
ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุรศักด์ิ ปทุมสูตร ผู้ใหญ่บ้าน 12 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
2 นาย สมสี ภารประดับ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธ์ุ
3 นาย สุรพล แสนไชย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธ์ุ
4 นาย มานพ นาทันริห์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ  
5 นาย สมวิทย์ สังฆะสอน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
6 นาย อรรณนพ จันศิลา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
7 น.ส. เสถียน จอดพรม ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
8 นาย เกรียงศักด์ิ วารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
9 นาย ทศพล วิริยะผล ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านโคก หนองนาค า ขอนแก่น
10 นาย สะอาด แก้วอาษา ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาน้อย เกียงเก่า ขอนแก่น
11 นาย คมกฤษณ์ ทิพย์อาสน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
12 นาย นรินทร พิมพ์เบ้า ผู้ใหญ่บ้าน 7 ยางค า หนองเรือ ขอนแก่น
13 นาย สมสักด์ิ ค าเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 6 แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี
14 นาย วินัย คูณแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 12 ดอนเกาะกา บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
15 นาย อิทธิพัทธ์ ห้วยใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
16 น.ส. สมบูรณ์ มาโต ผู้ใหญ่บ้าน 1 เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
17 น.ส. อรพินท์ อุตมะพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพนทอง เมืองฯ ชัยภูมิ
18 นาง ดางตา เก่งเดช ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยบง เมืองฯ ชัยภูมิ
19 นาย จิตต์ เย็นศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 อาษา บ้านนา นครนายก
20 นาย จักรพันธ์ โพธ์ิสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าต าหนัก นครชัยศรี นครปฐม
21 นาย ชัชวาล ชาวดอน ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
22 นาย ยอด โพธิสา ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองญาติ เมืองฯ นครพนม
23 นาย อ่อนศรี คนหม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
24 นาย สายชล ญาติจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 8 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
25 น.ส. กัญญารัตน์ รูปไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา
26 นาย ฑูล พิณฑ์โฑกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 1 สีสุก จักราช นครราชสีมา
27 นาย เฉลียว จันทะแสง ผู้ใหญ่บ้าน 6 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
28 นาย วิโรจน์ ฟีสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 มาบกราด พระทองค า นครราชสีมา
29 น.ส. วรรณรัตน์ เดชศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังน้ าเขียว วังน้ าเขียว นครราชสีมา
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30 นาย สมเดช สาระกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
31 นาย สง่า กล้าหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
32 นาย อภิสันต์ มีแป้น ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี
33 นาง วันดี มุกดาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
34 นาย สมิง สีวันนา ผู้ใหญ่บ้าน 10 โนนสมบูรณ์ เมืองฯ บึงกาฬ
35 นาย ประทวน ต้นกัลยา ผู้ใหญ่บ้าน 12 ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ
36 นาย ถาวร สาละ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกขม้ิน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
37 นาย สมบัติ สุมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
38 นาย ด ารง สมานจิต ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
39 นาย จตุพล พิมพ์อักษร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ช านิ ช านิ บุรีรัมย์
40 นาย สมบัติ สนวนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์
41 นาง โกสุม มูลค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตาเป็ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
42 นาย อ านาจ ก าลังมาก ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
43 นาย วิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ล าไทร ล าลูกกา ปทุมธานี
44 นาย สมยศ แดงน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
45 น.ส. กมลวรรณ สาธุ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางขาม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
46 น.ส. พิชญา ตันศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
47 นาย บัญชา แก้วชิงดวง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี
48 นาย สังวาลย์ ภารตุ้มเหลา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดงบัง นาดูน มหาสารคาม
49 นาย วิชัย ย่ิงยืน ผู้ใหญ่บ้าน 3 หัวดง นาดูน มหาสารคาม
50 นาง สมหวัง ปัตตาโน ผู้ใหญ่บ้าน 14 หัวดง นาดูน มหาสารคาม
51 น.ส. สุกัลยา ปัจจัยยะโคถา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
52 นาย ชัชวาล แสงประจักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
53 นาย วิชิต พาลุกา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร
54 นาย ณัฐพล ทองอาจ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
55 นาย ชินกร ดอกบัว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
56 นาย ดนตรี รัตนภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
57 นาย ส าราญ ทะวะโร ผู้ใหญ่บ้าน 3 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
58 น.ส. ดวงใจ จันทร์คูเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงแดง จตุรพักตรพิมาณ ร้อยเอ็ด
59 นาย วรริศ ดิศสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 เชิงเนิน เมืองฯ ระยอง
60 น.ส. หญิงเล็ก กล่ินจุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
61 นาย พิสิษฐ์ นาคสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
62 นาง รักษิณา ใจเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย
63 นาย นเรศ ใจตาง ผู้ใหญ่บ้าน 3 นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ



64 นาย พร ระหาร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
65 นาย วรรณะ พลค า ผู้ใหญ่บ้าน 13 สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
66 นาย สุพิศ ค าศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยใต้ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
67 นาย ประวิทย์ สันประภา ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
68 นาย วิกรม์ อุปฌาย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
69 นาย สามิต วงษาเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
70 นาย สุระ เตียเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เทพารักษ์ เมืองฯ สมุทรปราการ
71 นาย คนัช ประยูรหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางย่ีรงค์ บางคนที สมุทรสงคราม
72 นาย สมนึก ช่วงเกวียน ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว
73 นาง สุรีย์รัตน์ ค าภีระ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ค าพราน วังม่วง สระบุรี
74 นาย สิทธิพงษ์ เสวตวิหารี ผู้ใหญ่บ้าน 2 จักรสีห์ เมืองฯ สิงห์บุรี
75 นาย ธีรเสฐฐ์ ฉิมพันธ์ ก านัน 6 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
76 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ รัชสุระ ก านัน 3 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
77 นาง ทองใส อภิชาตวานิช ผู้ใหญ่บ้าน 1 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
78 นาย ประกิจ แก้วกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 12 โพนโก สนม สุรินทร์
79 นาง นิชฐินันต์ ม่ันหมาย ผู้ใหญ่บ้าน 3 บัวเชด บัวเชด สุรินทร์
80 นาย กิตติเดช สุขสุด ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองหลวง โนนนารายย์ สุรินทร์
81 นาย ติเร็ก บุญซิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 สระใคร สระใคร หนองคาย
82 นาย สมพงษ์ ค ามูล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าไม้งาม เมืองฯ หนองบัวล าภู
83 นาย นภดล แว่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
84 นาย ธวัชชัย แก่นท้าว ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
85 นาย อิทธิพล ศรีบุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สามพร้าว เมืองฯ อุดรธานี
86 นาย อินทถวา อ่อนสา ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
87 นาย บุญส่ง เกษอินสา ผู้ใหญ่บ้าน 2 โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
88 นาย บุญตา นนท์ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 18 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
89 นาง พรรณี แสนลา ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
90 น.ส. อุมาทิ โสดากุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
91 นาย สายทอง บุญมาก ก านัน 2 คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
92 นาย วิพัฒน์ ไชยโกฏ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นิคมฯ สิรินธร อุบลราชธานี
93 นาย ไพบูลย์ กล้วยภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 14 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
94 นาง ฉวีวรรณ สมน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 14 ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
95 นาย เฉลิมเกียรติ ระวะใจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ านาจเจริญ


