
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ธีระศักด์ิ พูลเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ล าทับ ล าทับ กระบ่ี
2 น.ส. วันทนา แย้มวารี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปากแพรก เมืองฯ กาญจนบุรี
3 นาย สุวิช ปุริสาย ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย พงศ์พัฒน์ หอมร่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 5 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
5 นาง กนกวรรณ บุญม้ัง ก านัน - โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น  
6 นาง หนูสินธ์ุ นามยา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านโคก หนองนาค า ขอนแก่น
7 นาง ขวัญจิตร์ ภูมิแสน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
8 นาย สหพล ลายสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
9 น.ส. ดลยพร ทัศนเจริญวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางทราย เมืองฯ ชลบุรี
10 นาย มนัส ข าพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
11 นาง ชลธิรศน์ ทองศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
12 น.ส. ณัฐชยา พรมนุช ผู้ใหญ่บ้าน 5 สะพลี ปะทิว ชุมพร
13 นาย อุทัย ส้อยแสง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
14 ว่าท่ี ร.ต.อาคม ฟองกุณา ผู้ใหญ่บ้าน 16 เวียง ฝาง เชียงใหม่
15 นาย ประชุม เจริญฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
16 นาย โกวิท ธรรมปราบ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
17 นาย พนาไพร แซ่ม้า ผู้ใหญ่บ้าน 10 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
18 นาง สาวิตรี แก้วจินดา ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาเพ่ิม บ้านนา นครนายก
19 นาย ณรงค์ ตรีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
20 น.ส. จิตรฤทัย ปารีพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาเลียง นาแก นครพนม
21 น.ส. รัชนีวรรณ วงศ์วรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สุรนารี เมืองฯ นครราชสีมา
22 นาง ปราณี จันทร์กลาง ผู้ใหญ่บ้าน 10 สุรนารี เมืองฯ นครราชสีมา
23 นาย พิมล ราชนิยม ผู้ใหญ่บ้าน 6 โพธ์ิทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
24 นาย ปิยะ ทองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
25 นาย มานะ ทิมค า ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
26 นาย กามารูดิง นิเฮง ผู้ใหญ่บ้าน 4 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
27 นาง รัตนา ศิริรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไชยวัฒนา ปัว น่าน
28 น.ส. รัชนิกุล บุญโนนแต้ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หอค า เมืองฯ บึงกาฬ
29 นาย จักรกฤษณ์ โง้ววิจิตราภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์
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30 นาย รักษ์ จาระณธ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์
31 น.ส. นุช เหมือนรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางเตย สามโคก ปทุมธานี
32 นาย พร เกิดศรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
33 นาย ประภาวิลย์ ประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 นาดี นาดี ปราจีนบุรี
34 นาย มาหะมะสกรี มาแนง ผู้ใหญ่บ้าน 3 มะนังดาล า สายบุรี ปัตตานี
35 นาย บุญเพ็ญ เช้ือสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
36 นาย เกตุ กาต๊ิบ ผู้ใหญ่บ้าน 7 อ่างทอง เชียงค า พะเยา
37 นาย ณัชพล จินดาพล ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา
38 นาย เลอศักด์ิ ทองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
39 นาย ประยงค์ โรจนวิภาส ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร
40 นาย ชนะชัย กาวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
41 นาย ส่วน ทองอาบ ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี
42 นาย พิรีย์ศักด์ิ ยาโต ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดงมูลเหล็ก เมืองฯ เพชรบูรณ์
43 นาย ณัฐพงษ์ วังตา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
44 นาง บังอร ศรีสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
45 นาย ทองฤทธ์ิ สุพร ผู้ใหญ่บ้าน 12 ผ่ึงแดด เมืองฯ มุกดาหาร
46 นาย อนุทัศน์ ปริยพนาดร ผู้ใหญ่บ้าน 13 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
47 นาง สมจิตร สมช่ือ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
48 นาง นิรมล พูลสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตาชี ยะหา ยะลา
49 นาง ทัศมาลี ศรีอ าพล ผู้ใหญ่บ้าน 11 ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
50 น.ส. วิไลวรรณ ก าสมุทร ผู้ใหญ่บ้าน 4 บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
51 นาย ศิวรา ธนาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปากน้ าประแส แกลง ระยอง
52 นาย อดิเรก ทุเครือ ผู้ใหญ่บ้าน 8 นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
53 นาย มิตร ค าศรรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี
54 นาย เด็ดครินทร์ วงค์อ๊อด ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ่อแฮ้ว เมืองล าปาง ล าปาง
55 นาย สันติ รมหิรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปากบ่อง ป่าซาง ล าพูน
56 นาง กะทิ บงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกขม้ิน วังสะพุง เลย
57 นาย ทองค า ตามบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 11 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
58 นาย วันนา ทฤษฎี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
59 นาย ศักรียา เพ็งเจ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
60 ว่าท่ี ร.ต.อับดุลล๊าห์ หมาดปันจอร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ฉลุง เมืองฯ สตูล
61 นาย จักรพงษ์ เอ่ียมลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ
62 น.ส. นันทิณี อินพยม ผู้ใหญ่บ้าน 12 สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
63 นาย สุนทร ป่ินสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาดี เมืองฯ สมุทรสาคร



64 นาย เพ็ญ สังคะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไทรทอง คลองหาด สระแก้ว
65 นาย วีรพล โพธ์ิสีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี
66 นาย ธงชัย ดอกบัว ผู้ใหญ่บ้าน 7 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี
67 นาย ทิม สุริยันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
68 นาย กิตติศักด์ิ พูลเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
69 นาย จ านง นุ่นทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี
70 นาย ณรงค์สุข ลักษขร ผู้ใหญ่บ้าน 21 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
71 นาย สาน สุทธิโสม ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
72 นาย อมร ทองเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย
73 นาง เมืองใจ เมฆมนต์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
74 นาง น้ าผ้ึง ปลูกงาม ผู้ใหญ่บ้าน 9 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 
75 นาย สุริยันต์ แก้วบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
76 นาง ศรีสอางค์ สุขโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
77 นาย ดาวรุ่ง สุดสอาด ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
78 นาง ดอกจันทร์ สิงสรทา ผู้ใหญ่บ้าน 3 สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
79 นาย ประเทือง เจริญก้าว ผู้ใหญ่บ้าน 3 กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
80 นาย พิศ สีหาขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไร่ขี ลืออ านาจ อ านาจเจริญ







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


