถาวร ท ากินดี ผู้ใหญ่บ้าน 8 แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
65 นาย อดุล พรมดี ผู้ใหญ่บ้าน 13 ปวนพุ หนองหิน เลย
66 นาย บุญฤทธ์ิ จันทราช ผู้ใหญ่บ้าน 13 นาโป่ง เมืองฯ เลย
67 นาย เสริมศักด์ิ นารี ผู้ใหญ่บ้าน 6 โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
68 นาย ใจเพชร สะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
69 นาย ธรณินทร์ มะโนรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
70 นาย ณัฐพล โอพาตะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
71 นาย กิตติ อ่อนสี ผู้ใหญ่บ้าน 10 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร
72 น.ส. จินดา รัตนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
73 นาย กิตติพงษ์ อยู่วัฒนะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เทพารักษ์ เมืองฯ สมุทรปราการ
74 นาง สุกัญญา สาคลาไคล ผู้ใหญ่บ้าน 10 สวนหลวง อัมพา สมุทรสงคราม
75 นาย อรรถพร ถาวรย่ิง ก านัน 5 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว
76 น.ส. นงนุช สังข์เว ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกใหญ่ บ้านหมอ สระบุรี
77 นาง ณัฐธิพร กล่ินค าหอม ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี
78 นาย สิทธิชัย เทียนขาว ผู้ใหญ่บ้าน 9 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
79 น.ส. ดวงแก้ว สว่างศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี
80 นาง สุพัตรา มีชะนะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
81 นาง อ้อยทิพย์ บุญกอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์
82 นาย ชุมพร แก้วงาม ผู้ใหญ่บ้าน 10 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์
83 นาง เหลือง เขาสูง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ด่าน กาบเชิง สุรินทร์
84 นาง เวิน ถาราช ผู้ใหญ่บ้าน 5 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
85 นาย สายัน พิมวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู
86 นาย ฉัตรมงคล กล่ินเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ส่ีร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
87 นาย เมฆนภา กิติราช ผู้ใหญ่บ้าน 10 หัวนาค า ศรีธาตุ อุดรธานี
88 นาย นงรัก บ ารุงภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
89 นาย สมสุข ร่มวาปี ผู้ใหญ่บ้าน 8 จ าปี ศรีธาตุ อุดรธานี
90 นาย ยุทธชัย พัฒนพันธ์ ก านัน 9 โพธ์ิใหญ่ วารินช าราบ อุบลราชธานี
91 นาย มงคล บุญแท้ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพธ์ิใหญ่ วารินช าราบ อุบลราชธานี
92 นาย สมัย ศรีนวล ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
93 นาย กัมนัง เรืองศรี ผู้ใหญ่บ้าน 9 โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
94 น.ส. นงคราญ อุตรา ผู้ใหญ่บ้าน 9 บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี
95 นาย ชัยยุทธ สาระบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี
96 นาย ขันตี มาหา ผู้ใหญ่บ้าน 10 โนนสว่าง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
97 นาย วันชัย วันทาพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปลาค้าว เมืองฯ อ านาจเจริญ



98 นาย สมชาย กระต่ายทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 โนนหนามแท่ง เมืองฯ อ านาจเจริญ
99 นาย สาคร ยอดมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 7 หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ
100 นาย วันชัย หมายสิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ


