
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง ทองใบ พาสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 19 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
2 นาย บุญมี ศรีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร
3 น.ส. ศิรดา พรมเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 2 เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
4 นาย สุเทพ บุญเสริม ผู้ใหญ่บ้าน 6 โป่งน  าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร
5 นาง ศศิวิมล ม่ันกสิกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองปลิง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย ดิเรก มีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
7 น.ส. ณัฐทิญา ราชสาร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ธ ามรงค์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
8 นาย ชัชวัสส์ สุภางค์สวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
9 น.ส. นริตตา ทองจิตติ ผู้ใหญ่บ้าน 11 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
10 นาย ประทีป มังคะละ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
11 นาย ผดุงพล ค าป้ัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอยงาม พาน เชียงราย
12 นาย ก้าน พรมแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 13 ม่วงค า พาน เชียงราย
13 นาย ธันยา ชัยลังกา ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่อ้อ พาน เชียงราย
14 นาง อัญธิกา พรขัดดุก ผู้ใหญ่บ้าน 10 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
15 นาง บัวจันทร์ เครือตา ผู้ใหญ่บ้าน 16 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
16 นาง สิณีนาถ แก้วมนัส ผู้ใหญ่บ้าน 20 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
17 นาย สิริศักด์ิ นามา ผู้ใหญ่บ้าน 28 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
18 นาย ทวีศักด์ิ อภิเดชกุล ผู้ใหญ่บ้าน 26 วาวี แม่สรวย เชียงราย
19 นาย วรชิต คีรีคามสุข ผู้ใหญ่บ้าน 27 วาวี แม่สรวย เชียงราย
20 นาย ดวงค า สุกดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่างิ ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
21 นาย ภุชงค์ พรมจันตา ผู้ใหญ่บ้าน 10 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
22 นาย จ ารัส จันตะมา ผู้ใหญ่บ้าน 15 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
23 นาย พลแสน ฝายศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
24 นาย เทวัญ ต๊ิบบุญศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ต  า พญาเม็งราย เชียงราย
25 นาย วสุพล จอมเมืองกาศ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ต  า พญาเม็งราย เชียงราย
26 นาง น่ิมอนงค์ คุณหลวง ผู้ใหญ่บ้าน 4 มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่
27 นาง วิลาสินี นวลแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
28 น.ส. จารุวรรณ เดิมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
29 นาย บุญส่ง หินพรหม ผู้ใหญ่บ้าน 5 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
30 นาย เสริมศักด์ิ ปันเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 6 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
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31 นาย สุกิจ องค์เผ่ ผู้ใหญ่บ้าน 1 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
32 นาย มนตรี พวกกล้ากวี ผู้ใหญ่บ้าน 6 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
33 นาย มิด้วย พิไลแพร ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
34 นาย พูโช๊ะ จามรจารุเดช ผู้ใหญ่บ้าน 17 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
35 นาย ย่ิง ลีโภชนะชัย ผู้ใหญ่บ้าน 13 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
36 นาย แดง แซ่ย่าง ผู้ใหญ่บ้าน 12 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
37 นาย สมบูรณ์ ค ามามุง ผู้ใหญ่บ้าน 23 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
38 นาย บุญยาว มูลค า ผู้ใหญ่บ้าน 9 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
39 นาย อนันต์ พือทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
40 นาย จรูญ โจมขัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
41 นาย สันติภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
42 นาย ณรงค์ ดวงฤดี ผู้ใหญ่บ้าน 14 วังประจบ เมืองตาก ตาก
43 นาย บุญสืบ สุขพลอย ก านัน แม่สลิด บ้านตาก ตาก
44 นาย บุญเลิศ สิงใส ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังหมัน สามเงา ตาก
45 นาง แสงวัน ใจปันทา ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่กาษา แม่สอด ตาก
46 นาย นิคม พันลุตัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
47 นาย สุรัตน์ ขวัญแก้วนากร ก านัน ขะเนจื อ แม่ระมาด ตาก
48 นาย ธนคุณ กันธวัง ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
49 นาย คงศักด์ิ โย่เจ ผู้ใหญ่บ้าน 4 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
50 นาย ชัยพร ปุระรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
51 น.ส. กฤติยา แสงสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
52 นาง จันทร์จิรา คงศรีแย้ม ก านัน เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
53 นาง ละมัย เฮงทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
54 นาย ประทวน อุดมพร ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
55 นาย สุภี เสือถ่าย ผู้ใหญ่บ้าน 4 หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
56 นาย ฤทัย พาทัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
57 นาย ชาญชัย จันธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
58 นาย ธีรวัฒน์ สอนมาก ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
59 นาย วิมล ประทุมมา ผู้ใหญ่บ้าน 1 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์
60 นาย นงค์ ใจฉ่ า ผู้ใหญ่บ้าน 8 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์
61 นาย ณรงค์ นุ่มสุข ผู้ใหญ่บ้าน 18 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
62 นาย ด ารงเกียรติ ขุนเณร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
63 นาย วิชาญ บุญมา ผู้ใหญ่บ้าน 8 สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์
64 นาง รันทม ไกรสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หัวดง เก้าเลี ยว นครสวรรค์
65 นาย ชาญณรงค์ ศรีพุมมา ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
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66 นาย ชุมพล แก้วเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 1 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
67 นาย สกล เนตรใสวรกุล ก านัน ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน
68 นาย มานิต ค ารศ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ริม ท่าวังผา น่าน
69 นาย ประยุงศักด์ิ วังสาร ผู้ใหญ่บ้าน 6 แงง ปัว น่าน
70 นาย บุญไทย ต๊ิบอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 7 เชียงของ นาน้อย น่าน
71 นาย เดช ธิเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน
72 นาย เกียรติ การัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองแดง แม่จริม น่าน
73 นาย ปัน ค าชมภู ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
74 นาย จ าลอง ปันอิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
75 นาย อุดม ตันกาบ ผู้ใหญ่บ้าน 7 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
76 นาย เกษม วงค์ไชยา ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
77 นาย ปฏิญญา ขวัญใจ ผู้ใหญ่บ้าน 12 จ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
78 นาย สมศักด์ิ กันทะสอน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จุน จุน พะเยา
79 นาย นิคม กันยะ ผู้ใหญ่บ้าน 12 น  าแวน เชียงค า พะเยา
80 นาง จุฬา เทียนสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 10 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
81 นาย สมศิลป์ จักร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 11 สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา
82 นาย ตี ปวงค า ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาปรัง ปง พะเยา
83 นาย จ าเนียร แข็งแรง ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่สุก แม่ใจ พะเยา
84 นาย สมัย อินป๋ัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
85 นาย ประถม ล้านแปง ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่อิง ภูกามยาว พะเยา
86 นาย มาณะ ภารีตา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดงป่าค า เมืองพิจิตร พิจิตร
87 นาง ประเสริฐ สุขพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร
88 นาย สมศักด์ิ ศรีสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
89 นาง ฉลาด ลอประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 6 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
90 นาย ณรงค์ สิงหฬ ผู้ใหญ่บ้าน 12 รังนก สามง่าม พิจิตร
91 นาย วิวิธชัย มุสิกะพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
92 นาง สุนีย์ เกษก าแพง ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
93 นาง คนธรส จุลกะระวิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
94 นาง ยุพิน ละตา ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังงิ ว ดงเจริญ พิจิตร
95 นาย กิตติพงษ์ อ่ิมใจ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร


