
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย อรรคเดช ลมไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร
2 นาย ชาตรี สิงห์ลอ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองไม้กอง ไทรงาม ก าแพงเพชร
3 นาย ทรงวุฒิ จันทร์ภิรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทุ่งทราย ทรายทอง ก าแพงเพชร
4 นาย วิสันต์ บรรดาศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
5 นาย สนาม อุฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่ลาด คลองขลุง ก าแพงเพชร
6 นาย มานพ กล่ินทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 15 หนองหลวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร
7 นาย พีรวัส ปานทิม ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร
8 นาย พยม เขาอิน ผู้ใหญ่บ้าน 25 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
9 นาย ไพวัลย์ ล้อมประจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
10 นาย กองศักด์ิ แซ่ม้า ผู้ใหญ่บ้าน 26 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
11 นาย สมหมาย อินต๊ะปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
12 นาย วัฒชพงษ์ วงศ์ชัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
13 นาย สุพจน์ เล่าพงศ์สวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
14 นาย กิตติกร อุตมะ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
15 นาย ชาญณรงค์ กาวีวน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ต้า ขุนตาล เชียงราย
16 นาย ธนาวุฒิ วรรณสอน ผู้ใหญ่บ้าน 14 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
17 นาย ภานุวัฒน์ โรจน์ธิติวรโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
18 นาย ลีซาง วิบูลย์วิโรจน์กุล ผู้ใหญ่บ้าน 19 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
19 นาย บัญชา จิตวงพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
20 นาย อาทิตย์ เดชอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 2 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
21 นาย อุดม ค าแก่น ผู้ใหญ่บ้าน 4 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
22 นาย ทวี ปงรังษี ผู้ใหญ่บ้าน 11 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
23 นาย ภาสกร นัยต๊ิบ ก านัน 0 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
24 นาย สมหมาย ค าจ้อย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
25 นาย สุวรรณ์ มูลสานต์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
26 นาง วิริยา ไชยมาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
27 น.ส. กมลลักษณ์ พรหมาวัตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองป่าคร่ัง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
28 นาย คุณาวุฒิ อุปถัมภ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
29 นาย เสงียบ ถามถ้วน ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
30 นาย ชูชาติ พนมไพร ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาย กิตติพงศ์ ถนอมรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 6 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
32 นาย ณัฏฐกฤตย์ รวมสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
33 นาย อุเทน ป๋ันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
34 นาง สายพิณ จันเตียม ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
35 นาย บุญศรี หม่อมป๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
36 นาย บัญชา ภักดีคีคี ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
37 น.ส. ลักษขณา ไชยค า ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
38 นาง บัวจันทร์ ดอนปัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 สันทราย สารภี เชียงใหม่
39 นาย ทิม พวงมาลา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
40 นาย สุริยัน รินไชยยา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
41 นาย สม อิสระพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
42 นาง ทับทิม พรมมา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไม้งาม เมืองตาก ตาก
43 นาย ดวง ต๊ะมูล ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทุงกระเชาะ บ้านตาก ตาก
44 นาย มานิตย์ ลิน า ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังหมัน สามเงา ตาก
45 นาย สุเทพ กวินวานิช ผู้ใหญ่บ้าน 7 มหาวัน แม่สอด ตาก
46 นาย นิกร ก๋าด าดง ผู้ใหญ่บ้าน 12 แม่ปะ แม่สอด ตาก
47 นาย ผ่ิว สันโดษวนาไพร ผู้ใหญ่บ้าน 3 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
48 นาย สุพจน์ รุ่งเรืองห้วยแป ก านัน 0 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
49 นาย ฐิติ ชอบสุข ก านัน 0 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
50 นาย ชัยพร ปุระรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
51 นาย วิสูตร วงษ์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
52 นาย วรพล มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
53 นาย วศิล คล้ายมัง ผู้ใหญ่บ้าน 5 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
54 นาย วานิตย์ บุญทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
55 นาย เสือ ชมพูน ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
56 นาย ธนกร ทองสุขสุพัชร ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
57 นาย สันติภาพ แม้นพวก ผู้ใหญ่บ้าน 8 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
58 นาย สมชาย รางทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
59 น.ส. ขนิษฐา เอ่ียมโต ผู้ใหญ่บ้าน 8 ยวงขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์
60 นาง ธนาภัสสร์ แรงกสิกร ผู้ใหญ่บ้าน 9 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
61 นาย ชะลอ เกตุทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์
62 นาง สุรีรัตน์ หมุ่ยแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์
63 นาย ประทีป เทียนสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์
64 นาย อภิสิทธ์ิ ชัยสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
65 นาย อาทิตย์ อุบเกต ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
66 นาย วสันต์ ขัดโน ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
67 นาย ยก รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 10 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
68 นาย คัดพล อนุมา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
69 นาย ศิลป์ เนตรทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สถาน ปัว น่าน
70 นาย พเยาว์ ต๊ิบบุญศรี ผู้ใหญ่บ้าน 12 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
71 นาย พรสิทธ์ิ สิริชูจิตกุล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
72 นาย อุทัย สมควร ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
73 นาย กัญญา งานขันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 น้ าแก่น ภูเพียง น่าน
74 นาย อิทธิพล ค าหอม ผู้ใหญ่บ้าน 1 น้ าพาง แม่จริม น่าน
75 นาย สิทธ์ิ เปาป่า ผู้ใหญ่บ้าน 8 และ ทุ่งช้าง น่าน
76 นาย เกษม วงค์ไชยา ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
77 นาย สมทบ อินต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านต๊ า เมืองพะเยา พะเยา
78 นาย อนุกูล ธีรเวโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 จุน จุน พะเยา
79 นาย แปลก ใจวังโลก ผู้ใหญ่บ้าน 2 เชียงบาน เชียงค า พะเยา
80 นาย ถนอม แสงศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 สระ เชียงม่วน พะเยา
81 นาย โยธิน เผ่าเคร่ือง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา
82 นาย สมศาสตร์ ภิธรรมมา ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาปรัง ปง พะเยา
83 นาย วิเชียร ใจบุญทา ผู้ใหญ่บ้าน 5 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
84 นาย สุพจน์ จิตรค า ผู้ใหญ่บ้าน 5 เชียงแรง ภูซาง พะเยา
85 นาย บุญเทียม ช านาญกล้ิง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
86 นาย สุขสันต์ เทพศร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
87 นาย พยับ ชูเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
88 นาย วิศา มานะกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงป่าค า เมืองพิจิตร พิจิตร
89 นาย สุทิน พ่ึงบุบผา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
90 นาย เอกนรินทร์ เลิศหงิม ผู้ใหญ่บ้าน 9 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
91 นาย สุเมต ยอดศิลป ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
92 นาย ภานุวัฒน์ เสวกมหารี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
93 นาย สุรชัย อาสมาน ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังจิก โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
94 นาง เยาวรัตน์ เมฆอ้อย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
95 นาย อ านาจ แสงหิรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองโสน สามง่าม พิจิตร
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