
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุรศักด์ิ เกียรตินฤยุทธ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
2 นาง จรุณี เยาวพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ร่องค า ร่องค า กาฬสินธ์ุ
3 นาย ประจักร ศรีประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ร่องค า ร่องค า กาฬสินธ์ุ
4 นาย ถนอม นาชัยฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งคลอง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ  
5 นาย เหลา สาระโป ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดินจ่ี ค าม่วง กาฬสินธ์ุ
6 นาย เทียนชัย แก้วอาษา ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น
7 นาย ค า แสงหม้อ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น
8 นาย จิตพงษ์ บัวสี ผู้ใหญ่บ้าน 15 หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
9 นาย วิรัตน์ ดอนประจง ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
10 นาย ไวพจน์ สมทา ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
11 นาย พรมวิจิตร โพธิยา ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
12 นาย ทองดา ค าทะเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น
13 นาย นพรัชต์ ธรรมสังวาส ผู้ใหญ่บ้าน 11 ตกพรม ขลุง จันทบุรี
14 นาย วรรณรัตน์ อ่อนพานิช ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางน้ าเปร้ียว บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
15 น.ส. ณัฐกฤตา สวัสดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี
16 นาย อารยะ บัวข า ผู้ใหญ่บ้าน 4 สามง่ามท าโบสถ์ หันคา ชัยนาท
17 นาย สถิต นามพิมล ผู้ใหญ่บ้าน 12 ถ้ าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
18 นาย พาที เชิดภูเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
19 นาง พรทิพย์ จตุพรไตรรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
20 นาง ทวี ธรรมดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ท่าช้าง เมืองฯ นครนายก
21 นาย ประกอบ ศิลารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หินมูล บางเลน นครปฐม
22 นาย ล าพร อุดหนุน ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านผ้ึง เมืองฯ นครพนม
23 นาย สันติ  ธ.น.โสม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าลาด เรณูนคร นครพนม
24 นาง สรัตรา ติยะบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 สามผง ศรีสงคราม นครพนม
25 นาง บุญแถว รูปสม ผู้ใหญ่บ้าน 4 นางัว บ้านแพง นครพนม
26 นาย สามารถ ปุราสะแก ผู้ใหญ่บ้าน 5 ประทาย ประทาย นครราชสีมา
27 นาง แตงน้อย เท่ิงไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
28 นาง สาคร จันทร์ค าวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
29 น.ส. สมหมาย หม่ีจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 4 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
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30 นาง จ าเนียง พูดขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
31 นาง สมพิศ โมงขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 16 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
32 นาง สายฝน ทูลแรง ผู้ใหญ่บ้าน 17 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
33 นาย เพลิน ทองเกลียว ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
34 นาย โทน มหาอุป ผู้ใหญ่บ้าน 8 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
35 นาย วิชัย ยวนใจ ผู้ใหญ่บ้าน 9 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
36 นาย สอาด แก่นทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
37 นาย สุเทพ แก้วรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
38 นาย สุติ โพดรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์
39 นาย หวัน วาฤกษกี ก านัน 2 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์
40 นาย วงศกร เดิมท ารัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
41 นาย ค ากอง ค าดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าโพธ์ิชัย หนองก่ี บุรีรัมย์
42 นาย สืบ สุขค าเมล์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกสว่าง หนองก่ี บุรีรัมย์
43 นาย กิตติ อินทพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
44 นาง นภาพร อยู่เย็น ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางกะดี เมืองฯ ปทุมธานี
45 นาย บุญลือ เมืองอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
46 นาง มัญช์สรัล จิตรีเน่ือง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
47 นาย ชัยณรงค์ กลองชิต ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
48 นาย สุเทพ พิมจ้อง ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
49 นาย ชัยวัฒน์ ดวงวันทอง ผู้ใหญ่บ้าน 19 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
50 นาย รณชัย ดวงค าน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 2 เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
51 นาย ประธาน แสนเห็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
52 นาย ธงชัย สุวรรณี ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
53 นาย ส าเนียง ใจทัด ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
54 นาย ธีรพงษ์ อ่อนภู่ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
55 นาย ไพรสาร ศรีมันตะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ค าน้ าสร้าง กุดชุม ยโสธร
56 นาย รัฐพล สายหลักค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
57 นาย สมพงษ์ มะลิวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
58 นาย เสรี ศรีโสภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
59 นาย ประมวล น านา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
60 นาย สัมฤทธ์ิ มาดหลุบเลา ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
61 นาย ถาวร ขามไชยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
62 นาย พิเชษ เขตคีรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาตาขวัญ เมืองฯ ระยอง
63 นาย รังษิกร ณ บางช้าง ผู้ใหญ่บ้าน 12 เจดีย์หัก เมืองฯ ราชบุรี



64 น.ส. ประสงค์ โจมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 กกโก เมืองฯ ลพบุรี
65 นาย สมพร มังคะโล ผู้ใหญ่บ้าน 14 วังสะพุง วังสะพุง เลย
66 นาย ชอน มูลหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 2 จอมศรี เชียงคาน เลย
67 นาย บุญยืน ลีลาศ ผู้ใหญ่บ้าน 13 พิงพาย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
68 นาย ประยูร พะวงษ์แสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
69 น.ส. ดาหวัน ยางงาม ผู้ใหญ่บ้าน 18 โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
70 นาย ดิรก รามฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
71 นาย วรวุฒิ กงแก่นทา ผู้ใหญ่บ้าน 9 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
72 นาย ค าสี แสงลี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
73 นาย นิรุต บุญมาก ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางปูใหม่ เมืองฯ สมุทรปราการ
74 น.ส. ธรรัตน จันทร์คง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75 นาง อรพันธ์ วิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าเกษม เมืองฯ สระแก้ว
76 นาย สาโรจน์ พากเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 8 บัวลอย หนองแค สระบุรี
77 นาย คณภัทร์ ผลทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
78 นาง สุกัญญา ทองชุบ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
79 นาย สายฝน ศรีเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
80 นาย อานนท์ เจ้าโมรา ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
81 นาง ธิติพร สาทิพจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เสม็จ ส าโรงทาบ สุรินทร์
82 นาย สุธีร์ ปานทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 สนม สนม สุรินทร์
83 นาย ไพโรจน์ วงษ์วิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ส าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์
84 นาย วุฒิชัย มีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
85 นาย ธวัชชัย พุดเพาะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวล าภู
86 นาย วิษณุ แสงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ส่ีร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
87 นาย สถิต ศิริภักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
88 นาย จ ารูญ จันทรเสนา ผู้ใหญ่บ้าน 5 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
89 นาย สุริยันต์ จันทรเสนา ผู้ใหญ่บ้าน 3 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
90 นาย อุทัย สมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 11 โคกสะอาด น้ าขุ่น อุบลราชธานี
91 นาง บุญมี สีหะบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกสะอาด น้ าขุ่น อุบลราชธานี
92 นาย วิชัย ศิริรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพงแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
93 นาย ไสว ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
94 นาย สมคิด มูลราช ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
95 นาย ค าพันธ์ โม๊ะศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
96 นาง ล าดวน ทองสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 14 บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
97 นาย สมคิด วะริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนเมย เมืองฯ อ านาจเจริญ



98 นาย สมจันทร์ ทิศาเวช ผู้ใหญ่บ้าน 5 หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ
99 นาย ชูศักด์ิ บุญโสม ผู้ใหญ่บ้าน 8 แมด ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
100 นาย พันธ์ธิวา สีทน ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนงาม ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ


