
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ธีระพงษ์ หนูชัยแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 ล าทับ ล าทับ กระบ่ี
2 นาย สุมิตรา จันทร์ยอแสง ผู้ใหญ่บ้าน 22 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
3 นาย วันชนะ นาถมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
4 น.ส. ณัฎฐณิชา มีสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 พานทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร
5 นาย เทพพร สีอุปลัด ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
6 นาง ไอลดา ศรีเชียงสา ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
7 นาย อุดร ปร่ิมผล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
8 นาย สาคร โกสิบริรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
9 นาง ธันยาภา เวทยะเวทิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 เกษตรสุวรรณ บ่องทอง ชลบุรี
10 น.ส. วัฒนา จูสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
11 นาย สงัด ดอนเตาเหล็ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
12 นาย ประพันธ์ ค าหร่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 6 คุริง ท่าแซะ ชุมพร  
13 นาย มิตรไทย เพลินจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
14 นาย สามารถ อินต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 13 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
15 นาย จรูญ ถนันสร้าง ผู้ใหญ่บ้าน 9 รัษฎา รัษฎา ตรัง
16 นาย สมพงษ์ พงศ์อภิโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
17 นาย ณัฐนันท์ ฉิมวัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดงละคร เมืองฯ นครนายก
18 นาย สมโภชน์ ธรรมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางภาษี บางเลน นครปฐม
19 นาย ชานนท์ ชินบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
20 นาย ศิริชัย สอนตะคุ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไทยสามัคคี วังน้ าเขียว นครราชสีมา
21 นาย จรูญ ทรงศิล ผู้ใหญ่บ้าน 10 ไทยสามัคคี วังน้ าเขียว นครราชสีมา
22 นาง สมบูรณ์ แจ่มกล้ิง ผู้ใหญ่บ้าน 13 ระเริง วังน้ าเขียว นครราชสีมา
23 นาย ศุภโชค ส้มเขียวหวาน ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
24 นาย บุญส่ง ม่ังมี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
25 นาย ไกรสร เหมือนเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี
26 นาย สมาน ปะเงาะห์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
27 นาง ประกอบ ไชยชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เมืองจัง ภูเพียง น่าน
28 นาง ขวัญเรือน นาเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ
29 นาย สมหมาย เยียวรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ช่อผกา ช านิ บุรีรัมย์
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30 นาย นพพดล ภิรมย์หญิง ผู้ใหญ่บ้าน 9 เมืองยาง ช านิ บุรีรัมย์
31 นาง อารมณ์ โฉมพระกลับ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี
32 นาย นิพัฒน์ สีเมฆ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
33 น.ส. วิลาวัลย์ หอมคง ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
34 นาย ยูโซะ ซามูดิง ผู้ใหญ่บ้าน 3 สะก า มายอ ปัตตานี
35 นาย นุชิต ช่วยพยุง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านขุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
36 นาย เรืองฤทธ์ิ หม่ันกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 4  เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
37 นาย สุชา แซ่เส้ียว ผู้ใหญ่บ้าน 7 คุระ คุระบุรี พังงา
38 นาย สุธรรม บุญแสง ผู้ใหญ่บ้าน 5 สมหวัง กงหรา พัทลุง
39 นาย นเรศ สุขแก่น ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร
40 นาย พเยาว์ กล่ินหอม ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
41 นาย สมเกียรติ กรีธาธร ก านัน 9 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี
42 น.ส. สุนิสา ป้ันแตง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีเทพน ศรีเทพ เพชรบูรณ์
43 นาย ธานัท ดิลกฤทธิพากร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งน้าว สอง แพร่
44 นาย ประจักษ์ ดุลยเกียรต ก านัน 5 ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
45 นาย มีมิตร อุทธศรี ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
46 นาย อาทิตย์ ปัญญาวรลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
47 นาย สน่ัน มีศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
48 นาย กามารูดิง การีอูมา ผู้ใหญ่บ้าน 2 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
49 นาย วรรณฉวี ทิพย์อรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ข้ีเหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
50 นาย สมามิตร แสงทวี ผู้ใหญ่บ้าน 12 โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
51 นาย ชายพล ชุ่มช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาตาขวัญ เมืองฯ ระยอง
52 นาย สุวัจน์ กิจนิตยจ์ชีว์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี
53 น.ส. ปุณยวีร์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
54 นาย พิษณุ พรมสาย ผู้ใหญ่บ้าน 3 บุญนาคพัฒนา เมืองล าปาง ล าปาง
55 นาย ภิญ สมบูรณ์ชัย ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน
56 นาย อุทิศ ตันตุลา ผู้ใหญ่บ้าน 13 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
57 นาย บัญญัติ พรหมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
58 นาย โสภา ภาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร
59 นาย รัชพล ด าสีไหม ผู้ใหญ่บ้าน 2 แดนสงวน ระโนด สงขลา
60 นาย กิตติคุณ เซ่งช้ิน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล
61 นาย ประจวบ เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ
62 นาย สุวิช วงศ์แป้น ก านัน 4 บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
63 นาย อ านาจ ธรรมสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร



64 นาง นภาพร ภูมิเรศสุนทร ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว
65 นาย ทุเรียน แป้นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 11 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี
66 นาย สมยศ พลายสานทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
67 นาง ชะเอ็ม รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
68 นาง ยุพา น้ าใจเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนมะนาว สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
69 นาย ทานินทร์ แซ่ภู่ ผู้ใหญ่บ้าน 1 อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
70 นาง อนงค์ แก่นงาม ผู้ใหญ่บ้าน 1 โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
71 นาง ฐิภาภัสร สุกใส ผู้ใหญ่บ้าน 4 ช่างป่ี ศีขรภูมิ สุรินทร์
72 นาย วาลี สินลา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
73 นาย สมชาย วิเวก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ฝ่ังแดง นากลาง หนองบัวล าภู
74 นาย นิคม เผือกเปีย ผู้ใหญ่บ้าน 5 เทวราช ไชโย อ่างทอง
75 น.ส. วิราภรณ์ ศิริมา ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี
76 น.ส. วิไลวรรณ เกตุมิตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ง้ิวงาม เมืองฯ อุตรดิตถ์ 
77 น.ส. สุภาภรณ์ พิมพ์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
78 นาย วิชิต ม่ิงเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 12 ข้ีเหล็ก น้ าขุ่น อุบลราชธานี
79 นาย เหล็ก เวระนะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกสะอาด น้ าขุ่น อุบลราชธานี
80 นาย อาคม แก้วขาว ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองสามสี เสนางคนิคม อ านาจเจริญ







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


