
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย อาคม บรรณาลังก์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองพาน คลองห่อม กระบ่ี
2 นาย ขจร วิเศษสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
3 นาง ภักด์ิ ภูอุทา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธ์ุ
4 นาย วีรวุฒิ สุขอร่าม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
5 นาย วิทยา พิมพ์คด ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น  
6 นาย หมุ่ย ยมศิลา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
7 นาย พิพัฒน์ อินทรเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
8 นาย นิกร จันทร์พิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
9 น.ส. โสภา ปล้องทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี
10 นาง เมตตา อยู่ปรางค์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท
11 นาย อาหน่ึง ผู้อ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 15 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
12 นาย สันติ รอดสุด ผู้ใหญ่บ้าน 9 สวนแตง ละแม ชุมพร
13 น.ส. อัมพร เตชะ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
14 นาย ไพโรจน์ ใจเมคา ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
15 นาย วิเชียร หนูวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
16 นาย บุญเชิด เฒ่าเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 9 มหาวัน แม่สอด ตาก
17 น.ส. พรพรรณ ม่ังมี ผู้ใหญ่บ้าน 15 พรหมณี เมืองฯ นครนายก
18 นาง ละออง พินิจการ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยม่วง ก าแพงแสน นครปฐม
19 นาย ประเดิม แสนไชย ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม
20 น.ส. สมจิตต์ วัดศรีพะเนา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
21 นาย สว่ัน ชุ่มค า ผู้ใหญ่บ้าน 9 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
22 นาย สุรเดช โฮทองหลาง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
23 นาย ธุวานนท์ ชลสินธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งใส สิชบ นครศรีธรรมราช
24 นาง กาญจนา ขันทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์
25 นาย นรินทร์ จีนกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
26 นาย มามะซูกี หาละ ผู้ใหญ่บ้าน 7 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
27 นาย สมนึก พรมวังขวา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ยม ท่าวังผา น่าน
28 นาง สายปวีณ์ เทียนเถ่ือน ผู้ใหญ่บ้าน 9 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ
29 นาย ไสว พันทองหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน 13 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
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30 นาย วัชระพงษ์ เหล็กศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
31 นาย มงคล ทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 พืชอุดม ล าลูกกา ปทุมธานี
32 นาย ธวัชชัย พวงอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
33 น.ส. อารีย์วรรณ์ แถวทับ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
34 นาย มาหามะ มาหามะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตอหลัง ยะหร่ิง ปัตตานี
35 นาย นวพล ศรีส านอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
36 นาย วิสิษฎ์ บุญเก๋ียงวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
37 นาย เอกรัฐ คมข า ผู้ใหญ่บ้าน 6 คุระ คุระบุรี พังงา
38 นาย โสภณ สอนมา ผู้ใหญ่บ้าน 6 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
39 นาย กนกศักด์ิ เรืองศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
40 นาย พรหมมินทร์ สร้อยค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
41 ว่าท่ี ร.ต.เรืองเดช โพธ์ิเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 9 โพระ เมืองฯ เพชรบุรี
42 นาง นภสรณ์ เซ็นนอก ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
43 นาง ล าดวน แก้วน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 2  แม่จ๊ัวะ เด่นชัย แพร่
44 นาย เชาวริต มหาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 14 ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
45 นาย ไผ่ บุระวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
46 นาย สุวัฒน์ สรานนท์นาคกุล ผู้ใหญ่บ้าน 15 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
47 นาย ประสิทธ์ิ ทุมเสน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
48 น.ส. ซารีเม๊าะ มาโซ ก านัน 3 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
49 นาย จิรศักด์ิ ผิวงาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองหม่ืนถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
50 นาย คูณทวี ไพรพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
51 นาย ประสาท อ่างศิลา ผู้ใหญ่บ้าน 14 ตะพง เมืองฯ ระยอง
52 นาย มารุตพงศ์ งามเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบุรี
53 นาย บุญสม บุญสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
54 นาย ชอบ โสมอ าพัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 บุญนาคพัฒนา เมืองล าปาง ล าปาง
55 นาย เดชา คาถา ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
56 นาย แสวง นครธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปากปวน วังสะพุง เลย
57 นาย สุพจน์ บัวส่อง ผู้ใหญ่บ้าน 15 ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
58 นาย สันติ สุราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน 18 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
59 นาย หร่อรี โสะเบ็ญอาหลี ผู้ใหญ่บ้าน 12 ท่าช้าง บางกล่ า สงขลา
60 นาย บุญช่วย อยู่ล่าย ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาทอน ทุ่งหว้า สตูล
61 นาย สมชาย เปรมปรีดา ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
62 นาย ทศพร กล่ินระรวย ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
63 นาย จ านง บรรจุน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าทราย เมืองฯ สมุทรสาคร



64 นาย สมหมาย เดชสุนทรภิญโญ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
65 นาย บุญเกิด หล้าเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 7 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี
66 นาย สุเทพ เพ็ชร์แสงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี
67 นาย ศุภชัย ดีเมฆ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
68 นาย สายชล เทศทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านกุ่ม สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
69 นาย สมบูรณ์ แช่มไล่ ผู้ใหญ่บ้าน 8 พระแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
70 นาย กฤษ พุ่มภา ผู้ใหญ่บ้าน 8 เพ้ียราม เมืองฯ สุรินทร์
71 นาง แอม ตามจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
72 นาย มารพ บุญชิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คอกช้าง สระใคร หนองคาย
73 นาย ส าราญ พรมวิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
74 นาย เสน่ห์ นัยเนตร์ ก านัน 2 ไชโย ไชโย อ่างทอง
75 นาง กาวิดา นาไชยเวช ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี
76 นาง อโนทัย ชูศรี ผู้ใหญ่บ้าน 9  วังดิน เมืองฯ อุตรดิตถ์
77 น.ส. ชนัญชิดา โพธ์ิย้ิม ก านัน ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
78 นาย ทรรปณ์ ทองต้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
79 นาย ชวนสุข พรมตา ผู้ใหญ่บ้าน 9 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
80 นาย ชรินทร์ วรศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงบัง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


