
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สัญญา แซ่เอ๋ียว ผู้ใหญ่บ้าน 5 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี
2 นาย วิสุทธ์ิ พงษ์สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกาะส าโรง เมืองฯ กาญจนบุรี
3 นาย ค าตัน อรรคมูล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ค าเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
4 น.ส. ปพิชญา อาษาราช ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทรายทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
5 น.ส. สุนิษา จันทร์หา ผู้ใหญ่บ้าน 10 โค้งไผ่ ขารุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย สุจี มะลิโค ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนคู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
7 นาย บุญส่ง จันทร์ฝ่าย ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
8 นาย พุฒทา สายแวว ผู้ใหญ่บ้าน 2 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
9 นาย ภูมิพัฒน์ นาคเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 4 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
10 นาย อนนท์ เทียนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 แหลมประดู่ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา  
11 น.ส. พัชรี ผ่องศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองต าลึง พานทอง ชลบุรี
12 ว่า ร.ต. อดุลย์ รอดค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยงู หันคา ชัยนาท
13 นาย ชูศักด์ิ หมู่พรมมา ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
14 นาย บุญมี พลอยบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
15 นาย วัชระ แก้วสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สะพลี ปะทัว ชุมพร
16 นาย พิเชตร์ ค าเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
17 นาย สุวรรณ์ จันทร์เงิน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
18 นาย กองแก้ว ส าราญศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
19 นาย ไพรวรรณ สมใจ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
20 นาย ธนินทร์ สมาธิ ผู้ใหญ่บ้าน 13 นาท่ามเหนือ เมืองฯ ตรัง
21 นาง น้อย วันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
22 นาย วสุ ปริยพาณิชย์ ก านัน ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
23 นาย ปรีชา โพทะโสม ผู้ใหญ่บ้าน 12  สามผง ศรีสงคราม นครพนม
24 นาย อดุล ชิโว ผู้ใหญ่บ้าน 14 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม
25 นาย นรินทร วิเศษโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้าน 11 โครกรวด เมืองฯ นครราชสีมา
26 นาย นิรุตต์ ลังโคกสูง ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกสูง เมืองฯ นครราชสีมา
27 นาย ส าเริง จอกจอหอ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกสูง เมืองฯ นครราชสีมา
28 นาย ศาสตรา เย้ืองกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 1 จอหอ เมืองฯ นครราชสีมา
29 นาย สมคิด ไชยณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 จอหอ เมืองฯ นครราชสีมา
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30 นาย สมโชค เดชศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
31 นาย อุทัย ขวัญเมือง ก านัน 8 บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
32 นาย สมชาย จ านงจิต ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
33 นาง มาลี พุทธรักษา ก านัน ท่าน้ าอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์
34 นาย วัชรินทร์ โพธาราม ผู้ใหญ่บ้าน 19 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
35 นาย สมชาย จันทร์วงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
36 นาย ยาลีฮีนิง อาบะ ก านัน 5 บางปอ เมืองฯ นราธิวาส
37 นาย สมคิด กาวินัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 เรือง เมืองฯ น่าน
38 นาย ทวี ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ชัยพร เมืองฯ บึงกาฬ
39 นาย บุญมา ค าสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 11 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
40 นาย สงวน จันทโยธี ผู้ใหญ่บ้าน 13 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
41 นาย สมเพชร พันธ์ุมี ผู้ใหญ่บ้าน 10 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
42 นาย สุรสิทธ์ิ สิทธิธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 4 หลักหก เมืองฯ ปทุมธานี
43 นาย มนัด ท่าไข่ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี
44 นาย สมยศ แดงน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
45 นาย ธนกร สุริยธนธร ก านัน 16 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
46 นาย กฤษณพงษ์ ลีวิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
47 นาย อ านาจ พูลแซ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
48 นาย มะสุกรี บางปู ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปุยุด เมืองฯ ปัตตานี
49 นาย สุพจน์ ศรีสุธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา

50 นาย เกรียงไกร ทวีเช้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านต๋อม เมืองฯ พะเยา
51 นาย สนิท หน๊งมา ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
52 นาง นงลักษณ์ ดิษเสถียร ผู้ใหญ่บ้าน 1 หัวดง เมืองฯ พิจิตร
53 นาง ป่ินเพ็ชร พูลสวัสด์ิ ก านัน หัวรอ เมืองฯ พิษณุโลก
54 นาย แดง โพตะกาว ผู้ใหญ่บ้าน 5 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
55 นาย สราวุธ ภู่สมบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนยาง เมืองฯ เพชรบุรี
56 นาย ธนพัฒน์ เอ่ียมสอาด ผู้ใหญ่บ้าน 17 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
57 นาย ดรัณภพ อ่ าทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หัวเมือง สอง แพร่
58 นาง จงรักษ์ ลครชัย ผู้ใหญ่บ้าน 9 ลาดพัฒนา เมืองฯ มหาสารคาม
59 น.ส. เย็นฤดี หาวิโร ผู้ใหญ่บ้าน 5 เก้ิง เมืองฯ มหาสารคาม
60 นาย พัฒนา นามเหลา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
61 นาย เสรกสรร ชลแดง ผู้ใหญ่บ้าน 16 สวาท เลิงนกทา ยโสธร
62 นาย วัชระ พันธุทุม ก านัน 8 เมืองทอง เมืองฯ ร้อยเอ็ด
63 นาย อนุชา ไชยวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 รอบเมือง เมืองฯ ร้อยเอ็ด



64 นาย พรชัย ค าหารพล ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองแวง เมืองฯ ร้อยเอ็ด
65 นาย อดิศักด์ิ มุ่งแต่งาน ผู้ใหญ่บ้าน 2 พังราด แกลง ระยอง
66 นาง เตือนใจ เทวา ผู้ใหญ่บ้าน 2 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
67 น.ส. อนงค์ บุญจันทร์ ก านัน สายห้วยแก้ว บ้านหม่ี ลพบุรี
68 นาย สง่า แข็งแรง ผู้ใหญ่บ้าน 16 บ่อแฮ้ว เมืองฯ ล าปาง
69 นาย จักรค า อุปนันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน
70 นาย วีระ สีหะสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปลาบ่า ภูเรือ เลย
71 นาย ธวัชชัย ทองปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 6 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
72 นาย สุวิทย์ หนองหงอก ผู้ใหญ่บ้าน 8 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
73 นาย สิทธิศักด์ิ อินธิจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
74 นาย คณิต สัพโส ผู้ใหญ่บ้าน 18 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
75 นาย ชาติชาย แม ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาทวี นาทวี สงขลา
76 นาย พิทวัส จันทรสมโภชน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางปูใหม่ เมืองฯ สมุทรปราการ
77 นาย สมชาย พร้ิงพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
78 ว่า ร.ต. ประดิพัทธ์ อักราพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 สระแก้ว เมืองฯ สระแก้ว
79 นาง สุวารี สีดารอด ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี
80 นาง ฐิติพร เทพภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี
81 น.ส. อภิญญา สันติวราวิทย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ต้นโพธ์ิ เมืองฯ สิงห์บุรี
82 นาง นพวรรณ บุญคง ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองตาล ศรีส าโรง สุโขทัย
83 นาย บุญน า งามพักตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
84 นาย กิตติกานต์ เกษประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
85 นาย ทศน์พล ทิพย์ศักด์ิ ก านัน สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
86 นาย ทนงศักด์ิ เมืองปลอด ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี
87 นาย ศักนัน ฉัตรด ารงสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 1 ต้ังใจ เมืองฯ สุรินทร์
88 น.ส. ปรียานารถ รัฐอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทมอ ปราสาท สุรินทร์
89 นาย ประดิษฐ์ เหมือนชอบ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์
90 นาย อภิสิทธ์ิ แข็งแรง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
91 นาย ญวน คงประสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล าภู
92 นาย มนตรี บุญมาก ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
93 นาย สุพัฒ ทัศนิยม ผู้ใหญ่บ้าน 8 เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
94 นาย พรชัย กะโยคม ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
95 นาย ประสาท อินศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ขุนฝาง เมืองฯ อุตรดิตถ์
96 นาย เสนาะ สุราเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งใหญ่ เมืองฯ อุทัยธานี
97 นาย บุดดี พันเดช ผู้ใหญ่บ้าน 2 กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี



98 นาย เจริญ นามโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 7 กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
99 นาย เสถียร ปัญญาแก้ว ก านัน 5 เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
100 นาย วิโรจน์ มีหิริ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดอนเมย เมืองฯ อ านาจเจริญ









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


