
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ชาญ ปักอินทรีย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร
2 นาย เสรี บุญหนา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปางตาไว ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
3 นาย เจริญ รอดแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
4 นาย พยน พลขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ถ  ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
5 น.ส. ปราณี ช านิไกร ผู้ใหญ่บ้าน 5 ลานดอกไม้ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
6 นาย นพดล ศิลาเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
7 นาย ยุทธกิต หอมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองน  าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร
8 นาย ธีร์ธวัช กันทัพ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ต  า พญาเม็งราย เชียงราย
9 นาย วิษณุ ท้าวนาม ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่ต  า พญาเม็งราย เชียงราย
10 นาย จ ารอง บุดดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 หลายงาว เวียงแก่น เชียงราย  
11 นาย รชฎ ฟุ้งอุดมโชค ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
12 นาย บุญหล่อ สุตตา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
13 นาย สมชาย กันทะฟู ผู้ใหญ่บ้าน 14 ต้า ขุนตาล เชียงราย
14 นาย สัญญา แซ่เฮ่อ ผู้ใหญ่บ้าน 9 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
15 นาย ชาญชัย เหนือบวรสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 27 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
16 นาย อาคม พากเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 5 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
17 นาย ณชัย ใจใส ผู้ใหญ่บ้าน 16 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
18 นาย ปฐมพงศ์ เจริญมูล ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
19 นาย เทียร อินทนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ขี เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
20 นาย นเรศ ฤทธิธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
21 นาย ประสิทธ์ิ จิตรแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
22 นาย รุ่งรัตน์ พรหมจารี ผู้ใหญ่บ้าน 8 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
23 นาย อินสม จันทะมัง ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
24 นาย พนัด สงัดสากล ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
25 นาย บุรินทร์ พิชิตคีรีชัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
26 นาย สุด แก้วสีเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 10 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
27 นาย ไตรภพ ขวัญวารี ผู้ใหญ่บ้าน 14 ช่องแคบ พบพระ ตาก
28 นาย ชัยวัฒน์ วาตะสลาย ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
29 นาย ศิริชัย พลอยหาญการ ผู้ใหญ่บ้าน 4 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
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30 นาย อุทิศ ตะปะจ า ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์
31 นาย สุวพงค์ สมบุญประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์
32 นาง สุมาลี เงินบ ารุง ผู้ใหญ่บ้าน 2 มหาโพธิ เก้าเลี ยว นครสวรรค์
33 นาย ทองสุข เกตุส ารี ผู้ใหญ่บ้าน 2 เก้าเลี ยว เก้าเลี ยว นครสวรรค์
34 นาย วสันต์ อ่ิมเต็ม ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
35 นาย มานัส วาริสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
36 นาย บวร แสนซุ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
37 นาย จ๋า ธนัญญานุกูล ผู้ใหญ่บ้าน 10 หงส์ สันติสุข น่าน
38 นาย ศุภพงษ์ เอ่ียมปราณีต ก านัน 2 ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
39 นาย ธวัชชัย มายะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สันทะ นาน้อย น่าน
40 นาย มนตรี พรมี ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองแดง แม่จริม น่าน
41 นาย หยัน ขันเชียง ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาทะนุง นาหม่ืน น่าน
42 นาย รวย เข่ือนแก้ว ก านัน 7 สระ เชียงม่วน พะเยา
43 นาย สมพงษ์ ชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา
44 นาย ศรีนวล หมอยาดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปง ปง พะเยา
45 นาย ศรีมูล ใจยสุข ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
46 นาย พัฒน์ หอมนาน ผู้ใหญ่บ้าน 3 เชียงบาน เชียงค า พะเยา
47 นาย ธีรพงศ์ แก้วเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงสุวรรณ ดอกค าใต้ พะเยา
48 นาย สุทัศน์ เกิดมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร
49 นาย เดชา ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางคลาน โพทะเล พิจิตร
50 นาย ส ารวย งามสามน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 13 ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
51 นาย พากภูมิ พาแพง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร
52 นาย สมชาย ราชวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังงิ ว ดงเจริญ พิจิตร
53 นาง ส ารวย ต่ายจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
54 นาย มานะ สิทธิเขตการ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
55 นาย อรรถพล วุฒศรีมานันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
56 นาย พงศธร สอนปัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
57 นาง ทองหล่อง สิงสอน ผู้ใหญ่บ้าน 7 สวนเม่ียง ชาติตระการ พิษณุโลก
58 นาย มนูศักด์ิ จันทร์ค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
59 นาย จ าปา บุตรราช ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาง่ัว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
60 นาย ค าปัน ศรีนวล ผู้ใหญ่บ้าน 17 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
61 นาย ประกอบ โปรดสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
62 นาย วิทยา มาวงค์เดือน ผู้ใหญ่บ้าน 24 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
63 นาง ธัญญาลักษณ์ รัตนกันทาร ผู้ใหญ่บ้าน 3 น  าช า สูงเม่น แพร่



64 นาง รัชนี ปัญนะราศรี ผู้ใหญ่บ้าน 12 น  าช า สูงเม่น แพร่
65 นาย สมชาย กองทอง ผู้ใหญ่บ้าน 13 น  าช า สูงเม่น แพร่
66 นาย สาคร ปัญญาไว ผู้ใหญ่บ้าน 4 สวนเข่ือน เมืองแพร่ แพร่
67 นาย ไชยา แสงค ามา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่
68 นาย เคลป่วย ชูเกียรติพนา ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
69 นาย เสริมศักด์ิ มงคลชัยวารี ก านัน 3 ถ  าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
70 นาย ธีรทัศน์ วิวัธน์วรกิตติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
71 นาย ไพบูลย์ บุญตันบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 นิคมพัฒนา เมืองล าปาง ล าปาง
72 นาย ไกรสร ใจอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเอื อม เมืองล าปาง ล าปาง
73 นาง สิงห์ ค าทา ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านเอื อม เมืองล าปาง ล าปาง
74 นาย จ านอง ศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 สบปราบ สบปราบ ล าปาง
75 นาย ชัยชนะ มาใจ ผู้ใหญ่บ้าน 15 สบปราบ สบปราบ ล าปาง  
76 นาย สุนทร กันทพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน
77 นาย อนุพงศ์ นกแดง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
78 นาย เกษม ปัญโญใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน
79 นาย สาทิตย์ ศรีกุณะ ก านัน - วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน
80 นาย สาริน แน่งน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
81 นาย พิทักษ์ ทุมพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
82 นาย สมหมาย มณฑล ผู้ใหญ่บ้าน 13 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
83 นาย วิเชียร โวหาร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
84 นาย ธนัชชนม์ แจ้งสวะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
85 นาย ชัยนาท แย้มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
86 นาย ชัชดล สีสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 7 งิ วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
87 นาย ประณต แดงจีน ผู้ใหญ่บ้าน 12 งิ วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
88 นาย ชัยชัย บุญค าสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 15 งิ วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
89 นาย อดุลย์ เอมแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
90 นาย ทรงพัฒน์ กาววิลัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังกะพี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
91 นาย สมนึก วราหะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
92 นาย บรรเจิด เกิดศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
93 นาย วิรัตน์ อัมรนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
94 นาย พิชิต บัวสาย ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
95 นาย สมพงษ์ ชวดเปีย ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


