
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สิทธิโชค ค ามี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี
2 นาย บังอร จิตจักร ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองอีบุตร ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ
3 นาย วิชัย ชูเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
4 นาง วรรณา อินหาดกรวด ผู้ใหญ่บ้าน 18 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5 นาง ศิริวิมล ลิโป้ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
6 นาง อัมพร อินทะแสง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
7 นาย สุจิณ อยู่ถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
8 นาย สมนึก จรรยาสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
9 น.ส. พัชยา พุทธรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 3 นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี
10 นาย ธนู แสงเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
11 นาย ฐาปกรณ์ ฐานคร ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
12 นาย สมบูรณ์ เช่ือมไทสง ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
13 นาย กิติโชติ จินดาธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าข้าม เวียนแก่น เชียงราย
14 นาย สว่าง บุญยัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
15 นาย ประหยัด บันเทิง ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
16 นาย ศรีนวล ไทยตัน ก านัน 1 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
17 นาย สมเพชร เตชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
18 นาย วิศรุต มาลารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
19 นาย ดาวรุ่ง ทองอ่ า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ประดาง วังเจ้า ตาก
20 นาย สายชล อาสเวก ผู้ใหญ่บ้าน 12 ศรึจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
21 นาย ชัชวาล กิจเจริญ ก านัน ท่าข้าม สามพราน นครปฐม
22 นาย ทนงศักด์ิ ประพัสรวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม
23 นาย จินตวัฒน์ จีนดอน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
24 นาย ช านาญ โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
25 นาง พงษ์สวัสด์ิ ตริตรอง ผู้ใหญ่บ้าน 14 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
26 นาย เกียรติศักด์ิ มาเม่น ผู้ใหญ่บ้าน 24 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
27 นาย อนิรุธ ปูเต๊ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
28 นาย อัครพงศ์ ยอดค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 ข่ึง เวียงสา น่าน
29 นาย สุดใจ วอหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 7 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
30 นาย จ านงค์ โสปัญหาริ ผู้ใหญ่บ้าน 17 ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
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31 นาง ปราณี สวาสนอก ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
32 นาย พล วิจิตรศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 18 ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
33 นาย ชยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
34 นาง สุวรรณา พฤกษา ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
35 นาง สุนิสา ไตรอุโภค ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา

36 นาย สมบัติ บุญมาถึง ผู้ใหญ่บ้าน 6 เจริษราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
37ว่าท่ี ร.ต. หญิงจุฑามาศ วุฑฒยากร ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังกรด บางมูลนาก พิจิตร
38 นาย อุดม สระทองเปล่ียน ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ่อทอง บางระก า พิษณุโลก
39 นาย เจือง ฤทธ์ิล้ า ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
40 นาง ล ายวน ปาค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
41 นาย สถิต อารมณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
42 นาย ราวี ศรีบัวบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 16 หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
43 นาย สุรเดช สีหาบัตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44 นาย คูณ บุตรโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 เหล่าสร้างถ่อ ค าชะอี มุกดาหาร
45 นาย อนุศักด์ิ ศรีมณีทองกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
46 นาย ประเสริฐ จันทรส ก านัน โพธ์ิไทร ป่าต้ิว ยโสธร
47 นาย น าศักด์ิ ศรีโนนยาง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
48 น.ส. ประภา แน่นอุดร ก านัน ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
49 นาย พรชัย งามด่ังนาค ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
50 นาย พรพรต จิตต์รัตนธรรม ก านัน เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง
51 น.ส. นงนุช เสลาหอม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
52 นาง ลออทิพย์ ฉัตร์เท ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
53 นาย ชัยณรงค์ จอมแปง ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่สัน ห้างฉัตร ล าปาง
54 นาย ชาติ ไชยเสน ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน
55 นาย สุขสมพร ศรีพรหม ผู้ใหญ่บ้าน 14 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
56 นาย ธนสิทธ์ิ บุญโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
57 นาง ภัสราภรณ์ ชนะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
58 นาย อุดร ดาประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
59 นาย โสภิตร ริก าแง ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุดไห กุดบาก สกลนคร
60 นาย วรเดช โพธ์ิอรุณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
61 นาย สมยศ คงสินธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
62 นาย ปฏาวุฒิ แผนทัด ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
63 นาย สุจินต์ พงษ์พรหม ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว
64 นาย ปวัตร สุคันธี ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกสว่าง เมืองสระบุรี สระบุรี



65 นาง จารวี โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 12 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
66 นาย ภาคิน อินค า ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
67 นาย สันติ ช้างป่าดี ผู้ใหญ่บ้าน 18 บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
68 นาย นาย มีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 นานวน สนม สุรินทร์
69 นาย พงษ์ศักด์ิ ทรัพย์มาก ผู้ใหญ่บ้าน 8 อู่โลก ล าดวน สุรินทร์
70 นาง สุธาสินี ผาผล ผู้ใหญ่บ้าน 9 ส าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์
71 นาย อิทธิกร โพธ์ิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
72 นาย ด ารง อ านาจ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านพร้าว เมืองฯ หนองบัวล าภู
73 นาย อนันต์ กล่ินเทียน ผู้ใหญ่บ้าน 5 หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
74 นาย ส าเริง ทนุจันทร์ ก านัน 4 หนองมะแซว เมืองฯ อ านาจเจริญ
75 นาย เชิดศักด์ิ แสงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
76 นาย ภูมิ ต๊ะพรมมิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ถ้ าฉลอง เมืองฯ อุตรดิตถ์
77 นาย เพ่ิม เพียรกสิกรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 19 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
78 นาย ถาวร เจตนา ก านัน โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
79 นาย บุญสม บ ารุงผล ผู้ใหญ่บ้าน 13 หัวเรือ เมืองฯ อุบลราชธานี
80 นาย พงศ์พัชร พันธ์กว้าง ก านัน ขามใหญ่ เมืองฯ อุบลราชธานี


