
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย นพดล น่ิมเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
2 นาย เฉลิม แสงชมภู ผู้ใหญ่บ้าน 5 ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
3 นาย มนต์ ตุ่นล า ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
4 นาย สมศักด์ิ ศรีนครราข ผู้ใหญ่บ้าน 2 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
5 นาง นิรมล ครองสิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย ครรชิต ทิมประดับ ผู้ใหญ่บ้าน 13 วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร
7 นาย ชัยวัฒน์ จุลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น
8 นาง ผดุง แกมขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 4 ซับสมบูรณ์ โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น
9 นาย นิกร สะเดา ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาแพง โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น  
10 นาย ไพวรรณ ลุนจันทา ผู้ใหญ่บ้าน 17 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
11 นาย สุชิน พยุงน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
12 นาย โผน พะหะมาก ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
13 นาง สุธิสา เพ็งน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
14 นาย มงคลชัย เรืองเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
15 นาย วีระวัฒน์ ศรีอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
16 นาย ทองสุข วงศ์แสนค า ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
17 นาย นพดล ค าด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
18 นาย สิทธิศักด์ิ สวรรค์รักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
19 นาย ประพัฒน์ อินแดง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
20 นาย ศรศักด์ิ แปงวงศ์ดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
21 นาย ชลนที ถายศ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าบง สารภี เชียงใหม่
22 นาย แสงหล้า สุยะราช ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองผ้ึง สารภี เชียงใหม่
23 นาย ทิวา ปัณฑา ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
24 นาย ไพบูลย์ น่ิมเชียน ผู้ใหญ่บ้าน 7 องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
25 นาย เอ็นดู แสนเดช ผู้ใหญ่บ้าน 11 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม
26 นาย ดาบชัย นามเสาร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม
27 นาย สมชาย จันตะนา ผู้ใหญ่บ้าน 15 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
28 นาย สถิตย์ ฉิมพสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
29 นาย วินัย พิชัยรัตนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 13 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
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30 นาย นาราม แขนดอนคู่ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
31 นาย สวงษ์ ทิคตวรางกูร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
32 นาย ธิวา พงษ์ธัญการ ผู้ใหญ่บ้าน 8 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
33 น.ส. เครือวัลย์ ชอบธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
34 นาย กมล พิมพ์ชัยมูล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ชนแดน สองแคว น่าน
35 นาย สถาพร ยะต๋ัน ก านัน 3 เชียงของ นาน้อย น่าน
36 นาย ปฏิพล ต่อพล ผู้ใหญ่บ้าน 2 หอค า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
37 นาย วิรัตน์ อุพีรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
38 นาย พรมเสน โคกรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
39 นาย เฉิน ฉ่ าศิริกุล ผู้ใหญ่บ้าน 18 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
40 นาย ธเนศ อาบรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
41 นาย สมศักด์ิ เรืองไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน 12 พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
42 นาย บุญช่วย ต้ังตน ผู้ใหญ่บ้าน 9 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
43 นาย ประทีป มีมุข ผู้ใหญ่บ้าน 7 กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
44 นาย นพดล ฉายวัฒนะ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
45 นาย สมพงษ์ พงษ์ปกา ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
46 นาย บุญเลิศ กองนึก ผู้ใหญ่บ้าน 2 พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
47 นาย สมเดช เรือนมูล ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านปิน ดอกค าใต้ พะเยา
48 นาย ไกรวิทย์ แก้วพระอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ง้ิวราย ตะพานหิน พิจิตร
49 นาย เอ้ือน อู่อรุณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
50 นาย วิรัตน์ ภูมิผล ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก
51 นาย ไสว เกยเล่ือน ผู้ใหญ่บ้าน 13 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
52 นาย วันชัย พรมฆ้อง ผู้ใหญ่บ้าน 16 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
53 นาย มอง ถ่ินสอน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านถ่ิน เมืองแพร่ แพร่
54 นาย ประเสริฐ แก่นดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
55 นาย สังคม ปุริเส ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
56 นาย พิสิษฐ์ อัปมาเทา ผู้ใหญ่บ้าน 1 สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม
57 นาย อุดม ค านนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาอุดม นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
58 นาย หม่อต๊ิ จรูญค้าเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
59 นาย เสถียร มีชัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 โพธ์ิไทร ป่าต้ิว ยโสธร
60 นาย อุดม ราชอาสา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร
61 นาย วิชัย ชุยโพธ์ิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
62 นาย ส าราญ บุตรใส ผู้ใหญ่บ้าน 1 น้ าใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
63 น.ส. ดวงฤทัย คามวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน 16 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด



64 นาง อมร ทวินันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
65 นาง ทิพย์สุดา ภู่งาม ผู้ใหญ่บ้าน 6 กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
66 น.ส. มินทร์ลดา เกตุบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
67 นาย สีหเดช ต๊ิบปะละ ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่ถอด เถิน ล าปาง
68 นาย เดชณรงค์ วงศ์ย๋า ผู้ใหญ่บ้าน 7 นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน
69 น.ส. นุชนาถ ไชยสิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชมเจริญ ปากชม เลย
70 นาย สมนิตย์ ขุนพรม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
71 นาย แจ่ม เผ่ือแผ่ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
72 นาย บุญสงค์ ทองดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
73 นาย ประหยัด โทษา ผู้ใหญ่บ้าน 10 สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
74 นาย ประธาน วิดีสา ก านัน 4 เต่างอย เต่างอย สกลนคร
75 นาย เจริญศรี ฮวดคันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร

76 น.ส. ปราณี เมฆเปรียญ ผู้ใหญ่บ้าน 13 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
77 นาย ปัญญา เจริญแนว ผู้ใหญ่บ้าน 11 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
78 นาย อ าพร ขอเหล็กกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 16 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
79 น.ส. สมลักษณ์ บัวบาน ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
80 นาย ส าลี นรารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย
81 นาย อนิรุธ มโนสิงห์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาง สุรินทร์ แก้วเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
83 นาย สุทัศน์ สุมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
84 นาย ประสาท ทรงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
85 นาย สุพล นนทิจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ค าผง โนนนารายณ์ สุรินทร์
86 นาย สุนทร แพงแสน ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
87 นาย สวรรค์ อาจกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 13 นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู
88 นาย ส ารวย ฤทธ์ิพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ยางซ้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง
89 นาย สมพร หม่ืนแร่ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาแค นายูง อุดรธานี
90 นาย ล าพงค์ ประทุมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
91 นาย พิมาย ช านาญจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
92 นาย ชาลี พันธ์วิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
93 นาย สมควร อุ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนกลาง ส าโรง อุบลราชธานี
94 นาย สมภาร เหล็กเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนกาเล็น ส าโรง อุบลราชธานี
95 นาย ทองเล่ือน พลเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


