
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 น.ส. พิไลวรรณ หอธรรมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
2 น.ส. ชฎาพร เทียรทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นาย ณรงค์เดช น้อยเสนา ผู้ใหญ่บ้าน 10 กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
4 นาย ค าพันธ์ มาตทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ค าเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ
5 นาง สงัด บัวคล่ี ผู้ใหญ่บ้าน 7 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาง รุ้งลาวัลย์ เหล่าสิม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าพุทรา คลองชลุง ก าแพงเพชร
7 นาง พรรณี ศรีนามเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
8 นาง ประหยัด ลาโสม ผู้ใหญ่บ้าน 5 กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
9 นาย สุดใจ สิงข์ขาพา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดินด า ภูเวียง ขอนแก่น  
10 นาย การันต์ ธรรมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทับไทร โป่งน  าร้อน จันทบุรี
11 นาย ภูมิพัฒน์ นาคเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 4 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
12 นาง สมบูรณ์ สุขโขใจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนทราย บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
13 นาย ไพบูลย์ สืบวัฒนศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
14 นาย อวิรุทธ์ สร้อยคีรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
15 นาย จตุพร ธารา ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองต าหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี
16 นาย ทรรศนะ ธรรมปพนกุล ก านัน - บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
17 นาง ประคอง พรพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
18 นาย สน่ัน อินจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
19 น.ส. ปนัดดา สวาพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 17 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
20 นาย ธนรัตน์ ปงเต็มใจ ผู้ใหญ่บ้าน 21 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
21 นาย เอกวิสิทธ์ิ นราวิทูรภัทร ผู้ใหญ่บ้าน 8 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
22 นาย สุบรรณ พลชัย ผู้ใหญ่บ้าน 1 งิ วราย นครชัยศรี นครปฐม
23 นาย สุทัศน์ เดชป้อง ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังน  าเขียว ก าแพงแสน นครปฐม
24 นาย ดุสิต ทองเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังน  าเขียว ก าแพงแสน นครปฐม
25 นาง พิจิตร บัวชุม ผู้ใหญ่บ้าน 11 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม
26 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ จันทะชาลี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม
27 นาย สุพี ทีพ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 7 มาบตะโก ครบุรี นครราชสีมา
28 นาง พุ่มพวง ใจซ่ือ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ล าเพียก ครบุรี นครราชสีมา
29 นาย ผล อมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 1 แชะ ครบุรี นครราชสีมา

บัญชีรำยช่ือ
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รุ่นท่ี  21    ระหว่ำงวันท่ี 23 พฤศจิกำยน - 4 ธันวำคม 2563



30 น.ส. เพ็ญศิลป์ เจริญสุข ผู้ใหญ่บ้าน 5 นครวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
31 นาย หวาน จงโกณ ผู้ใหญ่บ้าน 23 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
32 นาย นิวัตร จันติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน
33 นาย สว่าง ล านัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
34 นาย ถนอม วาจาสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ
35 นาย เสริม ขาวก้านเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ล าไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์
36 นาย เผนิน พระนารายณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์
37 นาย วีระวุฒิ กลมเกลี ยง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
38 นาย ประดิษฐ์ ฝนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 มหาราช มหาราช พระนครศริอยุธยา
39 นาย ปรีชา แสงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศริอยุธยา
40 นาย ณรงค์ เครือป้ัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
41 นาย สมพร เวียนรอบ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
42 น.ส. ทรงศรี จันทร์โท ผู้ใหญ่บ้าน 7 ล าประดา บางมูลนาก พิจิตร
43 นาย สุภาพ ร่มลมูล ผู้ใหญ่บ้าน 7 รังนก สามง่าม พิจิตร
44 นาย พงษ์สิทธ์ิ บุญช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
45 นาย คงกฤช เกตุสิงห์สร้อย ผู้ใหญ่บ้าน 7 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
46 นาย สนธยา ค าขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
47 นาย ประลองยุทธ์  ยืนเย่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
48 นาย กุน แดงด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
49 นาย วิษณุ ปิติหิรัญวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตาลเด่ียว หล่มสัก เพชรบูรณ์
50 นาย ฉัตรชัย หลวงสุ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
51 นาย สัญชาติ เคร่ืองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
52 นาย วิโรจน์ จันวันดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
53 นาง สุภาพ ค่อมสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม
54 นาย วิสุทธิพงษ์ พยุหะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
55 นาง สุนารักษ์ อุดมธนะบริบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านค้อ ค าชะอี มุกดาหาร
56 นาย ชนะพล ชมเกียรติดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
57 นาง ยุพา สังขาว ผู้ใหญ่บ้าน 4 สงเปือย ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
58 นาย อดุลย์ นักผูก ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาแก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
59 นาง นงเยาว์ ค าภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 11 เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
60 นาง พูลศรี ไกรอาษา ผู้ใหญ่บ้าน 7 เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
61 นาง พิสุทธ์ิ แอ้นไทสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
62 นาย ฉัตรเฉลิม พืชพิสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปากน  ากระแส แกลง ระยอง
63 น.ส. นกแก้ว ศรีสุช ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี



64 นาย เชาวรัตน์ โอนอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังเพลิง โคกส าโรง ลพบุรี
65 นาย สมัย ทองแผ่ ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังเพลิง โคกส าโรง ลพบุรี
66 นาย สุพัด อาลา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งผึ ง แจ้ห่ม ล าปาง
67 นาย จันทร์ต๊ิบ พงษ์พลวัต ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งผึ ง แจ้ห่ม ล าปาง
68 นาย สมศักด์ิ ห้าวหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านแป้น เมืองล าพูน ล าพูน
69 นาย ประดิษฐ วินณะรีสี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ผาขาว ผาขาว เลย
70 นาย ทองมา พิมโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
71 นาย สมโภชน์ โมคศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
72 นาย เดชา เสาเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 12 ล่ันฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
73 นาย ประเสริฐ มันอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร
74 นาย ชัยยะ เมษา ผู้ใหญ่บ้าน 6 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
75 น.ส. ภัทรภร คงดีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี
76 นาง สุณีย์ กุศลพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี
77 นาย ลมัย เกิดซ  า ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านสวน เมืองฯ สุโขทัย
78 นาย สุรเดช คุ้มศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านหลุม เมืองฯ สุโขทัย
79 นาย พาน ภูฆัง ผู้ใหญ่บ้าน 3 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
80 นาง บุญทิ ง พลเสน ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
81 นาย ณัฐธนวรพล พัชรานุ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ส าโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
82 นาย สมพงษ์ พริ งเพราะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
83 นาย สมาน สกุลรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์
84 นาย สุรพล ค านัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
85 นาย สุชาติ คุณวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัว เมืองฯ หนองบัวล าภู
86 นาง สมภาร ผลภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
87 นาง ศิริวรรณ วงษ์ต้น ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี

88 นาย วิเนตร จันทร์สว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
89 น.ส. อัญชัญ พรมยวน ผู้ใหญ่บ้าน 13 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
90 นาย นพรัตน์ แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ระบ า ลานสัก อุทัยธานี
91 นาย ชาคริต เทียนแอ้น ผู้ใหญ่บ้าน 9 ระบ า ลานสัก อุทัยธานี
92 นาย โทน สายค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
93 นาย สมศักด์ิ จันทร์พา ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
94 นาย ธวัชชัย พิมพ์บุญมา ผู้ใหญ่บ้าน 2 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
95 นาย ส าราญ ธุระวร ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


