
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง จ าเนียร ใจสมัคร ผู้ใหญ่บ้าน 13 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2 นาย ภานุพันธ์ พุ่มประดับ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3 น.ส. อุษณีกรณ์ จันบ่อโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
4 นาย มณี รอสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก
5 นาง นงลักษณ์ จันทร์แจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
6 นาย วีระพงษ์ ดีมิต ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
7 นาย ธีรวัฒน์ ถ่ินทับ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
8 น.ส. อัจฉราภรณ์ โหนนา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก
9 นาย วัลลภ มงคลทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
10 นาย ประจวบ วรรณชัย ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
11 นาย สมพงษ์ เครือหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 17 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
12 นาง ปราณี มุ่งลือ ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
13 นาง ปราณี ศรีเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 12 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
14 นาง สายลม อุดทังไข ผู้ใหญ่บ้าน 11 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
15 นาย วัฒนชัย ทองก า ผู้ใหญ่บ้าน 6 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
16 นาย ประพันธ์ รัตน์โพธ์ิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 10 บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
17 นาย สมศักด์ิ ภู่บุญ ผู้ใหญ่บ้าน 16 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
18 นาย สุนทร พิมใจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
19 น.ส. สงกรานต์ สุขวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 13 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
20 นาง ไพรัตน์ ตรีถัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
21 น.ส. บุญญาดา มูลตรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
22 นาย ณัสส์ชนนท์ ทัพพ์วาที ผู้ใหญ่บ้าน 13 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
23 น.ส. นิตยา ต้ือยศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่
24 นาย วิชิต ทะฤาษี ผู้ใหญ่บ้าน 10 สวนเข่ือน เมืองแพร่ แพร่
25 นาย ประเสริฐ อินประถม ก านัน 0 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
26 นาย พิชัยภัทร ผูกจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านปง สูงเม่น แพร่
27 นาย จรูญ จับจ่าย ผู้ใหญ่บ้าน 1 หัวฝาย สูงเม่น แพร่
28 นาย ประหยัด สันป่าแก้ว ก านัน 0 แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่
29 นาย ทนงคาร อินต๊ะวัง ผู้ใหญ่บ้าน 10 น้ าเลา ร้องกวาง แพร่
30 นาย สมจิตร กาวี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ต้าผามอก ลอง แพร่
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาย สุขสันต์ อินต๊ะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าสัก วังช้ิน แพร่
32 นาย สุภาพ แพะค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่จ๊ัวะ เด่นชัย แพร่
33 นาย นงศักด์ิ เวียงค า ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านกลาง สอง แพร่
34 นาย อ าพล อนันท์กูล ผู้ใหญ่บ้าน 6 สบป่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
35 นาง จุไรรัตน์ จันทร์พรหมมินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ฮ้ี ปาย แม่ฮ่องสอน
36 นาย ราศี วัดสุข ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
37 นาย มูลเกีย ลาภสุรพรชัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
38 นาย อุดม สุจา ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
39 นาย อภิรักษ์ สิริย่ิงยงชัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
40 นาง สุพัตรา ประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
41 นาย ปิยบุตร สุยะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สมัย สบปราบ ล าปาง
42 นาย นิรันดร์ พรมวัง ผู้ใหญ่บ้าน 5 สมัย สบปราบ ล าปาง
43 นาย มีชัย ใจนันต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 สมัย สบปราบ ล าปาง
44 นาย คัมภีร์ ค าภิโล ผู้ใหญ่บ้าน 8 สมัย สบปราบ ล าปาง
45 นาย วีระพงษ์ ค าปวง ผู้ใหญ่บ้าน 10 สมัย สบปราบ ล าปาง
46 นาย สมศักด์ิ หล้าปวงค า ผู้ใหญ่บ้าน 12 สมัย สบปราบ ล าปาง
47 น.ส. เสาวลักษณ์ รายขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 10 นายาง สบปราบ ล าปาง
48 นาย เดชฤทธ์ิ ปันถี ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังพร้าว เกาะคา ล าปาง
49 น.ส. ทิพสินี พนะการ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เกาะคา เกาะคา ล าปาง
50 นาย บุญธรรม หลวงไชย ผู้ใหญ่บ้าน 4 นาแส่ง เกาะคา ล าปาง
51 นาย อนุชา แปงนุจา ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาแก้ว เกาะคา ล าปาง
52 นาย สมเกียรติ ฉันทจิตปรีชา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านแป้น เมืองล าพูน ล าพูน
53 นาย อร่าม จิตอารี ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองหนาม เมืองล าพูน ล าพูน
54 นาย เดชณรงค์ วงศย๋า ผู้ใหญ่บ้าน 7 นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน
55 นาย ศรายุทธ ใจจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 มะกอก ป่าซาง ล าพูน
56 นาย สมบัติ ใหม่หลวงกาศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทาทุ่งหลวง แม่ทา ล าพูน
57 นาย ปรีชา แจ้งไชย ผู้ใหญ่บ้าน 5 ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน
58 น.ส. มยุรี แก้วขัดสน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดงด า ล้ี ล าพูน
59 นาย วิชาญ วงค์วิริยะ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน
60 นาย วิเชียร เชียงค า ผู้ใหญ่บ้าน 11 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
61 นาง อรุณี สมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน
62 นาย ณรงค์ชัย พรมจาริต ก านัน 0 ป่าซาง หนองยวง ล าพูน
63 นาย สังวร ลอยมณี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64 นาย พิทักษ์ อยู่เย็นดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปากน้ า สรรค์โลก สุโขทัย
65 นาย ซาเล็บ บุญเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
66 นาง สุภาภรณ์ ข าคง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
67 นาย เขตต์ชัย ส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย
68 นาย รุ่ง จันทร์เจาะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ราวต้นจันทร์ ศรีส าโรง สุโขทัย
69 นาย ปรีชา ย้ิมยวน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
70 นาย สุภาวุฒิ อ่ิมบู่ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
71 นาย ปุ้ย สินยอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
72 นาย พา ป่าสลุง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
73 นาย รังสรรค์ สุกร ผู้ใหญ่บ้าน 10 น้ าขุม ศรีนคร สุโขทัย
74 นาย วีระ ย้ิมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
75 นาย สมศักด์ิ แสนม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
76 นาย กมล ทองแบ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
77 นาย ณัฐพงศ์ รัตนเสถียร ผู้ใหญ่บ้าน 10 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
78 นาง รุ่งฟ้า จันบุตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทุ่งย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์
79 นาง มธุรส กล่ินซ้อน ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
80 นาย สมบัติ ป่ีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 11 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์
81 นาย เมฆา เสาวภา ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านฝาย น้ าปาด อุตรดิตถ์
82 นาย ณัฐพล ทาพา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเส้ียว ฟากท่า อุตรดิตถ์
83 นาย ศุภพล ทองสี ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ่อเบ้ีย บ้านโคก อุตรดิตถ์
84 นาย ภูมิ พาทีชอบ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ผักขวง ทองแสนชัย อุตรดิตถ์
85 นาง พัทธนันท์ พงษ์จิรธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
86 น.ส. จารุวรรณ โต๋วสัจจา ผู้ใหญ่บ้าน 3 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
87 นาย พีรพงษ์ สมัครเขตรการณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาข้ีฝอย ทัพทัน อุทัยธานี
88 นาย สง่า รจนากิจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
89 นาง วิไลลักษณ์ อินสละ ผู้ใหญ่บ้าน 9 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
90 น.ส. อรพินท์ สีดา ผู้ใหญ่บ้าน 4  ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
91 นาง อรทัย จันทร์กล่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี
92 นาย ประทวน เพชรพยุง ผู้ใหญ่บ้าน 7 น้ ารอบ ลานสัก อุทัยธานี
93 นาย สุวัฒน์ เขมันเขตการ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
94 นาย ประสูติ ระบอบ ก านัน 0 ทุ่งพ่ึง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
95 นาย จ าเริญ ศุภวาร ผู้ใหญ่บ้าน 10 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี
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โทรศัพท์มือถือ
0844956363
0834106633
0878454256
0987988477
0855406752
0800981784
0953072529
0992010412
0654285200
0869296025
0856064806
0825164999
0881578199
0843854082
0980599076
0806349202
0622596876
0846195706
0897083563
0931304779
0918391261
0956935446
0973588921
0969819931
0953172984
0816854600
0861145298
0895605521
0892638308
0895012773
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โทรศัพท์มือถือ
0870755487
0846129670
0828932494
0819065395
0895552250
0848067938
0849508943
0892632810
0618037691
0884121917
0873588489
0857192119
0801291758
0871784742
0987670185
0828963353
0914826493
0895606103
0861801115
0896334144
0811632490
0867287807
0817467746
0840453058
0910679642
0857056961
0910066484
0619026249
0613822467
0857051614
0627162856
0871905793
0862038634
0641243961
0879437408
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โทรศัพท์มือถือ
0879437408
0862037260
0801206268
0906841072
0899580559
0650066795
0622791914
0619469526
0810371436
0862029978
0862130754
0873115410
0821601646
0892725057
0872027800
0884283588
0821679688
0818909467
0802672389
0898593069
0818879981
0979858949
0817859025
0845772604
0878427959
0838727020
0933077098
0910053614
0937515090
0931739714


