
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย มานพ แสงอรุณ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
2 นาย ประหยัด คงประพัฒ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธ์ุ
3 นาย ธวัช เผือกอุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 20 วังทอง เมืองฯ ก าแพงเพชร
4 นาย กิติวัฒน์ บุญแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
5 นาย เชาว์ ภิรมกิจ ก านัน 7 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
6 น.ส. ละออง เลบ้านแท่น ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
7 นาย ธีระ พรหมทองดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางชัน ขลุง จันทบุรี
8 นาย สงบ พินโยพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
9 นาย พีรพัฒน์ แสงเลิศล  า ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองต าลึง พานทอง ชลบุรี
10 นาย สมเกียรติ ฤทธิเรืองศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
11 นาย รณชัย คุ้งบุ่งคล้า ผู้ใหญ่บ้าน 1 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
12 นาง วิไลพร เขียนภูเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 10 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
13 นาย ถวิล สุภาพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่ลอย เทิง เชียงราย
14 นาย สมบูรณ์ ปีหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ลอย เทิง เชียงราย
15 นาย ทนันชัย อินทรชัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 น  าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
16 นาย อ านวย แสนป้อ ผู้ใหญ่บ้าน 8 น  าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
17 นาย ภิญโญ ดีหลาย ผู้ใหญ่บ้าน 5 ช าราก เมืองตราด ตราด
18 นาย สุนทร แก้วกัณฑา ผู้ใหญ่บ้าน 3 สมอโคน บ้านตาก ตาก
19 นาย กวี ยามเย็น ก านัน 10 บางปลากด องครักษ์ นครนายก
20 นาย อาทร พยุง ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
21 นาย ศรราม เคร่ืองพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
22 นาย ปกาศิต จันทรทีประ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
23 นาย วินัย พิชัยรัตน์ชัย ผู้ใหญ่บ้าน 13 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
24 นาย หนิด เผ่ือนกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 11 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
25 นาง สุจินต์ วิเศษเสือ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค์
26 นาย ปฏิพัทธ์ ทองสุข ก านัน - บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี
27 นาย เกษม พันธ์ุเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
28 นาย ประพล เฮ็งเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ
29 นาย ณพนันท์ เพชรกล้า ก านัน 2 วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
30 นาย ธีรนัย วุฒิวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
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31 นาย วิรัส พุ่มพวง ผู้ใหญ่บ้าน 8 อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
32 นาง วันดี สุวงษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
33 นาย นิรุต แจ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
34 นาย สมศักด์ิ คิดเห็น ผู้ใหญ่บ้าน 2 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี
35 นาย ชาตรี สัตย์ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 9 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา

36 นาย พรชัย สายเม้า ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
37 นาย อดุลย์ เหลือจาด ผู้ใหญ่บ้าน 2 ล าประดา บางมูลนาก พิจิตร
38 นาย ขาน ทองอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 สวนเม่ียง ชาติตระการ พิษณุโลก
39 นาย นิพนธ์ ชาวไทย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ในดง ท่ายาง เพชรบุรี
40 นาย วิรัตน์ คูณหอม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
41 นาย หาญ จักรกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่
42 นาย กุล แสงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม
43 นาย ค านา จ าปาแดง ผู้ใหญ่บ้าน 7 กุดปลาดุก ช่ืนชม มหาสารคาม
44 นาย คามณี แสนโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
45 นาย ชาญชัย พนมไพร ผู้ใหญ่บ้าน 3 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
46 นาย บุญรักษ์ ศักด์ิศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งแต้ เมืองฯ ยโสธร
47 นาย ทรงเกียรติ พานอนันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
48 นาง พิณี ทองสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
49 นาย สมศักด์ิ น้อยวิบล ก านัน บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
50 นาย เดชาชัย คล้ายคลึง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยยาง แกลง ระยอง
51 นาย สุริยนต์ เปียหล่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 16 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
52 นาย เทพพิทักษ์ สูงตรง ผู้ใหญ่บ้าน 1 เชียงงา บ้านหม่ี ลพบุรี
53 นาง จันทร์ศรี วงค์อ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 2 สบป้าด แม่เมาะ ล าปาง
54 นาย ศรึมา หัวยาว ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
55 นาย ทวีศักด์ิ พิพิธกุล ผู้ใหญ่บ้าน 1 นามาลา นาแห้ว เลย
56 น.ส. บุญวีย์ง พลอาจ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองม้า โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
57 นาง ปินมนัส ชวดโท ผู้ใหญ่บ้าน 7 อีเช โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
58 น.ส. อรุณศรี โม่งมาด ผู้ใหญ่บ้าน 1 โจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
59 นาย พณา ชาภูค า ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาตาล เต่างอย สกลนคร
60 นาย พิษณุ สีแสง ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
61 นาย วรินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
62 นาย สมบัติ อยู่บางช้าง ผู้ใหญ่บ้าน 5  หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
63 นาย สมนึก จิตรพรม ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว
64 น.ส. จิรสุดา สุราศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไก่เส่า หนองแซง สระบุรี



65 นาง วิเชียร หงษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
66 นาย ธนากร กันทะวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 กลางดง ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
67 น.ส. นันทพัชญ์ ขึงเกิดพงษ์ธนัน ผู้ใหญ่บ้าน 1 รั วใหญ่ เมืองฯ สุพรรณบุรี
68 นาย ชวาล สุขตาม ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์
69 นาง ณัฐฑริกา วัดจ านงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์
70 นาย สมภพ มณีศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์
71 นาย ทวีศักด์ิ ราชไมตรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย
72 น.ส. รวิภา หันตุลา ก านัน - เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู
73 นาย สุมานพ หวานฉ่ า ผู้ใหญ่บ้าน 8 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
74 นาง ธงชัย ทะนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 จานลาน พนา อ านาจเจริญ
75 นาย อรรถพล บุญศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองไผ่ เมืองฯ อุดรธานี
76 นาย หลง กามะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์
77 น.ส. จันทร์แรม นิยม ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
78 นาย กฤษฎา เอกศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี
79 นาย วิทูลย์ วันทา ผู้ใหญ่บ้าน 13 ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
80 นาย สาธร วรรณวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปุงหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี


