
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย เอกพล ถาทะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
2 นาย เฉลิม แสงชมภู ผู้ใหญ่บ้าน 5 ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
3 นาย นิธิพงศ์ บุญสมร ผู้ใหญ่บ้าน 13 ร่องค า ร่องค า กาฬสินธ์ุ
4 นาย วิฑูรย์ สังรวมใจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ก านัน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
5 นาย กิตติพงษ์ เหล่าลูกอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร  
6 นาย รุ่งโรจน์ สายสุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
7 นาง วัชราภรณ์ ข้อขากุล ผู้ใหญ่บ้าน 16 กุดธาตุ หนองนาค า ขอนแก่น
8 นาง สมจิตร สร้อยไข ผู้ใหญ่บ้าน 5 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
9 นาง สมงาม ตรีเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
10 นาย ไชยา หนูหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
11 นาย บัญชา ศิริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางตลาด คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา
12 นาง อุดมลักษณ์ ค ารอด ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
13 นาย วินัย คงประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
14 นาย พิชัย ภูมิชูยสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
15 นาย อาทิตย์ ทวีทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ศรีส าราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
16 นาย สิทธิศักด์ิ ใจเต็ม ผู้ใหญ่บ้าน 12 เจริญเมือง พาน เชียงราย
17 นาย บุญศรี ใจมา ผู้ใหญ่บ้าน 19 เจริญเมือง พาน เชียงราย
18 นาย จ าลูน เตปิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 สันกลาง พาน เชียงราย
19 นาย วัชรพล คล้ายชม ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
20 นาย ประสิทธ์ิ อมรศิริสิงขร ผู้ใหญ่บ้าน 7 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
21 นาย เอกณัฐฎ์ สุนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
22 นาย เสาร์ค า จีนา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
23 นาย ประกอบ จ่าจ าเริญ ผู้ใหญ่บ้าน 6 น  ารึม เมืองตาก ตาก 
24 นาย ไพศาล วงษ์ดี ผู้ใหญ่บ้าน 7 พิกุลออก บ้านนา นครนายก
25 นาย ธเนศ เดชทะศร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
26 นาง ทิพกร บุโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
27 นาย สุพิศ ลินนอก ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
28 นาย ธีรวัฒน์ เพียงคาม ผู้ใหญ่บ้าน 11 สีดา สีดา นครราชสีมา
29 นาย ชวลิต บุไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
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30 นาย บุญน้อม ท านานอก ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
31 นาย อภิเดช บรรดาศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
32 น.ส. พิมพารัตน์ อ่ าทิม ผู้ใหญ่บ้าน 11 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
33 น.ส. นุจนารถ นาคภู่ ผู้ใหญ่บ้าน 16 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
34 นาย ธวัช พันชน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปัว ปัว น่าน
35 นาย สุวรรณ กีรติธนาวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
36 นาย พรรษาวุฒิ เหล้ามูล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ค าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ
37 นาย ทองใส เพชรเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์
38 นาย สุทัศน์ เสาร์วงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์
39 นาย สกุล ไชยสง ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์
40 นาย ยอด เย็งประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บุรีรัมย์
41 นาย พรไพร หัดประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์
42 นาย อนนท์ ขวัญเมฆ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
43 นาย สัมพันธ์ จ าปาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
44 นาย ศักรินทร์ วัชรถานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
45 นาย วรวีร์ แย้มโสภี ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
46 นาย ธนะพงษ์  อยู่โต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
47 นาย ปิยวัฒน์ จ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านตุ่ม เมืองฯ พะเยา
48 นาย พากภูมิ พาแพง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร
49 นาย สมจิตร สีหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 16 ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
50 นาง อุ่นเรือน ภู่เขียว ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
51 นาย นิรุตน์ ศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 นาย วิชาญ พงษ์ด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
53 นาย ไชยา มากมาย ผู้ใหญ่บ้าน 2 น  าข า สูงเม่น แพร่
54 นาย ไพโรจน์ วงษา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
55 นาย ประยูร ประนัดทา ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
56 นาย อภิชัย สุทธิเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 26 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
57 นาย บุญรัก คล่องแคล่ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร
58 นาย จรูญ บุญเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
59 นาย แสงอรุณ ป้ันทอง ผู้ใหญ่บ้าน 12 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
60 นาย ประมอญ สว่างวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองแหน กุดชุม ยโสธร
61 นาย อภิชัย ทาขา ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพธ์ิทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
62 นาย ประวิทย์ พรมวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
63 นาย สุกรี พฤกษชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด



64 นาย วสันต์ พลมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
65 นาย ไพรัช ศรีสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 12 ดงมะรุม โคกส าโรง ลพบุรี
66 นาย พจน์ คงสะฐาน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดงมะรุม โคกส าโรง ลพบุรี
67 นาย วรัญญู มุตต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไหล่หิน เกาะคา ล าปาง
68 นาย เผด็จ ใจมุข ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน
69 นาย สมัคร สุวรรณชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ร่องจิก ภูเรือ เลย
70 นาย วุฒิศักด์ิ ผิวอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
71 นาย วันทิตย์ รินทร ผู้ใหญ่บ้าน 10 ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
72 น.ส. ภวิภา อินโบราณ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บักตอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
73 นาย สาลี สาหะ ผู้ใหญ่บ้าน 21 บักตอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
74 นาย เข็มพร แวงวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
75 นาย ศักด์ิดา ฤทธ์ิเดช ผู้ใหญ่บ้าน 12 พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
76 นาย สมบูรณ์ สุริยาการณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
77 นาง สมพร วงษ์สง่า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
78 นาง สุชาดา สุกใส ผู้ใหญ่บ้าน 12 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
79 นาย สุชาติ สระทองพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
80 นาย วินัย วงศ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
81 นาย พศิณ สุนทร ก านัน 3 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
82 นาย ประจักษ์ ศรีบุญเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
83 นาย สุเมต เมชบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
84 นาย สุรสิทธ์ิ ทวีโภค ผู้ใหญ่บ้าน 12 ตาตุม สังขะ สุรินทร์
85 นาย เชวง คุณนาม ผู้ใหญ่บ้าน 1 น  าเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
86 น.ส. สุชาดา โคติเวช ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
87 นาย เทพพร ท้าวพา ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
88 นาย ธนวรรธน์ บ าเทิง ก านัน 6 จ าปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
89 นาย ศราวุธ นันทะศรี ก านัน - บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
90 นาย นิรุต พรมหมอก ก านัน - บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
91 นาง สุนทรียา ทิจร ก านัน 10 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
92 นาย นฤทธ์ิ สาคร ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี
93 นาย นิคม พะค าสอน ผู้ใหญ่บ้าน 13 สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
94 นาง ชม วงษา ผู้ใหญ่บ้าน 12 แก่งโสม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
95 นาย มิตรลี สารทอง ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองมะแซว เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


