
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง เข็มทอง ดาย่ี ผู้ใหญ่บ้าน 13 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
2 นาย คล้าว แซ่รอ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก
3 นาย บัญฑิต เองประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 10 โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก
4 นาย ไพโรจน์ ศรีพรม ผู้ใหญ่บ้าน 3 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
5 นาย ราวิณ ทับทิม ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
6 นาย วันชาติ รุ่งอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
7 นาย สนม สอนสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 8 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
8 นาง สุกัญญา ทับทิมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
9 น.ส. สุกัญญา มณีท่าโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
10 นาย หอม พินกุน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดงประค า พรหมพิราม พิษณุโลก
11 นาย อภิสิทธ์ิ ทองเครือ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก
12 นาง ก าไร นันทกูล ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
13 นาย ใจ แซ่เถา ผู้ใหญ่บ้าน 14 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
14 นาง นอง เสมาเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 12 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
15 นาย มานพ มีสนุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
16 นาย วันชัย ชยารมณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
17 นาย วันชา อินบุญเชิด ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
18 นาย สมภพ ทองเต็ม ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
19 นาง ส ารวย พานทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
20 นาย หนูกี ค าหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
21 นาย อนุชิต ศรีธรรม ก านัน วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
22 นาง อุไร วิทยา ผู้ใหญ่บ้าน 16 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
23 นาย คมกริช ไข่ทา ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่
24 นาย ประสิทธ์ิ ดอนดง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนมูล สูงเม่น แพร่
25 นาย ไพรวัน งาเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
26 นาย ภูมิทรัพย์ เลิศศิริกุลดิเรก ผู้ใหญ่บ้าน 2 ต าหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่
27 นาง ล าดวน ขอนขะแจะ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ห้วยหม้าย สอง แพร่
28 นาย วิทยา ฉลอม ผู้ใหญ่บ้าน 7 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
29 นาย วิทูล ชมภูม่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 6 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
30 นาง สมทรง อะจิมา ผู้ใหญ่บ้าน 10 หัวเมือง สอง แพร่
31 นาย สมศักด์ิ ปราบปราม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่
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32 น.ส. หน่ึงฤทัย บุญวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
33 นาย อินทรีย์ กันตะนา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านถ่ิน เมืองแพร่ แพร่
34 นาย กุศล สุปันโย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ผาบ่อง เมืองฯ แม่ฮ่องสอน
35 นาย จะแส กองแก้วสิริกุล ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
36 นาย เจรียน กาวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
37 นาย ผดุง ช่ืนยุทธนา ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
38 นาย ภาษีเจริญ พิสสมัย ผู้ใหญ่บ้าน 5 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
39 นาย ภูสิทธิ ธ ารงศักด์ิเสถียร ผู้ใหญ่บ้าน 5 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
40 นาย สุธรรม เสรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
41 นาย ก่อเกียรติ ลีลาศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่ปุ แม่พริก ล าปาง
42 นาง ค ามูล กันทะเป็ง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านแลง เมืองฯ ล าปาง
43 นาย เจริญศักด์ิ เกษรพรม ผู้ใหญ่บ้าน 11 แม่พริก แม่พริก ล าปาง
44 นาง ทองเงิน มีซ่ือ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นิคมพัฒนา เมืองฯ ล าปาง
45 นาย ประนอม เสียงใส ผู้ใหญ่บ้าน 7 พระบาทวังตวง แม่พริก ล าปาง
46 นาย เมธี มะโนปิน ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาสัก แม่เมาะ ล าปาง
47 นาง ลัดดาวัลย์ จันทร์ฟอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อแฮ้ว เมืองฯ ล าปาง
48 นาย สมทัต อินทรา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ผาปัง แม่พริก ล าปาง
49 นาย สุคนธ์ สุรินทร์บาง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ผาปัง แม่พริก ล าปาง
50 นาย อนันต์ สว่างหย่อม ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่ปุ แม่พริก ล าปาง
51 นาง อ าพัน ฤทธ์ิแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 นิคมพัฒนา เมืองฯ ล าปาง
52 นาย ชัยวัฒน์ คงสถาน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทาแม่ลอบ แม่ทา ล าพูน
53 นาย เดชณรงค์ วงศย๋า ผู้ใหญ่บ้าน 7 นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน
54 นาย บ ารุง แสนวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ล าพูน
55 นาย ปณชัย ยามะสัก ผู้ใหญ่บ้าน 10 ป่าสัก เมืองฯ ล าพูน
56 นาย ประสงค์ จิโนเป็ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน
57 นาย วิวัฒน์วงค์ จ้ีระกันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 มะกอก ป่าซาง ล าพูน
58 นาย สงัด วัฒนกุลสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 14 แม่ตืน ล้ี ล าพูน
59 นาย สมชาย สัมณีย์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 แม่ตืน ล้ี ล าพูน
60 นาย สิงห์คาร พงสปิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน
61 นาย สุเทพ นันละ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองหนาม เมืองฯ ล าพูน
62 นาย เอกชัย ทันวัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ล าพูน
63 นาย เจริญ พรมยวง ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
64 นาย ณัฐพงศ์ ใจกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
65 นาย ด ารงค์ พรมมี ผู้ใหญ่บ้าน 7 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย



66 นาง ธันย์ชนก ครุฑบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
67 นาย ประเสริฐ สว่างใจ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
68 น.ส. รัชนี กะล้อม ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
69 นาย ราม บัวหลวง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
70 นาย สมภพ พรมค า ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
71 นาง สายป่ิน แก้วเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
72 นาย อินต๊ะ จันทัส ผู้ใหญ่บ้าน 13 กลางดง ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
73 นาย อุดม เลิศประพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
74 นาย เกรียงไกร ค าก้อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
75 นาย เกียรติชัย ศรีสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ง้ิวงาม เมืองฯ อุตรดิตถ์
76 น.ส. จินตนา ศรีสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
77 นาย เจริญ ขันล้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านฝาย น้ าปาด อุตรดิตถ์
78 นาย ธนวัฒน์ กล้าจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 น้ าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
79 นาย ปัญญา ยาตรา ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
80 นาย พิชิต โพทัพ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์
81 นาย ภูมิ พาทีชอบ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
82 นาย วันชัย มีหอม ผู้ใหญ่บ้าน 1 สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์
83 นาย วิรัช จันทร์นาค ผู้ใหญ่บ้าน 2 หาดง้ิว เมืองฯ อุตรดิตถ์
84 นาย เสนอ สนิทมูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
85 นาย กิตติบดี แสงอุทสัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 เนินแจง เมืองฯ อุทัยธานี
86 นาย ณัฐวุฒิ ด ารงพงศ์พันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี
87 นาย แดง มดแดง ผู้ใหญ่บ้าน 3 แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี
88 นาย นิคม เหล่าเขตรกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี
89 นาย พิเชษฐ เชียวเกตวิทย์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
90 นาย วรชาติ นาคน่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 3 น้ ารอบ ลานสัก อุทัยธานี
91 นาย วล มณีฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองเต่า เมืองฯ อุทัยธานี
92 นาย สมนึก แกว่นธัญกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 น้ ารอบ ลานสัก อุทัยธานี
93 น.ส. สาคร เหล่าเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองพังค่า เมืองฯ อุทัยธานี
94 นาย สานนท์ ผ่องแผ้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี
95 นาง สุณีพร ครุธพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี


