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ทำเนียบสื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลก    ประจำปี  2565 
ล ำดับ  หน่วยงำน  ภำพ   ช่ือ – นำมสกุล ท่ีอยู่/โทรศัพท์ 

หน่วยงานราชการ 

1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 

  

นางระพีพร   มีสอาด 
ผู้อำนวยการ 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4  
พิษณุโลก 

114 ถนนเอกาทศรฐ  อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 65000 
0-5532-2694 /092-246-8315  

2 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวดั
พิษณุโลก 

 

นางวชิราภรณ์    นอ้ยยม 
ประชาสัมพันธจ์ังหวัดพิษณุโลก 

ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 65000 โทรศัพท์ 0-5525-1394  
/ 0-5528-3283  /092-246-8354 

ชมรม-สมาคม 
1 ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก 

 

นายธเนส   อนุดษิฐ 
ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก 

333/46  ถนนสหีราชเดโชชัย    
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
โทรศัพท์  096-665-2236 

2 สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก 

 

  นายณรงค์  ภัยกำจัด 
นายกสมาคมสื่อสารมวลชน
พิษณุโลก 

 โทรศัพท์  

3 ชมรม 10 สถานีวิทยุ  12  ความถี ่
(หลัก) จ.พิษณุโลก 

 

นายมนต์รัตน์   ปาลวินิช (ดอกรัก  
เมืองสองแคว) 
ประธานชมรม 10 สถานวีิทย ุ 12  
ความถี่ (หลกั) จ.พิษณุโลก 

ทุ่งทะเลแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
089-9613134 
 

4 ชมรมนักขา่วจังหวดัพิษณุโลก 

 

นายสุวิทย์     ศรีสุข 
ประธานชมรมนักข่าวจังหวัด 
พิษณุโลก 

38 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000  055 - 
210483 

5 สมาคมสมาพันธ์สื่อสาร 
มวลชนจังหวดัพิษณุโลก 

 

 พันจ่าอากาศเอก นพดุล      
ใจอารีย์  นายกสมาคมสมาพันธ์
สื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก 

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสรีชนนิวส์ 
 

6 ประธานเครือข่ายบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวดั
และประธานชมรมสื่ออาสาป้องกันยา
เสพติดพิษณุโลก 

 

นายอาทิตย์   แสงสวา่ง 
ประธานเครือข่ายบรรณาธกิาร
หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด
และประธานชมรมส่ืออาสาป้องกัน
ยาเสพติดพิษณุโลก 

12/7 ถนนสุรสีห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  091-994-6539 

8 สมาคมสื่อสองแควพิษณุโลก   
 

 

นางชไมพร   อินทร์ด ี
นายกสมาคมสื่อสองแควพิษณุโลก 
/ บรรณาธิการสื่อพิษณุโลกธุรกิจ 

โทรศัพท์     081-4753030 
 

9 สมาคมสื่อท้องถิ่น 

 

ดร.นิศารัตน์  ธนัตถ์กุลนันทน ์
นายกสมาคมสื่อท้องถิ่น 

โทรศัพท์ 089-4615537 
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หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

1. หนังสือพิมพ์ตระกูลไทย 
 บรรณาธิการ นายศุภกุล   รัตนาคม 
 ที่อยู่    50/12-13 ถนนราเมศวร  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร  0-5521-1238 , 0-5521-1241 / 0-5530-1604 
2. หนังสือพิมพ์เผ่าไทย 
 บรรณาธิการ นายสมเกียรติ  ตรีสุวรรณ 
 ที่อยู่    30-31 ถนนพญาลิไท อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร  0-5525-8101  081-5341455 
3. หนังสือพิมพ์ประชามติ 
 บรรณาธิการ นายสุรินทร์  ชัยวีระไทย 
 ที่อยู่  834/75-76 ศูนย์ขนส่งผู้โดยสารรถยนต์พิษณุโลก ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.   
พิษณุโลก 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5524-4244 , 0-5524-6567 , 089-8588009 / 0-5524-6600 
4. หนังสือพิมพ์ประชากร 
 บรรณาธิการ นายวาสิต    กวะยะปาณิก 
 ที่อยู่    48/12 ถนนธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ตรงข้ามโรงเรียนผดุงราษฎร์) 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5525-3046 , 081-3941779 / 0-5525-3046 
5. หนังสือพิมพ์พิทักษ์ไทย 
 บรรณาธิการ นายอาทิตย์  แสงสว่าง 
 ที่อยู่  12/7 ถนนสุรสีห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5524-3337 , 081-5326002 / 0-5524-3337 
6. หนังสือพิมพ์ธรรมรัฐ 
 บรรณาธิการ นายวรเดช  สุวรรณกิจ 
 ที่อยู่  834/160 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5521-1829 , 085-3795264 / 0-5521-1829 
7. หนังสือพิมพ์สันติภาพ 
 บรรณาธิการ นายสำเริง  ภัยกำจัด 
 ที่อยู่  176/31-32 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตลาดโคกมะตูม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5530-2371 , 081-9715834 / 0-5521-2049 
8. หนังสือพิมพ์อิสรภาพ 
 บรรณาธิการ นายธีรคัตต์  ทองคำ 
 ที่อยู่  86/20 ถนนพระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5524-3850 / 0-5525-9013 
 
9. หนังสอืพิมพ์ที่นี่พิษณุโลก 
 บรรณาธิการ ส.ต.กริช  พลเดชวิสัย 
 ที่อยู่  9/50 หมู่ 4 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์  089-4615537  
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10. หนังสือพิมพ์เสรีชนนิวส์ 
 บรรณาธิการ พ.จ.อ.นพดุลย์  ใจอารีย์ 
 ที่อยู่  57/27 ถนนพระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5530-3816-17 , 081-0377897 / 0-5530-3815  
 
11. หนังสือพิมพ์พิษณุโลกธุรกิจ 
 บรรณาธิการ นางชไมพร  อินทร์ดี 
 ที่อยู่  80/314 ถนนพระร่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5524-8046 , 081-6046424 / 0-5524-8047 
 
12.  หนังสือพิมพ์ไทเพรส 
 บรรณาธิการ นางสุกัญญา    นาคแว่น 
 ที่อยู่  400/8 หมู่บ้านโสภณ  ซอย 1 ม.6 ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์ /โทรสาร 082-169-8138 , 055-341-802 
13.  หนังสือพิมพ์พิษณุโลกทูเดย์ 
 บรรณาธิการ นายยศไกร  เกล็ดจีน 
 ที่อยู่  861/1  ม.7  ต.วัดจันทร์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร  089-970624 
14. หนังสือพิมพ์โซนเหนือ 
 บรรณาธิการ นางสาวกนกอร  บุญเป็ง 
 ที่อยู่  969/15  หมู่บ้านปาล์มเพลส  ม.3  ต.อรัญญิก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 084-8199933 
 

นิตยสาร 
1.   นิตยสารโฟกัส พิษณุโลก 
       บรรณาธิการ นายอติโรจน์  ปิ่นมี 
       ที่อยู่   427 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
       โทรศัพท์    089-6385588 
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หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค 
1. หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
 หัวหน้าศูนย์ข่าว นายปรีชา    นุสจรัส 
 ที่อยู่  627/22 ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร    089-4376198 
 ผู้สื่อข่าวไทยนิวส์ นายปรีชา  นุตจรัส 
 ที่อยู่  79/1 หมู่ 10 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
 โทรศัพท์/โทรสาร  0-5526-8153 , 089-4376198 
2. หนังสือพิมพ์แม๊คทูเดย์ 
 หัวหน้าศูนย์ข่าว นายสะสม  ทองบำรุง 
 ที่อยู่  353 หมู่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
 โทรศัพท์/โทรสาร 081-4743737 , 0-5522-8422 / 0-5522-8422 
 
3. หนังสือพิมพ์เบื้องหลังข่าว 
 ผู้สื่อข่าว  นายวันชัย  เนตรนคร 
 ที่อยู่  385/5 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ซอย 1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5528-7447 , 081-0420323 
4. หนังสือพิมพ์พลังชน 
 ผู้สื่อข่าว  นายชาญณรงค์  เชี่ยวชาญ 
 ที่อยู่  418/14 ร้านอังเปา  ถนนบรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5522-5006 
 

