
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ศุภวัฒน์ คัชพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองคล้า ไทรงาม ก าแพงเพชร
2 นาย สมทนงค์ วิวะโค ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร
3 นาย ด ารงค์ อินทพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังตะแบก พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
4 นาย สังเวย สุระถา ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังตะแบก พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
5 นาย บุญทิล กาแดง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร
6 นาย ธีระยุทธ์ ทองจิตติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร
7 นาย สุพรรณ เกตุพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ถ  ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
8 นาย ดวง ศรีเรืองแท้ ผู้ใหญ่บ้าน 15 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
9 นาง นงค์คาน ถีติปริวัตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
10 นาย วัชระ กล้วยตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
11 นาง ศรีวรรณ์ ค าศร ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดอนลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
12 นาย เสรี น้อยหมอ ผู้ใหญ่บ้าน 1 จันจว้า แม่จัน เชียงราย
13 นาย อ านวย ค าดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
14 นาย สมศักด์ิ การินทร์จินดา ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
15 นาย สุรเดช หงษ์ค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 เวียงชัย เชียงของ เชียงราย
16 น.ส. ฐิณิชฌา เกษรจ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 15 หงาว เทิง เชียงราย
17 นาย นิคร เข่ือนรอบ ผู้ใหญ่บ้าน 17 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
18 นาย ธนโชติ ธรรมเสน ผู้ใหญ่บ้าน 6 หัวง้ม พาน เชียงราย
19 นาย สมัย แก่นลา ผู้ใหญ่บ้าน 11 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
20 นาย พาทิศ จะหย่อ ผู้ใหญ่บ้าน 19 วาวี แม่สรวย เชียงราย
21 นาง กัลยา วรรณธิกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
22 นาง วรรภา ลามีชัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
23 นาย พงษ์พันธ์ โนขัติ ก านัน ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
24 นาย ลภ พิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 18 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
25 นาย ตาล ต๋าค าจิง ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
26 นาย ด ารงค์ อินตารักษา ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
27 น.ส. อัจฉวีวรรณ จันทร์เจนจน ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
28 น.ส. วรารัตน์ ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
29 นาย กิตติศักด์ิ พันธรักษ์ ก านัน หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
30 นาย อุเทน ป๋ันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
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31 นาย ประมวล ศรีค ามา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
32 นาง วรมน จิตต์จรูญพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
33 นาย นิคม คุณยศย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 3 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
34 นาย จตุรนต์ จอมค า ผู้ใหญ่บ้าน 15 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
35 นาง มาลินี แสงสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่
36 นาย ชัยวัฒน์ ปันมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 9 สารภี สารภี เชียงใหม่
37 นาย วิเชฐ อุตระศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่
38 นาง ลัดดาวัลย์ บัวจีน ผู้ใหญ่บ้าน 4 สันกลาง สันก าแพง เชียงใหม่
39 นาย เอกพงษ์ เสาร์แปง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ออนใต้ สันก าแพง เชียงใหม่
40 นาย อินสอน อินถาอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 8 แซ่ช้าง สันก าแพง เชียงใหม่
41 นาย ณรงค์ พรมค า ก านัน วังประจบ เมืองตาก ตาก
42 นาย วิเชียร บุบผา ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังประจบ เมืองตาก ตาก
43 นาย ธนพล ภิรมย์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
44 นาย สมพงษ์ ทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังจันทร์ สามเงา ตาก
45 ร.ต. สมศักด์ิ ปูลมดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่กุ แม่สอด ตาก
46 นาย สุชาติ พรมมาก ผู้ใหญ่บ้าน 1 ช่องแคบ พบพระ ตาก
47 นาย อนันต์ แก้วจันเถิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
48 นาย สุชาติ กาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
49 นาย กัลย์ชัย ตารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
50 นาย กวี พุ่มพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
51 นาย เอนก จันทร์เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
52 นาย สมศักด์ิ แนบเนียน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
53 นาย สุพัฒน์ พรหมสุ่ม ก านัน ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
54 นาย กฤษณะ รุ่งสันเที ยะ ผู้ใหญ่บ้าน 13 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
55 นาย อ านาจ เพียรเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่างิ ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
56 นาย วิชัย อุ้ยโตสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
57 นาง น  าฝน สุกใส ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
58 นาง จ ารุญ แสนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์
59 นาย อนุรักษ์ บุญโท ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
60 นาย บุญเรือง เกตุขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังน  าลัด ไพศาลี นครสวรรค์
61 นาย ดอกรัก พลอยงาม ผู้ใหญ่บ้าน 7 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
62 นาย อารมณ์ หุตะมาน ผู้ใหญ่บ้าน 4 หัวดง เก้าเลี ยว นครสวรรค์
63 นาย วิเชียร บุญยงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์
64 นาย สัน เหล่าหมวด ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
65 นาย บุญน้อม โกวิโท ผู้ใหญ่บ้าน 12 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์
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66 นาย ธีรศักด์ิ ก าค ามูล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
67 นาย ปฐม ใจเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 5 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
68 นาย สาโรจน์ อุปจักร ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
69 นาย เด่ียว พรมผา ผู้ใหญ่บ้าน 7 สถาน นาน้อย น่าน
70 นาย อนุกุล อุตยะราช ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองแดง แม่จริม น่าน
71 นาย สุจิตร พิสิษฐ์ไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
72 นาย สมศักด์ิ จิณปัน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ป่าคา ท่าวังผา น่าน
73 นาย ทองหล่อ อุ่นจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เรือง เมืองน่าน น่าน
74 นาย นิเวทย์ จิตอารี ผู้ใหญ่บ้าน 10 สถาน ปัว น่าน
75 นาย จิตติกร ล าทะสอน ผู้ใหญ่บ้าน 1 น  าเก่ียน ภูเพียง น่าน
76 นาย กระวี เงินสม ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
77 นาง อัมพร ไชยทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 จ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
78 นาย ศรีคาร วงค์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน 12 ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา
79 นาย สมศักด์ิ ฤาชา ผู้ใหญ่บ้าน 13 ฝายกวาง เชียงค า พะเยา
80 นาย บุญส่ง ดอกค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
81 นาย บัณฑิต แก้วเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดงสุวรรณ ดอกค าใต้ พะเยา
82 นาย สมพงศ์ ชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ขุนควร ปง พะเยา
83 นาย นพรัฐ ท่อนค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
84 นาย ถวิล สมนาม ผู้ใหญ่บ้าน 6 เชียงแรง ภูซาง พะเยา
85 นาย ขจรศักด์ิ ทาเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
86 นาย สุนทร ค าสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
87 นาย บ ารุง อยู่แบน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร
88 นาย บรรจบ อ่ิมสิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
89 นาย สุภัทชัย สอนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 โพทะเล โพทะเล พิจิตร
90 น.ส. เสาวนีย์ กุลเดช ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังจิก โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
91 นาย ทักษ์ดนัย ใจดี ผู้ใหญ่บ้าน 20 เนินปอ สามง่าม พิจิตร
92 นาย เดชา บุญโห้ ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
93 น.ส. พรพิมล เพ็งพาด ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
94 นาง นรารัตน์ อ่ัวหงวน ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังงิ วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
95 นาย ประยูร ศิลลา ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางลาย บึงนาราง พิจิตร


