
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 น.ส. อัณชลิตา เซ่ียงหลิว ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
2 นาย ปฐม พันธ์ุศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
3 นาย ส าราญ อินเล้ียง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ช่องลม ลานกระบือ ก าแพงเพชร
4 นาย นฤเดช มะสีโย ก านัน 1 บัวเงิน น้ าพอง ขอนแก่น
5 นาง ใบเงิน บัวงาม ผู้ใหญ่บ้าน 3 กุดน้ าใส น้ าพอง ขอนแก่น
6 นาย ตระกูล ทองสา ผู้ใหญ่บ้าน 1 พังทุย น้ าพอง ขอนแก่น
7 น.ส. รัตนา ธรรมคณา ผู้ใหญ่บ้าน 17 แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี
8 นาย นิทัศน์ ณรังษี ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
9 นาง เตือนใจ จูหง่ี ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี
10 นาง อ้อมจิต จีนอ่ า ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
11 นาง บัวหลัน รุจาคม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ
12 น.ส. ลัดดา วรรณา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ
13 นาย อรุโณทัย ปิมลือ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
14 นาย นคร ดวงสนิท ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
15 นาง สุพิชญนันทน์  อินต๊ะหม่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
16 นาง ยุพิน ตนมิตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
17 นาย โด่งดัง นามโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด
18 นาย สมมิตร สินยอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
19 น.ส. ราตรี พุธพ้นภัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
20 นาย ศุภักษร มีคลองแบ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยม่วง ก าแพงแสน นครปฐม
21 นาย พัฒนศาสตร์ อัสวเรืองเศรษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
22 นาย จักรพงษ์ เจียมสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 มาบกราด พระทองค า นครราชสีมา
23 นาย บุญสม มีก าปัง ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองหอย พระทองค า นครราชสีมา
24 นาย มาโนช ยายืน ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา
25 น.ส. ศรีธารา วิสุทธเศรษฐผล ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
26 นาย มาโนช โตสิริสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
27 นาย วรวิช มะโนวร ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
28 นาง ยุพร แสงเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 13 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
29 นาย จิระเดช เพประโคน ก านัน 5 หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
30 นาย บรรณ ตัดถุยาวัตร ผู้ใหญ่บ้าน 18 สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
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31 นาย สมยศ จ าปาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 12 สะแกซ า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
32 นาง จันดอน พุ่มค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 กระแซง สามโคก ปทุมธานี
33 นาย นิรุต แจ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
34 นาย สัมพันธ์ จาตุรนต์ ก านัน - ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
35 นาง ศศิธร คุ้มสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา

36 นาย โสมชาติ มูลปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
37 นาย สมพร จุลกลับ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
38 นาย ประยูน พรมวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 14 ไทยย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
39 นาย สมพร ค าหอม ผู้ใหญ่บ้าน 3 แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี
40 นาย สมพงษ์ รัตนพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
41 นาย พิเชษฐ์ กมลอนุวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
42 นาย ธีรยุทธ พรหมรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
43 นาง แสงรัตน์ เหล่าสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 9 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44 นาย พงศ์ชัย ค าลือไชย ผู้ใหญ่บ้าน 15 ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
45 นาย ธีรชัย อารีกันทร ผู้ใหญ่บ้าน 5 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
46 นาง จุรี แสงโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร
47 นาย อาทิตย์ สุตนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
48 นาย ทองจันทร์ ภาระพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
49 นาย เสริม ทาดาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
50 นาย ธนัฐชัย บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชากโดน แกลง ระยอง
51 นาย ไพรัช เอ่ียมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
52 นาย อัมรินทร์ สุขเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 11 สะแกราบ โคกส าโรง ลพบุรี
53 นาย ศรีมา ท าบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หัวเมือง เมืองปาน ล าปาง
54 นาย ทูล พิจุมปู ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
55 นาย จ าลอง อุทธค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาอ้อ เมืองเลย เลย
56 นาง สุมาลี แก้วพวง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ล้ินฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
57 นาง จิรัชญา ชิณวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ล้ินฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
58 นาย สายัณห์ เสาเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ล้ินฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
59 นาย ชูจิตร ผาลิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 8 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
60 นาย วิษณุ ลอยแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
61 นาย พรชัย เหหาสุข ผู้ใหญ่บ้าน 13 กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
62 น.ส. ฐิตาพร เพชรนิล ผู้ใหญ่บ้าน 2 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
63 นาย สุภา น้อยมะณี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว
64 นาย ณัฐพนธ์ บุญเรืองโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพนทอง หนองแค สระบุรี



65 นาย พีรพัฒน์ เทียนศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 พระงาม ท่าช้าง สิงห์บุรี
66 นาย โดเมศ มุกเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
67 นาย สามารถ แก้วโกมล ผู้ใหญ่บ้าน 2 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี
68 นาย ทองพูน ทรงพระ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
69 นาง สุประวีณ์ แก้วทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 สังขะ สังขะ สุรินทร์
70 นาย ศิริ คงมี ผู้ใหญ่บ้าน 10 เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
71 นาย ทองจันทร์ สาวิกัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ผาต้ัง สังคม หนองคาย
72 น.ส. รวิภา หันตุลา ก านัน - เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู
73 นาย ไพโรจน์ ปานเมฆ ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังน้ าเย็น แสวงหา อ่างทอง
74 นาย วรินทร บุญเสริม ก านัน 1 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
75 นาง บุญยืน นิลพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
76 นาง สมบูรณ์ ปาจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
77 นาง มนต์ โซ่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกก่อง ส าโรง อุบลราชธานี
78 นาย บัว บุญวัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 โซง น้ ายืน อุบลราชธานี
79 น.ส. สมจิตร สิทธิเดช ผู้ใหญ่บ้าน 17 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
80 นาย ทองใส โทบุดดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ


