
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สิทธิชัย ดีคล้าย ผู้ใหญ่บ้าน 20 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
2 นาย นิสิต เห็นประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 8 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
3 นาง วิชะยนต์ ศรีนาม ผู้ใหญ่บ้าน 3 กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธ์ุ
4 นาย เพ็ชร สารสินธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 13 กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธ์ุ
5 นาย วิชัย แตงไทย ก านัน 3 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
6 นาย เพ็ชรไทร แสงวาโท ก านัน 1 หนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร
7 นาย สุวิทย์ ไสเหล่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 13 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
8 นาย วินัย ศรีภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 สะอาด น  าพอง ขอนแก่น
9 นาย บุญฑริก หงษ์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 11 สะอาด น  าพอง ขอนแก่น  
10 นาง เพียรทอง ภาระพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 สะอาด น  าพอง ขอนแก่น
11 นาย ศิริมงคล ช านาญยนต์ ก านัน 3 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
12 นาย สมควร ศรีรัตนะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
13 นาย นิคม ทิมโต ผู้ใหญ่บ้าน 1 อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
14 นาย ศุภสร สิงห์กุล ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้ายเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
15 นาย ทรงเด่น จันทศร ผู้ใหญ่บ้าน 16 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
16 นาย พรชัย ปินทรายมูล ผู้ใหญ่บ้าน 7 จันจว้า แม่จัน เชียงราย
17 นาย ประเสริฐ ทาระใจ ผู้ใหญ่บ้าน 4 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
18 นาย สุทัศน์ ก้างออนตา ผู้ใหญ่บ้าน 1 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
19 นาย ประจันทร์ ปันไต่ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
20 นาย มนตรี จันทร์เศรษฐี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
21 นาย สุพัฒน์ ตั งตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
22 นาย ประเสริฐ ตาลี ผู้ใหญ่บ้าน 4 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
23 นาย อนุลักษณ์ กันคุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
24 น.ส. สุนีย์นุช ศรีม่วง ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
25 นาย โกสินทร์ เรืองพรม ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองแวง บ้านแพง นครพนม
26 นาย จิรศักด์ิ อินทิสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
27 นาย สุรพล มาลัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
28 น.ส. พัชรินทร์ เรืองผล ผู้ใหญ่บ้าน 17 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
29 น.ส. สุพัตรา มักขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
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30 นาง ลักขณา ข าพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน 8 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
31 นาย ประทีป อินทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
32 น.ส. สิตาวีร์ กิตติรัฐวิภากรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
33 นาง ดวงนภา ค าอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 24 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
34 นาย วันไชย พานสอน ผู้ใหญ่บ้าน 2 หมอเมือง แม่จริม น่าน
35 นาย ณรงค์ศักด์ิ แก้วศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
36 นาย สายเพชร ค าคูณค า ผู้ใหญ่บ้าน 8 ค านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
37 นาง รัญญา สุภผล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
38 นาย ประกาย สุขค า ผู้ใหญ่บ้าน 11 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
39 นาย สมพงษ์ บ่อไทย ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านยาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
40 นาย บวรเพชร เชิบรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านยาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
41 นาย วีระพล อุตธาพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองโดน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
42 นาย ประเสริฐ โต๊ะดีมะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
43 นาย ขวัญชัย ช านิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
44 นาย พิสิษฐ์ แนวสูง ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
45 นาย สินิรัชต์ โพธ์ิพิทักษ์ ก านัน 12 ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
46 นาย อเนกพงษ์ ร่ืนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
47 นาย พายัพ เผ่าเต็ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 คือเวียง ดอกค าใต้ พะเยา
48 นาย ปิยวัฒน์ แทศแท้ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
49 นาย ประเจตน์ ภักดีโต ผู้ใหญ่บ้าน 11 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
50 นาย สวัสด์ิ ภูมิดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกสลุต บางกระทุ่ม พิษณุโลก
51 นาย จุฬา หน่อท้าว ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
52 นาย อนันต์ จีจอม ผู้ใหญ่บ้าน 11 น  าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
53 นาย ภพธร ถานะวุฒิพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่
54 นาย มีชัย สิงมาดา ผู้ใหญ่บ้าน 6 พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
55 นาย ประสิทธ์ิ ยอดสะเทิน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงบัง นาดูน มหาสารคาม
56 นาย นิยม เชียงโสม ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดงบัง นาดูน มหาสารคาม
57 นาย สินธร อุค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 กกแดง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
58 นาย ผ่องพันธ์ ก้องสน่ันเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
59 นาย ทวี ค าดาว ก านัน 8 โคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร
60 นาย สุสัคค์ ธงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 12 กระจาย ป่าติ ว ยโสธร
61 นาย จันทร์โท เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 17 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
62 นาย สมดา ธรรนาม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดงคร่ังใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
63 นาย สมาน ศรีกลับ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด



64 นาย ธวัชชัย ชมสา ผู้ใหญ่บ้าน 13 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
65 นาย ศราวุฒิ ขุนเณร ก านัน 3 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
66 นาย สุวัฒน์ อินทร์เชื อ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
67 นาย เอนก จันต๊ะอุตม์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ปะ เถิน ล าปาง
68 นาย ฉลาด ซางเล็ง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน
69 นาง ไพรจิตร เกดเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
70 นาย สุวิทย์ อดทน ผู้ใหญ่บ้าน 1 อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
71 นาง ปินมนัส ชวดโท ผู้ใหญ่บ้าน 7 อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
72 น.ส. ดาหวัน ยางงาม ผู้ใหญ่บ้าน 18 โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
73 นาย สมศักด์ิ พิมพ์วัน ผู้ใหญ่บ้าน 14 เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
74 นาย สาคร นามศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร

75 นาย สมศักด์ิ นามละคร ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
76 น.ส. บุญส่วน พ่ึงกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
77 นาย ไฉน ประเสริฐสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แสลงพัน วังม่วง สระบุรี
78 นาย มนตรี ศิริเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังม่วง วังม่วง สระบุรี
79 นาง รัตนาภรณ์ พลชะนะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
80 นาย ชวน บัวอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
81 นาย ไพโรจน์ ฉิมกุล ผู้ใหญ่บ้าน 14 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย ไกรศร เณรจาที ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
83 นาย อภิศักด์ิ ศรีลากาล ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์
84 นาย สาลี จินดาศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 บักได พนมดงรัก สุรินทร์
85 นาง จ าเนียน บรรลุสุ ผู้ใหญ่บ้าน 6 อู่โลก ล าดวน สุรินทร์
86 นาย นวพล จันทาชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
87 นาย ธนาวุธ จันทร์หล่ม ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเมือง หนองบัวล าภู
88 นาย ธีรวัฒน์ ไหลสงวนงาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ยางซ้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง
89 น.ส. ปิยะพร สังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
90 น.ส. พงษ์ศิริ พันศรีลา ผู้ใหญ่บ้าน 6 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
91 นาง จร แสนนก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
92 นาย อภิสิทธ์ิ เมืองฉาย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
93 นาย ค าพันธ์ ค าเหลา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ม่วงใหญ่ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
94 นาย สฤทธ์ิ อินทร์น้อย ผู้ใหญ่บ้าน 11 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
95 นาย ไพรวัน หมูนดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


