
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย บุญมี แสงพันตา ผู้ใหญ่บ้าน 12 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
2 นาย ธวัชชัย ไทยตัน ก านัน นาบ่อค า เมืองฯ ก าแพงเพชร
3 นาย ประเวศน์ กอเฮง ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังทอง เมืองฯ ก าแพงเพชร
4 นาย พรเทพ ศรีธรรมนุสรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร
5 นาง พรทิพย์ บุญโต ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองสมบูรณ์ คลองขลุง ก าแพงเพชร
6 นาย เกษ ระวังภัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร
7 นาย สัมพันธ์ ท้าวเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองปลิง เมืองฯ ก าแพงเพชร
8 นาย มนัส เกตุทนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
9 นาย เทพาธิป เตียนไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร
10 นาย จักรกฤษ์ ร่มโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
11 นาย ชยาคมน์ บุญนิล ผู้ใหญ่บ้าน 4 หงาว เทิง เชียงราย
12 นาย สมเพชร์ หอมนาน ผู้ใหญ่บ้าน 6 หงาว เทิง เชียงราย
13 นาย นัฐดนัย ถาลิฟู ผู้ใหญ่บ้าน 12 หงาว เทิง เชียงราย
14 นาย บรรเจิด นาจักร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
15 นาย จ านงค์ ทานุชิต ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
16 นาย สมหวัง ใจวัง ผู้ใหญ่บ้าน 13 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
17 นาย ฉัตรชัย ทาสุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทรายขาว พาน เชียงราย
18 นาย อโนเชาว์ ประดิษฐ์ภู่ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ม่วงค า พาน เชียงราย
19 นาง พรพนา ศิริวัฒนาไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน 9 ธารทอง พาน เชียงราย
20 นาย สมมิตร ฟูเฟ่ือง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
21 นาย เฉลิม ยานิวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
22 นาย สังคม ม่ันขัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
23 นาย สิงห์โต สุตา ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
24 นาย อดุลย์ ศรีโวย ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
25 นาย สมเดช สมสุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
26 นาย กิติ ปัญญาย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
27 นาย อุทัย จันต๊ะยอด ผู้ใหญ่บ้าน 12 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
28 นาย ดุสิต มิลหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
29 นาย โกศล จ้ีโนเป็ง ผู้ใหญ่บ้าน 1 สบเต้ียะ จอมทอง เชียงใหม่
30 นาย อินทร โพธิพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาย สมบัติ เอกเร่ือง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หางดง ฮอด เชียงใหม่
32 นาย อภิสิทธ์ิ แสงสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ฮอด ฮอด เชียงใหม่
33 นาย ธีรชัย ค าสา ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
34 นาย เมฆินฑร์ เสนากูล ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
35 นาย อานุชาติ ดอกแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
36 นาย ชลิต สุขสม ก านัน บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
37 สิบตรี ธงชัย นันไชยพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
38 นาย ปรีชา เงินยง ผู้ใหญ่บ้าน 4 มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
39 นาย เสาร์ใจ ค าหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 3 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
40 นาย หนอม อ้ายปัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
41 นาย อนุชา เป่ียมรอด ผู้ใหญ่บ้าน 13 พระนอน เมืองฯ นครสวรรค์
42 นาย วัฒนา ทองเช้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
43 นาย วราวุธ จุ้ยพลับ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
44 น.ส. ญภา ทองรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ฆะมัง เมืองฯ พิจิตร
45 นาง อุไร รอดรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
46 น.ส. รัชฎาภรณ์ สินประเสริฐรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยเขน บางมูลนาก พิจิตร
47 น.ส. อัญชลี กล่ินหอม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
48 นาย จีรพันธ์ ค าจริง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร
49 นาย คะนอง ป่ินทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
50 นาย พิเชษฐ แสวงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
51 น.ส. ส ารวย แก้วย้อย ผู้ใหญ่บ้าน 10 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
52 นาย ประดิษฐ์ นาคเสวก ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
53 น.ส. สุปราณี ปานทิม ผู้ใหญ่บ้าน 11 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร


