
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง รัตนา กอบธัญกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 4 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2 นาย พลวัฒน์ อ่อนด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
3 นาย มณี รอสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก
4 นาย ปัญญา แย้มย้ิม ผู้ใหญ่บ้าน 1 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
5 นาย ประวิทย์ ทองคุ้มญาติ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
6 นาย นิรุธ กล่ินน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 7 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
7 นาย วิโรจน์ ศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน 1 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
8 นาย อุทัย ลงกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 14 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
9 นาย วิทยา เสนานุช ก านัน ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
10 นาย สุเทพ แซ่สง ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
11 นาย สุรศักด์ิ ชาวบัวน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 11 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
12 นาย ปราโมทย์ ฤทธ์ิธ ารงกุล ผู้ใหญ่บ้าน 5 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
13 นาย บัณฑิต สมบูรณ์เพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
14 นาย โฮม สุขเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
15 นาย อนุรักษ์ ป่ินทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
16 นาง สุภาพ ม่ิงขวัญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
17 น.ส. เอมิกา ปัอมสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
18 น.ส. สุนิสา พาลี ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
19 นาย ถนอม เขียวหลง ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
20 นาง นภัสนันท์ ผ่องอ าพันธ์ ก านัน วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
21 นาง มาลัย เอ่ียมส าอางค์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
22 นาง สมจิตร มายก ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
23 นาง โชติรส จิตต์ิบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านถ่ิน เมืองแพร่ แพร่
24 นาย สมศักด์ิ ขัดแสนจักร ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
25 นาง กุลรัศม์ิ อินทรภู่ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
26 นาย นิกร ฝักฝ่าย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนมูล สูงเม่น แพร่
27 นาย ประสิทธ์ิ สิงห์สถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่
28 นาง อ าพร โปร่งใจ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
29 นาย สุวิทย์ อุตเสน ผู้ใหญ่บ้าน 9 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
30 น.ส. ศิริลักษณ์ ไชยยงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านกลาง สอง แพร่
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31 นาย ฉลอง เช้ือโฮม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
32 นาย จาตุรงค์ วงค์กา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าสัก วังช้ิน แพร่
33 นาย เสน่ห์ เงินมูล ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาพูน วังช้ิน แพร่
34 นาย จันทร์สม ทรัพย์กาญจน ก านัน แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
35 นาย ทวีชัย ธัญศุภกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
36 นาย นะ วงษาประดับ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
37 นาย จ านง สาทะเขีอว ผู้ใหญ่บ้าน 2 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
38 นาย พะเชเอ มงคลเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
39 นาง แรมจันทร์ ไชยสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
40 น.ส. ปิยะดา ฤทธ์ิพนา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
41 นาย ประวิทย์ วังสะปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านค่า เมืองล าปาง ล าปาง
42 นาย สัญญา วงค์ขัดนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านค่า เมืองล าปาง ล าปาง
43 นาย วิเชียร ยะชะระ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่กัวะ สบปราบ ล าปาง
44 นาย สมพงษ์ เต็มเปียง ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่กัวะ สบปราบ ล าปาง
45 นาย เด่นชัย สายค าแปง ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่กัวะ สบปราบ ล าปาง
46 นาย ทอน มาใจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สบปราบ สบปราบ ล าปาง
47 นาย ยศพล สุกันหา ผู้ใหญ่บ้าน 3 สบปราบ สบปราบ ล าปาง
48 นาย ณัฐวุฒิ ป้องแก้วน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 4 สบปราบ สบปราบ ล าปาง
49 นาย เฉลิมชัย ยะชะระ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สบปราบ สบปราบ ล าปาง
50 นาย สรนันท์ ด่านอินถา ผู้ใหญ่บ้าน 11 สบปราบ สบปราบ ล าปาง
51 นาย คมสันต์ ชะระ ผู้ใหญ่บ้าน 13 สบปราบ สบปราบ ล าปาง
52 นาย โกศล สักเส็ด ผู้ใหญ่บ้าน 15 น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน
53 นาย วิเชียร ทะทอง ผู้ใหญ่บ้าน 16 น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน
54 นาย สุทัศน์ สารกาศ ก านัน ทากาศ แม่ทา ล าพูน
55 นาย กมล ป๋ันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน
56 นาย สมพร พ้ืนอินต๊ะศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ตืน ล้ี ล าพูน
57 นาย พิศิษฐ์ รัตนพรหม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน
58 นาย สมาน สมทราย ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน
59 นาย พิสัน จันตาธิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
60 นาย บุญเย็น สายก้อน ก านัน บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน
61 นาย ภาคิน สุภาษี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน
62 นาย ประทีป โปธิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองยวง เวียงหนองล่อง ล าพูน
63 นาย เกรียงไกร น่ิมแสง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64 นาย อ าไพ พุ่มม่วง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
65 นาย เติม ศรีชู ผู้ใหญ่บ้าน 11 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
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66 นาย สุพจน์  โสภา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
67 นาย สุรศักด์ิ หาญอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
68 นาย อนุรักษ์ ชุ่มเช้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านน้ าพุ คีรีมาศ สุโขทัย
69 นาย ชาญชย ลาวจันทร์ ก านัน ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
70 นาย วิชัย สีปุ๊ด ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
71 นาย วีระพล  ย่ิงสุข ผู้ใหญ่บ้าน 10 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
72 นาย สุเนตร ไชยเวียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
73 นาง ดาวัลย์ สิงห์ชัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย
74 นาง วิไลพร ม่วงโมด ผู้ใหญ่บ้าน 4 แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
75 นาง น้ าทิพย์ บุญสมัคร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
76 นาย นิวัฒน์ ท้วมดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
77 นาย จ ารัส เอ่ียมต้นเค้า ผู้ใหญ่บ้าน 11 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
78 นาย สน ใจศรี ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์
79 นาย จรูญ บัวกลม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
80 นาย มณี พิมพ์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์
81 นาย พันธ์ เรียนรังษี ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าแฝก น้ าปาด อุตรดิตถ์
82 นาย ทรัพย์อนันต์ มาง้าว ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านเส้ียว ฟากท่า อุตรดิตถ์
83 นาง สุบิน ดวงสุภา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
84 นาย เทียน เขียวแสน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ่อทอง ทองแสนชัย อุตรดิตถ์
85 นาง ยุพารัตน์ พ่ึงเดช ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
86 นาย เจียน จัดสาริกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี
87 นาย ดาวน้อย จ าปาเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี
88 นาย ด าเนิน ใจนรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี
89 นาย วัลลภ จาระ ผู้ใหญ่บ้าน 10 น้ ารอบ ลานสัก อุทัยธานี
90 นาย รุ่งศักด์ิ วิชาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ระบ า ลานสัก อุทัยธานี
91 นาย สมนึก เรืองพูล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
92 น.ส. เกสร อวบอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนกลอย หนองขาหย่าง อุทัยธานี
93 นาง ฐานิตย์ สามัญเขตกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี
94 นาง สมหมาย สุวาท ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี
95 นาย สมพงษ์ ปัญโญ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี


