
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย พนม วันเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน 12 จรเข้เผือก ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี
2 นาย บรรจง ภูยาแพทย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธ์ุ
3 นาย ทศพล พ่ึงสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองปลิง เมืองฯ ก าแพงเพชร
4 นาย กฤตภาส เหล่าลุมพุก ผู้ใหญ่บ้าน 1 ส าราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5 นาย เจริญ โพธ์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยเตย ซ าสูง ขอนแก่น
6 นาย วุฒิ แก้วบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 15 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
7 นาย สุกิจ เอ่ียมจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
8 น.ส. จันทิมา นนทรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางโรง คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา
9 นาง วิไลวรรณ เกิดไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
10 น.ส. พัทรา สาระยาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
11 นาง ตามนต์ มณีรุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ
12 น.ส. มะลิ กุยรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ
13 นาย นิกรณ์ แสนรัก ผู้ใหญ่บ้าน 8 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
14 นาย ประดิษฐ์ สรรเสริญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
15 นาย เมธาสิทธ์ิ ไชยวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่
16 นาย วินัย จันต๊ะตึง ผู้ใหญ่บ้าน 1 บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่
17 นาย ทิวา ขันแข็ง ผู้ใหญ่บ้าน 1 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด
18 นาย ทองแดง จันทะเสน ผู้ใหญ่บ้าน 4 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
19 ว่าท่ี ร.ต. อิฐธวัฒน์ อ่ิมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
20 นาย สมศักด์ิ วันบรรจบ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางระก า บางเลน นครปฐม
21 นาย สุเทพ แก้วสอนดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกสี วังยาง นครพนม
22 น.ส. น้ าฝน เกษนอก ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
23 นาย รุ่งเรือง ย่ืนกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
24 นาง สุวรรณี เทพค าดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
25 น.ส. ขนิษฐา เอ่ียมโต ผู้ใหญ่บ้าน 8 ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์
26 นาย ภัทรพล ดวงบุญ ก านัน - เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
27 นาง ประทุม จินดา ผู้ใหญ่บ้าน 1 เมืองจัง ภูเพียง น่าน
28 น.ส. ฐิตินันทา สุกทน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
29 นาย นิพล ทะเวชรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยส าราญ กระสัง บุรีรัมย์
30 นาย สุพล ทนไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 15 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์
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31 นาย ฮวด เพ็ชรเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 สองช้ัน กระสัง บุรีรัมย์
32 นาย อ านวย ด้วงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
33 นาย มนัส สุขอนุเคราะห์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกาะหลัก เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์
34 นาย สายชล กัตพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
35 นาย ไพรัตน์ คงสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

36 นาง นงคราญ นักหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
37 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ เลิกเวรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
38 นาย วิโรจน์ นกจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
39 นาง มารยาท สังข์ผาด ก านัน 1 โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
40 นาย ชิตชัย สนสร้อย ก านัน สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
41 นาย ขวัญยืน จินดาค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่
42 นาย มานพ โคบุตรี ผู้ใหญ่บ้าน 11 เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
43 นาย ลือชัย เศษกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 10 เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
44 น.ส. นงลักษณ์ พิกุลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร
45 นาย สุดรัก สกุลวันชัย ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
46 นาย สุทัด สิงห์โยค ผู้ใหญ่บ้าน 8 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร
47 นาง กาญจนา บุตรใส ผู้ใหญ่บ้าน 9 น้ าใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
48 นาย คมกริช จันทร์ศรีระมี ผู้ใหญ่บ้าน 3 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
49 นาง จันทรา ข่าขันมะลี ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
50 นาย เสนาะ บุญปล้ืม ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง
51 นาย สมาน รุ่งจ ารัส ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
52 นาง รุ่งนภา อ่ิมส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เชียงงา บ้านหม่ี ลพบุรี
53 นาย จักรพรรด์ิ ฉัตรแดง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง
54 นาย สินตา เป้ียแดง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
55 นาย มณีชัย ขวัญชอบ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ภูหอ ภูหลวง เลย
56 น.ส. พรพิลัย อุทัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ส าโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
57 นาง สมช่ืน แสงมาศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
58 นาย สารคุณ ค ามา ผู้ใหญ่บ้าน 4 พิมายเหนือ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
59 นาย วัฒนา คันทะนาด ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
60 นาย กรีธา เข่งสมุทร ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
61 น.ส. สุภัทรา อินทร์สมบัติ ก านัน 1 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
62 นาย สุเทพ จันทนะโสตถ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
63 น.ส. อัจฉรา ทักษิณากร ผู้ใหญ่บ้าน 10 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
64 น.ส. สุนิษา ทิพย์ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองไข่น้ า หนองแค สระบุรี



65 นาย เศกสันต์ สว่างเรือง ก านัน 6 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
66 นาย ศิระ ช่ืนทิม ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองตาล ศรีส าโรง สุโขทัย
67 นาย สมโภช ปานดอน ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
68 นาย กิตติศักด์ิ บุญยัง ผู้ใหญ่บ้าน 22 พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
69 นาย วินัย มะโนบาล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดม สังขะ สุรินทร์
70 นาย สว่าง โพธิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 17 เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
71 นาง ธิดาวรรณ ราชวัตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย
72 นาย ตุลา ขันเดช ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านถ่ิน โนนสัง หนองบัวล าภู
73 นาย ชัยวัฒน์ โยธินตรีกูล ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางเจ้าฉ่า โพธ์ิทอง อ่างทอง
74 นาย อุทาน งอกงาม ผู้ใหญ่บ้าน 3 น้ าปลีก เมืองฯ อ านาจเจริญ
75 นาย ชัยพร ค าพิลา ก านัน นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
76 นาย วีระ ย้ิมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ผาจุก เมืองฯ อุตรดิตถ์
77 นาย สานิตย์ ทาค าสุข ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
78 นาย วิรัช ผลอ้วน ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุดชุมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
79 นาย วีระชัย ศรียา ผู้ใหญ่บ้าน 7 วาริน ศรีเชียงใหม่ อุบลราชธานี
80 นาย หนูกรณ์ นันทะบุตร ก านัน โนนกาเสิน ส าโรง อุบลราชธานี


