
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุทรรศน์ อินทรีย์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
2 นาย ประยงค์ ยานผาด ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
3 นาย อธิวุฒิ โชคมหาสมุทร ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังยาง คลองขลุง ก าแพงเพชร
4 นาย ประสาท กังจันทา ก านัน 8 โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5 นาย พรมวิจิตร แก้วใส ก านัน 1 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
6 นาย โสพิษ คมข า ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
7 นาง เกษร วารีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองน  าเค็ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
8 นาย เกรียงไกร ผลนิมิตรสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ลาดขวาง บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
9 นาย จรูญ จ าเริญพานิช ผู้ใหญ่บ้าน 6 พานทอง พานทอง ชลบุรี
10 นาย มานัส บุญอ้อม ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
11 นาย เทพพร งามเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 12 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
12 นาย สมชาติ ฦาชา ผู้ใหญ่บ้าน 10 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
13 นาย สมพงษ์ ค าจ้อย ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่าก่อด า แม่ลาว เชียงราย
14 น.ส. สมหมาย มณียศ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าก่อด า แม่ลาว เชียงราย
15 นาย นพพร วงศ์โรจนัสถ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
16 นาย สุรศักด์ิ อินทรศรี ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
17 นาย มนต์ชัย บ ารุงวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาสมิง เขาสมิง ตราด
18 นาย อนันท์ ล่องลอย ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
19 นาย ภิญโญ อินทปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
20 น.ส. กิตติยา ศรีสุขจร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
21 นาย สมชาย วงษ์ตา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนนางหงส์ ธาตพนม นครพนม
22 นาย ชัยยุทธ ปัดไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
23 นาย ประสงค์ พรมโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 14 วังเขียว วังน  าเขียว นครราชสีมา
24 นาย สังคม ศรีษะเกษ ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
25 นาย ปรีชา เทียมผล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
26 นาย สุวิชา จอประยูร ก านัน - ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
27 นาย ภัทรพงษ์ รักงาม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
28 นาย สุรชัย อุดมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
29 นาย นันธบดี แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้าน 13 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
30 นาย องอาจ จงภิรมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
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31 นาย อุบล เลิงชัย ผู้ใหญ่บ้าน 9 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์
32 นาง นงนุช กับรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
33 นาย ปราโมทย์ ชุ่มเชื อ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ร าพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
34 นาย เอกรินทร์ ศรีเกษ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
35 น.ส. บัวหลวง ถนอมวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

36 นาย สมเร็จ กองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 หงส์หิน จุน พะเยา
37 นาย ประจวบ อ่อนสมสวย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
38 น.ส. ปภาณิน เคร่ืองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
39 นาย วัชระ ปึกทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
40 นาย ณัฐพล สิมลี ผู้ใหญ่บ้าน 5 สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
41 นาย นคร ปัญญาสา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ต้าผามอก ลอง แพร่
42 นาง สมพิศ ศรีฤาชา ผู้ใหญ่บ้าน 10 สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม
43 นาย สุชาติ มุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44 นาย สมาน หลวงวิวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
45 นาย สมคิด กันทะวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
46 นาย พาณิช บุญย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 3 คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
47 นาย กิตติโชติ คานโพนทัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
48 น.ส. รัตนกร สุวรรณดี ผู้ใหญ่บ้าน 14 สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
49 นาย สมชัย จันทะนาม ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
50 นาง เสมือน พานทอง ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังหว้า แกลง ระยอง
51 นาย มารุต เรืองฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพหัก บางแพ ราชบุรี
52 น.ส. ชุรีพร ยุ้งศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 10 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
53 ว่าท่ี ร.ต.ธนพงษ์พันธ์ เก่ียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านดง แม่เมาะ ล าปาง
54 นาย สมจิตร ปินชัย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน
55 นาย ธเนศ เย่ียมไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ผาสามยอด เอราวัณ เลย
56 นาย ช านาญ พื นพรม ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
57 นาย บุดดี ชาภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
58 นาย สนอง ทองมนต์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
59 นาย ส าเนียง ลองนา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
60 น.ส. นถวรรณ ผิวพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางด้วน เมืองฯ สมุทรปราการ
61 นาง ดุษฎี ยมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
62 นาย สมชาติ นุชเสม ผู้ใหญ่บ้าน 5 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
63 น.ส. รุ้งนภา หวังบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองหินปูน วังน  าเย็น สระแก้ว
64 นาย สุชาติ พงษ์สีดา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไก่เส่า หนองแซง สระบุรี



65 นาย วิเชษฐ์ โกมล ก านัน - บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
66 นาย คาน หล่ีไธสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
67 น.ส. สุภาภรณ์ เอ่ียมน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนโพธ์ิทอง เมืองฯ สุพรรณบุรี
68 นาย ประณีต นาคนวน ผู้ใหญ่บ้าน 14 ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์
69 นาย สุเทียน ทองน า ผู้ใหญ่บ้าน 4 บึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
70 นาย อุทัย ใจกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 12 จักแดก พรมดงรัก สุรินทร์
71 นาย ส ารวย จันทะราช ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
72 นาย สีนวน คัณที ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
73 นาย ไพโรจน์ ปานเมฆ ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังน  าเย็น แสวงหา อ่างทอง
74 นาง ธัญลัย ผลกอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 กุดปลาดุก เมืองอุตรดิตถ์ อ านาจเจริญ
75 นาย ยุทธพล ลีพฤติ ผู้ใหญ่บ้าน 17 หนองนาค า เมืองอุตรดิตถ์ อุดรธานี
76 นาย ปฐวี มีประไพ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
77 นาง บุญท า สุนนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี
78 นาย บุญมี ผงธุลี ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกสะอาด น  าขุ่น อุบลราชธานี
79 นาย วิชิต แสงวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ส าโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
80 นาย อรชุน จันทร์ส่อง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี


