
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ปรีชา ท้าวภู่ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
2 นาง บุญช่วย ถมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองหัววัว พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
3 นาย สุขสัน โนนยาง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หินดาด ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
4 นาย วิเชียร บตีรัฐ ผู้ใหญ่บ้าน 11 เขาคีริส พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
5 นาย นิรัน นามนาค ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ลาด คลองขลุง ก าแพงเพชร
6 นาย ค ารณ มีศรี ผู้ใหญ่บ้าน 15 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
7 นาย เสนอ ปุปะ ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
8 นาย เลาต๋า ลาหู่ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
9 นาย ชียวัฒน์ แซ่จัง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
10 นาย ธีระพงษ์ ปัญญาบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย  
11 นาย สมชาย วงค์ภักด์ิดี ผู้ใหญ่บ้าน 7 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
12 นาย ทองค า สิทธิขันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 13 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
13 นาย สมนึก ยันณี ผู้ใหญ่บ้าน 13 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
14 นาย เกรียงศักด์ิ แก้วบุญป๋ัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
15 นาย ธนชาติ ค าอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
16 นาง กนกภรณ์ สันธิ ผู้ใหญ่บ้าน 17 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
17 นาย ธีรศักด์ิ อินตาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
18 นาย พิรุณ พินุวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
19 นาย พิชิต พรหมษา ผู้ใหญ่บ้าน 11 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
20 นาย ชวลิต ประพันธ์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
21 นาย เดช ไผปัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 น้ าแพร่ หางดง เชียงใหม่
22 นาย สมพงค์ อินเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
23 นาย นคร เตจ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
24 นาย วุฒิชัย แตงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
25 นาง ฉวีวรรณ์ รังสรรค์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่
26 นาย วรวุฒิ สวนสี ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
27 นาย จันทร์ ทิโน ผู้ใหญ่บ้าน 5 มหาวัน แม่สอด ตาก
28 นาย วนาชัย รังสิบรรพต ผู้ใหญ่บ้าน 10 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
29 นาย จออา รุ่งเรืองมณีเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
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30 นาย อุดร ป้ันฉาย ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
31 นาย กิตติศักด์ิ เปล่ียนพัด ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
32 น.ส. อิศรารัศม์ิ เอ่ียมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
33 นาง ล าพรวน สุทธิมโนรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
34 นาย ทม ไร่นุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
35 นาง ศิริพร นาคมอญ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
36 นาง ธิลา ขันทะสีมา ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
37 นาย ทอน แปงอุด ผู้ใหญ่บ้าน 2 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
38 นาย วีรพันธ์ สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
39 นาย นิพล ภาคภูมิ ก านัน - กลางเวียง เวียงสา น่าน
40 นาง มุขดา ศักดาศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านพ้ี บ้านหลวง น่าน
41 นาย ค้าย แคว้งใจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองแดง แม่จริม น่าน
42 นาย วุฒิพงษ์ เชาว์วัฒนานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 สระ เชียงม่วน พะเยา
43 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ศรีวิราช ก านัน - สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา
44 นาย ซ่ง แซ่กือ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ขุนควร ปง พะเยา
45 นาย ชัย ใจแล ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
46 นาย วีระยุทธ ยาวิไชย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
47 นาย สุข วงศ์ไชย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
48 นาย ภูมรินทร์ ครุธทิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
49 นาย จรนัญ ดีไทย ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
50 นาย เอนก เมฆโต ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร
51 นาย ชัยชนะ ทับโถม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร
52 นาย มนตรี ก๊กศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพธ์ิไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
53 นาย ยุพิน ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
54 นาย สมนึก โคกทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
55 นาย วิมนต์ สุวรรณอ าไพ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
56 นาง อาภารัศม์ บัวทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
57 นาง พิสมัย จีนเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
58 นาย ทวีป มาเสม ผู้ใหญ่บ้าน 5 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
2 นาย ปัญญา นวลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
60 นาง ประกาย ภูลายยาว ผู้ใหญ่บ้าน 15 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
61 นาง วิไลลักษณ์ พลราชชูการ ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
62 น.ส. สายลมเย็น สุดยอด ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
63 นาย อมรรักษ์ อ่ินศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่



64 นาย วิชาญ ศิลาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
65 นาย นิเวศน์ วงค์มณี ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
66 นาย อนุชา แก้วพรม ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านหนุน สอง แพร่
67 นาง จุฑามาศ ไชยวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านกลาง สอง แพร่
68 นาย พีรพล พงศ์ณัฐวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
69 นาย สุวิทย์ นุบุญไชย ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
70 นาย วิพูล กาวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
71 นาย สุวัฒน์ วาดเอ้ือยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาโป่ง เถิน ล าปาง
72 นาย จิรนันท์ วงศ์เศรษฐี ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาโป่ง เถิน ล าปาง
73 นาย พงษ์ศักด์ิ สายธิยะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เวียงมอก เถิน ล าปาง
74 นาย มงคน แก้วเดช ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่มอก เถิน ล าปาง
75 นาย สน่ัน จันนวล ผู้ใหญ่บ้าน 9 เวียงมอก เถิน ล าปาง  
76 นาย น้อง ไชยวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองช้างคืน เมืองล าพูน ล าพูน
77 นาย นิเทส มูลสุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน
78 นาย อภิวัชร หงศ์เทศ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทากาศ แม่ทา ล าพูน
79 นาย สุนทร ใจยะเสน ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่ตืน ล้ี ล าพูน
80 นาย มลเทียร อินยอด ผู้ใหญ่บ้าน 4 สามเรือน ศรีส าโรง สุโขทัย
81 นาย ฉลอง แก้วนาคผ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย
82 นาง นันทวี ทักท้วง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
83 นาย สุทัต โตนา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
84 นาย มานะ ตรีข า ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
85 นาย ณัฐวุฒิ แก้วทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
86 นาย นิคม แสนดีน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์
87 นาย สมหมาย ขวัญสอน ก านัน 12 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
88 น.ส. วันวิษา มูลค าบิน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
89 นาย ประยูร ยะขาว ผู้ใหญ่บ้าน 1 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
90 นาย วรากร ค าอ้าย ก านัน 2 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
91 นาย ปัญญา วรอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 19 น้ ารอบ ลานสัก อุทัยธานี
92 นาย สมาน ตามพระหัส ผู้ใหญ่บ้าน 17 น้ ารอบ ลานสัก อุทัยธานี
93 นาย โสภี ยะภู ผู้ใหญ่บ้าน 10 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
94 นาย บุนส่ง สงฉิม ผู้ใหญ่บ้าน 9 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
95 นาย โกเมศ วงษ์ขาว ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


