
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ชาตรี แช่มเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี
2 นาย ศักดิธัช อารีรอบ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
3 นาย สุรศักด์ิ จิตรจักร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย บรรลุ ตาทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
5 นาย วิเชียร จันหอม ก านัน 2 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร
6 นาย พลายงาม ปานจันทร์ ก านัน 5 วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร
7 นาย ภาณุพงศ์ กูดอ๊ัว ผู้ใหญ่บ้าน 16 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
8 นาย จติรงค์ อบสกล่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
9 นาย วิทยากรณ์ เกิดศักด์ิ ณ แวงน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น  
10 นาย กองแก้ว ศรีหัวทน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
11 นาย ดุสิต เรืองเดช ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
12 นาย พิเชตุ คู้จ้อย ผู้ใหญ่บ้าน 1 แหลมประดู่ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
13 นาย มานะ มีทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
14 นาย จ าลอง พระขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
15 นาย เปรม แพนชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
16 นาย รชฎ ฟุ้งอุดมโชค ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
17 นาย ธรรมสาร เบ็ญจฆรณี ผู้ใหญ่บ้าน 19 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
18 นาย ลาซ้อ แซ่ลี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
19 นาย วิชัย ทนันชัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
20 นาย นิพน อัมสัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
21 นาง หน่อแอ่ริ ทุ่งเทือง ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
22 นาย ณัฐวุฒิ เส่หล่า ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
23 นาย สมเกตุ ค าไวโย ผู้ใหญ่บ้าน 4 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
24 น.ส. วนิดา เสือสวย ผู้ใหญ่บ้าน 16 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
25 นาย ยุทธศักด์ิ บุพรม ผู้ใหญ่บ้าน 12 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
26 นาย อลงกรณ์ ลุพพินิจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองแวง บ้านแพง นครพนม
27  นาง ดาวประกาย อินศรีเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
28 นาย สน่ัน จิตรนอก ผู้ใหญ่บ้าน 7 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
29 นาย ศิริพงศ์ มอญไหม ผู้ใหญ่บ้าน 16 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
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30 นาย บรรเลง บุญเท่ียง ผู้ใหญ่บ้าน 17 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
31 นาย ประจักร ภูบานช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 19 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
32 นาย ปัญญา ก้อนจันเทศ ก านัน 8 หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
33 นาย พีนะพันธ์ จันทมะลึก ผู้ใหญ่บ้าน 1 หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
34 นาย ศรีทอน บุญเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 1 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
35 นาย วิเชียร เลขะผล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
36 นาย เวนร ค าภูษา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
37 นาย สายหยุด ประจง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์
38 น.ส. ณัฐพร เช้ือมาก ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
39 นาย พนมน้อย พะเนตรรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยส าราญ กระสัง บุรีรัมย์
40 นาย วรชาติ จอมประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 16 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
41 นาง วิมลรัตน์ อะนันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ล าดวน กระสัง บุรีรัมย์
42 นาย ภราดร วษ์เดอรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 บึงคอไห ล าลุกกา ปทุมธานี
43 นาง นิตยา หนันแป ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี
44 นาย สมพงษ์ ขยันคิด ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี
45 นาย กิตติศักด์ิ ด าริกิจเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
46 นาย สมพร ธัญญวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
47 นาย สัมฤทธ์ิ ใจใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ร่มเย็น เชียงค า พะเยา
48 นาย วิโรจน์ สุขหร่อง ผู้ใหญ่บ้าน 3 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
49 นาย สุรชัย ผ้ึงนาม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
50 นาง สุภาพร ฤทธิรอน ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
51 นาย สมบูรณ์ นวนปัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
52 นาย สุชาติ เข็มราษฎร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
53 นาย สถิต อารมณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
54 นาย วีระพงษ์ พรล าเดช ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
55 น.ส. อุษณีย์ ไชยสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน 12 ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
56 นาย วัชรากร เพชรสีขาว ผู้ใหญ่บ้าน 11 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
57 นาย ศิริชัย ยืนยง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
58 นาย พาลา คงผ่องใส ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
59 นาย ทองค า ชาลีนิวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แคนน้อย ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
60 นาย ยงยุทธ พวงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 เหล่าไฮ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
61 นาย จงจิตร อัศวภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 10 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
62 นาย นัน ประหา ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพธ์ิศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
63 นาย วิเศษ พลเย่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 14 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด



64 นาย เชิดพงษ์ ธงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
65 นาย ปิยณัฐ พูลทรัพย์ ก านัน - บางพ่ึง บ้านหม่ี ลพบุรี
66 นาย พงศ์พัฒน์ เพ็ชร์เจริญ ก านัน - สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี
67 นาย พัฒน์ โปธิตา ผู้ใหญ่บ้าน 1 เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง
68 นาย จ ารัส วงค์กาศ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทากาศ แม่ทา ล าพูน
69 นาย ลาน ค ามงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตาดข่า หนองหิน เลย
70 นาย พวง กตะศิลา ผู้ใหญ่บ้าน 8 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
71 นาย สัมฤทธ์ิ อรรคบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 10 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ
72 นาย สุพรรณ ทองกลม ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
73 ส.ต. ธวัชชัย รุนพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 18 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
74 นาง ไสย ดอนลาดสี ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาแต้ ค าตากล้า สกลนคร
75 น.ส. บัวเงิน ก าทองดี ผู้ใหญ่บ้าน 16 หนองบัวสิม ค าตากล้า สกลนคร

76 นาย ส ารวย แก้วประสิทธ์ิ ก านัน 5 ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว
77 นาย สดใส บัวละออ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุรี
78 ว่าท่ี ร.ต.ญอัญชลี ขันดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี
79 น.ส. โชติกา อ้นชู ผู้ใหญ่บ้าน 6 สามเรือน ศรีส าโรง สุโขทัย
80 นาย ประมวล ค าสุข ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย
81 นาย เช่ียวชาญ ทองดี ก านัน 3 หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
82 นาย ส าราญ ธัญญเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
83 น.ส. จินตนา ค าหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศรีสุข ส าโรงทาบ สุรินทร์
84 นาย บุญจันทร์ โพธ์ิวัง ผู้ใหญ่บ้าน 6 หัวงัว สนม สุรินทร์
85 นาย พล แสงเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ตาวัง บัวเชด สุรินทร์
86 นาย สะไกร ประเสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
87 นาย สวัสด์ิ สุวรรณเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองหว้า เมืองฯ หนองบัวล าภู
88 นาย อ านาจ ไข่น้อย ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง
89 นาง แหวว อุรินค า ผู้ใหญ่บ้าน 11 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
90 นาย ธีระภัทร์ สุขสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 11 เมียเพีย กุดจับ อุดรธานี
91 นาย วันชัย ปล่ังเมฆ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
92 นาย เทียนชัย เขม้นเขตการ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
93 นาย เรือนงาม กาสา ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
94 นาย ก าจร สืบก า ก านัน 13 พังแคน นาตาล อุบลราชธานี
95 นาง ค าปน มงคลกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดงมะยาง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


