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1 นาย ภควัตร สูน่าหู ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบ่ี
2 น.ส. นันทิยา สงเจริญ ก านัน หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
3 นาย ค าปุ่น ภารประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 1 มาจ าปา ดอนจาน กาฬสินธ์ุ
4 นาย เกรียงไกร ฆารสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธ์ุ
5 นาย ณัฐพล บางจ่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 20 เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย ทองม้วน สมอค า ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
7 นาย สุริยา  หล่อยดา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
8 นาย สงัด สีสด ผู้ใหญ่บ้าน 7 สะตอน สอยดาว จันทบุรี
9 นาย สุรเกียรติ ตันเจิรญ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา

10 นาย กัมพล สุขสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี
11 นาง ส้มล้ิม สมรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
12 นาย เพทาย ภักด์ิจรุง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
13 นาย สุรพล เฟ่ืองแดน ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
14 น.ส. จันทิมา ไกรทอง ผู้ใหญ่บ้าน 14 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
15 นาย บุญเลิศ    จันทะนาม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
16 นาย ประยุทธ  ดอนนาม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
17 นาย อรุณ วรรณทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
18 นาย นรินทร์ สว่างบุญมี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
19 นาง ขวัญฤทัย ทองนวน ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
20 นาย ปัญญา อ่ิมอุไร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด
21 นาย วิโรจน์  ตระการตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน 4 โมโกร อุ้มผาง ตาก
22 นาย ประสงค์ พวยอ้วน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
23 นาย มานิตย์ ตรีเดชา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ล าลูกบัว ดอนตูม นครปฐม
24 นาย สมัย ธรรมชัย ก านัน โพนทอง บ้านแพง นครพนม
25 น.ส. ประไพวรรณ จินดาพรโสภิต ผู้ใหญ่บ้าน 11 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
26 นาย พีระพงษ์ ภักด์ิเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 3 อุดมทรัพย์ วังน้ าเขียว นครราชสีมา
27 นาย อดุลย์ พรหมมีชัย ผู้ใหญ่บ้าน 14 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
28 นาย ศราวุธ พลายด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 3 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
29 นาย วยากรณ์ บุญกาญจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
30 น.ส. ส าเริง  เอ่ียมวิลัย ผู้ใหญ่บ้าน 13 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
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31 นาย มาโนชย์ อุทัยรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
32 นาย สมภพ ธนะโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 8 คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
33 นาย ลุกมาน แวดือแระ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
34 นาง จันทร์เพ็ญ เทพจันตา ผู้ใหญ่บ้าน 5 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
35 นาย เพลิน วรรณภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ
36 นาย ประสิทธ์ิ  ช านิพันธ์ ก านัน ละลวด ช านิ บุรีรัมย์
37 นาย องอาจ  ค าสะรัมย์ ก านัน ล านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์
38 นาง มรรยาท  ช านาญเนาว์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
39 นาย ประชา ทัสสกุลพานิช ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางเตย สามโคก ปทุมธานี
40 นาย ส าเภา สมบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
41 นาย โกเมน อารีรอบ ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
42 นาย แวฮามิ เจ๊ะอาแซ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี

43 นาง อุไรวรรณ สุภีธาร ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา

44 นาย นพพร หล่อเหล่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 7 รางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา
45 นาย สมชาย ราชาวงษ์ ก านัน ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
46 นาย จารุวัฒน์ พรหมพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
47 นาย จานุ สงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
48 นาง ระเบียบ บรรจง ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
49 นาย จิตร ตาลศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
50 นาย เจษฎา นุชพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี
51 นาย ไพบูลย์  เถ่ือนช านาญ ก านัน บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
52 นาย ประภาส  บูรณะถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
53 นาย คะนอง อ่องค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังช้ิน วังช้ิน แพร่
54 นาย สมเดช สีทน ก านัน ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม
55 นาย ณรงค์ศักด์ิ สินธุบัว ผู้ใหญ่บ้าน 16 นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
56 นาย ประดิษฐ์ โถนอ าคา ผู้ใหญ่บ้าน 5 นากอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
57 นาย วรวุฒิ ผ่องอ าไพบุษบา ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
58 นาย ไฉน เจริญตา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
59 นาย สมศักด์ิ ชูเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ล าใหม่ เมืองยะลา ยะลา
60 นาย ประเสริฐ  ลออ ผู้ใหญ่บ้าน 14 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด
61 นาย สุเทพ  เกษละคร ผู้ใหญ่บ้าน 6 เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด
62 น.ส. วรรณิภา กอเซ็ม ผู้ใหญ่บ้าน 7 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
63 นาย จรูญ อินกรุงเก่า ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าเคะ สวนผ้ึง ราชบุรี
64 น.ส. รัตนาพร สิงห์ข า ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
65 นาย ผดุง    ฉัตรแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง
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66 นาย ดวง สุระพินิจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ล าพูน
67 นาย โกวิทย์ บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองผือ ท่าล่ี เลย
68 นาย สมหมาย กรกรณ์ ก านัน ส าโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
69 นาง บัวลอย ประยงค์หอม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
70 นาย สมใจ รอดสุขโข ผู้ใหญ่บ้าน 10 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
71 นาย พูลทรัพย์ เพ่ือนเสียง ผู้ใหญ่บ้าน 16 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
72 นาย สุชาติ นาคแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ฉาง นาทวี สงขลา
73 นาย วิศรุต หมาดหวัง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ละงู ละงู สตูล
74 นาย กัญคณิช กันภัย ผู้ใหญ่บ้าน 12 ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ
75 นาย ถาวร ขันธ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
76 นาย ลือชา กิยะแพทย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาย ก าพล หินโทน ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
78 นาง ภูริชญา บุญน้อม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี
79 นาย สมชาย นักจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
80 นาย อุดม เลิศประพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
81 นาย อ านาจ รัศมีรณชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
82 นาย สุภักดี โยธาทัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
83 นาย อนันต์ อินโตรม ผู้ใหญ่บ้าน 9 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
84 นาง อรชร  ทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์
85 นาย บุญยัง  แก้วมาลา ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์
86 นาย ไพรัตน์ พละแสน ผู้ใหญ่บ้าน 6 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
87 น.ส. บุบผา สบายใจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวล าภู
88 นาย สุธารา ข าเสง่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 4 นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
89 นาย ยงยุทธ์ บุญสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
90 นาย สงบ  เน่ืองสม ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 นาย อุดมทรัพย์ ค าสามารถ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 นาย บุญยืน อันจู ผู้ใหญ่บ้าน 6 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
93 นาย พรนพฎล กล้ากสิกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
94 นาย วิเชียร ต้ังใจ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยขะยุง วารินช าราบ อุบลราชธานี
95 นาย เสริมชัย โพธ์ิงาม ผู้ใหญ่บ้าน 15 สระสมิง วารินช าราบ อุบลราชธานี


