
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง บังอร แท่นเครือ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
2 นาย สมชาย เปล่ียนทองดี ผู้ใหญ่บ้าน 8 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
3 นาย สมบุญ วงศ์ค าจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย อัครเดช ทรัพย์กุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
5 นาย นิพลย์ ชุมแวงวาปี ผู้ใหญ่บ้าน 13 เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย ชัยวัฒน์ แสงทวี ผู้ใหญ่บ้าน 9 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร
7 น.ส. ชัชยา ดวงชาญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8 นาย ค าฮู้ นามแสงผา ผู้ใหญ่บ้าน 12 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
9 นาย อุทิศ สีเขียวม่วง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  
10 นาย ชัยวัฒน์ บุญกอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 สนามไชย นายายอาม จันทบุรี
11 นาย น้อย เทียมสุข ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทับไทร โป่งน  าร้อน จันทบุรี
12 นาย ล  า โฉมสอาด ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
13 นาย ปิยวัฒน์ มาลัย ผู้ใหญ่บ้าน 1 เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
14 นาย อุเทน ช้างด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 4 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
15 นาย อารีย์ หนูขาว ผู้ใหญ่บ้าน 6 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
16 นาย ทองดี หกขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
17 นาย เหรียญชัย ชัยกุม ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
18 นาย ไหนเส็ง แซ่ลี ผู้ใหญ่บ้าน 10 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
19 นาย มนัส นินตาธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 11 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
20 นาย ทองค า เตจา ผู้ใหญ่บ้าน 12 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
21 นาย ครองศักด์ิ นันต๊ะปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
22 นาย พิชัย ทรงรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
23 นาย ศุภกฤต หล่ิงห้า ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
24 นาย บุญชัย สิงห์จุฬา ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
25 นาย แทน ปุยะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ล าลูกบัว ดอนตูม นครปฐม
26 นาย นริศ ตันสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 1 สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
27 นาย จตุรงค์ วงค์วันดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
28 นาย บุญสรรค์ แสนลา ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองชน นาทม นครพนม
29 นาย กฤษ์บัญชา พฤทธิวรากุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 จักราช จักราช นครราชสีมา
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30 นาย จิรพล วันกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
31 นาย สมชาย มาหม่ืนไวย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
32 นาย สมพร อ่อนแสง ผู้ใหญ่บ้าน 10 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
33 นาย ล าพอง ไพรสันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์
34 นาย จรูญ ปูรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
35 นาย สมคิด อายุยืน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
36 นาย ศราวุฒิ ค าบัว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ
37 นาย ทวี ปักค าไทย ผู้ใหญ่บ้าน 4 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
38 นาย ประถวน ทองประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 11 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
39 นาย อติชาติ อู่ทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองสระน  า พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
40 นาย กนกศักด์ิ แตงใบ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
41 นาย อภิสิทธ์ิ เลิศฤทธ์ิปัญญากุล ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาปรัง ปง พะเยา
42 นาย สมศักด์ิ วงค์ช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หงส์หิน จุน พะเยา
43 น.ส. สมหญิง ทิมเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สายค าโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร
44 น.ส. จินตะนา ค ามี ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร
45 นาย ณัฐพล พันธ์ิสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
46 นาย ไพฑูรย์ เทพสุทิน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
47 นาย แดน ข ามา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยทรายเหนือ ชะอ า เพชรบุรี
48 นาย สมเจต ค าขาวเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองศาลา ชะอ า เพชรบุรี
49 นาง ชลอ บุญเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 23 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
50 นาง จินตนา อ้องาม ผู้ใหญ่บ้าน 13 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
51 นาย บุญส่ง กาศเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยหม้าย สอง แพร่
52 นาย ชัยณรงค์ สุปินะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยหม้าย สอง แพร่
53 นาง หนูดาว โกเมน ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
54 นาย การ พิลุน ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
55 น.ส. ปัทมา นิลอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
56 นาย ลบ ค ามุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร
57 นาย เจรียน กาวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58 นาย ชูศักด์ิ ทองปาน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
59 นาย ชฤทธ์ิ พลลือ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
60 นาย ธงรบ บุญขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
61 นาย สุพันธ์ โยธาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
62 นาย เพชร บัวเลิง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
63 นาย เอนก วิริยะกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยยาง แกลง ระยอง



64 นาย วิรัตน์ โพธิบัวทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี
65 นาย ตรุษ นักลาน ผู้ใหญ่บ้าน 10 มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
66 นาง อ าพร ขาวราศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
67 นาย เกรียงไกร จ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไหล่หิน เกาะคา ล าปาง
68 นาย พิภพ สิทธิวัง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ใหม่พัฒนา เกาะคา ล าปาง
69 นาย ศักด์ิ ดวงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 จอมศรี เชียงคาน เลย
70 นาย ใจเพชร สะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
71 นาย สมหมาย ประเคน ผู้ใหญ่บ้าน 1 เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
72 นาย สมร ก่ิงพิลา ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
73 นาย อนุพงศ์ นามผา ผู้ใหญ่บ้าน 17 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
74 นาย ธีระวัฒน์ ปวระคะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
75 นาง วาสนา กุหลาบ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี สระบุรี
76 นาย สุนัน สมร่าง ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี
77 นาย สาคร บัวเข็ม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
78 นาย กุหลาบ หนุนนาค ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย
79 นาย ทรงพล ยิ มแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน 4 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
80 นาย ยุทธนา ถังทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปากน  า เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
81 นาย ส าอาง พิศวงขวัญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์
82 น.ส. ใบเพ็ญ จุดงาม ผู้ใหญ่บ้าน 19 บักได พนมดงรัก สุรินทร์
83 นาย สมศักด์ิ เสนาะเสียง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตระเปียงเตีย ล าดวน สุรินทร์
84 น.ส. สาลิกา บุญสมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
85 นาง จงดี ชินวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาแก นาวัง หนองบัวล าภู
86 นาง เตือนใจ ปราบพาล ผู้ใหญ่บ้าน 1 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
87 นาง จินตนา ตั งชัยสิน ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี
88 นาย ฉลอม แย้มสรวล ผู้ใหญ่บ้าน 3 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
89 นาย ธวัช สายบัวต่อ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
90 นาย ช านาญ แสนพรม ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
91 นาย วิชาญ พันแตง ผู้ใหญ่บ้าน 16 หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
92 นาย ทองอินทร์ พรธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
93 นาง สนิท บุญเต็ม ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
94 นาย คณิตศร วงษ์ลา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี
95 นาย ประสงค์ สารคณา ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนงาม ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


