
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย วินัย เรืองศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
2 นาย ประสิทธ์ิ ทิพย์สิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 กุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธ์ุ
3 นาย เสรี ช่อมะละ ผู้ใหญ่บ้าน 7 สระพังทอง เขาวง กาฬสินธ์ุ
4 นาย บุญมี วงษ์พล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ  
5 นาย ธงสินธ์ิ บูชาอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
6 นาย สุวิทย์ นาดา ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
7 น.ส. ราตรี นามโฮง ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
8 น.ส. จันฉาย แสนสุขเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 9 โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
9 นาง กมลทิพย์ ศรีทองนาค ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
10 น.ส. สุภาพรรณ พุทสะท้าน ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
11 น.ส. พุทธชาด แหวนพรม ผู้ใหญ่บ้าน 16 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
12 น.ส. ฐิติมา อ่อนตาแสง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
13 นาย ปฐมชัย ปัสวัน ผู้ใหญ่บ้าน 16 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
14 นาย สุชาติ เสน่หา ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองเข่ือน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา
15 นาย ลักษณ์เกียรติ ปานคล้อย ผู้ใหญ่บ้าน 1 สุรศักด์ ศรีราชา ชลบุรี
16 นาย ส าราญ ย้ิมละมัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 สุขเดือนหน้า เนินขาม ชัยนาท
17 นาง ศิญญพัณณ์ ปรีชา ผู้ใหญ่บ้าน 14 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
18 นาย ประมวล ทบคลัง ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
19 นาง มาลิณี เพชรล้ า ผู้ใหญ่บ้าน 1 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
20 น.ส. นุชจรี มูลเสถียร ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก
21 นาย ชัยรัตน์ เณรตาก้อง ก านัน 3 ล าเหย ดอนตูม นครปฐม
22 นาย รุ่งสวัสด์ิ บุญชัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
23 นาง อัศรากร นาสารี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
24 น.ส. นารวม หลวงท าเม ผู้ใหญ่บ้าน 1 พิมาน นาแก นครพนม
25 นาย ชัชวาลย์ ชาวดอน ผู้ใหญ่บ้าน 6 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
26 นาย พงศภัคณ์ หมอดง ผู้ใหญ่บ้าน 13 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
27 นาย มิตร พิมาณเจริญสุข ผู้ใหญ่บ้าน 16 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
28 นาง พะยอม ผองสูงสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านหัน สีค้ิว นครราชสีมา
29 นาย สุทธิ สุดจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านหัน สีค้ิว นครราชสีมา
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รุ่นท่ี  37 ระหว่ำงวันท่ี 29 มีนำคม - 9 เมษำยน 2564



30 นาย สมชาย โหม่งสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านหัน สีค้ิว นครราชสีมา
31 นาย อภิลักษร์ อันธิรส ผู้ใหญ่บ้าน 10 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
32 นาย ทนง ซาระ ผู้ใหญ่บ้าน 22 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
33 นาย ไพโรจน์ เหล่ียมอยู่ ก านัน 6 ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
34 นาง ยุภา บุรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาดง ปากคาด บึงกาฬ
35 นาย สุริยัญ ชานุบาล ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาก้ัง ปากคาด บึงกาฬ
36 นาย ส าราญ ทองห่อ ก านัน 3 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
37 น.ส. จงจิตร เฉียดไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
38 นาย ปัญญา สิทธานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
39 นาย เดชา วาปีเท ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไทยเจริญ ปะค า บุรีรัมย์
40 นาย วินัย เณรเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปะค า ปะค า บุรีรัมย์
41 นาง เจษฎาภรณ์ ถนอมเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 15 อีสาณเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
42 นาย ค าไพ หุ้มไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
43 นาย จันทร์ พวงไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 3 โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
44 นาย จิรพงศ์ คุ้มนุช ผู้ใหญ่บ้าน 17 บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี
45 น.ส. นันทิดา น้อยเสน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
46 นาย ปรีดา ปรีชาเดช ผู้ใหญ่บ้าน 4 อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
47 นาย วีรชัย ทาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ยางน้ ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
48 นาย อ านวย สังสีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
49 นาย ถนอม มานะ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
50 นาย ทวี อันทรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
51 นาย ประยูร ปากา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
52 นาง โอเล้ียง ค าปิตา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
53 นาย ปานเงิน แสนโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
54 นาย เกตุแก้ว สุพรรณโมก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
55 นาย พังคี เสียงอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร
56 นาย อัมพร เดชะบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร
57 นาย ณัฐพล สมอาษา ผู้ใหญ่บ้าน 11 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด
58 นาย สวัสด์ิ แก่นสา ผู้ใหญ่บ้าน 8 เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
59 นาย บุญเกิด จันทะบาล ผู้ใหญ่บ้าน 9 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
60 นาย สุดใจ เช้ือบัณฑิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด
61 นาย สมบูรณ์ ภูมิเรศสุนทร ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด
62 นาย ไหว่จัน แซ่ช้ัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง
63 น.ส. ขวัญจิต กล้าหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี



64 น.ส. กานต์ชุดา บุญมากุล ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
65 นาย วิจิตร ลายภูค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาแห้ว นาแห้ว เลย
66 นาย วิทูรย์ เทชะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
67 นาย ดุสิต ใจเต็ม ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ
68 นาย นิรุตน์ ไชยสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 พยห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
69 นาย สมนึก พลพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
70 น.ส. นันทิดา งามสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกภู ภูพาน สกลนคร
71 นาย ศักด์ิชัย ยืนยงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 แพด ค าตากล้า สกลนคร
72 นาย พงศักด์ิ หลินภู ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาม่อง กุดบาก สกลนคร
73 นาย อนงค์ ช่ืนเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
74 นาย เอกนรินทร์ ล้ิมเรืองอนันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
75 นาย เสง่ียม เงางาม ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองแวง โคกสูง สระแก้ว
76 นาย ธวัชชัย เพชรสิริชัยภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี
77 นาง สมบัติ ขุนศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 กุ่มหัก หนองแค สระบุรี
78 นาย ธวัชชัย กองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
79 นาย สันติ โพธ์ิใต้ ก านัน 2 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
80 นาย มาโนช ม่ันปาน ผู้ใหญ่บ้าน 8 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
81 นาย ไผ่ สอนเพีย ผู้ใหญ่บ้าน 4 ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
82 นาย สุเทพ มีเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์
83 นาง จุไรภัทร เรียบร้อย ผู้ใหญ่บ้าน 4 เพ้ียราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
84 นาย สมเจตน์ บวรศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 กวนวัน เมืองฯ หนองคาย
85 นาย วิทธวัช กอนคอน ผู้ใหญ่บ้าน 4 เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู
86 นาย พยุง คุ้มสกุณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 รังนก โพธ์ิทอง อ่างทอง
87 นาย งานพล วงพรม ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี
88 นาง สโรชา ถนอมภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
89 นาย ไวพจน์ รอดชมภู ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
90 นาย อ๊อด ยอดนารี ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
91 นาย ถาวร สมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
92 นาง เกตน์นิภา ทองผา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
93 นาย ประดิษฐ สายตรง ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
94 นาย สมชาย ลานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
95 นาย สมชาย ศรีทนาม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ค าเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
96 นาย อ าพร บ าเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
97 นาย ค าภา ศาสตราชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 คึมใหญ่ เมืองฯ อ านาจเจริญ



98 นาย ศักดา ผิวหอม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
99 นาย ประดิษฐ์ ค าจ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ
100 นาย วิเชียร สารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 จานลาน พนา อ านาจเจริญ


