
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ฒะทาภร ภูส าราษวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
2 น.ส. พรนภา นาเวช ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
3 นาย บุญสถิต จิตจักร์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย เจริญ บุดดีวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สหัสขันธ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
5 นาย ประเสริฐ มนัสไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย ชัยบัญชา นุเวที ผู้ใหญ่บ้าน 10 ลานดอกไม้ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
7 นาย บรรเลง บุญชัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 โจดหนองแก พล ขอนแก่น
8 นาย โชคชัย สมพา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ลอมคอม พล ขอนแก่น
9 นาย วิศิษฎ์ แสนสิมมา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น  
10 นาย ธงชัย อรปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
11 นาง สุณีย์ เย็นเยือก ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
12 นาย ประยุทธ พินิจค้า ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
13 นาย พงศภัค มุ่งจงรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
14 นาย ปริวัฒน์ จันทร์หล้า ผู้ใหญ่บ้าน 6 บึง ศรีราชา ชลบุรี
15 นาย นุวพล ชาญการ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
16 นาย นิรัญ สองศรี ผู้ใหญ่บ้าน 9 เมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
17 นาย หยดรัก ไฝชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 13 เมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
18 ว่าท่ีร.ต. สิทธินนท์ รูปวิเชตร์ ก านัน - แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
19 นาย ณัฐพงศ์ มงคล ผู้ใหญ่บ้าน 17 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
20 นาย พันทิพย์ เก๋ียงมะนา ผู้ใหญ่บ้าน 27 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
21 นาย บุญจู ขวัญปรีดาสกุล ก านัน - ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
22 นาย ชะ วิรามอ าไพ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
23 นาย ประพิน ขันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่
24 นาย จอแหละโพ พาชู ผู้ใหญ่บ้าน 3 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
25 นาย ชัยนคร ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้าน 9 สระส่ีมุม ก าแพงแสน นครปฐม
26 นาย ปราโมทย์ นิธิพงศ์พันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 10 สระส่ีมุม ก าแพงแสน นครปฐม
27 นาง ดรุณี สิงห์แขก ผู้ใหญ่บ้าน 10 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
28 นาย วัฒนา ช่ืนจรูญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
29 นาย อรุณ การบรรจง ผู้ใหญ่บ้าน 6 คูชาด คง นครราชสีมา
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30 นาย เสน่ห์ เกาะสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 คูชาด คง นครราชสีมา
31 นาย ยงยุทธ หันกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 17 คูชาด คง นครราชสีมา
32 นาย ใกล้รุ่ง วิริยะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
33 นาย วันชัย ศรีสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
34 นาย พิเชษฐ์ ค าวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เปือ เชียงกลาง น่าน
35 นาย ด ารงค์ ต๊ะชา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
36 นาย ไชยวิชิต ผาลี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ
37 นาย อธิพงศ์ ยอรัมย์ ก านัน 7 ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
38 นาย อุทัย สีทม ก านัน 10 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
39 นาย ณรงค์ศักด์ิ บุญรอด ผู้ใหญ่บ้าน 1 ล าตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
40 นาย ณัฐดน อยู่สอน ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
41 นาย ขจร มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 
42 นาย อภิสิทธ์ิ เลิศฤทธ์ิปัญญากุล ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาปรัง ปง พะเยา 
43 นาย มงคล สมบัติอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
44 นาย สุภาพ ศรีภิรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร
45 นาง สุวรรณ จิตต์ร าพึง ผู้ใหญ่บ้าน 3 พันเสา บางระก า พิษณุโลก
46 นาย นราศักด์ิ อ่ าพรม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก
47 นาย บรรยง เอ่ียมสิน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ถ้ ารงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
48 นาย ชอบ นุภาสันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี
49 นาย สมบูรณ์ โนนบุญตา ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
50 นาย อภิรัตน์ เกษสิมมา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
51 นาย ส ารวย มีสิน ผู้ใหญ่บ้าน 2 พระหลวง สูงเม่น แพร่
52 นาย ชนะศักด์ิ เด็ดขาด ผู้ใหญ่บ้าน 5 พระหลวง สูงเม่น แพร่
53 นาย สมศักด์ิ ตาจักร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
54 นาย วิทยา ละอ าคา ผู้ใหญ่บ้าน 16 แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
55 นาย ลวรรณทิพย์ ดรม่ิงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 11 แหใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
56 นาย ถนอม รูปดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร
57 นาย จักราวุธ แสนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58 นาย ธรรมนูญ จันทะพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
59 นาย ปิยวัติ มูลสาร ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองหมี กุดชุม ยโสธร
60 นาง ฐิติรัตน์ ภูลีธนโชคสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
61 นาง จันทร์เพ็ญ ไชยน้ าอ้อม ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
62 นาย ประจัญ พลพุทธา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
63 นาย อ านาจ วงศ์ซ้ิม ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองปูน แกลง ระยอง



64 นาย อนิรุธ ต้นสอน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
65 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ บัวหอม ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
66 นาย สุพจน์ ภูงาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี
67 นาย จักริน แสงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 เสริมขวา เสริมงาม ล าปาง
68 นาย ชนะพล ชุ่มธิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เสริมกลาง เสริมงาม ล าปาง
69 นาย ทนงค์ ไชยคาม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ภูหอ ภูหลวง เลย
70 นาย สุเทพ บริสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
71 นาย พันธ์ หอมเสน ผู้ใหญ่บ้าน 12 ต าแย พยุห์ ศรีสะเกษ
72 นาย เสถียร อินทรีย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
73 นาย มานพ ไตรวงค์ย้อย ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
74 นาย อุทัย สุริยจันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
75 นาย พรชัย แย้มพลอย ก านัน 6 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี
76 นาย สัมพันธ์ ผิวอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 10 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
77 นาย สุรินทร์ ใจหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เมืองเก่า เมืองฯ สุโขทัย
78 นาย วัชรา แก่นพ่วง ผู้ใหญ่บ้าน 11 เมืองเก่า เมืองฯ สุโขทัย
79 น.ส. เกษริน ศิรษา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
80 นาย ภูมิสิน สุขทวี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
81 นาย นคร กระแสโสม ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมืองลิง จอมพระ สุรินทร์
82 นาย ปราโมทย์ เพ่ิมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
83 นาย ทักษิณ แสงล้ า ผู้ใหญ่บ้าน 10 ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์
84 นาย สมัย โคกยะสุพรม ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
85 นาย พวง ช่างจัก ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านถ่ิน โนนสัง หนองบัวล าภู
86 นาย วิเชียร บุญตา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
87 นาย อรัญ มุริกา ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
88 นาง ลักษมี แก่นหมัด ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านฝอย น้ าปาด อุตรดิตถ์
89 นาย ปรีชา ก้อนแก้วมูล ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าแฝก น้ าปาด อุตรดิตถ์
90 นาง สุจินตนา พักแพรก ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
91 นาย วิชิต แก้วเกษ ผู้ใหญ่บ้าน 3 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
92 นาย ไพบูลย์ สายมณี ผู้ใหญ่บ้าน 13 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
93 นาย สมภักด์ิ ศรีเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
94 นาย อรุณ ชนะกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 คูเมือง วารินช าราบ อุบลราชธานี
95 นาย วงกต ประณต ผู้ใหญ่บ้าน 3 โนนงาม ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


