
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด โทรศัพท์มือถือ
1 นาย ธนาธิป อินนา ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0939823632
2 นาย จ ารัจ หินแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 เหล่าอ้อย ร่องค า กาฬสินธ์ุ 0647480998
3 นาย สังเวียน กอยขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 21 คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร 0872091173
4 นาง แพรวพรรณ ดีเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พระบุ พระยืน ขอนแก่น 0628790670
5 นาย วิมานทอง งวงชัยภูมิ ก านัน 9 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 0872383736
6 นาง อระยา เปรมปรึ ผู้ใหญ่บ้าน 2 พระยืน พระยืน ขอนแก่น 0832871687
7 นาย ธรรมนูญ พลกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี 0861080017
8 นาย สมยศ นีรพัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้าน 13 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 0982524645
9 นาย นิมิต อนุลิขิตกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี 0815775353
10 นาย ยงยุทธ วัสแสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 0853326501
11 นาย เซ้งกัง แซ่ล้ิม ก านัน 7 ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 0800082521
12 นาย บุญหลาย เจิรญถ่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 0639865078
13 นาง วริยา ทองเอก ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 0830253386
14 นาย วีรศักด์ิ ธิสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 0613596779
15 นาย ประพัฒ อินแดง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 0896315734
16 นาย ศรศักด์ิ แปงวงศ์ดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 0988188348
17 นาย อนิรุทธ์ ต่างหู ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาสมิง เขาสมิง ตราด 0849463134
18 นาย อ าพล เรือนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านนา สามเงา ตาก 0852677338
19 นาง ชูทรัพย์ หอมสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก 0860539339
20 นาย อดุลย์ นาคศรีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตาก้อง เมืองฯ นครปฐม 0894694656
21 นาย พิพัฒน์ ปัทวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 17 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม -
22 นาย ทัศน์พล รอดหม่ืนไวย ผู้ใหญ่บ้าน 16 พุดซา เมืองฯ นครราชสีมา 0810741772
23 นาย ปฎิพล ลอมไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 14 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 0856571500
24 นาย ส าราญ ขุนทอง ก านัน หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 0981094949
25 นาง ฐิตาภา คงเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค์ 0975230887
26 นาย นฤดล รวงผ้ึง ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี -
27 นาย นัตถ์ุ ทนันไชย ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองแดง แม่จริม น่าน 0622563993
28 นาย ทวิช วงค์สาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 0943874144
29 นาย ผล แตบไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 6 แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 0985960036
30 นาย วิมล น้อยบาท ผู้ใหญ่บ้าน 16 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ 0812823262
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31 น.ส. สุเนตร สุขสันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ 0844769005
32 นาย จารีต บุญค า ผู้ใหญ่บ้าน 3 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 0849241728
33 นาย วัชรินทร์ จันทร์น้อย ผู้ใหญ่บ้าน 4 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0819800799
34 นาย สามารถ โพธ์ิทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 0818648938
35 นาง กานต์สิรี มะสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 กะจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 0923369324
36 นาย ขาว แซ่ว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ร่มเย็น เชียงค า พะเยา 0861926595
37 นาย อัมรินทร์ เปล่ียนสาย ผู้ใหญ่บ้าน 6 หัวดง เมืองฯ พิจิตร 0896397981
38 นาย สุทัศน์ บุญจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 0881455638
39 นาง ชูจิตร์ แสวงกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี -
40 นาง รัตนา ธิใจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0998629683
41 นาย สุธินัย แซ่ย่าง ผู้ใหญ่บ้าน 12 เตาปูน สอง แพร่ 0933080049
42 นาย เธียรชัย พินทะปะกัง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดงยาง นาดูน มหาสารคาม 0833559622
43 นาย สน่ัน มะเสนา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดงยาง นาดูน มหาสารคาม 0892758620
44 น.ส. สกาวเดือน ทองพ้ัว ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 0838472509
45 นาย มนัส กิจโชคประเสริฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 0647593720
46 นาย บุญมา บูรณกิตติ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โพนงาม กุดชุม ยโสธร 0913311372
47 นาย ธีระศักด์ิ ตรีสูน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 0630011523
48 นาย นิพล บรรจง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด 0828553488
49 นาย สะมัช หินซุย ผู้ใหญ่บ้าน 10 เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด 0611129723
50 นาย ค ารน จิตประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0813847448
51 นาย ส าเริง แซ่เอ๋ียว ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าหวาย สวนผ้ึง ราชบุรี 0884339807
52 นาย พิศาล ชมภู ผู้ใหญ่บ้าน 7 นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0885529413
53 นาย เพทาย บุญสูง ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่สัน ห้างฉัตร ล าปาง 0811624283
54 นาย กฤตพล หุละสุข ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน 0887788601
55 นาย บริบูรณ์ แก้วอาสา ผู้ใหญ่บ้าน 14 นาดอกค า นาด้วง เลย 0887171425
56 นาง มณีวรรณ พรหาทา ผู้ใหญ่บ้าน 3 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 0853031615
57 นาย สมชัย วงศ์ค าจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 0892358454
58 นาย สุนทร สาสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 0881106264
59 นาย สนิท แก้วเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร 0833452550
60 นาย พิเชษฐ์ สมใจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางด้วน เมืองฯ สมุทรปราการ 0813770497
61 นาย ชานนท์ สุริยะฉันทนานนท์ ก านัน 10 บางย่ีรงค์ บางคนที สมุทรสงคราม 0816580303
62 นาย สมชาย เอกพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 0898235841
63 นาย นนทนันท์ เฉ่ือยไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 12 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0981457574
64 นาย วัชรพงษ์ สามเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 5 คชสิทธ์ิ หนองแค สระบุรี 0891807337



65 นาง พัชมน มากมี ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 0802471171
66 นาย นเรศ วรรณา ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังใหญ่ ศรีส าโรง สุโขทัย 0882930953
67 นาย บ ารุง เอกอ้น ผู้ใหญ่บ้าน 11 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 0925255364
68 นาย ทองใบ สังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 แคน สนม สุรินทร์ 0643183099
69 นาย ประกาสิทธ์ิ ไมเลิศหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตร าดม ล าดวน สุรินทร์ 0878242143
70 นาง วิวัฒนา สาลีงาม ผู้ใหญ่บ้าน 3 อาโพน บัวเชด สุรินทร์ 0626289594
71 นาย อุดม มปา ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย 0934735289
72 นาย วิโรจน์ นิลทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 0812635376
73 นาย สนอง ตันติบวร ผู้ใหญ่บ้าน 4 อินทประมูล โพธ์ิทอง อ่างทอง 0818066992
74 นาย อดุลย์ อาจหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองไฮ เสนางฯ อ านาจเจริญ 0873782773
75 นาย นิติ สรวงศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 15 เวียงค า กุมภวาปี อุดรธานี 0872303741
76 นาย ทูล ดีปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 9 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ 0819623858
77 นาย วัฒนะ มูลสาร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 0622968049
78 นาย ไชยา จันทิมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 0933212207
79 นาย ไพสรรค์ เพ็งจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทย อุบลราชธานี 0807347083
80 นาย สุวิทย์ สีมาฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 11 พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 0876531309


