
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย มงคล วิเศษสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
2 นาย ณรงศักด์ิ ปักษี ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
3 นาย ชัยยา ภูนพทอง ก านัน  - โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
4 นาย สถิต สารผล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ล าชี ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
5 นาง นิยม ชัยเอม ผู้ใหญ่บ้าน 11 บึงสามัคคี บึงสามัคคี ก าแพงเพชร  
6 นาย สุชาติ ศรีสังข์งาม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร
7 นาย สว่าง น้อยล า ผู้ใหญ่บ้าน 1 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
8 นาย สมร มาตบันเทา ผู้ใหญ่บ้าน 3 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
9 นาย ประมวล ปะการังสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
10 นาย วิชัย พรมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ขนวน หนองนาค า ขอนแก่น
11 นาย นิรุตต์ พันธ์ุคง ผู้ใหญ่บ้าน 9 เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
12 นาย ทองดี อุดม ผู้ใหญ่บ้าน 15 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
13 นาย พันธ์ศักด์ิ มณีวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 17 หนองแซง หันคา ชัยนาท
14 นาย บุญเลิศ กันโยทา ผู้ใหญ่บ้าน 12 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
15 นาย ส าอางค์ พันพุฒ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
16 นาย อินถา ไชยรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
17 นาย สมศาสตร์ ยามี ผู้ใหญ่บ้าน 3 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
18 นาย วิชิต ไอยรา ผู้ใหญ่บ้าน 9 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
19 นาย ลวย วรรณะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หางดง ฮอด เชียงใหม่
20 นาย สมบัติ ปันยาว ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
21 นาย ธวัช สุรินทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 24 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
22 นาย ถาวร ตุ่นตาเข้ียว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
23 นาง ยุพิน เหลาสา ผู้ใหญ่บ้าน 9 ตากตก บ้านตาก ตาก 
24 นาย ธีรพงษ์ นกน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 10 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
25 นาย อภิวัตร บุพศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
26 นาย กงมา วงศ์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม
27 นาย ส าราญ แนมขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
28 นาง ปฏิมากร มบขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 4 พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
29 นาย วิรัช อินทรก าแหง ผู้ใหญ่บ้าน 6 หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
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30 นาย ณัฐพงศ์ คุณสาร ผู้ใหญ่บ้าน 9 หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
31 นาย ภูดิส สนธิคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 11 เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
32 นาย ปราโมทย์ เจริญสุข ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
33 นาย มนัส หมีสิน ผู้ใหญ่บ้าน 9 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
34 นาย สุรินทร์ แสนอินต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
35 นาย อภินันท์ พรมรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ล้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
36 นาง กริยา ตรีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ
37 นาย ถนอม ตาประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 13 สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
38 นยาย บุดดา ปูดวงรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
39 นาย พิบูลย์ เจียนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
40 นาย ชัยวัฒน์ กะเสมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
41 นาย สอน เปารัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
42 นาย อ านวย งามย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
43 นาง นิรันตี ศรีชัยมูล ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกไทย ศรีมโสถ ปราจีนบุรี
44 นาย บุญยืน ม่ิงหมัด ผู้ใหญ่บ้าน 2 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
45 นาย เสนาะ มากสินธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
46 นาง ณิชาภา สัมมาสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
47 นาย ผัด วิทูล ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านตุ่ม เมืองฯ พะเยา
48 นาย ไพรัตน์ จ่ันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
49 นาย สุริยา นานอก ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองโสน สามง่าม พิจิตร
50 นาย สน่ัน ศรีคล้าย ผู้ใหญ่บ้าน 5 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
51 นาย ทองค า พ่ึงเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 11 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 นาย จีรศักด์ิ มหาเดช ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
53 นาย นิรันดร์ ช านาญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 น้ าข า สูงเม่น แพร่
54 นาย พรชัย ดุมชาด ผู้ใหญ่บ้าน 3 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
55 นาย ดาวเรือง อ่านเขียน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
56 นาย วิภาส นินทราช ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
57 นาย ธีระพล อาจหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 น้ าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร
58 นาย โชคชัย อภิวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
59 นาย อุทัย แก่นพุฒ ก านัน 3 ข้ันไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
60 นาย สาคร ศรีเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ข้ันไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
61 นาย ค าภู น้อยสิม ผู้ใหญ่บ้าน 13 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
62 นาย ฉลองชัย ผดุงกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 16 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
63 นาง ปูริดา ไชยกุมาร ผู้ใหญ่บ้าน 3 สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด



64 น.ส. สมศรี ทันบาล ผู้ใหญ่บ้าน 16 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
65 นาย พรชัย โสภณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
66 นาย วิทยา ชันธุลา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ขอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
67 นาย นันทพงษ์ ขันตรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไหล่หิน เกาะคา ล าปาง
68 นาง ชัฒณี โนจา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
69 นาย นุลักษณ์ รอดจูม ผู้ใหญ่บ้าน 2 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย
70 นาย ปรีดา จ่าไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
71 นาย บญมี ระม้าย ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
72 นาง ธัญญาพร ทองทับ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
73 นาง สมบัตร สายพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
74 นาง สรารัตน์ สงิห์กัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
75 นาง บัวสอน นัดทะยาย ผู้ใหญ่บ้าน 1 บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
76 นาย เสาร์ คนชาน ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
77 น.ส. รจนา รัตนภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
78 น.ส. นันภัทร สิงห์กุล ผู้ใหญ่บ้าน 11 พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
79 นาย สวัสด์ิ อินทร์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
80 นาย จันทน อ่ิมหน า ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
81 นาย วินัย ค าเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี
82 นาย สุวรรณ ทวนเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
83 นาย พิทยา พิศโสระ ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
84 นาย ประเสริฐ สืบเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 5 สมุด ปราสาท สุรินทร์
85 นาง เพ็ญประภา หงษ์งาม ผู้ใหญ่บ้าน 8 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
86 นาย สมศักด์ิ ติหะปัญโญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
87 นาย เมฆสุวรรณ์ ทับวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 5 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู
88 นาย พัฒนะ กุสุผล ก านัน 1 บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง
89 นาย ภาณุภณ พิมภูราช ผู้ใหญ่บ้าน 8 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
90 นาย บุญถม โสร าพา ผู้ใหญ่บ้าน 2 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
91 นาย สมศักด์ิ ยาป่าคาย ก านัน 6 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
92 นาย จ าเนียร เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี
93 น.ส. รินฤดี เกนหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 13 พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
94 นาย หนูไกร คุณพาที ผู้ใหญ่บ้าน 12 พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
95 นาย บุญรัก ทุ่งหลวง ผู้ใหญ่บ้าน 8 คีมใหญ่ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


