
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด โทรศัพท์มือถือ
1 นาย โกมินทร์ พระรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร 0873061340
2 นาง ขวัญเรือน ใจไหม ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 0846216393
3 นาง นันธิดา เทียนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 18 วังชะพูล ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 0924482029
4 นาย นิพนธ์ เขตกัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 0822020549
5 นาง พนิดา มามีศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งทราย ทรายทองพัฒนา ก าแพงเพชร 0857311031
6 นาย วันชัย ภานะรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งทราย ทรายทองพัฒนา ก าแพงเพชร 0881530481
7 นาง วิไลรัตน์ สุขเกษ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ไตรตรึงษ์ เมืองฯ ก าแพงเพชร 0811816215
8 นาย สม โสภาค ผู้ใหญ่บ้าน 12 พรานกระต่าย พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 0648964853
9 นาย สมมาศ สุ่มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 0852200745
10 นาย สมัย เคนมาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 19 วังทอง เมืองฯ ก าแพงเพชร 0868963358
11 นาย พนม สุยะค า ผู้ใหญ่บ้าน 12 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0821957463
12 นาย พุฒินันทร์ ธิปละ ผู้ใหญ่บ้าน 19 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0871886301
13 นาย อุ่นเรือน ถาต๊ิบ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หัวง้ม พาน เชียงราย 0993208778
14 นาง รุ่งทิพย์ ปินตา ผู้ใหญ่บ้าน 17 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0819805685
15 นาย ล าดม ตาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0884141284
16 นาง ล าพึง มณีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 0821830967
17 นาย วิธาน โวธาน ผู้ใหญ่บ้าน 2 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0816723839
18 นาย วิมล แก้ววงค์เขียว ผู้ใหญ่บ้าน 5 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0881469826
19 นาย วีระพงษ์ มูลดวง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0896564765
20 นาย ศักด์ิชัย เขียวเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 4 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 0810303003
21 นาย ศุภมงคล หันตา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ป่าทุ่ง พาน เชียงราย 0910726454
22 นาย สมควร ชัยมณี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0966632379
23 นาย สุทัศน์ อุตตา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดอยงาม พาน เชียงราย 0654788891
24 นาง อารีรัตน์ เทโวขัติ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0979978445
25 นาย เอกชัย นุชาย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0870776781
26 นาย กฤตภาส สมหน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0932975848
27 นาย จะแฮ จะอ่ือ ผู้ใหญ่บ้าน 15 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0871918279
28 นาย ชาตรี สุวรรณพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0871791632
29 นาย นพดล ป่ินหอม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่ 0871822787
30 นาย บุญเป็ง นันตา ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0856321784
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31 นาย บุญมี สาระวรรณา ผู้ใหญ่บ้าน 11 สันต้นหม้ือ แม่อาย เชียงใหม่ 0644927687
32 นาย พิพัฒน์ บุตรดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0956759347
33 นาย เพลิน บัวใบ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0824978868
34 นาย ไพรัช เงาส่อง ผู้ใหญ่บ้าน 1 สันต้นหม้ือ แม่อาย เชียงใหม่ 0841692394
35 นาง รุ่งนภา มหาพรหม ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0871900515
36 นาย วีระพล ธรรมหม่ืนยอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 สันต้นหม้ือ แม่อาย เชียงใหม่ 0861968575
37 นาย สนิท เหล่าเมืองเทียร ผู้ใหญ่บ้าน 8 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 0821838730
38 นาย สมนึก ค าทราย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0871751760
39 นาย อ้วน ยองค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 0819988710
40 นาย อุดร รัตนโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 18 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0992635461
41 นาย จันน า ใจเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ช่องแคบ พบพระ ตาก 0931919703
42 นาย จุมพล มูลเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่กลอง อุ้มผาง ตาก 0980044943
43 นาย นพดล ศิริลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0930381098
44 นาย บุญรัตน์ ต๊ิบวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 แม่กาษา แม่สอด ตาก 0898637352
45 นาย บุญรัตน์ อุดจอม ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่กาษา แม่สอด ตาก 0890671764
