
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย นิกร เรืองฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดินอุดม ล าทับ กระบ่ี
2 น.ส. กาญจนวรรณ สอบสวน ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังด้ง เมืองฯ กาญจนบุรี
3 นาย วิศักด์ิ อารมณ์สวะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ
4 น.ส. จีรนันท์ พัชรศักด์ิสกล ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร
5 นาย สุชาติ แสนสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น  
6 นาย ธเนศ ประชานารถ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
7 น.ส. บุญสม อัตถาหาร ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองนารายณ์ เมืองฯ จันทบุรี
8 น.ส. สุรีย์รัตน์ เอ่ียมสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
9 นาย ชัยเกียรติเพชรโลกนิมิตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 บึง ศรีราชา ชลบุรี
10 นาย วรวิทย์ วิทยารมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ตลุก สรรพยา ชัยนาท
11 นาย บุตรดี อินทร์ชู ผู้ใหญ่บ้าน 3 เกาะมะนาว บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
12 นาย อุดม ช่วยเต็ม ก านัน 10 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
13 นาย วัฒนา อินต๊ะอุ่นวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
14 นาย อุดร วิริยา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่หลวง พร้าว เชียงใหม่
15 นาย เด่น เสียมไหม ก านัน 5 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง
16 นาย มานพ ประสงค์สิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด
17 นาง วาสนา ฉายาชมพู ผู้ใหญ่บ้าน 8 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
18 นาง พิสมัย เทียนเรียว ผู้ใหญ่บ้าน 2 พิกุลดอก บ้านนา นครนายก
19 นาย นฤทธ์ิ ป่ินเกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 5 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
20 นาย ชูชาติ มะหุวัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ธาตุพนมเหนือ ธานตุพนม นครพนม
21 นาย วีรชน แสงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
22 นาย อดุลย์ สุดใจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
23 นาย ธีระชัย ปานสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
24 นาง ประนอม เชียงอ๋ัง ผู้ใหญ่บ้าน 3 พุนกยุง ตากฟ้า นครสวรรค์
25 นาย ศุภโชติ อ่ าสุขชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
26 นาย รุสลี เต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
27 นาย วิทุน แก้วโก่ย ผู้ใหญ่บ้าน 10 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
28 นาย บุญรม ยอดยศ ผู้ใหญ่บ้าน 8 น้ าจ้ัน เซกา บึงกาฬ
29 นาย อนุชิต ทศคุย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนกอก นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
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30 นาง พงษ์ศักด์ิ พลนอก ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนกอก นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
31 นาย สุทธิศักด์ิ สัพโส ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
32 นาย ณรงค์ สาหร่าย ผู้ใหญ่บ้าน 3 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
33 น.ส. จุฬลัทธ์ รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 11 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
34 นาย แวอีซอ หะยีหะซา ผู้ใหญ่บ้าน 4 สะนอ ยะรัง ปัตตานี
35 นาย วิวัฒน์ ผิวนวล ผู้ใหญ่บ้าน 5 หันตรา พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
36 นาย สุมิตร พรมมา ผู้ใหญ่บ้าน 11 ขุนควร ปง พะเยา
37 นาย ทรงวุฒิ ปิยนามวาณิช ผู้ใหญ่บ้าน 12 กะไหล ตะก่ัวทุ่ง พังงา
38 นาย เผิน ชูแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง

39 นาย อ านวย จุ้ยเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 13 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
40 นาย วัชรพงษ์ เรืองเร่ือ ผู้ใหญ่บ้าน 27 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
41 นาย รุ่ง เกิดทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอ า เพชรบุรี
42 น.ส. ปัณฑิกา สีผ้ึง ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
43 นาย อภิชัย อุ่นตา ผู้ใหญ่บ้าน 3 สบสาย สูงเม่น แพร่
44 น.ส. บุญฑริกา ทรงอาจ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
45 นาย สง่า สุพร ผู้ใหญ่บ้าน 13 ผ่ึงแดด เมืองฯ มุกดาหาร
46 นาย สุรชัย ธรรมชาติแห่งเขา ผู้ใหญ่บ้าน 10 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
47 นาง จินดา พิมพ์ขาว ผู้ใหญ่บ้าน 8 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
48 นาย อับดุลอายิ ยูโซะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บาละ กาบัง ยะลา
49 นาย ประพันธ์ โชติชัก ผู้ใหญ่บ้าน 10 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
50 นาย เทอดศักด์ิ กลางบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 1 บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
51 นาย ดิลก คชสาร ผู้ใหญ่บ้าน 5 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
52 นาย ถาวร อันวยานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดอนไผ่ ด าเนินสะดวก ราชบุรี
53 นาย ชาตรี เพียสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขารวก ส าสนธิ ลพบุรี
54 นาย สมปราชญ์ โพธิยารังรัศมี ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง
55 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ อินต๊ะหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน
56 นาง พรสวรรค์ สมวัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาซ่าว เชียงคาน เลย
57 นาย บุญรมย์ ชมเมือง ก านัน 1 สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
58 นาง สุพัตรา แก้วก่า ผู้ใหญ่บ้าน 4 บะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร
59 นาย วิชิต รัตนโกสม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
60 นาย ยุโสบ หลีมานัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ย่านช่ือ ควนโดน สตูล
61 นาย สุรศักด์ิ ศรีพระราม ผู้ใหญ่บ้าน 10 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
62 นาย สุภัทร ผลอินหอม ก านัน 5 วัดประดู่ อัมพยา สมุทรสงคราม
63 นาย สมคิด สมมาก ผู้ใหญ่บ้าน 1 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร



64 นาย ภานุวัฒน์ ทองชิต ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองหมากฝ่าย วัฒนานคร สระแก้ว
65 นาย เสน่ห์ ฉันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองไข่น้ า หนองแค สระบุรี
66 นาย เอกศักด์ิ ทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
67 นาย สุเทพ สนทิม ผู้ใหญ่บ้าน 2 สามเรือน ศรีส าโรง สุโขทัย
68 นาย ธเนศ คุ้มมักคุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
69 นาย ไพศาล สองวิหค ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
70 นาย ทิว โฉลกดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
71 นาย สุวรรณ คงยืน ผู้ใหญ่บ้าน 6 สะโน ส าโรงทาบ สุรินทร์
72 นาง เชญจมาส พลกองเส็ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
73 น.ส. สมศรี ศักดา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ปางภู่ โนนสัง หนองบัวล าภู
74 นาง ขันทอง เทพบูชา ผู้ใหญ่บ้าน 5 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 
75 นาง สะใบทอง บรรณสาร ผู้ใหญ่บ้าน 8 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
76 นาย ประจักษ์ เฟ่ืองมณี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์
77 นาย ธวัช กุสุโมทย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
78 นาง รัศมี สิงห์บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
79 นาย สมพงษ์ ภูมิสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
80 นาย สุทัศน์ นาคสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 จานลาน พนา อ านาจเจริญ







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


