
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย พนม กล่ินหอม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2 นาย นิคม จ าปาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก
3 น.ส. วีณา สิงห์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังอิทก บางระก า พิษณุโลก
4 น.ส. กรรภิรมย์ เปรมปรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก
5 น.ส. จิราภรณ์ หมวดเมืองกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก
6 น.ส. จุฑารัตน์ ไกรสรเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
7 นาย นิเวศ ธงขาว ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดงประค า พรหมพิราม พิษณุโลก
8 นาย สุรเดช วงษ์สว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
9 นาย ฉลาด ฉิมพิภพ ผู้ใหญ่บ้าน 16 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
10 นาย วิศาล มงคลคีรีโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
11 นาย พะเยาว์ สีค า ผู้ใหญ่บ้าน 9 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
12 นาย วุฒิชัย ปรีชา ผู้ใหญ่บ้าน 5 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
13 นาย สุชิน สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 15 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
14 นาย สุพรชัย ตองอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
15 นาย ธนกฤต เสียงอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
16 นาง มณีรัตน์ เร่ือศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
17 นาย จรัญ ตองอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 6 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
18 นาย อัมพร สมสุข ผู้ใหญ่บ้าน 2 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
19 นาย สมสืบ สละชีพ ผู้ใหญ่บ้าน 14 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
20 นาย สมชาติ รอดสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
21 นาย จ าปา ชีวิลัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
22 นาง เกศรินทร์ ทองสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
23 นาย บรรจง ศรีธิยศ ผู้ใหญ่บ้าน 5 กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
24 นาย สุนทร ชูวงศ์วรพินิจ ผู้ใหญ่บ้าน 9 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
25 นาง พรรณี เข่ือนเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 10 เวียงทอง สูงเม่น แพร่
26 ว่าท่ี ร.ต. หญิง ยุพา กาศอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่
27 นาง ก่ิงกาญจน์ จุมปาแฝด ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านกลาง สอง แพร่
28 นาง พิสมัย สะเอียบคง ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านหนุน สอง แพร่
29 นาย ธนากร กิติเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่
30 นาย ประเสริฐ ค าเมืองมูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 หัวทุ่ง สอง แพร่
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31 นาย จิตรกร เก๋ียงดู่ ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังช้ิน วังช้ิน แพร่
32 นาย เดชา โสดา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
33 นาย ทินกร ยะอิตะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ค ามี หนองม่วงไข่ แพร่
34 นาย อนุทัศน์ ปริยพนาดร ผู้ใหญ่บ้าน 13 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
35 นาย ภิญโญ ยุวกติกานนต์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
36 นาย พงษ์ศักด์ิ จรุงสายชล ผู้ใหญ่บ้าน 7 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
37 นาย ชาญชัย บ ารุงรัตนตรัย ผู้ใหญ่บ้าน 12 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
38 นาย ชัยเทพ ปันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่ฮ้ี ปาย แม่ฮ่องสอน
39 นาย สุภัค อมรใฝ่วจี ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
40 นาย เพ่ิมพูน แบนใจวาง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
41 นาย สิทธิ สิงห์ค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง
42 นาย บุญยืน ถาใจ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ต้นธงชัย เมืองล าปาง ล าปาง
43 นาย บรรลือศักด์ิ บุญสูง ผู้ใหญ่บ้าน 1 นายาง สบปราบ ล าปาง
44 นาย เสรี ต๊ะปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 5 นายาง สบปราบ ล าปาง
45 นาย สมจินต์ ชุ่มอินจักร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นายาง สบปราบ ล าปาง
46 นาย โชคชัย ใจอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 8 นายาง สบปราบ ล าปาง
47 นาย ชานนท์ ชัยอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 9 นายาง สบปราบ ล าปาง
48 นาย ทองสุข ประสาร ผู้ใหญ่บ้าน 3 เมืองปาน เมืองปาน ล าปาง
49 นาย มนตรี หน้าใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เมืองปาน เมืองปาน ล าปาง
50 นาย สุเทพ กล้าหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านขอ เมืองปาน ล าปาง
51 นาย เพลิน อนุจร ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่งกว่าว เมืองปาน ล าปาง
52 น.ส. กนกพร พงค์ดา ผู้ใหญ่บ้าน 4 นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน
53 น.ส. นิชกานต์ ชานนอก ผู้ใหญ่บ้าน 12 นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน
54 นาย ค ารณ ใจกาศ ก านัน ทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน
55 นาย ณัฐพงษ์ วงค์สุภา ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน
56 นาย เกียงศักด์ิ มังคละ ผู้ใหญ่บ้าน 13 แม่ตืน ล้ี ล าพูน
57 นาย ภูมิพันธ์ ทะนุชิต ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน
58 นาย นรินทร์ ยะยอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน
59 นาย อาคม วงศ์แจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
60 นาย ค า แก้วสาค า ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
61 นาย สุรินทร์ สินธุบุญ ก านัน ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน
62 นาย ดนัย กาแพร่ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน
63 นาย อนุคม ศรีเรือนงาม ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
64 นาย ส่งเสริม จูด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
65 นาย มนัส ค านาค ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
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66 นาย นุกูล สอนสามพวง ผู้ใหญ่บ้าน 9 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
67 นาย ณรงค์ โพธ์ิบัลลังค์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
68 นาย ประครอง เส็งเห่ียว ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
69 นาย ณรงค์ บุญมา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
70 นาย วิชาญ กล่ินถือศีล ผู้ใหญ่บ้าน 14 กลางดง ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
71 นาย คอง งามพิษ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
72 นาย แดง ทานา ผู้ใหญ่บ้าน 6 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
73 นาย ปรีชา สังข์เรือง ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
74 นาย บาน ดวงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
75 นาย วิรัช จันทร์นาค ผู้ใหญ่บ้าน 2 หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
76 นาย พงษ์ศักด์ิ คงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
77 นาย ไว นุ่มหมวก ผู้ใหญ่บ้าน 1 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
78 นาย เชียด ทองนัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
79 นาย ก้องกิตติ น้อยเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
80 นาย สมาน จันเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
81 นาย พัสกรบุริศร์ ผิวผา ผู้ใหญ่บ้าน 7 แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์
82 นาย กสิณ พรมพันธ์ุ ก านัน ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
83 นาย เหลือ ก าเนิดใส ก านัน ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
84 นาง ณัฐณิชา แหยมคง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อทอง ทองแสนชัย อุตรดิตถ์
85 นาง ดอกอ้อ เสิบกล่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
86 นาย ณัฐวัฒน์ หนูกลัด ก านัน ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี
87 นาย ชัยวัฒน์ เจริญทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี
88 นาย วิทยา เอ่ียมแพรธัญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี
89 นาย อุทัย พันธุย่ี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
90 นาย หฤทัย ประสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
91 นาง ลัดดา ผลจ ารัส ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
92 นาง ทิพวรรณ์ กอบธัญกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งพ่ึง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
93 นาย ชะเอม เถายะ ผู้ใหญ่บ้าน 10 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
94 นาย ธนยศ จันทร์ประทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
95 นาย ชัยพร พฤษโสภี ก านัน หนองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี


