
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สมศักด์ิ น ้าใจสุข ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
2 นาง วิมาลา เสาะหาย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นาย วีระศักด์ิ สะจันดา ผู้ใหญ่บ้าน 10 โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
4 นาย อุทร แจกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 4 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
5 นาย สมพงษ์ ขุนวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองสมบูรณ์ คลองขลุง ก้าแพงเพชร
6 นาย เพ็ชรไทย แสงวาโท ก้านัน 1 หนองแม่แตง ไทรงาม ก้าแพงเพชร
7 นาย กล้า ประกอบดี ก้านัน 2 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
8 นาย ณัฐวุฒิ มิตรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
9 นาย ประเสริฐ ทาขันทา ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น  
10 นาย สง่า ไชยหนองแข้ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
11 นาย วัยพจน์ จิตนะวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปากน ้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา
12 นาย ปริวรรต เดวิเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนฉิมพลี บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา
13 นาย นิรุต วิสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 12 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
14 นาย จิตติ เรือนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
15 นาย วิเชียร จ่าชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
16 นาย ผ่อง ปินตาเป็ก ก้านัน - ไม้ยา พญาเม็งรายง เชียงราย
17 นาย มนัส ผิวผ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 5 เม็งราย พญาเม็งรายง เชียงราย
18 นาย บรรพต วิเวก ผู้ใหญ่บ้าน 16 แม่เปา พญาเม็งรายง เชียงราย
19 นาย วิสัณห์ วิริยะ ก้านัน 9 บวกค้าง สันก้าแพง เชียงใหม่
20 นาย เกรียงไกร ก๋าใจยะ ก้านัน 1 แข่ช้าง สันก้าแพง เชียงใหม่
21 นาย สุเมธ ศรีเอื องดอย ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ออน แม่ออน เชียงใหม่
22 นาย ศิลป์ชัย นามจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่ออน แม่ออน เชียงใหม่
23 นาง วาริศา จันทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 ช่องแคบ พบพระ ตาก
24 นครนายก
25 นาย ชินกร พรมกวยถ ้า ผู้ใหญ่บ้าน 8 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
26 นาย สมพงษ์ ไตรมีแสง ผู้ใหญ่บ้าน 9 โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
27 นาย คณิศร เดชบริวาร ผู้ใหญ่บ้าน 19 ช่องแมว ล้าทะเมนชัย นครราชสีมา
28 นาย สุทธิชัย ทองลาด ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านยาง ล้าทะเมนชัย นครราชสีมา
29 น.ส. บังอร เชิดสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 มาบกราด พระทองค้า นครราชสีมา
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30 นาย พิชัย โมหม่ืนไวย ผู้ใหญ่บ้าน 2 สระพระ พระทองค้า นครราชสีมา
31 นาย ทูน โสนรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ทัพรั ง พระทองค้า นครราชสีมา
32 นาย แก้ว ทองดี ผู้ใหญ่บ้าน 15 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
33 นาย ภูษิต จันทร์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
34 นาย ชาติ ปราบริปู ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
35 นาย ยุทธชัย กานนตระกูล ก้านัน 6 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
36 นาย นิรันดร์ ปัญญารส ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
37 นาย สากล กล่อมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 7 กระสัง สตึก บุรีรัมย์
38 นาย วุฒพงศ์ วิเศษศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
39 น.ส. อรทิพย์ ช่ืนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นิคม สตึก บุรีรัมย์
40 น.ส. วิลาสินี ชะเมืองรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 18 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
41 นาง สุบัน ธิธรรมมา ผู้ใหญ่บ้าน 7 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
42 นาย ไพศาล สิงหะภูกาม ผู้ใหญ่บ้าน 7 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
43 นาย พิภูษณะ ดีแสวง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
44 นาย ชัยวัฒน์ อานงอน ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
45 นาย ชนากร บุญมาก ผู้ใหญ่บ้าน 11 ปากกราน พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
46 นาง วรณัฏ ศรีโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
47 นาย พัฒธ์ กาต๊ิบ ผู้ใหญ่บ้าน 12 อ่างทอง เชียงค้า พะเยา
48 นาย พิรุณ แย้มกลีบ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร
49 นาย สมชาย เพ็ญศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
50 นาง มาลี เส็งทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
51 นาย ไพรัตน์ อินวกูล ผู้ใหญ่บ้าน 5 สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
52 นาย ยันยงค์ ม่ันคง ผู้ใหญ่บ้าน 5 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
53 นาย โกศล พลานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
54 นาย สมลักษณ์ กิจสคม ผู้ใหญ่บ้าน 3 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
55 นาย นิรันต์ นนลีลาด ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
56 นาย ธนัท มาตรา ผู้ใหญ่บ้าน 14 เกิ ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
57 นาย ด้ารงค์ หนองแคน ผู้ใหญ่บ้าน 8 โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร
58 นาย ยุทธพล วัฒนแสนสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
59 นาย นิวัฒน์ สายยุทธ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนเปือย กุดชุม ยโสธร
60 นาย สมศรี วรรณอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 8 โนนเปือย กุดชุม ยโสธร
61 นาย เกษม พิศเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
62 นาย สุริชัย พลเดช ผู้ใหญ่บ้าน 1 จ้าปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
63 นาง วัชฐนภรณ์ คงสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 20 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด



64 นาง สมศรี สอนค้าดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
65 นาย สมชาย มณี ผู้ใหญ่บ้าน 5 แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
66 นาย ประยุทธ พุ่มโต ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
67 นาย บุญเท่ียง หล้ากันหา ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่สัน ห้างฉัตร ล้าปาง
68 นาย ทรงศักด์ิ ทองเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าซาง ป่าซาง ล้าพูน
69 นาย วิรัตน์ วิยะวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เอราวัณ เอราวัณ เลย
70 นาย เอกนรินทร์ ดวนใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
71 นาย ส้าเริง เพ็งแจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
72 นาง สมควร อ้าไพ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
73 น.ส. วรัญญา โยธิคาร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ก้าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
74 นาย ทนงศักด์ิ ศรีแสน ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาใน พรรณานิคม สกลนคร
75 นาย พลนภา รัตนะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร

76 นาย สุพจน์ ช้อนตีบ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว
77 นาย พันธ์ุทิพย์ พันธ์ุแก้ว ก้านัน 1 ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี
78 นาย สัมพันธ์ เฉลยอาจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านหลวง ดอนพุด สระบุรี
79 นาย บ้ารุง เพ็งบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปากน ้า สวรรคโลก สุโขทัย
80 นาง สุนันท์ แก้วประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย
81 นาย เสน่ห์ เอกปัชชา ผู้ใหญ่บ้าน 2 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
82 นาย อนันต์ แก้วปาน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนปรุ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
83 นาย สมแบน ศิริสุข ผู้ใหญ่บ้าน 18 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
84 นาย พานทอง หาคุ้มคลัง ผู้ใหญ่บ้าน 4 กาบเชิง สนม สุรินทร์
85 นาย เชิดศักด์ิ บุญเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาหนองไผ่ บัวเชด สุรินทร์
86 นาย ธนบัตร ราชภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 16 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
87 นาย สุวัฒน์ มาสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาเหล่า นาวัง หนองบัวล้าภู
88 นาย ธิติ ค้าคง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง
89 นาย รุ่งโรจน์ โพธ์ิเพชรเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 12 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
90 นาย ประสาร คงมูลน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
91 นาย อิทธิพล ยุติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าเสา เมืองฯ อุตรดิตถ์
92 นาย เอกพล โพธิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
93 นาย สมพงศ์ ทองพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
94 นาย ถนอม เจริญพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ค้าเข่ือนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
95 นาย พัฒนพล ผาริบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 แมด ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


