
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ชรินทร์ ชาลีกันหา ผู้ใหญ่บ้าน 14 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี
2 นาย พร้อมพงษ์ ค าชมภู ผู้ใหญ่บ้าน 12 ค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
3 นาย สัมฤทธ์ ดาสาลี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปางตาไว ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
4 นาย ณัฎฐพล ลีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
5 นาย ประเชิญ พิมพา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
6 นาย สวาท ทรรศสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
7 นาย อรัญญะ พฤติคณี ผู้ใหญ่บ้าน 5 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
8 นาย สุรินทร์ สุขเปรมปรี ก านัน - ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
9 นาย วิรัตน์ วงศ์ร่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
10 น.ส. ทิพวรรณ ฉิมมา ผู้ใหญ่บ้าน 8 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
11 นาง สุดารัตน์ เกิดทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพนางด าออก สรรพยา ชัยนาท
12 นาย ชัยวัฒน์ แวงชัยภูมิ ก านัน 9 ศรีส าราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
13 นาย ศรายุทธ์ หิรัญค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกม่ังงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
14 นาย อรุณ นานอก ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
15 นาย มนตรี อินทะวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
16 นาย มรรควัตร ขาเลศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
17 นาย สุใจ เข่ือนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
18 นาย จ ารัส อุปมาณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
19 นาง ประกายดาว หอมอาจ ก านัน 10 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
20 นาง รุ่งลดาวัลย์ กิจสุภา ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
21 นาย สุรศักด์ิ สมบัติ ก านัน 8 ชมภู สารภี เชียงใหม่
22 นาย ปรีดา ประชุมพล ผู้ใหญ่บ้าน 1 ประณีต เขาสมิง ตราด
23 นาย สองเมือง สุริยะวงค์ ก านัน 9 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
24 นาง ประนอม นิพพาน ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
25 นาง ศิริสกุล ทองดอนน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนข่อย ก าแพงแสน นครปฐม
26 นาง พรพัท ศรีหะมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม
27 นาย ทองสุข ด่านนอก ผู้ใหญ่บ้าน 8 ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
28 นาย ธงชัย ราประจัด ผู้ใหญ่บ้าน 13 ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
29 นาย แป้น แก้วทองหลาง ผู้ใหญ่บ้าน 2 สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30 นาย ส าเริง ท าสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
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31 นาง วิไลพร แถมสุข ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์
32 นาย รณชัย พุกมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 3 มหาสวัสด์ิ บางกรวย นนทบุรี
33 นาย พลวัต มาไกล ผู้ใหญ่บ้าน 5 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
34 นาย ไทย พันพิลา ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
35 นาย วินัย โรมริรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
36 นาย สมพงษ์ โพธ์ิทอง ผู้ใหญ่บ้าน 21 นิคม สตึก บุรีรัมย์
37 นาย สมรักษ์ จันสด ผู้ใหญ่บ้าน 12 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
38 นาย อภิชาต ย่ิงได้ชม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
39 นาย สุชาติ จวนสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
40 นาย อรรถชัย อาจประสม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ล าพันตา นาดี ปราจีนบุรี
41 นาย ไพโรจน์ นามค าแหง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
42 นาย ชาตรี ชัยศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
43 นาย สมหวัง ยอดนุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 10 ป่ามะคาบ เมืองฯ พิจิตร
44 นาย ตรีโรจน์ โตสิน ผู้ใหญ่บ้าน 11 บึงกอก บางระก า พิษณุโลก
45 นาย โสพิศ ห้วยหงษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
46 นาย ประวิทย์ กองอาสา ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
47 นาง อุไรรัตน์ สุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านปิน ลอง แพร่
48 น.ส. บุญเพ็ง หงษ์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 14 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
49 นาย ไพรินทร์ วรรณโยชน์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
50 นาย สมศักด์ิ มุงคุณค าซาว ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
51 นาง สุทิณณา รัตนพร ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
52 นาย ทองอินทร์ ค านนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นากอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
53 นาย คงกระพัน บัญชาบันลือยศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
54 นาย ล าพูล ทองแท้ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
55 นาง ราตรี กันยาเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 9 อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
56 นาย สลามเดช ฤทธินันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 18 ขามเป้ีย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
57 นาย สังวาล ราชสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
58 นาย แสน ยะนะโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ขามเป้ีย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
59 นาย จิรศักด์ิ ส่ีสี ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง
60 นาย กฤษณะ บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี
61 นาย จ ารัส ทองสุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ถลุงเหล็ก โคกส าโรง ลพบุรี
62 นาย ชูระชาติ ใหม่ยศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่สัน ห้างฉัตร ล าปาง
63 นาย บุญเตือน ค าปาละ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองยวง เวียงหนองล่อง ล าพูน
64 นาย วีรชัย โกษาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปลาบ่า ภูเรือ เลย



65 น.ส. ประสาน เพ็งแจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
66 น.ส. เยาวภา พิศวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
67 นาง สุมาลี บุญชู ผู้ใหญ่บ้าน 4 แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
68 นาย อดิศักด์ิ สมใจ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ก้านหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
69 นาย ประวิทย์ เรืองพร ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
70 นาย พัสกร บุญเฮ้า ผู้ใหญ่บ้าน 15 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
71 นาย ทวีพงศ์ ต้างคง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
72 นาย อ านาจ แม้นจ ารัส ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
73 นาย วิชาญ จันทร์โชติ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74 นาย ทรงศักด์ิ หงษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว
75 นาย ชัชวาล ชาญเดช ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตะกุด เมืองฯ สระบุรี
76 นาย พิเชษฐ์ สนจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
77 นาย สมมาศ หล าเมฆ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
78 น.ส. ธมกร ใจม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองบ่อ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
79 น.ส. วิมล แข่งเพ็ญแข ผู้ใหญ่บ้าน 16 บักได พนมดงรัก สุรินทร์
80 นาย สมพรณ์ ขาวงาม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตากก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
81 นาย สายทอง หนองหงอก ผู้ใหญ่บ้าน 4 ค าผง โนนนารายณ์ สุรินทร์
82 นาย สุนิน อินทร์ตา ผู้ใหญ่บ้าน 10 แจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์
83 นาย สมหมาย สิงห์ขอนอาจ ผู้ใหญ่บ้าน 18 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
84 นาย สุวัตร์ ธุระพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
85 นาย ฑูรย์ เนียมประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
86 นาย สุวิน สุภาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เค็งใหญ่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ
87 นาย นพฤทธ์ิ พลางวัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
88 นาย สมจิตร์ มูลตลาด ผู้ใหญ่บ้าน 8 เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
89 นาย อภิสาร แก้วเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 13 ประโค กุมภวาปี อุดรธานี
90 น.ส. ชัญญาภัค หัวนา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
91 นาง กัลยา ม่วงสุข ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี
92 นาย ทีปกร สืบอาสา ผู้ใหญ่บ้าน 2 โนนผ้ึง วารินช าราบ อุบลราชธานี
93 นาย นวพล นนท์ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
94 นาย วิชัย จีนวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 หัวเรือ เมืองฯ อุบลราชธานี
95 นาย สุรชัย คชเศียร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี


