
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุรชาติ สุขล ้าเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2 นาย วิเชียร อ ้าคง ผู้ใหญ่บ้าน 4 เนินเพิ ม นครไทย พิษณุโลก
3 นาย อ้านวย กลิ นทอง ผู้ใหญ่บ้าน 19 บางระก้า บางระก้า พิษณุโลก
4 นาย สมชาย ศักด์ิสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 9 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
5 นาง สายชล สิงห์ตา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
6 นาย วิญญู อยู่ยังเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
7 นาง กัญชร นุ่มน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 6 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
8 นาง สุบิน บางสาลี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
9 นาย สุนทร บ่ายโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
10 นาย ใจ แซ่ย่า ผู้ใหญ่บ้าน 16 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
11 นาย นิศิต บุบพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
12 นาง นงลักษณ์ เกิดแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
13 น.ส. สุกัญญา ศุภสาร ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
14 นาย สมศักด์ิ กระต่ายจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
15 นาย บุญรอด ด้าหริ ผู้ใหญ่บ้าน 12 โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
16 นาย มงคล สมอบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
17 นาย ประสิทธ์ิ ชะนวนน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 4 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
18 นาย เสกสันติ จันทร์น้อย ผู้ใหญ่บ้าน 17 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
19 นาย วิเชียร กองค้า ผู้ใหญ่บ้าน 9 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
20 นาย ธงชัย แดงด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
21 นาย บุญเติม แก้วไพทูรย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
22 นาง กรรณิกา จิตรน้อม ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
23 นาย สมคิด มะทะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
24 นาย ธนะชัย มงคลพินิจ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สวนเขื อน เมืองแพร่ แพร่
25 นาย สามิตร ค้าเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านปง สูงเม่น แพร่
26 นาย ธีสุระพงศ์ รัตนสุวรรณกุล ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านกวาง สูงเม่น แพร่
27 นาย ไพโรจน์ เมืองลอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ปากกาง ลอง แพร่
28 ส.อ. อัศวิน ต่วนมณี ผู้ใหญ่บ้าน 14 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
29 นาย เดชฤทธ์ิ บังวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
30 นาย ธีรพันธ์ ชมสวน ผู้ใหญ่บ้าน 2 แดนชุมพล สอง แพร่
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31 นาย ไชยวัฒน์ วงค์ทาเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่พุง วังชิ น แพร่
32 นาย ประเทือง สุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
33 น.ส. พัชราภรณ์ กิติสาร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่
34 นาย อานันท์ อเนก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
35 นาย ศุภมิตร อมรอาจหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
36 นาย บุญชัย กมลแย้มเสรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
37 นาย ศุภชัย วิชาใฝ่ศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน 9 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
38 นาย ไพบูลย์ ชอบพล ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ฮี ปาย แม่ฮ่องสอน
39 นาย โอภาส ผาติวัฒนลาภ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
40 นาย นพเรียง วันเต ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
41 นาย สมภพ เสาร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาโป่ง เถิน ล้าปาง
42 นาย สมศรี โพธ์ิทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาโป่ง เถิน ล้าปาง
43 นาย จ้ารัส ทาต่อมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เถินบุรี เถิน ล้าปาง
44 นาย สมพล ไชยชะนะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนไฟ แม่ทะ ล้าปาง
45 นาย คมสันต์ วงค์จักรค้า ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านกิ ว แม่ทะ ล้าปาง
46 นาย สุมิตร วงศ์นันตา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าตัน แม่ทะ ล้าปาง
47 นาย ประชา ขัดโต ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปงเตา งาว ล้าปาง
48 นาย บัณฑิต ชานันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาแก งาว ล้าปาง
49 นาง สุลาวรรณ์ แก้วสุริยะ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านโป่ง งาว ล้าปาง
50 นาย สุริยัน กาวิล ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านอ้อน งาว ล้าปาง
51 นาง เกษราภรณ์ สาระ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปงเตา งาว ล้าปาง
52 นาย แสวง แสนระแหง ผู้ใหญ่บ้าน 3 น ้าดิบ ป่าซาง ล้าพูน
53 น.ส. เบญจวรรณ     ชายน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 17 น ้าดิบ ป่าซาง ล้าพูน
54 นาย สมเด็จ มะโนค้า ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทาปลาดุก แม่ทา ล้าพูน
55 นาย พรชัย ปันกาศ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทาขุมเงิน แม่ทา ล้าพูน
56 นาย นาวิน เสาร์ภิละ ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่ตืน ลี ล้าพูน
57 นาย อนุสรณ์ เลือดนักรบ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ลี ลี ล้าพูน
58 นาย เสถียร โปธาค้า ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล้าพูน
59 นาย สงวน เชียงตา ก้านัน ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล้าพูน
60 นาย ชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยยาบ บ้านธิ ล้าพูน
61 นาย พิพัทยา ตุ้ยดง ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังผาง เวียงหนองล่อง ล้าพูน
62 นาย สุริยา กาวิรส ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังผาง เวียงหนองล่อง ล้าพูน
63 นาย ศักดา ร้อยกรอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย
64 นาย สุทธาศักด์ิ สุทธานุกูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย
65 นาย ชาเล็บ บุญเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
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66 นาง ภัคจิรา พรวณศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่างิ ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
67 นาย ชายทัด ฟักเฟ่ือง ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังทอง ศรีส้าโรง สุโขทัย
68 นาย บุญเชิด พันธ์สน ผู้ใหญ่บ้าน 10 สามเรือน ศรีส้าโรง สุโขทัย
69 นาย ไสว แซ่คา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
70 นาย สมเกียรติ อ่วมป่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
71 น.ส. เกตุกนก บัวนวล ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังน ้าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
72 นาย กฤตชัย สุขสบาย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
73 นาย ประจวบ รอบรู้ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย
74 นาย สมศักด์ิ มาใกล้ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
75 นาย พีรดนย์ พรวนพรม ผู้ใหญ่บ้าน 11 งิ วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
76 นาย มนู รัตนเสถียร ผู้ใหญ่บ้าน 5 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
77 นาย อภิสิทธ์ิ ด้วงแห้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
78 นาย บรรเจิด สุขใจ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
79 นาย สายชล ชมน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 12 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
80 นาย ธีรวัฒน์ ปานานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 น ้าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
81 นาย ลอง ทิศศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าแฝก น ้าปาด อุตรดิตถ์
82 นาย บุญธรรม บุญคง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
83 นาย อภินันท์ อินอ่อน ก้านัน นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
84 นาง กุลตนาช บุญไทย ก้านัน ป่าคาย ทองแสนชัย อุตรดิตถ์
85 นาย จ้าลอง ราชจินดา ผู้ใหญ่บ้าน 1 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
86 น.ส. ลัชชา สุขสอาด ผู้ใหญ่บ้าน 6 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
87 น.ส. บุญชู สมัครเกษตรกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาขี ฝอย ทัพทัน อุทัยธานี
88 นาง วัชรี สุวาท ผู้ใหญ่บ้าน 11 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
89 นาง นันทนา สมัครเขตต์การณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาขี ฝอย ทัพทัน อุทัยธานี
90 นาย หนึ ง ดาบเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 13 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
91 นาย ชูเกียรติ พุฒแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
92 นาย บันเทิง จุลมุสิก ผู้ใหญ่บ้าน 2 พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
93 ว่าที  ร.ต. วีระยุทธ พวงสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หมกแถว หนองขาหย่าง อุทัยธานี
94 นาง พิสมัย สุขารมณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี
95 นาย สุพจน์ เสาวมาลย์ ก้านัน สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี


