
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด โทรศัพท์มือถือ
1 นาย คณิศร สีบุตรา ผู้ใหญ่บ้าน 14 ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก 0817409840
2 นาย คมสัน ล าทา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก 0947477570
3 นาย นิคม จอยพุก ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก 0896434423
4 นาย วิชาญ สัมมะโน ผู้ใหญ่บ้าน 13 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0967700057
5 นาง วีณา บุญเทียน ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0862009651
6 นาย ส าเริง สุขสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 14 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0872001592
7 นาย ส าลิต ชาวด่านซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 11 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 0826129868
8 น.ส. หทัยรัตน์ กุลคง ผู้ใหญ่บ้าน 13 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0993294601
9 นาง อรอุมา ทองเน้ือดี ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก 0897569135
10 นาย อัศวิน เครือมี ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 0807362184
11 นาย อ านาจ ดวงจง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก 0890228309
12 นาง เกษร มีทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0620053269
13 น.ส. ไกรวิณี ดินขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 7 กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0870458257
14 นาย น้อย เถ่ือนไพรวัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 0958926124
15 นาย ประชิน ชุ่มงาม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0826305393
16 นาง พรประภา คุณแก้วอ้อม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0931682084
17 นาย วิชัย อินบุญเชิด ผู้ใหญ่บ้าน 13 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 0947289030
18 นาย วิโรจน์ สุขแจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0932507885
19 นาย ศรศักด์ิ แป้นตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0845944369
20 นาย สมหมาย ชาญเดช ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0856031588
21 ส.ต. สุพิน สหรัฐ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0971621352
22 นาย โสวิท แผลงศาสตรา ผู้ใหญ่บ้าน 19 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 0808518733
23 นาย คะนอง ประสารยา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0892638416
24 นาย เดช ย่ีดวง ผู้ใหญ่บ้าน 12 หัวเมือง สอง แพร่ 0807901472
25 นาย ทศพล รัตรบุปผา ผู้ใหญ่บ้าน 10 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 0864020929
26 นาย ธวัช อมรรัตนปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 6 สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 0931310067
27 นาย บุญชู แก้วสิมมา ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0830039570
28 นาย ประยุทธ์ กรุงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ 0848100778
29 นาย พยุง จักรดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 แม่ป้าก วังช้ิน แพร่ 0582701349
30 นาย มานพ วังสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 หัวเมือง สอง แพร่ 0899535658
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31 นาย สมปรารถ ค ายวง ผู้ใหญ่บ้าน 3 น้ าช า เมืองแพร่ แพร่ 0857076507
32 นาย ส าราญ เป็นดิบ ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาพูน วังช้ิน แพร่ 0871920500
33 นาย เสนาะ กระสาย ผู้ใหญ่บ้าน 10 สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 0898532115
34 นาย ดวง ดวงดีกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0884333489
35 นาย บุญรัตน์ จันทรณบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ผาบ่อง เมืองฯ แม่ฮ่องสอน 0848047874
36 นาย ประพันธ์ ธนพงษ์โชติ ผู้ใหญ่บ้าน 8 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0954972029
37 นาย ประสิทธ์ิ เต็มเม็ด ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0826283077
38 นาย วัน ธาราทิพย์นรา ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0961746212
39 นาย วินัย โกพอ ก านัน สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0643074342
40 นาย สกุล กรรณิกา ผู้ใหญ่บ้าน 9 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0830625094
41 นาย การุญ ปัญญาเสน ผู้ใหญ่บ้าน 7 แม่วะ เถิน ล าปาง 0927207298
42 นาย เกษม สิบต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 สมัย สบปราบ ล าปาง 0901502401
43 นาย ธนกร ฟองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 สมัย สบปราบ ล าปาง 0890983195
44 นาย นิวัฒน์ ตันเตจ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่กัวะ สบปราบ ล าปาง 0933031308
45 นาย ปันทอง สุรินทะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่วะ เถิน ล าปาง 0892369976
46 นาง พนิดา มีเดช ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่วะ เถิน ล าปาง 0861818123
47 นาง มาลี การเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 15 ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง 0909816466
48 นาย ราชรมย์ โดมไพรวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง 0877885363
49 นาย สมควร จานเก่า ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังทอง วังเหนือ ล าปาง 0808572083
50 นาย สมบูรณ์ ช่ืนใจ ผู้ใหญ่บ้าน 12 สมัย สบปราบ ล าปาง 0861939633
51 นาย สุบิน ก่าเร็ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังทอง วังเหนือ ล าปาง 0808476312
52 นาย สุบิน ก่าเร็ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังทอง วังเหนือ ล าปาง 0808476312
53 นาย เข็มชัย จุ๋มพระสิงห์ ก านัน ล้ี ล้ี ล าพูน 0629302446
54 นาย เชาวลิต กาวิเนตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีเต้ีย บ้านโฮ่ง ล าพูน 0817242790
55 นาย ณรงค์ชัย วันลับแล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีเต้ีย บ้านโฮ่ง ล าพูน 0817242790
56 นาย ณัฐพล ไชยสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 20 มะเขือแจ้ เมืองฯ ล าพูน 0864186132
57 นาย ดิศพงค์ มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 มะกอก ป่าซาง ล าพูน 0850348889
58 นาย นิวัฒน์ พรมมาแบน ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านเรือน ป่าซาง ล าพูน 0895542508
59 นาย พงษ์ศักด์ิ ค ามี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ล้ี ล้ี ล าพูน 0651740558
60 นาย ศรีวรรณ แสงกาศ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทากาศ แม่ทา ล าพูน 0810248403
61 นาย สามารถ โปธิก๋า ผู้ใหญ่บ้าน 15 ล้ี ล้ี ล าพูน 0833222549
62 นาย สุนทร เสนางาม ผู้ใหญ่บ้าน 10 มะเขือแจ้ เมืองฯ ล าพูน 0864320344
63 นาย อรรณพ ดวงลัดดา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทากาศ แม่ทา ล าพูน 0856240809
64 นาย กิตติชัย ถ่ายถอน ผู้ใหญ่บ้าน 13 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0862174982



65 นาย เจน นิระชน ผู้ใหญ่บ้าน 2 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 0871969508
66 นาย เจน บุญรอด ผู้ใหญ่บ้าน 10 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 0825972247
67 นาย ชาญ สุขแคล้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0860587032
68 นาย เชาวรัตน์ พุ่มพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ปากแคว เมืองฯ สุโขทัย 0810444776
69 นาย บุญธรรม ช่ืนจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 0946011157
70 น.ส. บุญยวีร์ จงอยู่เย็น ผู้ใหญ่บ้าน 3 เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 0946296122
71 นาย ประกอบ สองแกะ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย 0818886809
72 นาย ประโลม ทับเม่ียง ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านกล้วย เมืองฯ สุโขทัย 0895664652
73 นาย ล าทาน อ่ิมผ้ึง ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านกล้วย เมืองฯ สุโขทัย 0815338028
74 นาย สุบิน กันทาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0872024481
75 นาย ก่ิงเพ็ชร โยธาสอน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0881649093
76 นาย เกษม มาท ามา ผู้ใหญ่บ้าน 4 น้ าไคร้ น้ าปาด อุตรดิตถ์ 0862130031
77 นาย เกียรติชัย จันโสดา ผู้ใหญ่บ้าน 3 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 0829219421
78 นาย ณภัทรพงษ์ พงษ์เอม ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 0966890367
79 นาย ด ารง ผู้บุญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ 0819723620
80 นาย ทวี ดานา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 0873080080
81 นาย ธนู แก้วผัด ผู้ใหญ่บ้าน 13 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0979202475
82 นาย นงค์ มะตัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านด่านนาขาม เมืองฯ อุตรดิตถ์ 0872005045
83 นาย บาน ดวงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านด่านนาขาม เมืองฯ อุตรดิตถ์ 0852700487
84 นาย พยัพ สุขสา ผู้ใหญ่บ้าน 3 แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 0878493423
85 น.ส. เพชรน้ าหน่ึง อินจ๋อย ผู้ใหญ่บ้าน 3 น้ าพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 0947505720
86 นาย การุณ น่ิมพระยา ผู้ใหญ่บ้าน 3 น้ าซึรม เมืองฯ อุทัยธานี 0897481565
87 น.ส. นนธิชา นนดี ผู้ใหญ่บ้าน 12 หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี 0982575696
88 นาง นิตยา สุราฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 0894396971
89 นาย ประกาสิทธ์ิ พนมเวช ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี 0622528393
90 นาย ประสาน อบเชย ก านัน ดอนกลอย หนองขาหย่าง อุทัยธานี 0622985050
91 นาย สมใจ ปรีชุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0987727195
92 นาย สมาน กาหลง ผู้ใหญ่บ้าน 13 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 0933094477
93 นาย สากล ป้อมค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 0884394322
94 นาย สาคร ปากเกล็ด ก านัน ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 0860782600
95 นาย อภิสิทธ์ิ เมืองฉาย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 0862158656


