
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สราวุธ ส าเภา ผู้ใหญ่บ้าน 5 พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี
2 นาย สมศักด์ิ สิงห์ขรรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ดอนแสลบ ห้วยกระจา กาญจนบุรี
3 นาง ส ารอง บัวอมบุรา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
4 นาง สากล นะวะค าศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
5 นาง ณัฐชยา ใจกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งทราย ทรายทองพัฒนา ก าแพงเพชร
6 นาย สนอง แก้วทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
7 นาง สมัคร ค าภิบาล ผู้ใหญ่บ้าน 3 เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
8 นาย นิรันดร์ บุดดาซุย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่โป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
9 นาย สถาพร แก้วเกษ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
10 นาง วรรณา เนาวโอภาส ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา  
11 นาย อุทัย มิสเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
12 นาย ธนพงษ์ เทียนงาม ก านัน 6 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
13 นาง จ าปา ข้ึนเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
14 นาย ประเสริฐ โพธ์ิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
15 นาย พิเชษฐ์ ชูทัพ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
16 นาย ทวี ตาลดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
17 นาย สมคิด นันค า ผู้ใหญ่บ้าน 12 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
18 นาง พรฑนา สักการะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
19 นาย กิติพงษ์ ขันจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
20 นาย สมพร แซ่ฮ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 5 กะลาเส สิเกา ตรัง
21 นาง สมศรี มีสอน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตากออก บ้านตาก ตาก
22 นาย ชัชวาล ประกอบมูล ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
23 นาย ประณต ล้ิมทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าต าหนัก นครชัยศรี นครปฐม
24 นาย สมาน สิทธิช านาญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองฮี ปลาปาก นครพนม
25 นาง ไพจิตร ไชยปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 6 อาจสามารถ เมืองฯ นครพนม
26 นาย คงศักด์ิ ทานอก ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา
27 นาย ประเพียรต ปักกาโล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ช่อระกา บ้านเหล่ือม นครราชสีมา
28 น.ส. ปณิตา ดงขาว ผู้ใหญ่บ้าน 4 เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา
29 นาง หนูจันทร์ อัปปะมะเย ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
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30 นาย ประวัติ ชูวิรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช
31 นาย สุรทิตย์ จามจุรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช
32 นาย สมศักด์ิ ปู่จ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
33 นาย เอนก ปานอ่วม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
34 นาย มนตรี ศรีสม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
35 นาย อับดุลซูโกร์ สาแม ผู้ใหญ่บ้าน 4 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
36 นาง สมหวัง แสงวันเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน
37 นาย ไพวัลย์ ผลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ
38 นาย บุญโฮม ชาตจรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
39 นาย ฉลอง ประสีละเตสัง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
40 นาย สมพวัน พรหมบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
41 นาง อรพิน หนูเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
42 นาย สมบูรณ์ บุญแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ่อนอก เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์
43 นาง รุ่งนภา เนินค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 9 นนทรี กบินทร์บรี ปราจีนบุรี
44 นาย อับดุลเราะห์มัน หะยีมูดอ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
45 นาง ธัญวรัตน์ เพ่ิมสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
46 นาย ปราการ ไชยมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยยางขาม จุน พะเยา
47 นาย วีรยุทธ ถนอมไถ ผู้ใหญ่บ้าน 1 พรุใน เกาะยาว พังงา
48 นาย อาทร บุญแสง ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
49 นาย พยุงศักด์ิ ฟองชัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
50 นาย วีระศักด์ิ ดีเหม็น ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
51 นาย เลิศชัย พืชพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านกุ่ม เมืองฯ เพชรบุรี
52 นาย ยวน สีเท่ียง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
53 นาย สน่ัน เสมาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
54 นาง พร้อม บุระค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 เข่ือน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
55 น.ส. กุหลาบ เสมเหลา ผู้ใหญ่บ้าน 8 โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
56 นาย จินดา พุทธจัก ผู้ใหญ่บ้าน 11 ผ่ึงแดด เมืองฯ มุกดาหาร
57 นาย อาทิตย์ ชลธิศกสินธ์ุคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58 นาง ดารุณี โพธาราม ผู้ใหญ่บ้าน 15 สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
59 นาย อิสมาแอ กะลูแป ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตาเซะ เมืองฯ ยะลา
60 นาย เอกชัย เจริญศิริธนากูร ผู้ใหญ่บ้าน 4 เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
61 นาย สนอง บุญขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด
62 นาย ชัยรัตน์ เขตอนันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด
63 นาง เรณู ถ่ีถ้วน ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง



64 นาย ณัฐพล จ้อยเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
65 น.ส. จิราภรณ์ พุทธาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี
66 นาย ศรีมา ท าบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หัวเมือง เมืองปาน ล าปาง
67 นาย สุเทพ จันทร์ดง ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน
68 นาย มนตรี มุระ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองผือ ท่าล่ี เลย
69 นาย ดวงตา นันทะบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 13 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
70 นาย ชาติชาย เพชรอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
71 นาย วิวัฒน์ บุญกาญจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
72 นาย ประสาน หอมจ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 13 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร

73 นาย วีรพงศ์ ด ารัตนา ก านัน 7 บางกล่ า บางกล่ า สงขลา
74 นาย สมศักด์ิ ช านาญดง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล
75 นาย สมศักด์ิ คร้ามอ่วม ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ  
76 นาง ดุษฎี ยมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บางขันแตก เมืองฯ สมุทรสงคราม
77 นาย สมพร กุลนิล ผู้ใหญ่บ้าน 7 พ้นท้ายนรสิงห์ เมืองฯ สมุทรสาคร
78 นาย กฤษดา ชาดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
79 นาย เกษม ประเสริฐศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี
80 นาย สาโรช ธ ารงศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านล า วิหารแดง สระบุรี
81 น.ส. อมรรัตน์ รัตนคุ้มครอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
82 นาย อ านาจ เพ็ชรร้อน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
83 นาง ลอน ใจตรง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดอนมะนาว สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
84 น.ส. สมหมาย อรัญชัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนมะนาว สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
85 นาย สุรพงค์ สุทธิเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 16 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
86 นาย ศิริศักด์ิ รุ่งโรจน์วรารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
87 นาย ทองสุข หลวงหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองระฆัง สนม สุรินทร์
88 นาย สอน จาร์มิตร ผู้ใหญ่บ้าน 12  บัวเชด บัวเชด สุรินทร์
89 นาย สมุทร มีสัจจะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตระเปียงเตีย ล าดวน สุรินทร์
90 นาย ภูเบศ ใจขาน ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านหม้อ ศรเชียงใหม่ หนองคาย
91 นาย ไกรษร ประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
92 นาย สถาพร ฉัตรชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 โผงผาง ป่าโมก อ่างทอง
93 นาย สุริยา อุดมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
94 นาย กิตติชัย วัดเวียงค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
95 นาย วัตร เพ็ชรเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
96 นาย สุทน คงห้วยรอบ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งนางงาม ลานสัก อุทัยธานี
97 นาย บุตรดี ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี



98 นาย สมัย สรแสง ผู้ใหญ่บ้าน 8 โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
99 นาย สุวิทย์ ทาจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 บุเป่ือย น้ ายืน อุบลราชธานี
100 นาย ค าไผ่ ภาสะกุล ผู้ใหญ่บ้าน 11 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


