
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย โอภาส สมจิต ผู้ใหญ่บ้าน 7 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
2 นาย ชาญชัย นาถวรานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
3 นาย ด ารง อารมสวย ผู้ใหญ่บ้าน 5 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธ์ุ
4 นาย ประจิตร คนซ่ือ ผู้ใหญ่บ้าน 7 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธ์ุ
5 นาย จรัญ พลอาจ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ถ  ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร  
6 นาย อรพล ชัยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
7 นาย นัฐวุฒิ วันพุดซา ผู้ใหญ่บ้าน 9 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
8 นาง นภิสา หม่ันมี ผู้ใหญ่บ้าน 8 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
9 นาง วัฒนาพร สิทธิเดช ผู้ใหญ่บ้าน 15 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
10 นาย นิวัฒน์ สุขสมัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
11 นาย โกศล พะโล ผู้ใหญ่บ้าน 9 สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
12 นาย พรภพ บุญสวน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
13 นาย มนต์ชัย โภชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ปากน  า บางคล้า ฉะเชิงเทรา
14 นาย ฐานันดร บวบเอม ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
15 นาย เอกชัย เอ่ียมเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 4 โป่ง บางละมุง ชลบุรี
16 นาง สุพรม บุตรศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
17 นาง ฉวีวรรณ์ กองทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
18 นาย มานพ เนาวรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองแรด เทิง เชียงราย
19 นาย ณัฐจักร ถินคุณากร ผู้ใหญ่บ้าน 13 งิ ว เทิง เชียงราย
20 นาย พินิจ หินจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตับเต่า เทิง เชียงราย
21 ตาก
22 นาง ศรีวรรณ รองเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 5 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
23 นาย รัตน์ สรงพรมทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ล าเหย ดอนตูม นครปฐม
24 นาย พิเชษฐ ไทยวัฒนานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
25 นาย พิบูลย์ บัวชุม ผู้ใหญ่บ้าน 11 โคกหินแฮ่ เรณุนคร นครพนม
26 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ จันทะชาลี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม
27 นาย ณรงค์ ก าบังกาย ก านัน 3 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
28 นาย ประเสริฐ เชียงหนู ผู้ใหญ่บ้าน 9 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
29 นาย บุญสม ฝอยกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 14 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
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30 นาย จรัญ มีอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 12 โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
31 นาง แสงแข ทุมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 12 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
32 นาย ไพบูลย์ อินวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาขาว เมืองน่าน น่าน
33 นาย มานพ อินท า ผู้ใหญ่บ้าน 13 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
34 นาย วัชระ บรรณบดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ
35 นาง กนกวรรณ มณีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
36 นาง วาสนา ปาละสาร ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
37 ประจวบคีรีขันธ์
38 นาย กุลณพฤกษ์ ศรีสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

39 นาย ปานเสก สัมนาญาณ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปากจ่ัน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

40 นาย พิสิษฐ์ ใจช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
41 นาย ราเชนทร์ จ ารัส ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่อิง ภูกามยาว พะเยา
42 นาย จรัญ เอ่ียมราคิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร
43 นาย บ ารุง รอดมี ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าน่ัง โพทะเล พิจิตร
44 นาง อุไรวรรณ ทองสุก ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
45 นาย ส าเริง เท่ียงอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
46 นาย เดชณรงค์ แก้วอ่วม ผู้ใหญ่บ้าน 4 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี
47 นาย อานนท์ เลิศละออรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี
48 นาย ทนงค์ ปาชม ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์
49 นาย กิตติศักด์ิ มีดี ผู้ใหญ่บ้าน 20 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
50 นาย มงคล เชียงเนาว์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
51 นาง อ าพร ครองราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
52 นาย นิพล อุ้ยเหง่า ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
53 นาย ทองหลาง บุญพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
54 นาย ยงพสิษฐ์ รอบรู้ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองโก บรบือ มหาสารคาม
55 นาย ชัยมงคล เชื อค าฮด ผู้ใหญ่บ้าน 5 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
56 นาย ปวริศ พรหมแสงศร ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
57 นาย อาคม คีรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
58 นาย อภิเดช เอียงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
59 นาย นิมิตร ชาวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
60 นาย เลิศ ปัดศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
61 นาย สนทิ ยุทธไกร ผู้ใหญ่บ้าน 11 สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
62 นาย มนัส แตงงาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 น  าคอก เมืองระยอง ระยอง
63 นาย ทวีทรัพย์ เทพสิบ ก านัน - ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี



64 นาย บุญส่ง ช่ังสละ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพธ์ิตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
65 นาย อรรถพล ประทุมสาร ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
66 นาย อ๊อด กระทุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง
67 นาย มนูญ สวยสด ผู้ใหญ่บ้าน 3 ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง
68 นาย สนธยา ยะจอม ผู้ใหญ่บ้าน 11 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ล าพูน
69 นาย โสภณ ชินโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย
70 นาง ปราณี ตัณทะกูล ผู้ใหญ่บ้าน 7 กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
71 นาง กัลยณัฏฐ์ ไชยศรีษะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
72 น.ส. ธนิกา จันทสุข ผู้ใหญ่บ้าน 8 หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
73 นาย จัด พลวงค์ษา ก านัน - โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
74 นาย ชาญชัย เกษมสานต์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
75 นาง ล ายอง ชูครุธ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
76 น.ส. ธัญยธรณ์ นันทฐิติโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
77 นาย รักเร่ ลิมปกุล ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านน  าพุ คีรีมาศ สุโขทัย
78 นาย วุฒิพงษ์ บางเฟ่ือง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
79 นาย ประเสริฐ ดอกกุหลาบ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
80 นาย ปรีดา คิ วเท่ียง ผู้ใหญ่บ้าน 15 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
81 นาย แสนศักด์ิ สุกแสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
82 นาย อุทิศ สุขเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
83 นาง นงนุช โคโตสี ผู้ใหญ่บ้าน 3 กระเทียม สังขะ สุรินทร์
84 นาย สมิตร คนดี ก านัน - หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
85 นาย บัวเรียน ถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู
86 นาย ส าราญ เหล่ามาลา ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี
87 นาย บุญ ประครอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี
88 นาย เสริฐ ผุยดา ผู้ใหญ่บ้าน 2 สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์
89 นาย ธเนศ ทองเประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านเสี ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
90 นาย ไพโรจน์ นิลบรรหาร ผู้ใหญ่บ้าน 3 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
91 นาย พิทักษ์ เขียวน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 4 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
92 นาย บุญประคอง รองศิลป์ ก านัน 3 ค าหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
93 นาย ชม ดวงค า ผู้ใหญ่บ้าน 5 ค าหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
94 นาย เปลง ธานี ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
95 นาย กิตติพล สงเคราะห์ธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจเจริญ







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


