
ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ธีรวัฒน์ ปทุมสูตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
2 นาย ปริญญา ดอนแสง ผู้ใหญ่บ้าน 10 นิคมห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ
3 นาย สุริยา ญาญเสถียร ผู้ใหญ่บ้าน 15 นิคมห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ
4 นาย ทองสา บรรเลงส่ง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธ์ุ  
5 นาย อวยชัย ภูศรีนวล ผู้ใหญ่บ้าน 1 ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธ์ุ
6 นาย อนวัช โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 ค าแมด ซ าสูง ขอนแก่น
7 นาย บุญมี ชนะบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
8 นาง สมควร ดวงชาญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ค าม่วง เขาส่วนกวาง ขอนแก่น
9 นาย แสวง บัวใหญ่รักษา ผู้ใหญ่บ้าน 8 บัวใหญ่ น้ าพอง ขอนแก่น
10 นาย ทรงยุทธ ค าพรมมา ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาค า อุบลรัตน์ ขอนแก่น
11 นาย สมศักด์ิ ทะสังขา ผู้ใหญ่บ้าน 11 ศิลา เมืองฯ ขอนแก่น
12 นาย ณัฐพงศ์ แถวหมอ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
13 นาย นันทะ สวัสด์ิพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
14 นาย ไพศาล ดวงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
15 นาย ภานุวัฒน์ ปัญญาเลิศสุข ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางทราย เมืองฯ ชลบุรี
16 นาย สมัย ง่ังสัมฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 13 นางลือ เมืองฯ ชัยนาท
17 นาย สมศักด์ิ ดิเรกศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
18 นาย จ านง มาส าโรง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
19 นาย จรัญ น้อยส าเนียง ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาหินลาด ปากพลี นครนายก
20 นาย น าชัย ทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านยาง เมืองฯ นครปฐม
21 นาย ประสิทธ์ิ ไหมค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาคู่ นาแก นครพนม
22 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ส าเภา ผู้ใหญ่บ้าน 3 นางาม เรณู นครพนม
23 นาย ชยังกูร โยลัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
24 นาง วรีพร บุญไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 8 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
25 นาย สมชาย กุลนอก ผู้ใหญ่บ้าน 5 เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
26 นาง สงวน อินทะเล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
27 นาง ประพฤติ วงษ์แวงน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 5 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
28 น.ส. สมัย ร่มสบาย ผู้ใหญ่บ้าน 10 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
29 นาย ส าเริง นวลใส ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
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30 นาย สน่ัน ทิพย์นางรอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา
31 นาย อุทิศ ปานไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 13 สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
32 น.ส. กมลชนก รักษ์งาร ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
33 นาย บุญเรือง บุญแสน ผู้ใหญ่บ้าน 6 โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
34 นาย อดิศักด์ิ ป้องนาทราย ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ
35 นาย วิศิษฐ์ โทมี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าดอกค า บึงโขงหลง บึงกาฬ
36 นาย สรพงษ์ กะชิมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สะแกซ า เมืองฯ บุรีรัมย์
37 นาย ประทีป กระรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 สะแกซ า เมืองฯ บุรีรัมย์
38 นาย ปกรณ์ แก้วกูล ผู้ใหญ่บ้าน 11 ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์
39 นาย วสันต์ สินปรุ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์
40 นาย สุรกานต์ ช่ืนชมย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 16 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
41 นาย ฉลวย พิมาน ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์
42 นาง นุสรา อินตา ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
43 นาย ณัฐพงศ์ ผิวอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
44 นาย นิรันดร์ บุญส่ง ผู้ใหญ่บ้าน 5 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
45 นาย บุญสม โภครักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านพระ เมืองฯ ปราจีนบุรี
46 นาย ไพโรจน์ สวัสด์ิโสภน ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
47 นาย จตุรงค์ นวมงาม ผู้ใหญ่บ้าน 10 หัวสะพาน เมืองฯ เพชรบุรี
48 นาง สุภาพร ศรีแก้วตุง ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
49 นาย ชัยวัน เขียวน้ าชุม ผู้ใหญ่บ้าน 2 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
50 นาย คมสันต์ กุดกังวล ผู้ใหญ่บ้าน 5 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
51 นาย ค าชาย ทองนิล ผู้ใหญ่บ้าน 9 โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
52 นาง มณีรัตน์ สุวรรณศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 น้ าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร
53 นาย ประดล ผายพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 น้ าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร
54 นาง สุนิสา กัลยาสิริกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 น้ าค าใหญ่ เมืองฯ ยโสธร
55 นาย สมจิตร ช่ืนตา ผู้ใหญ่บ้าน 20 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
56 น.ส. ปาลิดา สุริหาร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปอภาร เมืองฯ ร้อยเอ็ด
57 นาง สุพัฒน์ ช่ืนชม ผู้ใหญ่บ้าน 15 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
58 นาย ศักด์ิดา ถาแพนทอน ผู้ใหญ่บ้าน 4 หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
59 นาย นพพร จันทร์มหา ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง
60 น.ส. เนตรชนก เอ่ียมช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 8 หินกอง เมืองฯ ราชบุรี
61 นาย เฉลิมพงษ์ เข็มมาก ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองแขม โคกส าโรง ลพบุรี
62 นาย สมนิต แสงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 โป่ง ด่านซ้าย เลย
63 นาย สุพิน ธรรมพร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ



64 นาย วิชัย เครือบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 6 น้ าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
65 นาย ปรัชญา ทาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
66 นาย นิคม ลาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
67 นาย ประเสริฐ ภารดิลก ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยยาง เมืองฯ สกลนคร
68 นาง บุษญา นอกุล ผู้ใหญ่บ้าน 10 แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
69 นาย สีพระจันทร์ ไฝทาค า ก านัน 9 กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร
70 น.ส. เบญจพร โตสาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
71 นาย วีระ สังขรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม
72 นาย สุริยา อุปครุฑ ก านัน 4 ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว
73 นาย สิทธิชัย ชัยธีราศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
74 นาง พเยาว์ ขาวพวง ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
75 นาย พยงค์ โตอาจ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
76 นาย ชัย เขียวสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
77 นาย สุทิน ไพสนิท ผู้ใหญ่บ้าน 15 ตาอ็อง เมืองฯ สุรินทร์
78 นาย ศุภวัฒน์ ระบือนาม ผู้ใหญ่บ้าน 15 โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
79 นาย หัตถชัย สืบเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 12 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
80 นาย สุรมงคล กะหะกะสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ตรมไพ ศีขรภูมิ สุรินทร์
81 นาย จะรอน นนทปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย
82 นาย ชัยณรงค์ พรอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
83 นาง ยุพิน พุฒซ้อน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
84 นาย ถวิล ชัยนอก ผู้ใหญ่บ้าน 5 แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
85 นาย ศราวุธ นันทะศรี ก านัน บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
86 นาย ธีรพงษ์ น้อยแวงพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 สามพร้าว เมืองฯ อุดรธานี
87 นาง ฐิติรัตน์ พวงสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 12 นิคมฯ สิรินธร อุบลราชธานี
88 นาง ส าเนียง วิริยกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ค าเข่ือนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
89 นาย สกุลศักด์ิ แสงอร่าม ผู้ใหญ่บ้าน 1 กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
90 นาย สุริยา แสงสิริ ผู้ใหญ่บ้าน 3 พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
91 นาย บัวพรรณ ทองล่ิมสุด ผู้ใหญ่บ้าน 5 พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
92 นาย สาคร จันทวี ผู้ใหญ่บ้าน 5 บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี
93 นาย ปรีชา ศิริมา ผู้ใหญ่บ้าน 5 แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี
94 นาย บัญญัติ ค าผาลา ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองมะแซว เมืองฯ อ านาจเจริญ
95 นาย ไชยยง สู่แสน ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาผือ เมืองฯ อ านาจเจริญ


