
ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 น.ส. วรรณิศา เช้ือรอด ผู้ใหญ่บ้าน 19 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
2 นาย ประมวล สารทะนง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัว นามน กาฬสินธ์ุ
3 นาย อภิวัฒน์ น้อยพลี ผู้ใหญ่บ้าน 13 ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ
4 นาย จินดา เหลาแหลม ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธ์ุ  
5 นาย ทองพูล จ าปาม่วง ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธ์ุ
6 นาย กฤษดา ทนเล ผู้ใหญ่บ้าน 4 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
7 นาย บุญเรือง ปลัดกอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
8 นาย สุกล กันนารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
9 นาย พสิษฐ์ แพงพูน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ตะก่ัวป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
10 นาง พุทธชาต ไชยบัง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
11 นาย มะนัส บุญหยาด ผู้ใหญ่บ้าน 3 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น
12 นาย ฐิติวัฒน์ บัวละคร ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น
13 นาย มนัส อากร ผู้ใหญ่บ้าน 5 สะตอน สอยดาว จันทบุรี
14 นาง พจนา ลีวรรณนภาใส ผู้ใหญ่บ้าน 2 หัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
15 นาย ณัฎฐ์ อังคะนาวิน ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองไม้แดง เมืองฯ ชลบุรี
16 นาย วุฒิ เกิดรุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 9 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
17 นาย ภูมิเรศ เพ่ิมยินดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีส าราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
18 นาย วิญญู แก้งสุพรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีส าราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
19 นาย วีระ เพียรเลิศลอย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก
20 นาย อ านาจ หลงสมบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองจินดา สามพราน นครปฐม
21 นาย ประดิษฐ เศษฐนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองบ่อ นาแก นครพนม
22 นาย สมศักด์ิ กล่ าผัก ผู้ใหญ่บ้าน 7 น าก า ธาตุพนม นครพนม
23 นาย สมจิตต์ คาระวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาขมิน โพนสวรรค์ นครพนม
24 นาย วิษณุ สารนอก ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
25 นาย หัด อิงอาจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
26 นาย สุรัตน์ จันทะสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
27 นาย บุญส่ง หาสิน ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังน้ าเขียว วังน้ าเขียว นครราชสีมา
28 นาง สุรีรัตน์ นิลภา ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองหอย พระทองค า นครราชสีมา
29 นาย จิตรกร หวังหยิบกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 1 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
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30 น.ส. พรพรรณ ม้วนสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 7 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
31 น.ส. อรณิช อินทรนอก ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
32 นาย ประเทือง กันพุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางกร่าง เมืองฯ นนทบุรี
33 นาง พิกุลทอง จันผาย ผู้ใหญ่บ้าน 15 เซกา เซกา บึงกาฬ
34 นาย สถิต ค้ึมยะราช ผู้ใหญ่บ้าน 5 ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ
35 นาง ค าหล้า ชินจ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าดอกค า บึงโขงหลง บึงกาฬ
36 นาย สาณ ธงแพรศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
37 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ละอองดี ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
38 นาย หวัน วาฤกษดี ก านัน 2 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์
39 นาย ประจวบ เทศไทย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์
40 นาย สมคิด ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์
41 นาง ส าเนียง เรืองรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์
42 นาย ชยุธ แมงไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดอนกอก นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
43 นาย สุรินทร์ ยามเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
44 นาย ทรงศักด์ิ แซ่แจว ก านัน ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
45 นาย เกษม สิงหนาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
46 น.ส. อรประภา ช านาญศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
47 นาย ธรรมรักษ์ ตรีโลเกศวัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน 9 ธงชัย เมืองฯ เพชรบุรี
48 นาย บุญเศียร ปะโมทะโก ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
49 นาย จีรวัฒน์ สีแป้ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม
50 นาง ชูศรี ค าจันลา ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
51 นาย พวน บุตรศรีวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
52 นาย แดนไฟ ค าพิลา ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางทรายใหญ่ เมืองฯ มุกดาหาร
53 นาย ภานุวัฒน์ ข่าสะโปน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ร่มเกล้า นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
54 นาย ประจักร์ หอกค า ผู้ใหญ่บ้าน 3 เหล่าไฮ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
55 นาย สมฤทธ์ิ โพธ์ิชัยเหลา ผู้ใหญ่บ้าน 6 เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร
56 นาย สุพัฒน์ คชสี ผู้ใหญ่บ้าน 4 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
57 นาย บุญศรี ทิพย์ประมวล ผู้ใหญ่บ้าน 11 อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
58 นาย สามารถ อนุสี ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพธ์ิชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด
59 นาง จีรภา บัคเคอร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง
60 นาย วิเชียร หอมจันทรดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
61 นาย มนตรี เชียงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี
62 นาย สังข์ทอง รกชัฏ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนปอแดง ผาขาว เลย
63 นาง ภัสราภรณ์ ชนะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ



64 นาง บังอร เล่ือนฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
65 นาย อินทร์ศร มาลุน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
66 นาง ปัจถา ชราศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 อีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
67 นาย เศวต แก้วก่า ผู้ใหญ่บ้าน 1 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
68 นาย หารศึก จันทร์หล้า ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
69 นาย ทวี แสนสุริวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 วาใหญ่ อากาศอ านวย สกลนคร
70 น.ส. ส าเภาทอง ฉันทโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 18 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
71 นาย สมบัติ นิลพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
72 นาย อนุชิต ทองดี ผู้ใหญ่บ้าน 16 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
73 นาง พนอ มูลพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ค าพราน วังม่วง สระบุรี
74 น.ส. ชนัฏฐา อ่อนท า ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
75 น.ส. ชญาดา พิมพิรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
76 น.ส. ประภัสษร รักอู่ ผู้ใหญ่บ้าน 11 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
77 นาง สุรัฐ ภากล้า ผู้ใหญ่บ้าน 2 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
78 นาย สงวน อินทร์ส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
79 นาย ประจัก สมัญญา ก านัน 2 ศรีสุข ส าโรงทาบ สุรินทร์
80 นาย สมจิตร แก่นนินทร ผู้ใหญ่บ้าน 13 เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์
81 นาย สมศักด์ิ ใจหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
82 นาย ธงชัย สีอุ่นนี ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาแก นาวัง หนองบัวล าภู
83 นาย วิชาญ สุขเคหา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไผ่ด าพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
84 นาง สุมาลี จันทร์แสง ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาดี หนองแสง อุดรธานี
85 นาย สุเนตร แสนสีมนต์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านจันทร์ บ้านดุง อุดรธานี
86 นาย ทรงวุฒิ ค าริแง ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
87 นาย ปัด บุญชม ผู้ใหญ่บ้าน 2 โดมประดิษฐ์ น้ ายืน อุบลราชธานี
88 นาย เคน โพรัง ผู้ใหญ่บ้าน 19 โดมประดิษฐ์ น้ ายืน อุบลราชธานี
89 นาย ทองแดง เบ้าค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 บุเป่ือย น้ ายืน อุบลราชธานี
90 นาง บลรัศมี สุรวิทย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาค าใหญ่ เข่ืองใน อุบลราชธานี
91 นาย ไกรศร ศรีกาญจนวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
92 นาย สมภาร เหล็กเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนกาเล็น ส าโรง อุบลราชธานี
93 นาง หนูจันทร์ บุญประชุม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ค าน้ าแซบ วารินช าราบ อุบลราชธานี
94 นาย สมพงษ์ ทองโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ
95 นาย อุทัย จอมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 9 เปือย ลืออ านาจ อ านาจเจริญ


