
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง เกศินี แจ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร
2 นาย เฉลียว ภูพันล า ผู้ใหญ่บ้าน 2 โป่งน  าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร
3 นาย ณรงค์ ศรีแปงวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 คลองน  าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร
4 นาย ทองสัย สีล ามาศ ผู้ใหญ่บ้าน 19 คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร
5 นาย บ ารุง อ่อนขจร ผู้ใหญ่บ้าน 11 ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร
6 นาย ประเสริฐ ไถวเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร
7 นาย มนเทียร อ าพันทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ่อถ  า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
8 นาง ละมัย มงคลไทร ผู้ใหญ่บ้าน 17 วังชะพูล ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
9 นาย สมาน ติมวงค์ษา ผู้ใหญ่บ้าน 13 คลองน  าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร
10 นาย สุวรรณ บุตรดา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
11 นาย ก้านแก้ว อภิวงษ์งาม ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
12 นาง ดุจเดือน มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่ค า แม่จัน เชียงราย
13 นาย ธวัชชัย พิมพ์ิชารี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
14 นาย โชคทวี จับใจนาย ผู้ใหญ่บ้าน 8 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
15 นาย พลวรรธน์ ไชยลังกา ผู้ใหญ่บ้าน 5 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
16 นาย ไพศาล จันทร์ชุม ผู้ใหญ่บ้าน 19 แม่ข้าวต้ม เมืองฯ เชียงราย
17 นาย วีรกร ใจด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 6 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
18 นาย วุฒิศักด์ิ ค าสมุด ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
19 นาย สมศักด์ิ สุขเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
20 นาย เสฐวุฒิ ปัญญาค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
21 นาย เสริม ใจแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 29 ห้วยสัก เมืองฯ เชียงราย
22 นาย อนุภาพ ช่ืนพงศ์ธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 7 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
23 นาย อภิวัฒน์ จินดาทจักร ผู้ใหญ่บ้าน 14 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
24 นาย อินสอน ธิโลก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
25 นาย อุดม วงษา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าสุด เมืองฯ เชียงราย
26 นาง จิรอร กันทา ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
27 นาย ทนนไชย ตาอุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
28 นาย ทรงฤทธ์ิ เลิศจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ขี เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
29 นาง พรพรรณ กุศลสร้าง ผู้ใหญ่บ้าน 4 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
30 นาย พุฒิพงษ์ ด ารงพนา ผู้ใหญ่บ้าน 19 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
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31 นาง ภัทรลดา สุวรรณนวล ก านัน 16 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
32 นาย วันชัย ทาวรรณะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
33 นาย วิโรจน์ หมอกใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน 17 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่
34 นาย สงบ สุรินทร์ ก านัน 3 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
35 นาย สิละ จะหย่อ ผู้ใหญ่บ้าน 16 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
36 นาย อานนท์ ม่ิงลักษมี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
37 นาย อุดม สายฟองมูล ผู้ใหญ่บ้าน 18 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
38 นาย เอกชัย จรูญพูนมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 1 แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
39 นาย เอกวี สุภาพวรนาถ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
40 นาย แฮวอ ฝึกฝนธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 10 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
41 นาย เจริญ อ่างค า ผู้ใหญ่บ้าน 11 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
42 นาง เจษฐนันท์ เสมกันทา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
43 นาย ชูศักด์ิ วนาทัศไนย ก านัน 11 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
44 นาย ดวงดี ถวัลย์สุขศรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
45 นาง ดอกไม้ สิงใส ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังหมัน สามเงา ตาก
46 นาย ทรงกรด ไชยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
47 นาง ประพิศ รักยิ ม ผู้ใหญ่บ้าน 4 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
48 นาย ประยุทธ ตระหง่านกุลชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
49 นาง มะลิ ชาญวนา ผู้ใหญ่บ้าน 3 พะวอ แม่สอด ตาก
50 นาย สมพร จิรสวัสด์ิ ก านัน 4 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
51 น.ส. ก าไร เขมะสุนะ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
52 นาย จตุพล นาคชม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าน  าอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์
53 นาง จันทนา พิลึก ผู้ใหญ่บ้าน 9 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
54 น.ส. จ ารัส เรืองฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์
55 นาย ชัยวัฒน์ กล่ าโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองเต่า เก้าเลี ยว นครสวรรค์
56 น.ส. เตือนใจ ค าหล้า ผู้ใหญ่บ้าน 12 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
57 นาง ทิพย์วรรณ อินทร์สุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
58 นาย นิรินทร์ ไข่บิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค์
59 นาย ประยูร สุขเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
60 นาง โปร่งจิต ซิ มสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
61 นาง วลัยลักษณ์ แสงเอม ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
62 นาย ศิวสิทธ์ิ ค าภูผา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ล าพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์
63 นาย สถิต ทาศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
64 นาง สมบัติ ไพรเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์



65 น.ส. อุทัยวรรณ อันโต ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าน  าอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์
66 นาย ไกรฤทธ์ิ กองกุณะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศิลาเพชร ปัว น่าน
67 นาย ชาตรี ก๋านะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สถาน นาน้อย น่าน
68 นาย เดช สุทธเขต ผู้ใหญ่บ้าน 1 พงษ์ สันติสุข น่าน
69 นาย ผ่อง ตันติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
70 นาย เพชร หอมดอก ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
71 นาย รังสรรค์ บุญตา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน
72 นาย วีระ สุขย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านพี บ้านหลวง น่าน
73 นาย ศักด์ิดา ซ่ือตรงสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยอด สองแคว น่าน
74 นาย สงวน อินท า ผู้ใหญ่บ้าน 5 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
75 นาย สุพันธ์ กุศล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ม่วงต๊ึด ภูเพียง น่าน
76 นาย กิตติพงษ์ พิมพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 3 เจดีย์ค า เชียงค า พะเยา
77 นาย ไชยวัฒน์ ฟูแสง ผู้ใหญ่บ้าน 16 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
78 นาย ทวีวัฒน์ อิตุพร ผู้ใหญ่บ้าน 14 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
79 นาย บุญ มูลเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
80 นาย บุญเทียน เทพสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา
81 นาย ยอดชาย มะโนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 13 ปง ปง พะเยา
82 นาย สกุลศักด์ิ บัวชุม ก านัน - บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
83 นาย สงกรานต์ สาก้อน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
84 นาย สภพ อินต๊ะสาร ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านถ  า ดอกค าใต้ พะเยา
85 นาย สุพัฒน์ วงศ์ไชย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
86 นาย ประสิทธ์ิ ม่ันเขียว ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
87 นาย พันทิพย์ กรีอินทอง ผู้ใหญ่บ้าน 15 ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
88 นาย มนเทียร มหัสชะนะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โพธ์ิไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
89 น.ส. รุ่งรัตน์ ฉัตรตระกูล ก านัน บ้านบุ่ง เมืองฯ พิจิตร
90 นาย เล่ียม ทานท่า ผู้ใหญ่บ้าน 6 รังนก สามง่าม พิจิตร
91 นาย สมบัติ นครคง ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
92 นาย สมศักด์ิ โสภณ ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
93 นาย สวรรค์ ขันเอีย ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
94 น.ส. สิริรัตน์ ม่วงวัดท่า ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
95 นาย สุทัศน์ เล่ือนยศ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ส านักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร


