
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง การ้อง พรมสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หัวถนน คลองขลุง ก าแพงเพชร
2 นาย คมสัน สุทา ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองน  าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร
3 นาย ชัยวัฒน์ บดีรัฐ ผู้ใหญ่บ้าน 5 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
4 นาง น  าอ้อย ทองเข้ม ผู้ใหญ่บ้าน 12 นครชุม เมืองฯ ก าแพงเพชร
5 นาย ภาณุเดช เข่ือนขวา ผู้ใหญ่บ้าน 22 นาบ่อค า เมืองฯ ก าแพงเพชร
6 นาย มงคล โพเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาคีริส พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
7 นาย มานะ บุญเสือ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ท่าไม้ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
8 นาย รุ่งโรจน์ ค าบ้านฆ้อง ผู้ใหญ่บ้าน 16 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
9 นาย สมพอง มาลาศรี ผู้ใหญ่บ้าน 21 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
10 นาย อดุลทิพย์ เกิดสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
11 นาย ขวัญรัก เมืองมูล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าก่อค า แม่ลาว เชียงราย
12 นาย จตุพร ขะขอม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
13 นาย ชูชาติ แสงค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
14 นาย ธวัชชัย สิทธิสุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
15 นาง ธัญลักษณ์ น้อยหมอ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
16 นาย นฤดล ธะนาค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านดู่ เมืองฯ เชียงราย
17 นาย พิชิตชัย เร็วการ ผู้ใหญ่บ้าน 2 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
18 นาย ภาสกร นัยต๊ิบ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
19 น.ส. วารินทร์ มงคลดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
20 นาย วิฑูรณ์ ราชตรี ผู้ใหญ่บ้าน 13 นางแล เมืองฯ เชียงราย
21 นาย ศุภเชฏฐ์ ใจน่าน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
22 นาย สกล ใจแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
23 นาย สมชาย สุวรรณมณี ผู้ใหญ่บ้าน 12 ป่าอ้อดอนชัย เมืองฯ เชียงราย
24 นาย สมเดช มาค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
25 นาย เอนก ขันสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
26 นาย กอบชัย เซ่งลี ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
27 นาย ชาติ ต๋าละก๋า ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
28 นาย ชาติชาย ใจกันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
29 นาย เดชา มณีวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
30 นาย ประยูร กัณทจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
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31 นาย วีระชาติ วงค์อุด ผู้ใหญ่บ้าน 9 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
32 นาย สมจิตร สายใจดี ผู้ใหญ่บ้าน 13 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
33 นาย สมศักด์ิ ผิวค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
34 นาย สราวุฒิ เริงไม ผู้ใหญ่บ้าน 12 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
35 นาย สราวุธ ชัยพรมมินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
36 นาย สราวุธ สุวรรณน า ผู้ใหญ่บ้าน 6 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
37 นาย อนุชาติ ปัญญาปัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
38 นาย อภิเดช แซ่จาง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
39 นาย อินสอน ก่าแฮ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ยั งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
40 นาย อุทัย บุตรวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่
41 นาย เจน จินดาเฟ่ือง ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังจันทร์ สามเงา ตาก
42 นาง ฉายพันธ์ุ ค าฟอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
43 นาย ณรงค์ แซ่แต้ ผู้ใหญ่บ้าน 7 น  ารึม เมืองตาก ตาก
44 นาย ปณิสธาร ดีมอญ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
45 นาย พล มีใจดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังจันทร์ สามเงา ตาก
46 นาย พาวาโพ สมสุขเสมา ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
47 นาย วิบูลย์ รักษ์รังสีกุล ผู้ใหญ่บ้าน 1 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
48 นาง ศรีพันธ์ ปาหา ผู้ใหญ่บ้าน 6 มหาวัน แม่สอด ตาก
49 นาย หน่ัง แซ่ย่าง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
50 นาย อรรถกร สุปันเวช ผู้ใหญ่บ้าน 4 น  ารึม เมืองตาก ตาก
51 นาย ค านึง ปู่จ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยน  าหอม ลาดยาว นครสวรรค์
52 นาย ชาญณรงค์ จันทร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยถ่ัวเหนือ หนองบัว นครสวรรค์
53 นาย ธวัช คุ้มครอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
54 นาย นิวัตร แก้วเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์
55 นาง บังอร คงมี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
56 นาย บัญญัติ สุขแจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
57 นาง บุญรักษา เทียนโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
58 นาย ปิยะภรณ์ สานวน ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์
59 น.ส. มนัสวรรณ ลอเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
60 นาย ระพิน ธงลอย ผู้ใหญ่บ้าน 6 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
61 นาย วรวุฒิ สีทัด ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
62 นาย สมเพียร พรชัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์
63 นาย สุทัศน์ พวงสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์
64 นาย อภิรักษ์ โตสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค์



65 นาย อมรเทพ ขุมโมกข์ ผู้ใหญ่บ้าน 17 ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
66 นาย ชัย พุฒหม่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าคา ท่าวังผา น่าน
67 นาย ต๋อม คุณะยศ ผู้ใหญ่บ้าน 2 น  าเก๋ียน ภูเพียง น่าน
68 นาง นางธนัชพร เรือนมะกอก ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
69 น.ส. พัชราภรณ์ กันใจ ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาทะนุง นาหม่ืน น่าน
70 นาย พาชัย เขียวดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
71 นาย ภมร รินฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 11 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
72 นาย สงค์กาญ ใจล าปาง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ส้าน เวียงสา น่าน
73 น.ส. อรพรรณ ริยะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 กองควาย เมืองน่าน น่าน
74 นาย อัจ ร ามะตี ก านัน หนองแดง แม่จริม น่าน
75 นาย อุดร ภิมาลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 วรนคร ปัว น่าน
76 นาย ขจรศักด์ิ ทาเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
77 นาย เดชชาติ โลหะกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 12 แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
78 นาย นิรุตต์ิ เตปันค า ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
79 นาย ปริญญา จันทร์ต๊ะละ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
80 นาย รังสรรค์ ค ารักษา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงสุวรรณ ดอกค าใต้ พะเยา
81 นาง วราลี แก้วเบ่ียง ผู้ใหญ่บ้าน 14 ร่มเย็น เชียงค า พะเยา
82 นาย สมบัติ จินาสา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา
83 นาย สมพล สุทธวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ขุนควร ปง พะเยา
84 นาย สังเวียน จันตา ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
85 นาย สุรพล หอมอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 5 สบบง ภูซาง พะเยา
86 นาย โชติพิพัฒน์ พิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร
87 นาง ฐานิตา ช่างเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่ามะคาบ เมืองฯ พิจิตร
88 นาย ณรงค์ ศรีทองอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
89 นาย ทศพร แพทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร
90 นาย ทองใส มนปิดตา ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
91 นาง บุญยืน กรปัก ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
92 นาย วิทยา ค าร้าย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร
93 นาย สมเกียรติ สุวรรณรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร
94 นาง สุนีย์ เกษก าแพง ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
95 นาง อัญชลี เต็งสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร


