
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย วรพงศ์ ชมพูเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
2 นาย สุรศักด์ิ จิตรจักร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
3 นาย บรรลุ ตาทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย สดใส อัมพวา ผู้ใหญ่บ้าน 5 โนนน้้าเกล้ียง สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ  
5 นาง สมัย จ้าปาม่วง ผู้ใหญ่บ้าน 10 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
6 นาย รุ่งโรจน์ โชติกวี ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
7 นาย สงคราม ค้าน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 3 โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
8 นาย สัมฤทธ์ิ วงศา ผู้ใหญ่บ้าน 12 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
9 นาย ค้าผัด ไทยทองหลาง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น
10 นาย ค้าพันธ์ สมอนา ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
11 นาย สมยง ธงพรรษา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศรีสุขส้าราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
12 นาย ศรีอร่าม ธงไชย ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
13 นาย ประสิทธ์ิ ศรีมันตะ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
14 นาย เสาร์ ศิริสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
15 นาย เสรี เตชะมา ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
16 นาง อัจชรา ใจสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
17 นาง นางขนิษฐา ศิริสัจจัง ผู้ใหญ่บ้าน 2 โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
18 นาย อรุณ ครองสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
19 นาย ศรัณยู แนบเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
20 นาย ณัฎฐรักษ์ พรายงาม ผู้ใหญ่บ้าน 14 เขาเพ่ิม บ้านนา นครนายก
21 นาง นิอร จ้าปาเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยขวาง ก้าแพงแสน นครปฐม
22 นาย กาวิน แวงดา ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองแวง บ้านแพง นครพนม
23 นาย ศักด์ิชาย ศรีวงษ์ษา ผู้ใหญ่บ้าน 2 มหาชัย ปลาปาก นครพนม
24 นาย มณีจัน ลานทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองญาติ เมืองฯ นครพนม
25 นาย สมใจ โยบุตดา ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม
26 น.ส. สมหญิง อยู่เย็น ก้านัน 7 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
27 นาง วิเชียร จงฝังกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
28 นาย นรินทร์ ชาญนอก ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
29 นาย ผล อ่ิมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 1 แซะ ครบุรี นครราชสีมา
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รุ่นท่ี  36  ระหว่ำงวันท่ี 29 มีนำคม - 9 เมษำยน 2564



30 นาย วิเชษ นิลบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 11 ล้าเพียก ครบุรี นครราชสีมา
31 นาย สากล พรมครบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 13 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
32 นาย สุพจน์ ขุนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
33 นาย วุฒิชัย อดใจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทวีวัฒนา ไทยน้อย นนทบุรี
34 นาย เขียน ประถมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
35 นาย พรพรม พนมโผ่ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
36 นาย มะนูญ นนทะศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
37 นาย สหชล วิเศษชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์
38 นาย เรียน พงษ์เพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์
39 น.ส. ประกอบ กล่ินหอม ก้านัน 8 ดอนกอก นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
40 นาย ซัว สุดเสียงสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
41 นาย บุญทิพย์ กะรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
42 นาย สมชาติ เพชรเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
43 นาง บุญช่วย อิงแอบ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
44 นาย อรุณ กันนิกา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ล้าลูกกา ล้าลูกกา ปทุมธานี
45 นาย สยามศักด์ิ สมใจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดงบัง ประจันตะคาม ปราจีนบุรี
46 นาย ไชยยง แก้วสามสี ผู้ใหญ่บ้าน 3 อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
47 นาย ปรีชา ปานสวย ผู้ใหญ่บ้าน 9 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี
48 นาย จรัญธร วงศ์วันดี ผู้ใหญ่บ้าน 14 ขามเฒ่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
49 นาย ณัฐพงษ์ พลเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
50 น.ส. จุไรรัตน์ ชุ่มอภัย ผู้ใหญ่บ้าน 15 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
51 นาง สุนิษา สุวรรณเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 18 ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
52 นาย ประกอบ ใจช่วง ผู้ใหญ่บ้าน 11 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
53 นาย ยงธนา เขจรลาภ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร
54 นาย บุญล้อม ไชยเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
55 นาย สุพจน์ หลักค้า ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร
56 นาย พรพิพัฒน์ พิศเพ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร
57 น.ส. รวงทอง พลพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองหม่ืนถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
58 นาง อรุณ หม่ืนหาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
59 นาย เด่น ค้านนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ผาน้้าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด
60 นาย อนันต์ ดุจนาคี ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด
61 นาย ถาวร นนทภา ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
62 นาย วิชัย เบ้าทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง
63 นาย วิรัติ เพ็งเหมือน ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพหัก บางแพ ราชบุรี



