
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุชาติ ฉิมเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
2 นาย ณรงค์ วิลาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ
3 นาย ธีรพงษ์ ทันจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 21 เทพนคร เมืองฯ ก าแพงเพชร
4 นาย บวร พิลาคง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
5 นาย มนูศักด์ิ อินทะวัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแก่น  
6 นาย สมพงษ์ ทองโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
7 นาย สมพงษ์ เพชรนาค ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาค า อุบลรัตน์ ขอนแก่น
8 นาง ณัฐกาน กิริยะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี
9 นาง สุอ าพันธ์ ธัญญาวุฒิ ก านัน - เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
10 นาง สุดใจ วงศ์วิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
11 นาย มานพ มาลัยทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
12 นาง จุฑามาศ บุตะเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 10 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
13 นาย ประดิษฐ์ บุญภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
14 นาง พนิดา ไผ่สีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 14 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
15 นาย ภูมิวัฒน์ จินะสี ก านัน - ต้า ขุนตาล เชียงราย
16 จ.ส.อ. อนุสรณ์ ด่านชัย ผู้ใหญ่บ้าน 12 ต้า ขุนตาล เชียงราย
17 นาย ธงชัย บุญมาโตน ผู้ใหญ่บ้าน 4 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
18 นาย พล นันตา ผู้ใหญ่บ้าน 3 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
19 นาย อ าพล กันทะปา ผู้ใหญ่บ้าน 8 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
20 นาย บุญเรือง วิจิตรสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่ากุม เมืองตราด ตราด
21 นาย อ าพล แช่มช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่กุ แม่สอด ตาก
22 นาย ประจวบ ศรีวิลัย ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านพริก บ้านนา นครนายก
23 นาย สุพจน์ น้อยต้นวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
24 นาย เช้ือชาย วงศ์ค าสาย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
25 นาย ประนอม พูนพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 17 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
26 นาย ยศพล คุณเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
27 นาย สมพร ขันนอก ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
28 นาย กฤษณ วิไลวรรณวิวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
29 นาง ศรีวรรณ สินธุช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
30 นาย สมบูรณ์ ใจมะณี ผู้ใหญ่บ้าน 2 น้ าตก นาน้อย น่าน
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31 นาย จันทร์ทา ม่ังค่ัง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ
32 นาย บุญทอง วิเศษสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เมืองโพธ์ิ ห้วยราช บุรีรัมย์
33 นาย วิรุฬห์ แปลงดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
34 นาย สุพัน ธนะรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมืองโพธ์ิ ห้วยราช บุรีรัมย์
35 นาง สมจิตร ป่ินแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
36 นาย ชิดชัย นุ่มแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
37 นาย อานนท์ สุนทร ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
38 นาย อุกฤษณ์ ย่ิงยวด ผู้ใหญ่บ้าน 8 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา

39 นาย นพพล แสนหลวง ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่สุก แม่ใจ พะเยา
40 นาย เดชา บุญโห้ ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
41 นาย อุดม ดวงอุปะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
42 นาย วิโรจน์ พงษ์เทศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
43 นาง เนตรชนก มาลี ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองหิน หนองหิน เลย
44 นาย จันทร์ มาโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 17 วังแสง แกด า มหาสารคาม
45 นาย ฉลอง จันทรเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
46 นาง อะลม จันสี ผู้ใหญ่บ้าน 18 ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม
47 นาย อู่ทอง ประทุมลี ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
48 นาย ณัฐพงษ์ ไผ่พันธ์ุพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
49 นาย อุทัย ศรีมาเมือง ก านัน สร้างม่ิง เลิงนกทา ยโสธร
50 นาย ประนม บานเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
51 นาง ล าดวน แสนยะบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
52 นาย สวาด โพนพันนา ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
53 นาง เสมือน พานทอง ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังหว้า แกลง ระยอง
54 นาย สมโภชน์ เสาร์เพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี
55 นาง พูนศรี วุฒิสาร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี
56 นาย สามารถ แก้วหน่อ ผู้ใหญ่บ้าน 1 จางเหนือ แม่เมาะ ล าปาง
57 นาย เรวัต คุณยศย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 13 ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน
58 นาย ถาวร อุ่นทรวง ผู้ใหญ่บ้าน 6 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
59 นาย วิลัยรัตน์ วังทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
60 นาย สมชัย ขันติวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
61 นาย สมาน ชมช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
62 นาย ปรีชา รักษาราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
63 นาย พิชิตย์ เหล็กการกูล ผู้ใหญ่บ้าน 15 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
64 นาย ปัญญา ดาราศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ



65 นาง ลาวัลย์ พันธ์ค าสิงห์ ก านัน 6 บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
66 นาย ทองอาท บุญชัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
67 นาย สายยวน หย่นครบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 24 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว
68 นาย ปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ม่วงหวาน หนองแซง สระบุรี
69 น.ส. ชนิดาภา บ่ายเท่ียง ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
70 นาง ม่ิงขวัญ ทาริยะอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
71 น.ส. ธนพรรณ คชาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพธ์ิพระยา เมืองฯ สุพรรณบุรี
72 นาง ฉวีวรรณ เปรียบกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 8 ช่างป่ี ศีขรภูมิ สุรินทร์
73 นาย เฉลิม คิดดีจริง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์
74 นาย สุพรรณ ย่ิงยง ผู้ใหญ่บ้าน 2 คอโค เมืองฯ สุรินทร์
75 นาง ธนพร โล ผู้ใหญ่บ้าน 3 เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู
76 นาย บุญช่วย โตรส ผู้ใหญ่บ้าน 3 เทวราช ไชโย อ่างทอง
77 นาย เนรมิต พิลาวัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ
78 นาง ส าลี วรรณุรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองไผ่ เมืองฯ อุดรธานี
79 นาย สุนทร แสนมา ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองไผ่ เมืองฯ อุดรธานี
80 นาย ทวีวัฒน์ อินมาสม ก านัน บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
81 นาย ณรงค์ เกตุกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
82 นาย ปิยญา พละศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
83 นาย ไพบูลย์ วงศ์พิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
84 นาง สราวุธ สกุลสุข ผู้ใหญ่บ้าน 6 ค าไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
85 นาย อุทัย กิติราช ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาดี นาเยีย อุบลราชธานี







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


