
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สาคร อินทะวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
2 นาย ศุภชัย แจ่มวัฒนะชัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
3 น.ส. สุพัฒน์ ส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
4 นาย ดง ค าเผือก ก านัน 9 วังตะแบก พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
5 น.ส. วรัญญา เพียรทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังชะโอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร
6 นาย มงคลศิริ วงษ์มี ผู้ใหญ่บ้าน 1 อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
7 นาย คมกฤช ยอดเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 4 บึงทับแรด ลานกระบือ ก าแพงเพชร
8 นาย สันธาร ในค าฟู ผู้ใหญ่บ้าน 3 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
9 นาย สมพงษ์ เชียงโส ผู้ใหญ่บ้าน 12 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
10 นาย ดวงจันทร์ พรมตัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 หัวง้ม พาน เชียงราย  
11 นาย อโนเชาว์ ประดิษฐ์ภู่ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ม่วงค า พาน เชียงราย
12 นาย ธีรศักด์ิ ดอนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
13 นาย พิกัน พรมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
14 นาย เจริญ พัชรมงคลสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 23 วาวี แม่สรวย เชียงราย
15 นาย ลัทธพล ตาบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
16 นาย ต๋าค า อรินตา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ป่าง้ิว เวียงป่าเป่า เชียงราย
17 นาย บุญรัตน์ แก้วป๋ันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 12 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป่า เชียงราย
18 นาย สรรพวัต ศรียาบ ผู้ใหญ่บ้าน 13 บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่
19 นาย รุ่งเพชร มะโนค า ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ปูคา สันก าแพง เชียงใหม่
20 นาย บรรยง นันตา ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
21 นาย เมฆ ปวนลูน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
22 นาย นิคม อินเหลา ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
23 นาย อินทูล จันทกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
24 นาย ชาตรี ขุนค า ผู้ใหญ่บ้าน 3 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
25 นาย เชิด นันตา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ข้ีเหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
26 นาย วิเชียร เพ็ชรโต ผู้ใหญ่บ้าน 7 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
27 นาย เต็ม ยะถา ผู้ใหญ่บ้าน 3 มหาวัน แม่สอด ตาก
28 นาย ดวงดี ถวัลย์สุขศรี ก านัน 1 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
29 นาย เสริมศักด์ิ ก่อจิตไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 พบพระ พบพระ ตาก
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30 นาง วิภา แสนสวาท ผู้ใหญ่บ้าน 1 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
31 นาง สุรีรัตน์ สุขใจ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
32 นาย อนุมาศ จูแจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 5 นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
33 นาย วิรัตน์ ศรีดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
34 นาย ทัพ จ าปีเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 6 หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
35 น.ส. สุรีรัตน์ คุ้มชู ผู้ใหญ่บ้าน 9 สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์
36 นาย ศรีเดช มะโนวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เรือง เมืองน่าน น่าน
37 นาย สนอง ดวงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศิลาหลง ปัว น่าน
38 นาย ภูมินทร์ อินไชย ผู้ใหญ่บ้าน 5 แสนทอง ท่าวังผา น่าน
39 นาย ณัฐพล ตันกาญจนากร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
40 นาย กฤษฎา ก๋าวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 พงษ์ สันติสุข น่าน
41 นาย ลักษณ์ชัย เปาป่า ผู้ใหญ่บ้าน 6 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
42 นาย จันทร์ทอง อุตตะมาลัง ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่สุก แม่ใจ พะเยา
43 นาย เฉลิมศัด์ิ ทิพย์ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
44 นาย เดชภัฒน์ มะโนวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่อิง ภูกามยาว พะเยา
45 นาย ถาวร ดวงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าจ าปี เมืองพะเยา พะเยา
46 นาย ธราวุฒิ มหาวรรณศรี ผู้ใหญ่บ้าน 11 จ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
47 นาง สีดา แสงศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 น้ าแวน เชียงค า พะเยา
48 น.ส. อรอุมา วัดใย ผู้ใหญ่บ้าน 4 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
49 น.ส. ปิยะดา ย้ิมสาระ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
50 นาย เอกอมร นันทพฤกษา ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
51 นาย วิโรจน์ สุขหร่อง ผู้ใหญ่บ้าน 3 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
52 นาย อนันต์ จีนรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
53 นาย สมพงษ์ พิมเสน ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
54 นาย สุเทพ ฉาวบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
55 นาย ทองจันทร์ ด่านแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
56 นาย สมพร จันเป้ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
57 นาย สังเวียน กุดยาง ผู้ใหญ่บ้าน 15 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
58 นาย ฤทธ์ิ แก้วยม ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาช า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
59 นาย สุทิน มาตี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
60 นาย สมศักด์ิ เบ้าหิรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
61 นาย อรุณ นาเริง ผู้ใหญ่บ้าน 10 น้ าขุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
62 นาย พิทักษ์ สีสินลา ผู้ใหญ่บ้าน 1 น้ าร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
63 นาย โกศล พลานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่



64 นาย สราวุธ วงค์ยะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
65 นาย ภูมิพัฒน์ กิจด ารงค์ไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่
66 นาย บุญยัง จากสีพรม ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่ป้าก วังช้ิน แพร่
67 นาย สุรินทร์ แสงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่ป้าก วังช้ิน แพร่
68 นาย จารึก สุขเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 11 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
69 นาย อัครเดช เขียวแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
70 นาย ณรงค์ ไพรพนาสุข ผู้ใหญ่บ้าน 2 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
71 นาย จ านงค์ ชัยมาเช้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศาลา เกาะคา ล าปาง
72 นาย กมล ตินนะศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศาลา เกาะคา ล าปาง
73 นาย อุทัย ฟูจา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ล าปางหลวง เกาะคา ล าปาง
74 นาย สว่างจิตร พาลค า ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าผา เกาะคา ล าปาง
75 นาย อภินันท์ โยธิน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศาลา เกาะคา ล าปาง  
76 นาย บัญชา ชุ่มสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เหมืองง่า เมืองล าพูน ล าพูน
77 นายน ประสิทธ์ิ ศรีธิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน
78 นาง บัวตุม ขัดแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน
79 นาย เล็ก จีแฮ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดงค า ล้ี ล าพูน
80 นาย กฤษณพงศ์ บุญดี ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
81 นาย จันลา ชาติช านาญ ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
82 นาย ภูชิต ณิชาชัยนิธิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
83 นาย เกียรติชัย เตชะพุฒ ผู้ใหญ่บ้าน 7 กลางดง ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
84 นาย มานพ ขันตี ผู้ใหญ่บ้าน 2 น้ าขุม ศรีนคร สุโขทัย
85 นาย สุกล สักคู ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย
86 นาย กิตติกร ข าปาน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
87 น.ส. ดวงกมล พุทธอินทรา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
88 นาง เนียง แก้วทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์
89 นาย เอกชัย หม่ืนคีรี ก านัน 7 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์
90 นาย อุดร พรพรม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์
91 นาย ภารดร ทองแพ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
92 นาย ชัยรัตน์ สว่างจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
93 นาย สมเกียรติ จบศรี ผู้ใหญ่บ้าน 17 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
94 นาง ทิพเนต เก่งเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
95 นาง สุพิสา บัวงาม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


