
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย วุฒิชัย ดีแก้น ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร
2 นาย มานพ โยธาธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร
3 นาย มานัส หงษ์ยนต์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยย้ัง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
4 นาย ปัญญา เกษก าจร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
5 นาย สุดใจ ศิริฟัก ผู้ใหญ่บ้าน 7 บึงสามัคคี บึงสามัคคี ก าแพงเพชร
6 นาย วิชัย วัตสุข ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
7 นาย สายันณ์ เทศข า ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
8 นาย สามารถ เอ่ียมอ่ า ผู้ใหญ่บ้าน 9 เพชรชมภู โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
9 นาง สุดารัตน์ เปรมบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองสมบูรณ์ คลองขลุง ก าแพงเพชร
10 น.ส. สมหญิง นิยมชัย ผู้ใหญ่บ้าน 8 คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร
11 นาย ศิริชัย หน่อค าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
12 นาย เสกสรร ค าแก่น ผู้ใหญ่บ้าน 3 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
13 นาย ชินภัทร คีรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
14 นาย สมบัติ ปินตา ผู้ใหญ่บ้าน 12 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
15 นาย สมเดช มาค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
16 นาย วุฒิศักด์ิ ค าสมุด ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
17 นาย จรัญ กาวิละ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
18 นาย บุญรัตน์ จันทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
19 นาย มนตรี ไชยยศ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
20 นาย สุทัศน์ ราชมา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
21 นาย นวน กันต๊ิบ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
22 นาย จรูญ แก้วเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 23 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
23 นาย วิรัตน์ สานา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
24 นาย วีระยุทธ ปันเข่ือนขัติ ผู้ใหญ่บ้าน 4 จันจว้า แม่จัน เชียงราย
25 นาย ณรงค์ ก้างออนตา ผู้ใหญ่บ้าน 10 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
26 นาย ธีรยุทธ กุลณี ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
27 นาย สุรินทร์ เสาร์ภาษี ผู้ใหญ่บ้าน 3 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
28 นาย ราชันย์ ศรีชูชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หางดง หางดง เชียงใหม่
29 นาย วิเชียร ผักกาด ผู้ใหญ่บ้าน 6 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
30 นาย สุทนต์ สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
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31 นาย พิชิตร สีธิป้อม ผู้ใหญ่บ้าน 1 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
32 นาย ธนวัฒน์ อัษฎาวุธธนานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
33 นาย อภิวัฒน์ วังใจชิด ผู้ใหญ่บ้าน 8 สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่
34 นาย อัศวิน พิเชษฐกุลสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 17 สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่
35 น.ส. ธนพร ถาโน ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
36 นาย บุญยก เข่ือนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
37 นาย ถนอม สิงห์บัว ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
38 นาย ธีระพงศ์ ดวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่
39 นาย พิชิต สุทธิปภากุล ผู้ใหญ่บ้าน 8 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
40 นาย ปราวิน จินาตอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
41 นาย ภาณุพงศ์ ปานเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังหิน เมืองตาก ตาก
42 นาย สิรวิชญ์ มีเกษ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไม้งาม เมืองตาก ตาก
43 นาย ครรทักษ์ สุจริตจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
44 นาย ศตวรรษ ใบโม้ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ย่านรี สามเงา ตาก
45 นาย ปรีชา สอนแวว ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่ปะ แม่สอด ตาก
46 นาย วิทวัส เฮงวัฒนสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
47 นาย พิชิตพล ชานวาทิกตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
48 นาย อรรถพล ชัยเมธาวี ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
49 นาย ฐิติ ชาติสกุลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
50 นาย พงษ์พันธ์ แซ่ว่าง   ผู้ใหญ่บ้าน 6 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
51 นาง พรพรรณ กาญจนา ผู้ใหญ่บ้าน 11 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
52 นาง นิตยา วงษ์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
53 นาย สุรินทร์ ฉ่ ากมล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
54 นาย สมบูรณ์ ใหญ่ยงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
55 นาย สมบัติ แวนวน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยถ่ัวใต้ หนองบัว นครสวรรค์
56 นาย อาวุธ จันแรง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
57 นาย สิทธิโชค เหลืองอร่าม ผู้ใหญ่บ้าน 1 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
58 นาย วิเชียร สิงหา ผู้ใหญ่บ้าน 3 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
59 นาย กิตติพันธ์ เพ็ชรอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าน้ าอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์
60 นาย สท้าน มูลนอก ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์
61 นาย เอกพันธ์ สุระแสง ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
62 นาย ดวงสมพงษ์ สร้อยสวน ผู้ใหญ่บ้าน 3 โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค์
63 นาย ประเสริฐชัย รุ่งแตง ผู้ใหญ่บ้าน 7 พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์
64 นาง พจนา ทาเอ้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์
65 นาย เสถียรพงษ์ ครบุรี ก านัน เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
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66 นาย พรเทพ แปงล้วน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
67 นาย ชุมพล สุพรม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
68 นาง ประนอม ยะปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศิลาแลง ปัว น่าน
69 นาง ปาริชาติ สุขแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 ม่วงต๊ึด ภูเพียง น่าน
70 นาง บานเย็น พัฒนประสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปอน ทุ่งช้าง น่าน
71 นาย สมศรี ก่ าบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน
72 นาย จ าเนียร ค าชุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 1 สวด บ้านหลวง น่าน
73 นาย ซอ แซ่โซ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 9 น้ าพาง แม่จริม น่าน
74 นาย พงษกร ค่าคาม ผู้ใหญ่บ้าน 1 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
75 นาย สัมพันธ์ ไม้จ าปี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
76 นาย จารุกิตต์ิ ทิพย์ชุมภู ผู้ใหญ่บ้าน 5 สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
77 นาย นพรัตน์ เรือนมูล ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
78 นาย ประสงค์ สายวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หงส์หิน จุน พะเยา
79 นาย สมศักด์ิ ฤาชา ผู้ใหญ่บ้าน 13 ฝายกวาง เชียงค า พะเยา
80 นาย เกษมสันต์ ช่างสาร ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
81 นาย ก่อพงษ์ จ ารัส ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนศรีชุม ดอกค าใต้ พะเยา
82 นาย สุวิจักขณ์ ยาวิละ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปง ปง พะเยา
83 นาย วิชนพ อุ่นปิง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
84 นาย ทรงธรรม อุทธิยา ผู้ใหญ่บ้าน 8 เชียงแรง ภูซาง พะเยา
85 นาย บรรดิษฐ์ หล่อวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
86 นาย อ าพล ดีม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
87 น.ส. ขนิษฐา ค้ าชู ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
88 นาย วิรัตน์ มาใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร
89 นาย ไร ทองจอม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทะนง โพทะเล พิจิตร
90 นาย ทานทิพย์ คงเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
91 นาง พิชชาภา พลสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร
92 นาย วิเชียร มาใบ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
93 นาย เศรษฐ์ฐกรณ์ นาศพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
94 น.ส. กมลรัตน์ อินเสียน ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
95 นาง. พรรณระวี บุญอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร


