
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง จินตนา คุณนาเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังชะโอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร
2 นาย นิรุติ ปานเผ่ือน ผู้ใหญ่บ้าน 4 เพชรชมภู โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
3 นาย เฉลียว อินทร์ฉัตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังยาง คลองขลุง ก าแพงเพชร
4 นาย สมหมาย ดวงค าจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 23 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
5 นาง อรพิน ชานุ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย อ านวย สุเพ็ญภาค ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
7 นาย มาโนช กิตติขจร ผู้ใหญ่บ้าน 1 โป่งน  าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร
8 นาย เจริญ ผ่าเสือ ผู้ใหญ่บ้าน 19 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
9 นาย รุ่ง ท้าวทูล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
10 นาย มิตร แก้วค าแดง ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย  
11 นาย เอกพันธ์ หาญกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
12 นาย บุญศรี สุขทองงาม ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
13 นาย สมพล เข่ือนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 18 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
14 นาย วัฒนา ศักด์ิสิทธินุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
15 นาย ธีรวุฒิ เล่าหาพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 19 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
16 นาย วิรัตน์ ไชยเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ต้า ขุนตาล เชียงราย
17 นาย คมสัน แก้วหน่อ ผู้ใหญ่บ้าน 19 ต้า ขุนตาล เชียงราย
18 นาย ศุภกฤษ พิลัยหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
19 นาย ปราการ พิณโนเอก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
20 นาย อ านวย ทิพย์จักร์ ก านัน 1 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
21 น.ส. สุทธิลักษณ์ มะโนวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
22 นาย กฤษนพงษ์ แสนค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
23 นาย เอกภพ ภูริปกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
24 นาย ประพันธ์ ปวงอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 13 สันทราย พร้าว เชียงใหม่
25 นาย เฉลิมศิลป์ อินทวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
26 นาย เดชา ถาวรโรจนวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังประจบ เมืองตาก ตาก
27 นาย โปรด แย้มแบน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
28 นาย กริชกร ใจภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
29 นาย ยุทธนา ยมเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตากออก บ้านตาก ตาก
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30 นาย ประทวน ชัยสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
31 น.ส. วรินทร เรือนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
32 น.ส. อุมาพร สอนเสียง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
33 นาง มาลี บุตรขาว ผู้ใหญ่บ้าน 5 หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
34 นาย ไพศาล ข าค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์
35 นาย สัมฤทธ์ิ ภักดีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 15 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
36 นาย สมพร สุขท่ัวญาติ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
37 นาย ธวัช แสนยอด ผู้ใหญ่บ้าน 2 ชนแดน สองแคว น่าน
38 นาย วรวุฒิ เนตรทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 วรนคร ปัว น่าน
39 นาง สมศรี ปัญญาจักร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
40 นาย เล็ก อายุยืน ผู้ใหญ่บ้าน 6 สวด บ้านหลวง น่าน
41 นาย ณัฐวุฒิ มงคล ผู้ใหญ่บ้าน 10 เมืองจัง ภูเพียง น่าน
42 นาย วิชัย เคร่ืองสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา
43 นาย เจริญ หัวนา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
44 นาย ประทีป วางฐาน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
45 นาย แตน ลวนค า ผู้ใหญ่บ้าน 12 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
46 นาย ทองสุข อุจินา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ลอ จุน พะเยา
47 นาย นิทัศน์ ชัยแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 เวียง เชียงค า พะเยา
48 นาย สมเจตน์ โรจนาพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร
49 นาย มานะ ชูจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
50 นาย อ านาจ เขียวพุ่มพวง ก านัน 7 สามง่าม สามง่าม พิจิตร
51 นาย วิรัตน์ เถียรสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร
52 นาย ส าเริง แสงพิกุล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
53 นาง นพรัตน์ น  าเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 7 นครไทย นครไทย พิษณุโลก
54 นาง พิมสอน คชฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
55 นาย ส าราญ บัวประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
56 นาย สังวาล ชัยเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก
57 นาย สิรวิชญ์ สุขใส ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ่อทอง บางระก า พิษณุโลก
58 น.ส. สุพรรณี ฉายเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
59 นาย หนูหวา บัวทุม ผู้ใหญ่บ้าน 14 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
60 นาง สกาวรัตน์ ปุราถานัง ผู้ใหญ่บ้าน 10 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
61 น.ส. วิภาพร สวัสดี ผู้ใหญ่บ้าน 11 หินฮาว หล่าเก่า เพชรบูรณ์
62 นาง จุฑาทิพ เณรมา ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
63 นาย สุวรรณ์ ทาค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาพูน วังชิ น แพร่



64 นาย แสวง สีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาพูน วังชิ น แพร่
65 นาย อุทิตย์ ค ามูล ผู้ใหญ่บ้าน 1 เตาปูน สอง แพร่
66 นาย สัมพันธ์ สันทราย ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านหนุน สอง แพร่
67 นาย ศิริศักด์ิ ธรรมสละ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้างกลาง สอง แพร่
68 นาย สุชาติ วิเชียรยอดกุล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ถ  าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
69 นาย พิศาล ไทยร่มเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
70 นาย พงษ์ชาติ กันทรมุรธา ผู้ใหญ่บ้าน 3 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
71 นาง กัญจ์วิภา ปิงวัง ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านเป้า เมืองล าปาง ล าปาง
72 นาย อภิชัย ค าป่าตัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเป้า เมืองล าปาง ล าปาง
73 นาย สมเกียรติ หลังมาไสย ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ่อแฮ้ว เมืองล าปาง ล าปาง
74 นาย ธนกฤต ถาน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 9 เสริมขวา เสริมงาม ล าปาง
75 นาย ศรีมา ปาละอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 1 เสริมกลาง เสริมงาม ล าปาง  
76 นาย สุพจน์ วงค์อุด ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน
77 นาย รถ กันภัย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
78 นาย สาธิต คงเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน
79 นาย ถนอม ไชยเดช ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน
80 นาย ภมร สุขพลอย ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
81 นาย รัฐพล เกษรบัว ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
82 นาย พิเชฐ กล่อมยิ ม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
83 นาย วิโรจน์ ประภาเกียรติ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
84 นาง ประภาวาสน์ ด าริห์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
85 น.ส. วรรณศิริ เชาว์ปรีชา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
86 นาย ชาติชาย เสาวภา ผู้ใหญ่บ้าน 8 น  าไคร้ น  าปาด อุตรดิตถ์
87 นาย อรไท ติละ ผู้ใหญ่บ้าน 9 น  าไคร้ น  าปาด อุตรดิตถ์
88 นาย สมเกียรติ ค าทุม ผู้ใหญ่บ้าน 1 น  าไผ่ น  าปาด อุตรดิตถ์
89 นาย บุญสอน ค าเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 4 น  าไผ่ น  าปาด อุตรดิตถ์
90 นาย วงษ์เพ็ชร์ ทาต่อย ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านฝาย น  าปาด อุตรดิตถ์
91 นาย ธีรยุทธ ขวัญใจ ผู้ใหญ่บ้าน 17 น  ารอบ ลานสัก อุทัยธานี
92 นาย ธงชัย ก ามะชัยค า ผู้ใหญ่บ้าน 15 น  ารอบ ลานสัก อุทัยธานี
93 นาย ธันยากร จันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
94 นาย สมเกียรติ จันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
95 นาย ปกรณ์ ปรีชา ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี









 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