64 นาย พันศักด์ิ ทองน่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ลาดสาล่ี ท่าวุ้ง ลพบุรี
65 นาง กวิตา กงสิมมา ผู้ใหญ่บ้าน 12 ปากชม ปากชม เลย
66 นาย อ้านวย ร่องจิก ผู้ใหญ่บ้าน 8 ร่องจิก ภูเรือ เลย
67 นาย ธีระชัย สระโสม ผู้ใหญ่บ้าน 6 โพนข่า เมืองฯ ศรีสะเกษ
68 นาย บันลือ ศิริผล ผู้ใหญ่บ้าน 9 โพนข่า เมืองฯ ศรีสะเกษ
69 นาย สมัย หวังกุล ผู้ใหญ่บ้าน 11 น้้าค้า เมืองฯ ศรีสะเกษ
70 นาย ส้าลี ดากาวงศ์ ก้านัน 4 บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
71 นาย ปัญญา นันทะราช ผู้ใหญ่บ้าน 1 นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร
72 นาย ทนงศักด์ิ รันละโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
73 นาย สุรสิทธ์ิ วิลาลัย ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
74 นาย ธงชัย จันทร์ทรง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
75 นาย เมืองแมน แบนขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังน้้าเย็น วังน้้าเย็น สระแก้ว
76 นาย ชัยณรงค์ มีสีดา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองนาก หนองแค สระบุรี
77 นาย วัชรพงษ์ สามเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 5 คชสิทธ์ิ หนองแค สระบุรี
78 นาย ภาณุพงค์ เด่นดวง ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
79 นาง จารุรินทร์ สีวันนา ก้านัน 7 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
80 นาง กมลทิพย์ จันทร์นุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 10 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
81 นาย สมไพ สายศร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ล้าดวน ล้าดวน สุรินทร์
82 นาย จักพงษ์ ทองแท่ง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์
83 นาง พิสมัย ค้าเหลือ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์
84 นาย ประดิษฐ์ ศรีอากาศ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
85 นาย ทศพล ผาด้า ผู้ใหญ่บ้าน 1 กุดผ้ึง สุวรรณหา หนองบัวล้าภู
86 นาย สมพงษ์ ระวังถ้อย ผู้ใหญ่บ้าน 1 โพธ์ิรังนก โพธ์ิรังนก อ่างทอง
87 นาง รุณนีย์ พรรณขาม ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี
88 นาย อาณัติ เนตรภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 8 แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
89 นาย อธิฏฐาน ก่ิงมาลา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
90 นาย สุภี แสวงวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
91 นาย คารม วันหนา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ค้าไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
92 นาย จินดา รังทอง ก้านัน 2 เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
93 นาย นิพล สายแวว ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
94 นาย สมควร คงดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
95 นาย วิเชียร แสนทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาโพธ์ิ บุณฑริก อุบลราชธานี
96 นาย ศิริพร เฝือค้า ก้านัน 5 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
97 นาย สิทธิพงษ์ ศรีโชค ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาผือ เมืองฯ อ้านาจเจริญ



98 นาย จ้ารัส โนนสูง ผู้ใหญ่บ้าน 3 เหล่าพรวน เมืองฯ อ้านาจเจริญ
99 นาย ธนพล สุพล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ค าพระ หัวตะพาน อ้านาจเจริญ
100 นาย สมบัติ ป้อมหิน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ลือ ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ


