
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย จินดา นารอด ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังควง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
2 นาย วันชัย ศิริขวัญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร
3 นาง เสาวลักษณ์ เดชเดชะ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
4 นาย เสกสรร นาขอน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร
5 นาย ธีรวัฒน์ เพ็งสืบ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
6 นาย วิรัช หวันลา ผู้ใหญ่บ้าน 13 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
7 นาง กมลทิพย์ ชัยโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
8 นาง อรทัย อรินต๊ะทราย ผู้ใหญ่บ้าน 5 สันทราย แม่จัน เชียงราย
9 นาย ประสงค์ ติยะกว้าง ผู้ใหญ่บ้าน 1 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
10 นาง พรกมล กันทะดง ผู้ใหญ่บ้าน 12 โป่งผา แม่สาย เชียงราย  
11 นาย ประเสริฐ ยะเสนา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
12 นาย ชรินทร์ วงศ์เรือน ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
13 นาย เอนก ขจร ผู้ใหญ่บ้าน 4 เวียง เชียงแสน เชียงราย
14 นาย ปราโมช จองค า ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
15 นาย เอกชัย แปงกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 20 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
16 นาย ประสาสน์ กุลไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน 9 เวียง เทิง เชียงราย
17 นาย ทัศกาล ทาเนตร ผู้ใหญ่บ้าน 10 เวียง เทิง เชียงราย
18 นาย ประชัน เขียววรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เวียง ฝาง เชียงใหม่
19 นาย เกรียงไกร กันทะมาลา ผู้ใหญ่บ้าน 14 เวียง ฝาง เชียงใหม่
20 นาย อนุสรณ์ วิริยะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
21 นาย เหมราช หม่ืนนามหน่อ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
22 นาย เสง่ียม มหาวัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
23 นาย มานิตย์ เสาร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่
24 นาย ยุรนันท์ กันธิยะ ผู้ใหญ่บ้าน 13 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
25 น.ส. อัฉราภรณ์ อุปนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
26 นาย ธรณินทร์ ดีสลิด ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
27 นาย จ ารัส ใจเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 6 พะวอ แม่สอด ตาก
28 นาย สมพงษ์ พงศ์อภิโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
29 นาย ยุทธพล เช่ียวชาญสิงขร ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
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30 นาย สนาม จันทร์ฉ่ า ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
31 นาย ปรีชา ศรีรอด ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
32 นาย พิมพิพัฒน์ อ าด างาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
33 นาง ประพรา แจ้งสัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
34 น.ส. ชยภร สิงห์เถ่ือน ผู้ใหญ่บ้าน 3 สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์
35 นาง นิตยา ฟุ้งสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์
36 นาง เรณุกา ธนะสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองแดง แม่จริม น่าน
37 นาย ปรเมส สุยะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
38 นาย ส าราญ สงคราม ผู้ใหญ่บ้าน 2 เมืองจัง ภูเพียง น่าน
39 นาย ศรีนวล ค าตัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
40 นาย วิทยา ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 15 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
41 นาย พจน์ มหายศนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
42 นาย สุพจน์ พรมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ปิม เมืองพะเยา พะเยา
43 นาย สมเกียรติ ไชยสถาน ก านัน 9 ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา
44 นาง พรศรี ค าแตง ผู้ใหญ่บ้าน 8 อ่างทอง เชียงค า พะเยา
45 นาย นพกร บ้านสระ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระกรวด เชียงม่วน พะเยา
46 นาย สุทิน รักษาดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองหล่ม ดอกค าใต้ พะเยา
47 นาย เอกครินทร์ ค ามาปัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 งิม ปง พะเยา
48 นาย ประสิทธ์ิ บุบผาพ่วง ผู้ใหญ่บ้าน 7 โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร
49 นาย พิทยา พูลสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร
50 นาย พิทักษ์ แก้วประสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ล าประดา บางมูลนาก พิจิตร
51 นาย ชัยพร จันทร์เช้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 8 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
52 นาย เดชค าแหง ศรีนาราง ผู้ใหญ่บ้าน 3 สามง่าม สามง่าม พิจิตร
53 น.ส. พยอม เนียมเหล่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
54 น.ส. สุพรรษา อินทรสอน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ศรีภิรมย์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
55 น.ส. นเริงชล ผาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
56 นาง วีระวรรณ วิจิตรวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
57 น.ส. บังอร จันทร์บก ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านยาง วังทอง พิษณุโลก
58 นาย ณรงค์ พรมแก้วสี ผู้ใหญ่บ้าน 18 บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
59 นาย ธวัชชัย คงจ านงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 น้ าร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
60 นาย โยธิน ภมรพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
61 นาย ฐิติวุฒิ สีหอมไชย ผู้ใหญ่บ้าน 15 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
62 น.ส. สุกัญญา พรมสอน ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
63 นาย ยุทธนา การะบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่



64 นาย ธนัส สุขมี ผู้ใหญ่บ้าน 12 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
65 นาย ธนู รวมสร้อย ผู้ใหญ่บ้าน 4 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
66 นาย ประยุทธ แสนยาสมุทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
67 นาง สุจิตรา ชุ่มเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
68 นาย ป่าตา มตรีสถิตย์กุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ถ้ าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
69 นาย สุไชย จ่อโพ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
70 นาย สิทธิชัย กะนะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
71 นาย ธงชัย ค ามูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ตีบ งาว ล าปาง
72 นาย รุ่งเรือง รัตนอุดทา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านแหง งาว ล าปาง
73 นาย ชาญชัย วงศ์ไพศาลฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านโป่ง งาว ล าปาง
74 นาย ไกรวัลย์ สายธิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านเอ้ือม เมืองล าปาง ล าปาง
75 นาย วันคนอง ณ ล าปาง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ต้นธงชัย เมืองล าปาง ล าปาง  
76 นาย บุญป๋ัน อินต๊ะแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน
77 นาย สมชาย บุญธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
78 นาย ประพันธ์ วงค์คม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน
79 นาย สุชาติ กันทาจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน
80 นาย สิริชัย เช้ือไชยนา ผู้ใหญ่บ้าน 2 วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย
81 นาย ธนวันต์ อยู่พ่วง ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย
82 นาย แก้ว เรืองฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
83 นาย ชูชาติ สุทธิวิลัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
84 นาย ชาญ สอนทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
85 นาย ประจวบ แตงทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
86 นาย สมนึก ค าสอน ผู้ใหญ่บ้าน 2 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
87 นาย สมชาย ใสสี ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
88 นาย วีระชัย ช่างหิรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 6 น้ าพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
89 นาย วิรัลยุพา กัดม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
90 นาย ระเบียบ ขวัญเถ่ือน ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
91 น.ส. วรรณา อินทะสอน ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี
92 นาง นงรัก อินเท้ง ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี
93 นาย อาวุธ ทัพกระเสพ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี
94 น.ส. ชุติกาญจน์ จตุรภาค ผู้ใหญ่บ้าน 4 เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
95 น.ส. สุภา จูเปีย ผู้ใหญ่บ้าน 1 หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


