
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ถวิล สืบอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี
2 นาย พงษ์ศักด์ิ ทองแท้ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นาย ค ากอง สมพระไตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
4 นาง พิมพ์แก้ว สิงสุขา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
5 นาย บรรจบ พุดทอง ผู้ใหญ่บ้าน 14 คลองน ้าไหล คลองลาน ก้าแพงเพชร
6 นาย สิงห์ทอง เบื องบน ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองลานพัฒนา คลองลาน ก้าแพงเพชร
7 นาย วิทยา แก้วลึก ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
8 นาย อภินันท์ อ้นภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
9 นาง ธัญจิรา ภิญโญยาง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น  
10 นาย ปรีชา ดิษพงษา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
11 นาย บุญมา วงษ์พา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
12 นาย ธวัชชัย ถนอมสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 20 ศาลาแดง บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา
13 นาง เนาวรัตน์ เมฆสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
14 นาย สมมาศ อมรพรรณพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี
15 นาย อัตรวิชช์ จันทร์วิรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี
16 นาย สามารถ นวลปะโค ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านชวน บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
17 นาย สุชาติ ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านชวน บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
18 นาย วราวุธ เปล่ียววิญญา ผู้ใหญ่บ้าน 6 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
19 นาย พิภพ มาใจ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
20 นาย สมบูรณ์ ชุ่มเชย ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
21 นาย ธวัชไชย พรมบุญชู ผู้ใหญ่บ้าน 2 น ้ารึม เมืองตาก ตาก
22 นาย สุภาษิต อรรถนันท์ ก้านัน - บางหลวง บางเลน นครปฐม
23 นาย สมชาย มะโนม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
24 นาย เดชา ห้วยหงษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 15 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
25 นาย ฉลอง อินธิราช ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกสูง ปลาปาก นครพนม
26 นาย สวน ชนะพจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 รามราช ท่าอุเทน นครพนม
27 นาย สมพงษ์ กลีบกลาง ก้านัน 4 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
28 นาย พิเชษฐ์ ขอห้องกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 15 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
29 นาย ณรงค์ จงชิดกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 6 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
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30 นาย วิเชียร บุญดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
31 นาย วิเชียร ภู่จ้ารุณ ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์
32 นาง นุชนาฎ กอกทองค้า ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
33 นาย สิทธิชัย อินมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาทะนุง นาหม่ืน น่าน
34 นาย ประทวน นาลา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
35 นาย อนุสิทธ์ิ กัณหา ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
36 นาย บุญเมือง สุระสุข ผู้ใหญ่บ้าน 10 โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
37 นาย อดินันท์ จิตแจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
38 นาย เชวง หวลอาลัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
39 น.ส. บัวหลวง ถนอมวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
40 นาย อานุ ปันสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หย่วน เชียงค้า พะเยา
41 นาง วาสนา กิจสุรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ห้วยลาน ดอกค้าใต้ พะเยา
42 น.ส. ชลธิชา ทะเลร้า ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
43 นาง เวียง สิงห์เรือง ผู้ใหญ่บ้าน 12 ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
44 ว่าท่ี ร.ต. วิทยา เจนไชย ผู้ใหญ่บ้าน 8 นิคมพัฒนา บางระก้า พิษณุโลก
45 นาย กฤษดา เขียวแจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ชุมแสงสงคราม บางระก้า พิษณุโลก
46 นาย ศิรินธร ทวีทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
47 นาย วิรัตน์ นุชารัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
48 น.ส. ชฎาพร สมรูป ผู้ใหญ่บ้าน 13 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
49 นาง วริษฐา คูณอาษา ผู้ใหญ่บ้าน 11 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
50 นาง รุจิรา อุโอ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
51 นาย บุญยงค์ บุญมาภิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ทราย ร้องกวาง แพร่
52 นาง รจนา ทิพย์โยธา ผู้ใหญ่บ้าน 9 มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
53 นาง อุไลย์ บุญหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 14 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
54 นาง สุวรรณา ภูมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 9 กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
55 นาย พรมมี ยืนย่ัง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร
56 นาย เสริมสุข สิริรุ่งไพรศาล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน
57 นาย ค้าพาส ไตรยสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ก้าแมพ กุดชุม ยโสธร
58 นาย เมธาสิทธ์ิ มาตขาว ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาโส่ กุดชุม ยโสธร
59 นาย นิคม ศรีอาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 19 จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
60 นาย วธัญญู สุวรรณศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
61 น.ส. จันทร์ศรี ฉันวิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
62 นาย อ้านาจ วงศ์อ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 4 กร้่า แกลง ระยอง
63 นาย บอย พิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 6 อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี



64 นาย จักรกรี ชูศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางพ่ึง บ้านหม่ี ลพบุรี
65 นาย กองแก้ว แสนวงษา ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางกะพี บ้านหม่ี ลพบุรี
66 นาย ศิริพงษ์ จงจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าผา เกาะคา ล้าปาง
67 นาย ภัคธนัช บุพชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศาลา เกาะคา ล้าปาง
68 นาย ช้านาญพงษ์ สิทธิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านแป้น เมืองล้าพูน ล้าพูน
69 นาย เจริญ ศรีจ้าปา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าสะอาด นาด้วง เลย
70 นาย ธนพล ทองอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ส้าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
71 นาย นิธิพงษ์ พุฒพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ส้าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
72 นาย สมัก ปรางมาศ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
73 นาง วารุณี สาขามุละ ผู้ใหญ่บ้าน 2 พรรณนา พรรณานิคม สกลนคร
74 น.ส. พัชราภรณ์ น้าสุข ผู้ใหญ่บ้าน 11 พรรณนา พรรณานิคม สกลนคร
75 น.ส. พรรณิภา ชาติสี ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองแขม หนองแค สระบุรึ
76 นาย สถาพร ทองต่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไผ่ต้่า หนองแค สระบุรึ
77 นาย เอนก ระบอบ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
78 นาย สมเกียรติ ชูจุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 12 แม่ส้า ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
79 นาย นพดล ดิษฐวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 มะขามส้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
80 นาย ชัชรินทร์ ศรีบุศยดี ผู้ใหญ่บ้าน 7 มะขามส้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
81 นาย เมฆิน นวฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เสม็จ ส้าโรงทาบ สุรินทร์
82 นาย วรวุฒิ สัตย์ไสย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพนโก สนม สุรินทร์
83 นาย ธนากร จันทรถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 2 จรัส บัวเชด สุรินทร์
84 น.ส. มณีวรรณ ผิวบาง ผู้ใหญ่บ้าน 14 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
85 นาง นิตยา วาสิงหน ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู
86 นาย ธีรศักด์ิ ภูจ้าปา ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
87 นาง ดาวเรือง ค้าภาษี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี

88 นาย อริยะ นพเทศน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์

89 นาย ธีรวัฒน์ ตาทา ผู้ใหญ่บ้าน 12 น ้าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์

90 นาย กฤษณะ คงดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
91 นาย ไพรินทร์ ประสิทธิการ ผู้ใหญ่บ้าน 10 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
92 นาง หนูกร โม่ค้า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
93 นาย ธวัช จิตพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
94 นาย อธิวัฒน์ จ้าปา ผู้ใหญ่บ้าน 9 แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
95 นาง วิลาวัลย์ หอมสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โนนโพธ์ิ เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


