
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย กิตติศักด์ิ สังขาว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทับปริก เมืองฯ กระบ่ี
2 นาย ชัยวนาถ ใบบัว ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบัว เมืองฯ กาญจนบุรี
3 นาย ฉลอง ค ารัง ผู้ใหญ่บ้าน 13 หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
4 นาย อัครพล พงษ์พลัง ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
5 นาย จิรวัฒน์ ปานสุด ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร  
6 นาย ไพรัตน์ ยอดสง่า ผู้ใหญ่บ้าน 6 เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น
7 นาย สมัคร พูลผล ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น
8 นาง จงรัก ไก่ด า ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น
9 นาง น  าค้าง อุทัยรัศมี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปัถวี มะขาม จันทบุรี
10 นาย ประพันธ์ ศรีสังข์ ก านัน 1 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา
11 น.ส. เรณู ศรีแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านปึก เมืองฯ ชลบุรี
12 นาย กฤษณชนม์ หอมหวน ผู้ใหญ่บ้าน 13 เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
13 นาง บังอร แอ้นชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ชีลอง เมืองฯ ชัยภูมิ
14 นาง รินดา กองโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 10 ชีลอง เมืองฯ ชัยภูมิ
15 นาย สมพูล มีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สองพ่ีน้อง ท่าแซะ ชุมพร
16 นาย สุวพล แซ่เต๋ิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยชมภู เมืองฯ เชียงราย
17 นาย ณัทพัช พงศ์พูค า ผู้ใหญ่บ้าน 19 ดอยลาน เมืองฯ เชียงราย
18 นาย นิมิต จันธิมา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่
19 นาย วรวุฒิ อัครกิจไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่
20 นาย ประยูร จักรัส ผู้ใหญ่บ้าน 9 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง
21 นาง นกน้อย ฉายศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วงน  าขาว เมืองตราด ตราด
22 นาง ภวนันท์ คงเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่ปะ แม่สอด ตาก
23 นาย สมควร เจริญดี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ศรีจุฬา เมืองฯ นครนายก
24 นาย ชัยวัฒน์ ศรีแสงฉาย ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม
25 นาย ประสงค์ ผิวดา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ค าเตย เมืองฯ นครพนม
26 นาย สังวาฬ กระวานธง ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกสูง ปลาปาก นครพนม
27 นาย สมเกียรติ ศุภลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปรุใหญ่ เมืองฯ นครราชสีมา
28 นาย มนตรี คงเพ็ชร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านโพธ์ิ เมืองฯ นครราชสีมา
29 นาย สุดก้อง ส่งกล ผู้ใหญ่บ้าน 17 ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
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รุ่นท่ี  1    ระหว่ำงวันท่ี 19 ตุลำคม - 30 ตุลำคม 2563



30 นาย นนฑิพัฒน์ ปานกล่อม ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
31 นาง พรถวิล เพ็ชรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
32 น.ส. นริศรา โคยามา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท านบ ท่าตะโก นครสวรรค์
33 น.ส. ธรรยชนก เจริญจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
34 นาย มะบีดี ดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
35 นาย ธีรวุทธ ต้นจาน ผู้ใหญ่บ้าน 2 เรือง เมืองฯ น่าน
36 นาง ดวงใจ พุทธาอามาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บึงกาฬ เมืองฯ บึงกาฬ
37 นาย ประเกียรติ มีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 13 เมืองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์
38 นาย สมศักด์ิ ไชยสาร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าโพธ์ิชัย หนองก่ี บุรีรัมย์
39 นาย สุพิน พชสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าโพธ์ิชัย หนองก่ี บุรีรัมย์
40 นาย เอกชัย บุญเกลี ยง ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
41 นาง ดอกอ้อ ทองอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
42 นาย ช านาญ จิตรสมาน ผู้ใหญ่บ้าน 1 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี
43 นาย มูฮัมหมัดสีดิ เจะเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แป้น สายบุรี ปัตตานี
44 น.ส. สมสุข พรรณจริต ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
45 นาย อุเทน ค าสากล ผู้ใหญ่บ้าน 13 แม่ปีม เมืองพะเยา พะเยา
46 นาย ชาติชาย นันทบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองเคียน ตะก่ัวทุ่ง พังงา
47 นาย สมยศ ทองด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 9 โคกชะงาย เมืองฯ พัทลุง
48 นาย วุฒิศักด์ิ วะสะศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองคะเชนทร์ เมืองฯ พิจิตร
49 นาย ภควัฒน์ อินทร์แจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังน  าคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
50 นาย ธีรวัฒน์ ปภาวีวทัญญู ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยางน  ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
51 นาย เกรียงไกร ประสบลาภ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
52 นาย มนัส ตันมา ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ค ามี เมืองแพร่ แพร่
53 นาย ชรินทร์ ชินโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 16 โคกก่อ เมืองฯ มหาสารคาม
54 นาง ปรินทร วันโยธา ผู้ใหญ่บ้าน 14 เกิ ง เมืองฯ มหาสารคาม
55 นาย เทวี โคตรพรม ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดงมอน เมืองฯ มุกดาหาร
56 นาย อ านาจ ศรีสุข ก านัน 5 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
57 นาย อ าคา พันตรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
58 นาย มุสตอฟา หิเล ก านัน 1 ปะแต ยะหา ยะลา
59 นาย อดินันต์ นือเร็ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ยะหา ยะหา ยะลา
60 นาง มนรดา บุตรคาร ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด
61 นาง สุทธิรา ดอนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด
62 นาง สมจิตร บุตรอุดร ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด
63 นาย ณรัฐ ขีระพะโย ผู้ใหญ่บ้าน 5 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง



64 นาย สง่า จินดา ผู้ใหญ่บ้าน 4 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
65 นาย อนุชา อะมะมูล ผู้ใหญ่บ้าน 9 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
66 นาย สุนทรพงษ์ เทียมทัศน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ่อแฮ้ว เมืองล าปาง ล าปาง
67 นาย ศิริชัย สุขเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 2 เวียงยอง เมืองฯ ล าพูน
68 นาย สุรศักด์ิ อินทรศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
69 นาย อ่อนศรี สืบวงค์ ก านัน 6 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
70 นาย ภาณุวัฒน์ สนิทวิชนันท์ ก านัน 15 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
71 นาย ค าศิริ ค าผุย ผู้ใหญ่บ้าน 4 มาย บ้านม่วง สกลนคร
72 นาย ไชยา ปัญเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร
73 นาย ไสโฝด หลีขาหรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 แค จะนะ สงขลา
74 นาย สามารถ พันธ์นาค ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตันหยงโป เมืองฯ สตูล
75 นาย สมศักด์ิ คร้ามอ่วม ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
76 น.ส. อนุชาศรา นิลพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
77 นาง วันนา แตงมณี ผู้ใหญ่บ้าน 5 พันท้ายนรสิงห์ เมืองฯ สมุทรสาคร
78 นาย สด สุภาบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว
79 นาย ไพฑูรย์ สาปี ก านัน 11 ชะอม แก่งคอย สระบุรี
80 นาย วิรัตน์ ด่านลัมจาก ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี
81 นาย ปรีชา โพธ์ิข า ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชีน  าร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
82 นาง ประกอบ มีอักโข ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปากพระ เมืองฯ สุโขทัย
83 นาย อนันต์ นาคข าพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
84 นาย อ านาจ เพ่ิมพูนสินทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
85 นาย พงษา พรมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
86 นาย ประสิทธิฆงกฏ มีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
87 นาย อิทธิกร กระแสโสม ผู้ใหญ่บ้าน 4 แกใหญ เมืองฯ สุรินทร์
88 นาย บรรจง วรรธนากุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปรือ ปราสาท สุรินทร์
89 นาย ประสพ กันพานิชย์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
90 นาง สุจิรา พลศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พระธาตุบังพวน เมืองฯ หนองคาย
91 นาย วิเชียร์ แก้วระวัง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ป่าไม้งาม เมืองฯ หนองบัวล าภู
92 น.ส. ปรางทอง เครือแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
93 นาย เทียนชัย วิเชียรครือ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
94 นาย รันทม แสนกระจาย ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
95 นาย มานะ วอนสร้อย ผู้ใหญ่บ้าน 9 หาดกรวด เมืองฯ อุตรดิตถ์
96 นาย สมนึก พวงสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พลวงนสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
97 นาย บุญทอง บรรประจง ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี



98 นาย วิทยา ปัสสาสิงห์ ก านัน 6 นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
99 นาย จินดา อ่อนวรรณะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี
100 นาย ประดิษฐ์ โสดาภักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาแต้ เมืองฯ อ านาจเจริญ







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


