
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ทวีศักด์ิ จันทร์แจ่มศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ล าทับ ล าทับ กระบ่ี
2 นาย ไพฑูรย์ ศรีสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังด้ง เมืองฯ กาญจนบุรี
3 นาย สวัสด์ิ ราชเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 15 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
4 นาง ประนอม ลาสองช้ัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
5 นาง ศิริพร ด้วงหวา ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร  
6 นาย ไพรัตน์ ปัสสาวะภา ก านัน 6 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
7 นาย สังเวียน สอนบาล ก านัน 5 บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
8 นาย จิณณวัตร สมอออน ก านัน 3 หินต้ัง บ้านไผ่ ขอนแก่น
9 น.ส. พัชรี สุนทรโยธี ผู้ใหญ่บ้าน 11 คลองนารายณ์ เมืองฯ จันทบุรี
10 นาย ภาสกร ชุ่มชูจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
11 นาย ศิรวุฒิ ถนอมสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
12 น.ส. สมควร วิทยารมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
13 นาย อุดร ชาติไทย ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
14 นาย หนูจี ตะโนนศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
15 นาย สมพล อ่ึงแดง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
16 นาง เมวิกา วรรณศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
17 นาย สุวรรณ จรรยา ผู้ใหญ่บ้าน 9 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
18 นาย ธีระศักด์ิ บุญดท ผู้ใหญ่บ้าน 1 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
19 นาย สุริยา สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
20 นาย สุนันท์ บัวทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
21 น.ส. อารีลักษณ์ ทัศมากร ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกาะช้างใต้ เกาะช้างใต้ ตราด
22 นาย ณรงค์ศักด์ิ ธนกิจพนาไพร ผู้ใหญ่บ้าน 5 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
23 นาย ชยกฤต แปลงศีร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
24 น.ส. กิตติยา สรีสุขจร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
25 น.ส. สรรเสริญ แก้วคนตรง ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาเลียง นาแก นครพนม
26 นาย ประภาส สงอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม
27 นาย สิริวัฒน์ หล่อนจันทึก ก านัน 12 ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
28 นาย ภานุรัตน์ สีลานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัวน้อย สีค้ิว นครราชสีมา
29 นาย วันชัย เหมจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 18 สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
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30 นาง อรวรรณ จิตเขม้น ผู้ใหญ่บ้าน 15 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
31 น.ส. สุภาพร ทรัพย์มี ผู้ใหญ่บ้าน 4 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
32 นาย เพลิน ไกรสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 มหาโพธิ เก้าเล้ียว นครสวรรค์
33 นาย มานิตย์ ดอกพิกุล ผู้ใหญ่บ้าน 14 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
34 นาง สมบัติ บัวเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี
35 นาย นูเซ็ง ลาเต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
36 นาย เทวิน เขียวดี ผู้ใหญ่บ้าน 12 กลางเวียง เวียงสา น่าน
37 นาย มณีจันทร์ จันพิลา ผู้ใหญ่บ้าน 7 น้ าจ้ัน เซกา บึงกาฬ
38 น.ส. อัจฉรา ช านาญสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
39 นาง ทองแท่ง สุขดา ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
40 นาย พิเชษฐ์ คงชัย ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
41 นาง จันดอน พุ่มค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 กระแชง สามโคก ปทุมธานี
42 นาย ช้ัน เอ่ียมส าอางค์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
43 น.ส. ภัชสุณิ สิทธิวรสาร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
44 นาย สะมาแอ เฮาะเด็ง ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
45 นาย ยงยุทธ ประภาศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
46 นาย อนุพงศ์ ไพบุญ ก านัน ป่าซาง ดอกค าใต้ พะเยา
47 นาย สมบัติ ยกเช้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 9 โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา
48 นาย โชคชัย สิงห์ค า ผู้ใหญ่บ้าน 10 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
49 นาย บัญพจน์ ฟักเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
50 นาย วิทูรย์ สังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
51 น.ส. มยุรี คเชนทร ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
52 นาย เอกชัย ขาวสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
53 นาย ธีระพงษ์ ม่ังมี ผู้ใหญ่บ้าน 8 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
54 นาย เด่นชัย อันละคร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
55 นาย คณาวิทย์ เน่ืองศรี 8 มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
56 นาย ม้ิน สุพร ผู้ใหญ่บ้าน 10 ผ่ึงแดด เมืองฯ มุกดาหาร
57 นาย พัชรพงษ์ ก่อนเกียรติยศ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ก้ี ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58 น.ส. เตือนใจ สิงหรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
59 นาย อาดินัน เจ๊ะหนิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 กาบัง กาบัง ยะลา
60 นาย ยุทธ คณะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กกโพธ์ิ หนองพอก ร้อยเอ็ด
61 นาย สุรวุฒิ ชามนตรี ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองโพ หนองพอก ร้อยเอ็ด
62 นาย สาคร วิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 10 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด
63 นาย บุญคุ้ม บุญปิยะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง



64 นาย อดิศักด์ิ บุญประสพ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองโพ โพธาราม ราชบุรี
65 นาง สายรุ้ง ชัยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
66 นาง ทับทิม อ านาจผูก ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง
67 นาย สุวัฒน์ ทันวัน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทาแม่ลอบ แม่ทา ล าพูน
68 นาย กิตติพงษ์ ทองสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
69 นาย กิตติศักด์ิ ปัชฌาบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 1 คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
70 นาย สมาน เพ็งภา ผู้ใหญ่บ้าน 3 คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
71 นาย ระดม ทะสังขา ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร
72 นาย มนัส กามเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 13 โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร
73 นาย อัฐกาญจน์ รัตนโกสม ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
74 นาย วิรัต สามัญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ควนโดน ควนโดน สตูล
75 นาย พระเนตร ขาวย่ังยืน ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองสวน บางบ่อ สมุทรปราการ
76 น.ส. ยุพา ป้านแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 แควอ้อม อัมพยา สมุทรสงคราม
77 สมุทรสาคร
78 น.ส. อ าพัน มะลิเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว
79 นาย วิทยา กุนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 10 โคกแย้ หนองแค สระบุรี
80 นาย รุ่งทิวา ทรัพย์สิน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยทราย หนองแค สระบุรี
81 นาย ปิยวัฒน์ ทองพูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
82 นาย สมเกียรติ อาเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย
83 น.ส. ปริศนา กล่ันใจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
84 น.ส. ปาณิสรา ทองสุก ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
85 นาย ปรีชา มีลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
86 นาย สมเกียรติ วรรณายุวัตร ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
87 นาย นิคม เพ็งอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 14 ขอนแตก สังขะ สุรินทร์
88 นาย สัญญา ประทุมชู ผู้ใหญ่บ้าน 3 เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์
89 นาง สังวร ศรีเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์
90 นาย ประพันธ์ อุทุมพิรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
91 นาย ถนอม แสนโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 5 ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู
92 นาง สมพร พัฒน์ธนกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
93 นาย ทวี แก้วศรัทธา ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
94 นาย พงศธร ธานีกุล ผู้ใหญ่บ้าน 14 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
95 นาย เฉลียว ย่ังยืน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
96 นาย โยธิน สีมาลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนอแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
97 นาย กังวาลย์ นันโสติง ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านกอก เข่ืองใน อุบลราชธานี



98 นาย อดุลย์ สายชมภู ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านกอก เข่ืองใน อุบลราชธานี
99 นาย อภิชัย ท่าหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
100 นาย บุญอาจ มะณีสาย ก านัน 5 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


