
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย นบ กล้าหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บึงทับแรต ลานกระบือ ก าแพงเพชร
2 นาย ไชยา คชฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
3 นาย สมศักด์ิ นาคบาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร
4 นาย ขวัญยืน เพชรทูล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ถ  ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
5 นาย บุญชอบ เสือสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อถ  า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย วิเชียร โสดา ผู้ใหญ่บ้าน 3 มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร
7 นาย ยงยุทธ ศรีสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
8 นาย เฉลิมชัย โชติพ่วง ผู้ใหญ่บ้าน 9 สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร
9 นาย จงกล ขันกสิกรรม ผู้ใหญ่บ้าน 2 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
10 น.ส. อุษามาศ สุทธิมาลา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
11 นาย มานพ คันทะมูล ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
12 นาย มงคล ราวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
13 นาย ทีพากร กันทะวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
14 น.ส. สุทธาทิพย์ ไทยเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
15 น.ส. แสงวรรณ์ ถุงค า ผู้ใหญ่บ้าน 3 โยนก เชียงแสน เชียงราย
16 นาย อดุลย์ ยางยุทธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 โยนก เชียงแสน เชียงราย
17 นาย บัตร หม่ันการ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คร่ึง เชียงของ เชียงราย
18 นาย พิชัย ยองขอด ผู้ใหญ่บ้าน 11 คร่ึง เชียงของ เชียงราย
19 นาย ปันแก้ว ลาวเฉียง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
20 นาย นภดล เลิศภูไท ผู้ใหญ่บ้าน 11 ตับเต่า เทิง เชียงราย
21 นาย วิชัย แซ่ฟ้า ผู้ใหญ่บ้าน 19 ตับเต่า เทิง เชียงราย
22 นาย ประดุง ปันเชื อ ผู้ใหญ่บ้าน 22 ตับเต่า เทิง เชียงราย
23 นาย อภิรักษ์ นักหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
24 นาย เกษม มาฟู ผู้ใหญ่บ้าน 4 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
25 นาย ปฏิภัสร์ โพธ์ิวันดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
26 นาย เดช ชอบจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
27 นาย ณรงค์ กัลยา ผู้ใหญ่บ้าน 9 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
28 นาย ศรชัย สว่างวรกูล ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
29 นาย อนุชา เลิมสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเปา แม่แตง เชียงใหม่
30 นาย ศรชัย ค าต๊ิบ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
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31 นาย ถวิล ง่วยเตจา ผู้ใหญ่บ้าน 9 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
32 นาย มานิตย์ อินทร์ชัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
33 นาย อานันต์ กันทาชาว ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
34 นาย สมเพ็ชร วังใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
35 นาย จ านง พุ่มพวง ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
36 นาย เดชา มณีวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
37 นาย ขจร พุดปันดิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่
38 นาย บุญส่ง แทนเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 11 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
39 นาย นะพอ โชคส่งเสริม ผู้ใหญ่บ้าน 6 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
40 นาย สมพงศ์ ศิริศิลป์ท้าว ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
41 นาย วัชร หม่ืนจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 11 น  ารึม เมืองตาก ตาก
42 นาง บุญธรรม ไพสน ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
43 นาง เทียม กันฑาบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตากออก บ้านตาก ตาก
44 นาย มานิตย์ ลิน า ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังหมัน สามเงา ตาก
45 นาย เฉลิม แย้มช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่ตาว แม่สอด ตาก
46 นาย สุเทพ เหล่าคนค้า ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ตาว แม่สอด ตาก
47 นาย ชาติชัย มนต์ชัยวิศาล ผู้ใหญ่บ้าน 4 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก
48 นาย พะตะบุ ไอยราเศวต ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
49 นาย กัว แซ่กือ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โมโกร อุ้มผาง ตาก
50 นาย ผ้า แซ่ว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 11 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
51 นาย อนุวัฒฒ์ รักวารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
52 นาง จรูญ สุขเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
53 นาย สายชล พรมพินิจ ก านัน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
54 นาย ช านาญ อินทร์ถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
55 น.ส. มาลี อู่อินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
56 นาย ยงยุทธ พรหมวิหาร ก านัน ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
57 นาย สุพร บัวไซ ผู้ใหญ่บ้าน 1 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
58 นาย วิศรุต์ิ มานัส ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
59 นาง ใกล้รุ่ง สุทธิโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท านบ ท่าตะโก นครสวรรค์
60 นาย ภคพล หวังเจริญ ก านัน ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์
61 นาย ชวลิต กล้ากสิการ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์
62 นาย กนกศักด์ิ พัตตาสิงห์ ผู้ใหญบ้าน 9 วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์
63 นาย พยงค์ ม่วงตะเภา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์
64 นาย ยุทธ วงศ์ภู่ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองเต่า เก้าเลี ยว นครสวรรค์
65 นาง มาลัย เอ่ียมสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 23 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
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66 นาย ยันยงค์ จักวาน ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
67 นาย ศักด์ิ ดวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 น  ามวบ เวียงสา น่าน
68 นาง ฉัตรชนก ชัยวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
69 นาย สมคิด ศาลาคาม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
70 นาย ธวัชร แสนโซ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 3 สันทะ นาน้อย น่าน
71 นาย ประโมทย์ สัจจา ผู้ใหญ่บ้าน 7 สวด บ้านหลวง น่าน
72 นาย นาวา บุญเดชานุกุล ผู้ใหญ่บ้าน 11 พงษ์ สันติสุข น่าน
73 นาย สว่าง สกลโอฬาร ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
74 น.ส. อัมพวา ใจปิง ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
75 นาย ประทุม นิลคง ผู้ใหญ่บ้าน 5 เชียงคาน เชียงกลาง น่าน
76 นาย สราวุฒิ บุญวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
77 นาง เบ็ญจมาส เถ่ือนกลีบ ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
78 นาง มลิวัลย์ ค าถิน ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
79 นาย สมหวัง เมืองมูล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ฝายกวาง เชียงค า พะเยา
80 นาย มนต์ชัย วิไลรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
81 นาย อรุณ วิชา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านปิน ดอกค าใต้ พะเยา
82 นาย บุญธรรม พิษณู ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปง ปง พะเยา
83 นาย สมหวัง วาลาจา ผู้ใหญ่บ้าน 9 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
84 นาง ศศิธร อัศราช ก านัน ป่าสัก ภูซาง พะเยา
85 นาย เสกสรร แสนศรี ผู้ใหญ่บ้าน 14 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
86 นาย สุขสันต์ เทพศร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
87 นาง คมคาย มานพ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
88 นาย วิเชียร กาดอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
89 นาย สมชาย สุดนุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
90 นาย ประจวบ เอื อเฟ้ือพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
91 นาง สมพร ช้างพุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
92 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อุบลอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 12 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
93 นาย ค านึง งามพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
94 นาย พิชัย พิมพิสรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
95 นาย ธนพล ใจแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร


