
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ชูโรจน์ ขวัญแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2 นาง รัตนวรรณ อยู่ดี ผู้ใหญ่บ้าน 12 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3 นาง ปรารถนา วังคีรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
4 นาง อิเหนา อยู่โต ผู้ใหญ่บ้าน 8 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก
5 นาย พิตตินันท์ ออมสิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก
6 นาง เข็มทอง พรมสี ผู้ใหญ่บ้าน 8 วัดนายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
7 นาย จรัญ ป่ันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
8 นาย ทวี ค ามีมา ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
9 นาย เอกชัย น  าจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
10 นาง ณัฐนันท์ คงมา ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
11 นาง สีวา มีเทียม ผู้ใหญ่บ้าน 8 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
12 นาย อนุรักษ์ พูลสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
13 นาย สุรพันธ์ อันสน่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
14 นาย กฤษบดินทร์ ปัจยะโคทา ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
15 นาย สมชาย แหลมนาค ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
16 นาย ถนอม บุญยัง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
17 นาย ปรีชา แพรเปีย ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
18 นาย ประทีป ม่ันศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
19 นาง ค าตัน ศรีลา ผู้ใหญ่บ้าน 1 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
20 นาย สมาน เพชรดี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
21 นาย คนึง กองศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์
22 นาง พิมนตรา น่วมพรม ผู้ใหญ่บ้าน 1 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
23 นาย ประเสริฐ อุดธรรมใจ ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่ค ามี เมืองแพร่ แพร่
24 นาย ชนินทร์ ชุ่มใจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สวนเข่ือน เมืองแพร่ แพร่
25 นาย สถานิตย์ จันใจวงศ์ ก านัน เวียงทอง สูงเม่น แพร่
26 นาย ฐิติวัฒน์ จินดาเสน ผู้ใหญ่บ้าน 12 เวียงทอง สูงเม่น แพร่
27 นาง ประทิน พรมรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่
28 นาง พรทิพ บรรจุ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
29 นาย สุพจน์ จิตพยัค ผู้ใหญ่บ้าน 1 แดนชุมพบ สอง แพร่
30 นาย ประเสริฐ ค าเมืองมูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 หัวทุ่ง ลอง แพร่
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31 นาย ธนพล เสรีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สรอย วังชิ น แพร่
32 นาง ลัดดาวัลย์ พริบไหว ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
33 น.ส. พัชรินทร์ กิติสาร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่
34 นาย อภิชาต ประลองผล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
35 นาย นิกร ทวีชัยรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
36 นาย อุดม หม่ันศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
37 นาย นราธิป นันทมหาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
38 นาย สมบัติ เพ็ญพิไลเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
39 นาย จรัส จองค าอาง ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
40 นาย วีระ ศรีบุญมา ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
41 นาย มงคล สุตันค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านแลง เมืองล าปาง ล าปาง
42 นาง เพ็ญนภา ตันชุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 13 พิชัย เมืองล าปาง ล าปาง
43 นาย สายัณต์ วงค์ชมพู ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ่อแฮ้ว เมืองล าปาง ล าปาง
44 นาย บุญส่ง ค าปากูล ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ่อแฮ้ว เมืองล าปาง ล าปาง
45 น.ส. วรวรรณ ลูนศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บุญนาคพัฒนา เมืองล าปาง ล าปาง
46 นาย เรือน ใจหม่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 11 สมัย สบปราบ ล าปาง
47 นาย ชนะพล รังใจ ผู้ใหญ่บ้าน 12 สบปราบ สบปราบ ล าปาง
48 นาย ชาญชัย สายใจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 นายาง สบปราบ ล าปาง
49 นาย ประดับ ใจนันต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สมัย สบปราบ ล าปาง
50 นาย มีชัย ไวคม ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังทอง วังเหนือ ล าปาง
51 นาย นรินทร์ มีใจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังใต้ วังเหนือ ล าปาง
52 นาย สาคร ศรีนวล ผู้ใหญ่บ้าน 9 มะเขือแจ้ เมืองล าพูน ล าพูน
53 นาย พรภิรมย์ ท าสุข ผู้ใหญ่บ้าน 11 มะเขือแจ้ เมืองล าพูน ล าพูน
54 นาย วิรัช ยาใส ผู้ใหญ่บ้าน 12 ป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน
55 นาย สมเกียรติพงค์ ปันสุภา ผู้ใหญ่บ้าน 9 ศรีบัวบาน เมืองล าพูน ล าพูน
56 นาย อภิชาต สารกาศ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ศรีบัวบาน เมืองล าพูน ล าพูน
57 นาย วีรกรณ์ ทองกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านกลาง เมืองล าพูน ล าพูน
58 นาย บังคม ทาส้าว ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านกลาง เมืองล าพูน ล าพูน
59 นาง พรรณิภา ยามะสัก ผู้ใหญ่บ้าน 8 ป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน
60 นาง ศศิรินทร์ สายสน่ัน ณ อยธยา ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านแป้น เมืองล าพูน ล าพูน
61 นาง สร้อย ไชยนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านแป้น เมืองล าพูน ล าพูน
62 นาย ประดิษฐ จันทร์ดวง ผู้ใหญ่บ้าน 10 เหมืองจี เมืองล าพูน ล าพูน
63 นาย ส าเนียง คล้ายแท้ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64 น.ส. เปมิกา แสงอรุณ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
65 นาย ระเด่น ทัดคุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย
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66 นาย ทศพร เปลาเล ผู้ใหญ่บ้าน 8 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
67 นาย สมเกียรติ คมข า ผู้ใหญ่บ้าน 8 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
68 นาย สมเกียรติ ผิวละออ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
69 นาย สมบูรณ์ แหลมหลัก ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
70 นาย สราวุธ สกุลงาม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ป่างิ ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
71 นาย อุทิตย์ อยู่เชื อ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย
72 นาง ช่ืนชม พรมชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ราวต้นจันทร์ ศรีส าโรง สุโขทัย
73 นาย มานะ  จ่านาค ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านไร่ ศรีส าโรง สุโขทัย
74 นาย สุพจน์ ทาสีเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 12 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
75 นาย สันติ สาหนู ผู้ใหญ่บ้าน 1 หาดงิ ว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
76 น.ส. พรจิรา แสงสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
77 นาย อนุสรณ์ แย้มสวน ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
78 นาย พิทักษ์ เครือค า ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งยั ง ลับแล อุตรดิตถ์
79 นาย ละออง เยบ้านไร่ ผู้ใหญ่บ้าน 5 น  าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
80 นาย สุทธนนท์ ค าพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 น  าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
81 นาง อ่ิน กันทะม่ัง ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านฝาย น  าปาด อุตรดิตถ์
82 นาง มุกดา โชติวานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
83 นาย ชัยณรงค์ นาสา ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
84 นาย ธนากร ใจเป็ง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ป่าคาย ทองแสนชัย อุตรดิตถ์
85 นาย สุชาติ อินทร์เอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 2 หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
86 นาย สามารถ มัณฑก ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
87 นาย พรดล เชื อเขตกรรม ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี
88 นาย สมชัย เหล่าแก้วก่อง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
89 นาย มนตรี พุทธโกสัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
90 นาย บุดดี เปล่ียนทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี
91 นาง บรรจง กัณหาชาลี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
92 นาง วัฒนา แก้วแถม ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
93 นาย ธีระพงษ์ สุดชีแสง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งพ่ึง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
94 นาง สมควร เคนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
95 นาย ชูชาติ จิอู๋ ก านัน ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี


