
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง สมควร ปราสาททอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ลาด คลองขลุง ก าแพงเพชร
2 นาย เดชศักด์ิ วิวาโค ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังยาง คลองขลุง ก าแพงเพชร
3 นาย พนม ค าเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 18 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
4 นาย อดุสิทธ์ิ วงษ์เอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าไม้ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
5 นาง ธัญศญา เหล่ารบ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร
6 นาย ธนากร สุขแจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร
7 น.ส. สถิตร บุญทองโท ผู้ใหญ่บ้าน 20 คลองน  าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร
8 นาง พิมพ์ปวีย์ เรือนค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตับเต่า เทิง เชียงราย
9 นาย ชนนันท์ อินวงศ์สกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 หงาว เทิง เชียงราย
10 นาย สม งิมค า ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย  
11 นาย ประดิษฐ์ ขันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 69 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
12 นาย จีรศักด์ิ อินต๊ะไชยวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
13 นาย กรฤต ศรีพล ผู้ใหญ่บ้าน 20 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
14 นาง ระทุม วงค์ปา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีโพธ์ิเงิน ป่าแดด เชียงราย
15 นาย จรัส หนุ่มเปียง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีโพธ์ิเงิน ป่าแดด เชียงราย
16 นาย นเรศ วรรณวนา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอยงาม พาน เชียงราย
17 นาย ศิริโชค อินชุม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
18 นาย รักชาติ มูทู ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
19 นาย ชุติพงษ์ บุญทิมา ผู้ใหญ่บ้าน 18 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
20 นาย เอนก กันเพชร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
21 นาย อ้วน ตาเตอะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
22 นาย นิรันดร์ กาวิระ ก านัน 1 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
23 นาย คมสันต์ อุ่นอารมณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
24 น.ส. รัตนา ปัญญารัตนาคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่
25 นาย จ านงค์ แก้วบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 15 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่
26 นาง รจนา เสือเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังประจบ เมืองตาก ตาก
27 นาง เพ็ญพร กีฬา ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังหมัน สามเงา ตาก
28 นาย นคร มูลตา ผู้ใหญ่บ้าน 13 ขะเนจื อ แม่ระมาด ตาก
29 นาย คมกริช ศรีพิลาษ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
30 นาย พีระพล คุ้มพุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
31 นาย สายชล สังข์เหม ผู้ใหญ่บ้าน 5 พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
32 นาย สมศักด์ิ อินทรเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
33 นาย ขนม บุญจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
34 น.ส. อรัญญา สิทธิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 14 ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
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35 นาง วนิดา เขียวมรกต ผู้ใหญ่บ้าน 18 ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
36 นาย เสกสม แสนสึก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปอน ทุ่งช้าง น่าน
37 นาย คมสันต์ อุปจักร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
38 น.ส. กาญจนา ภาโน ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาน้อย นาน้อย น่าน
39 นาง เนาวรัตน์ อูปซิว ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาทะนุง นาหม่ืน น่าน
40 นาย น าชัย พิใจดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
41 นาง พอง พงษ์ขัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
42 นาย อนุวัติ สาระวะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
43 น.ส. อ าพร นพกวด ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา
44 นาย ป่ินศักด์ิ ไชยวารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่ลาว เชียงค า พะเยา
45 นาย วิษณุวัฒน์ วัฒนภากุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 สระ เชียงม่วน พะเยา
46 นาย จีระพันธ์ อัมพุธ ก านัน - หนองหล่ม ดอกค าใต้ พะเยา
47 นาย ไชยวัฒน์ ภิธรรมมา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ควร ปง พะเยา
48 นาง ฐิตาภา สังข์เมือง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
49 นาย สุเทพ พิมพา ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
50 นาง ทัศนีย์ บุญอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยเขน บางมูลนาก พิจิตร
51 นาง น  าผึ ง อ่ิมนรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
52 นาย จันทร์แรม กองตัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
53 น.ส. อนุศรา อินเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
54 นาย เอกลักษณ์ แสนสบาย ผู้ใหญ่บ้าน 4 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
55 นาย พิษณุ แจ้งเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 7 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
56 นาย ศรศักด์ิ วางสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
57 นาย บุญจง คงอยู่เย็น ผู้ใหญ่บ้าน 17 หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก
58 นาย วิรัตน์ บัวเก่า ผู้ใหญ่บ้าน 10 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
59 นาย ประจักษ์ วงค์ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 11 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
60 นาย สัมฤทธ์ิ ผดุงกรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
61 นาย วัลลภ กว้างขวาง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
62 นาย ประวิทย์ พันพอน ผู้ใหญ่บ้าน 21 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
63 นาย อภิชาติ ทรัพย์พ่ึง ผู้ใหญ่บ้าน 4 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
64 นาย ด ารงค์ ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 1 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
65 นาย ปัณณวิชญ์ ทองขาว ผู้ใหญ่บ้าน 7 สวนเข่ือน เมืองแพร่ แพร่
66 นาย ปราณีย์ แก้วด า ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากกาง ลอง แพร่
67 นาย เฉลิมพล ค าเมืองมูล ผู้ใหญ่บ้าน 9 หัวทุ่ง ลอง แพร่
68 นาย สมบัติ ส าเภาโอฬาร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
69 นาย สมมิตร ด ารงวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 5 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
70 นาย ชัชวาล ปังวัน ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
71 น.ส. รัตนาภร มัชชะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง
72 นาย เดช คิดอ่าน ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง
73 นาย ศรียนต์ ปินตายศ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านขอ เมืองปาน ล าปาง



74 นาย สงกรานต์ เป็นพวก ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง
75 นาง ภัทราพร กล้าหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่สุก แจ้ห่ม ล าปาง  
76 นาย ณัทกร สามปันสักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน
77 นาย ถวิล มาหวัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน
78 นาย อนันต์ สุวรรณทร ผู้ใหญ่บ้าน 15 ท่าปลาดุก แม่ทา ล าพูน
79 นาย บุญช่วย โกรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ก้อ ลี ล าพูน
80 นาย วิโรจน์ ศิริโภคา ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
81 นาย ธนู จันทรา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
82 น.ส. กรองแก้ว จันทร์วัฒนพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
83 นาย ชวน บัวอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
84 นาย ประเสริฐ ไชยโย ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย
85 นาย สุรินทร์ เกิดท่ีสุด ผู้ใหญ่บ้าน 10 ปากน  า สวรรคโลก สุโขทัย
86 นาย ไพบูลย์ มงคลฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
87 นาย ผดุง จุ้ยมาก ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
88 นาย ไชยา บัวเข็ม ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
89 นาย ศิวะ ท้วมเดช ผู้ใหญ่บ้าน 7 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
90 นาย โอฬาร โอฬาริกานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
91 นาย ไพรัตน์ ปานสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
92 นาย อนันต์ ธรรมชีวัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
93 นาย ปรีชา สมัครสาริ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
94 นาย สุนทร เครือม่วง ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
95 นาง เกศศิณีษ์ ไวการไถ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


