
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย นพดล บูรณะพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
2 นาย บุญธรรม ท่าฉลาด ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นาย ชัน หัตถนิรันดร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
4 นาย เจริญ ปรีดีย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
5 นาง รุ่งทิพย์ ไชยวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน 24 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร  
6 น.ส. นันทวรรณ วีระศัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
7 นาย ระลึก โทนเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
8 นาย แสนรัก สารีเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
9 นาย ปรีดี วังสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
10 นาย จักรี ชนะสิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
11 นาย กวี โพธ์ิทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
12 นาย อ านาจ ทองเจือ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางผ้ึง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
13 นาย สิริวัชร์ แซ่ต๊ัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าพลับ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
14 นาย นพพล วัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน 8 พานทอง พานทอง ชลบุรี
15 นาย พรศักด์ิ เรือนงาม ผู้ใหญ่บ้าน 2 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี
16 นาง จิตราวดี หม่ืนสุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
17 นาย วิจิตร คงนาวัง ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
18 นาย นพดล มาสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
19 นาย พัฒนะ ปานพรม ผู้ใหญ่บ้าน 6 คร่ึง เชียงของ เชียงราย
20 นาย ประชัน วรรณรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 สถาน เชียงของ เชียงราย
21 นาย วรชิต ร าไพระหง ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
22 นาย ณัชพล ปรีชาเดชสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
23 นาย รุ่งเรือง วิศลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
24 นาย ทวี โทนสังข์อินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 น้ ารึม เมืองตาก ตาก
25 นาย วิชัย ภารักษา ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางช้าง สามพราน นครปฐม
26 นาย สุเทพ สิงหรา ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางกระทึก สามพราน นครปฐม
27 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ ดายังหยุด ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
28 นาง อนงค์คิด บุญพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม
29 นาย ปกรณ์ ประวันนา ผู้ใหญ่บ้าน 9 ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
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30 นาย สมสรรค์ ภูมินอก ผู้ใหญ่บ้าน 4 เสนาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
31 นาย สุบิน จันทะนาม ผู้ใหญ่บ้าน 12 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
32 นาย วิเชียร น้อยเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์
33 นาย อภิชาติ ชัยโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
34 นาง นิยดา กิตติกสานต์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 แงง ปัว น่าน
35 นาย สุดเขต ใจหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 12 เฉลิมพระเกียรติ น่าน
36 นาง ยุพา บุรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาดง ปากคาด บึงกาฬ
37 นาย ณรงค์ โฮมังนอก ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
38 นาย ไชยวัฒน์ ทัดไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 6 กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
39 นาย พินัย ไกรวุฒิสม ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
40 นาย ชนะ ชัยประภา ผู้ใหญ่บ้าน 1 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
41 นาย วิชิต สิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 จุน จุน พะเยา
42 นาย สมสิทธ์ิ แซ่จ๋าว ผู้ใหญ่บ้าน 13 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
43 นาง มณีรัตน์ แก้วทองดี ผู้ใหญ่บ้าน 18 ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
44 น.ส. วันดี ค าจริง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร
45 นาย จรูญ สว่างแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
46 นาย ขยัน แพทย์ไชโย ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
47 นาย บุญลือ บุญมี ก านัน - บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
48 นาย วันไชย รอดอ้น ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
49 นาย นิรัน สุขค า ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
50 นาย วิษณุ สุวรรณมา ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
51 นาย ประยุทธ์ กรุงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
52 นาย สายัณห์ เรียนค า ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่ค ามี เมืองแพร่ แพร่
53 นาย นบปะดลย์ มาตเลิง ก านัน 7 ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม
54 นาย สมพร สีขันตี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ก าพ้ี บรบือ มหาสารคาม
55 นาย ไพบูรณ์ เพ็งที ผู้ใหญ่บ้าน 13 ก าพ้ี บรบือ มหาสารคาม
56 นาย วัฒนา ว่องไว ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
57 นาย สายัณห์ เกสรีกังวาน ผู้ใหญ่บ้าน 11 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
58 นาง ญาดา หูตาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
59 นาง จ าปา บุญค า ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
60 นาย คมสัน ศาลาดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดอกล้ า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
61 นาย วิทยา ปะละทัง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอกล้ า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
62 นาย ประจักษ์ จันทจร ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
63 นาย ทองค า คงวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เพ เมืองระยอง ระยอง



64 นาย จิราพันธ์ จันทร์ตรี ผู้ใหญ่บ้าน 9 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
65 นาย อนุสรณ์ วัฒนสิงห์ด ารง ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
66 น.ส. ทิพย์สุดามณช์ุ  รัตนกิตต์ิอังกูรผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
67 นาย นิวัติ จันหอม ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังทรายค า วังเหนือ ล าปาง
68 นาย รุ่งเสน่ห์ คิดอ่าน ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง
69 นาย มนตรี มูลปิง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
70 นาย ประขันชัย จ าปาเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 1 บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
71 นาย มี เวียงค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
72 นาง ชุติมา สร้อยจ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 10 บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
73 นาย เพ่ือน แสนบรรดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
74 นาย เกรียงไกร ผุยสุ ผู้ใหญ่บ้าน 11 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
75 นาย ธนวัฒน์ ศรีสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยขม้ิน หนองแค สระบุรี
76 นาย กิตติภูมิ คงสมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองปลิง หนองแค สระบุรี
77 นาย พิพัฒน์ พ่วงพี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
78 นาย สมชาย สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
79 นาย สมชาย เจริญค้ารุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 3 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
80 นาย บัญชร ท่าสีรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
81 นาย สถาพร ไกยสวน ผู้ใหญ่บ้าน 20 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
82 นาง ส ารวม อินทยุง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไพล ปราสาท สุรินทร์
83 นาย ประวัติ บุญสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
84 นาย เชน ทองทุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
85 นาย ไพรทูล อาจหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 11 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
86 นาง อรุนณี เทียมแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
87 นาง จริยาวดี เคล่ือนไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 8 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
88 นาย กิตติชัย แย้มมูล ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
89 นาย ศิรากร อุ้ยแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
90 นาย อ่อนจัน กระแหน่ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทองหลาง หัวยคต อุทัยธานี
91 นาย เอกสยาม สุภาทิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี
92 นาย สุนธร นามผลดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
93 นาย พินโย ลามาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
94 นาย สุรชัย เงินม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนผ้ึง วารินช าราบ อุบลราชธานี
95 นาย พิศิษฐ ภูตะอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 รัตนวารี หัวตะพาน อ านาจเจริญ







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