46 นาย ภาคภูมิ สกุลม่ันสุข ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 0910724416
47 นาย วาส ไพรทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0878171495
48 นาย สมพงษ์ อ่ิมเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0931617815
49 นาย สรัช ม่ันสมบูรณ์ส่ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ช่องแคบ พบพระ ตาก 0631129624
50 นาย เสริม สวนสี ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 094454081
51 น.ส. กาญจนา คุ้มพุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 5 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0987766643
52 นาย ขรรค์ชัย สายแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ 0843721949
53 น.ส. ชยภร สิงห์เถ่ือน ผู้ใหญ่บ้าน 3 สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 0800735939
54 นาย ทองล้วน น้อยผล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 0832677534
55 นาง นิตยา ฟุ้งสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 0979712660
56 นาย นิพนธ์ สร้องทองพูล ก านัน 7 ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 0819626499
57 นาย นิมิต เสมระสะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 0878424297
58 นาย นิรันต์ อินทร์เทศ ผู้ใหญ่บ้าน 2 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 0839613464
59 น.ส. นิลุบล ทองมี ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ 0642933427
60 นาย บรรจง จันทน์เทศ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 0862151718
61 นาย พัลลภ โพธ์ิปาน ผู้ใหญ่บ้าน 12 หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 0904520095
62 นาง พิศธิยา ภู่โทสนธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 0818346196
63 นาง มาลัย สิทธิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0983650285
64 นาย วิรุจน์ มีสุคนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ 0836272987



65 นาย สุรทร โลหะเวช ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 0898589352
66 นาย จักราช อุปจักร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0890772940
67 นาย จ านง ค าฤทธ์ิ ก านัน เมืองลี นาหม่ืน น่าน 0813872005
68 นาย ณะรงค์ สถานอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาซาว เมืองน่าน น่าน 0843827296
69 นาย ประเสริฐ ตันยอด ผู้ใหญ่บ้าน 4 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 0638155993
70 นาย พรจันทร์ แปงจ า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตาลชุม เวียงสา น่าน 0810339238
71 นาย วิชัย เสารางทอย ผู้ใหญ่บ้าน 9 ชนแดน สองแคว น่าน 0972278847
72 นาย สมัย กันต์กวีกุล ก านัน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0884340070
73 นาย เสรี เทพจันตา ผู้ใหญ่บ้าน 2 และ ทุ่งช้าง น่าน 0899881752
74 นาย อดิเรก เพชรสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศิลาแลง ปัว น่าน 0897575373
75 นาย แอ สุธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0826037304
76 นาย ณฤทธ์ิ กัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 2 สระ เชียงม่วน พะเยา 0857106943
77 นาย สมปราการ ศรีมันตะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0869133140
78 นาย นิธาน บัวแดง ผู้ใหญ่บ้าน 8 น้ าแวน เชียงค า พะเยา 0860140142
79 นาย บัญชา สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่อิง ภูกามยาว พะเยา 0932091314
80 นาย ประกาญจน์ วงษ์วุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปง ปง พะเยา 0844868158
81 นาย มานพ ป้อค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 0999874250
82 นาย ศราวุฒิ ศรีสักแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 สัก ภูซาง พะเยา 0861140327
83 นาย สมพงษ์ หวลอารมณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 จุน จุน พะเยา 0856987368
84 น.ส. อ าพร ศรีศักด์ิดา ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองหล่ม ดอกค าใต้ พะเยา 0631232750
85 นาย ชัยณรงค์ แก้วจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0850409201
86 นาย ลมัย แตงอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร 0894117736
87 นาย ทิพย์ แดงเส็ง ผู้ใหญ่บ้าน 45 สายค าโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 0866813564
88 นาย สุเทพ แก้วดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร 0877339437
89 นาย มารุต หนูอ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 0897792491
90 นาย ประวิตร พุ่มไพจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 0989625749
91 น.ส. นวลลออ โตม่วง ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร 0898561526
92 น.ส. อัญชลี กล่ินหอม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 0817079197
93 น.ส. ปภาวี เจิมพักตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร 0877384827
94 นาย สมพงษ์ วงศ์สุ่ย ผู้ใหญ่บ้าน 4 รังนก สามง่าม พิจิตร 0836838847
95 นาย เพยาว์ จ าลอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 0823957442


