
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สุเทพ ทองแบบ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
2 นาย สายันต์ แจ่มดี ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
3 นาย สถิต โป้ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาป่า เมืองฯ เพชรบูรณ์
4 น.ส. กนกพร อินทร์ผล ผู้ใหญ่บ้าน 16 บ้านโคก เมืองฯ เพชรบูรณ์
5 นาย ทิระพงษ์ โสภา ผู้ใหญ่บ้าน 15 บ้านโคก เมืองฯ เพชรบูรณ์
6 นาย สาคร บุ้งจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านโคก เมืองฯ เพชรบูรณ์
7 น.ส. สุวภา วงษ์ช้าง ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านโคก เมืองฯ เพชรบูรณ์
8 นาย ครรชิต อุ่นหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ท่าพล เมืองฯ เพชรบูรณ์
9 นาย เสถียร ก่ิงบุบผา ผู้ใหญ่บ้าน 19 ท่าพล เมืองฯ เพชรบูรณ์
10 นาย ภาณุวัฒน์ บุญทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าพล เมืองฯ เพชรบูรณ์
11 นาง ศิริพร พางแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์
12 นาย นิพนธ์ มะลิวัน ก านัน ล าปางหลวง เกาะคา ล าปาง
13 นาย เบ็นซิน ขัตินนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ล าปางหลวง เกาะคา ล าปาง
14 นาย พสิษฐ์ มูลศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ล าปางหลวง เกาะคา ล าปาง
15 นาย สมยศ ขนานใต้ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ล าปางหลวง เกาะคา ล าปาง
16 นาย บุญสม ธรรมจักร ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาแส่ง เกาะคา ล าปาง
17 นาย นรินทร์ กรีอินทอง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าผา เกาะคา ล าปาง
18 นาย วรวุฒิ ชัยสุขศรีส่องฟ้า ผู้ใหญ่บ้าน 6 ปงเตา งาว ล าปาง
19 นาย ชัชวาลย์ อามอ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ปงเตา งาว ล าปาง
20 นาย บวร บุญทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ตีบ งาว ล าปาง
21 นาย สมศักด์ิ ต้ือยศ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปงยางคก ห้างฉัตร ล าปาง
22 นาง ล าดวน ผาต๊ิบ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองหล่ม ห้างฉัตร ล าปาง
23 นาย ครรชิต พยาเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 15 มะเขือแจ้ เมืองฯ ล าพูน
24 นาย พรมมิน บัวศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 มะเขือแจ้ เมืองฯ ล าพูน
25 นาย ชฎาธาร ดวงวะนา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ป่าสัก เมืองฯ ล าพูน
26 นาย ภูมิพัฒน์ ต๊ะกัน ผู้ใหญ่บ้าน 14 น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน
27 นาย จันทร์ต๊ิบ ปันโญกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน
28 นาย เดช แก้วอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน
29 นาย นิพล เจอกาศ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทาทุ่งหลวง แม่ทา ล าพูน
30 นาย จีระพันธ์ ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ตืน ล้ี ล าพูน
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31 นาย สุบิน พ้ืนอินต๊ะสี ผู้ใหญ่บ้าน 17 แม่ตืน ล้ี ล าพูน
32 นาย นพพล สิทธิกัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ล าพูน
33 นาง นงลัษณ์ มณีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน
34 นาย สมชาย พงษ์พิษณุ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
35 นาย โภควินท์ เท่ียงตรง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
36 นาย ไพรัตน์ จ้ีเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 12 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
37 นาย รุ่งโรจน์ หนุนนาค ก านัน ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย
38 นาย คมสัน พร้อมสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 4 เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย
39 น.ส. ชลดา คัมภีร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ปากน้ า สวรรคโลก สุโขทัย
40 นาง นงนุช จันทร์ค า ผู้ใหญ่บ้าน 11 สามเรือน ศรีส าโรง สุโขทัย
41 น.ส. ธัญญ์นลิน ก าพล ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านนา ศรีส าโรง สุโขทัย
42 น.ส. อนงค์วดี โพธิสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย
43 นาย บุญเล้ียง ทักท้วง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
44 นาย กานตพงศ์ ทองช่ืนตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
45 น.ส. โสภิตา วงษ์รีย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ง้ิวงาม เมืองฯ อุตรดิตถ์
46 น.ส. วรัญชลี อินทร์เพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หาดง้ิว เมืองฯ อุตรดิตถ์
47 นาย สังวาล แสนทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
48 น.ส. สาวิตรี ช้างต่อ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
49 นาย บุญเลิศ ขวัญมุข ผู้ใหญ่บ้าน 10 ทุ่งย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์
50 นาย ไพทูล ศรีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
51 นาง ละวิง ศรีฟ้า ผู้ใหญ่บ้าน 9 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์
52 นาย ลวน อิสสระ ก านัน ท่าแฝก น้ าปาด อุตรดิตถ์
53 นาย สุภชีพ พิมทุม ผู้ใหญ่บ้าน 9 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
54 นาย จักรพันธ์ จันทร์ค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
55 นาย ฟิต ค าม่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
56 นาย สรวิชญ์ เสมสุข ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองไผ่แบน เมืองฯ อุทัยธานี
57 นาย บุญมี ทิพรส ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
58 นาย คันชิต กสิกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
59 นาย ชัยรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
60 นาย ไพโรจน์ ศรีมงคล ผู้ใหญ่บ้าน 3 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี
61 นาย ประโยชน์ ทุ่งแฝก ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ่อย่าง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
62 นาย พิเชษ ไตรยงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
63 นาย ดร แก้วกันหา ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
64 นาย วิชิต แก้วเกษ ผู้ใหญ่บ้าน 3 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
65 นาย พีรพล เหลืองชมพู ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
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66 นาย สุระกิจ เจตน์กสิกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี