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง 
1. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 ผู้สื่อข่าว    นายเดชา  พุฒิกานนท์     หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง   
 ที่อยู่  57/28 ถนนพระองค์ดำ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5530-1102  081-9728635 
 
2. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 ผู้สื่อข่าว       นายยุทธ์  ไกรโชค 
 ที่อยู่  101/2 หมู่ 8 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 โทรศัพท์/โทรสาร  0-5528-7251 , 089-9578890 
 
3. หนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 ผู้สื่อข่าว  นายโสภี  ทุมลา 
 ที่อยู่  1079/18 (ซอยโรงงานแหนมสุพัตรา หลังวัดพันปี) ถนนบรมไตรโลกนารถ  
                                         ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 081-5335738 , 087-8471794 
 ผู้สื่อข่าว  นายอนุชา  แก้วคำมา 
 ที่อยู่  524/22 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 086-9292537 
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4. หนังสือพิมพ์มติชน 
 ผู้สื่อข่าว  นางกรรณิการ์  แกล้วกสิกิจ 
 ที่อยู่  341/1 ถนนพิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5525-9644 , 0-5522-0145 , 087-2024502 / 0-5522-0145 
5. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ , หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 
 ผู้สื่อข่าว  นายสิทธิพงศ์  จำลองราษฎร์ 
 ที่อยู่  54/12 ถนนพิษณุโลก-วังทอง หมู่ 4 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5524-3108 , 086-2024193 
6. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  
 หัวหน้าศูนย์ข่าว นายสะสม  ทองบำรุง 
 ที่อยู่  905/4 ถนนบรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5521-7884 
7. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ , หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 
 ผู้สื่อข่าว  นางวรางคณา  อนันตะ 
 ที่อยู่  37/18 ถนนบรมไตรโลกนารถ (ตรงข้ามโรงแรมไพลิน) อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000    
โทรศัพท์/โทรสาร 081-9717795 
8. หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
 ผู้สื่อข่าว  นายมงคลเชาวราช  ทั่งม่ังมี 
 ที่อยู่  422-19 หมู่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5530-2002  / 0-5530-2002 
 ผู้สื่อข่าว  นายมนัสชัย   อนันตะ 
 ที่อยู่  37/18 ถนนบรมไตรโลกนารถ (ตรงข้ามโรงแรมไพลิน) อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 089-1930007 
 
9. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
 ผู้สื่อข่าว  นายโสภี  ทุมลา 
 ที่อยู่  1079/18 (ซอยโรงงานแหนมสุพัตรา หลังวัดพันปี) ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 โทรศัพท์/โทรสาร 081-5335738 , 087-8471794 
10. หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
 ผู้สื่อข่าว  นายชินวัฒน์  สิงหะ 
 ที่อยู่  341/1 ถนนพิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5525-9644 , 0-5522-0145 , 081-3792038 / 0-5522-0145 
11. หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
 ผู้สื่อข่าว  นายศุภชัย  สิธานนท ์
 ที่อยู่  57/28 ถนนพระองค์ดำ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 081-72 
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สถานีโทรทัศน์ 
1. สถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3 
 ผู้สื่อข่าว  นายธเนส  อนุดิษฐ   
 ที่อยู่  333/46  ถนนสีหราชเดโชชยั   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 081-8871800 
           ผูส้ื่อข่าว นายชนกพงศ์   คล้ายขำ 
 ที่อยู่              888/28 หมู่บ้านสุภาภรณ์ 2  หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5598-6182 , 085-3222519  
    
2. ผู้สื่อข่าวพิเศษ ททบ.5 ประจำจังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้สื่อข่าว  นายสุรเชษฐ์  มากร 
 ที่อยู่  28/20 ถนนสิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร  081-7070064 
 
3. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
 ผู้สื่อข่าว  นายสุพิน  ปานวัง 
 ที่อยู่  524/22 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์  0-5530-3512 , 086-9354376 / 0-5530-3512 
          ผู้สื่อข่าว  นางสาวพรหมพร    คงเนตร 
 ที่อยู่  228  ต.ท่าโพธิ์    อ.เมือง   จ.พิษณุโลก   65000 
 โทรศัพท์  089-859-9919 
 
4. สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 / สำนักข่าวไทย 
 ผู้สื่อข่าว  นางกรรณิการ์  แกล้วกสิกิจ 
 ที่อยู่  341/1 ถนนพิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5525-9644 , 0-5522-0145 , 087-2024502 / 0-5522-0145 
5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดพิษณุโลก (NBT พิษณุโลก) 
 ผู้อำนวยการ นายสุรินทร์   รักษาแก้ว 
 หัวหน้าฝ่ายข่าว นางไปรมา   ไกรฤกษ์ 
        หัวหน้าฝ่ายรายการ  นางสาวโสมวดี    เอนกวรางกลู 
 ที่อยู่  114 ถนนเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5532-2696 / 0-5532-271 
6. สถานีโทรทัศน์   สปริงนิวส์     
 ผู้สื่อข่าว  นายมนัสชัย  อนันตะ  /นางวรางคณา  อนันตะ   
 ที่อยู่  37/18 ถนนบรมไตรโลกนารถ (ตรงข้ามโรงแรมไพลิน) อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 089-1930007 , 089-1937795 
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7. สถานีโทรทัศน์ ASTV NEWS 1 / THAI PBS / ช่อง 3 
 ผู้สื่อข่าว  นายชนกพงศ์  คล้ายขำ / นายมนัส  อนันตะ 
 ที่อยู่  888/28 หมู่บ้านสุภาภรณ์ 2  หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5598-6182 , 085-3222519  
 
8. สถานีโทรทัศน์  THAI PBS  
 ผู้สื่อข่าว          นายมนัสชัย  อนันตะ 
 ที่อยู่          37/18 ถนนบรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-55225127 081 - 8872424 
 

เคเบิ้ลทีวี 
1. บริษัท เอ็ม.เอส.เอส.พิษณุโลก เคเบิลทีวี 
 ผู้จัดการ  นายสมชาติ  พิทยาพงศ์พร 
 ผู้สื่อข่าว  นายศุภชัย  สิธานนท ์
    ที่อยู่ 1191,1191/1-2 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5521-8703 ,081-7273617 
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สำนักข่าว 
1. สำนักข่าวไทย อสมท. 
 ผู้สื่อข่าว  นางกรรณิการ์  แกล้วกสิกิจ  
 ทีอ่ยู่  341/1 ถนนพิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000  
 โทรศัพท์/โทรสาร  0-5525-9644 , 0-5522-0145 , 087-2024502 / 0-5522-0145 
 
2. สำนักข่าว INN 
 ผู้สื่อข่าว  นายชินวัฒน์  สิงหะ 
 ที่อยู่  341/1 ถนนพิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5525-9644 , 0-5522-0145 , 081-3792038 / 0-5522-014 
 
3.       สำนักข่าว นอร์ทเทิร์นนิวส์ ( Northern News) 
          บรรณาธิการข่าว    นายมังกร     จีนด้วง 
         โทรศัพท์    094-830-7222  /  094-650-6666 
4. สำนักข่าวพิษณุโลกนิวส์ 
 บรรณาธิการข่าว นายเตชธรรม  ทิพยมณฑล 
                                         นางจิรอร    กีรติบวรธชั   086-0298894 
 ที่อยู่    409/31  ถ.สิงหราชเดโชชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์    085-7315931,086-0298894 
    WWW.PHITOKNEWS.COM 
    EMAIL: PHITOKNEWS.COM 
5.     สำนักข่าว Add News 
       บรรณาธิการข่าว คุณกรกนก  จันทร์นิเวศน ์
       ที่อยู่  บริษัท แอ็ดเทวดา จำกัด ตลาดโคกมะตูม ต.ในเมือง อ.เมือง     
                                         จ.พิษณุโลก   65000 
      โทรศัพท์หมายเลข  082 - 2256001 
 
6 .  สำนักข่าว PHITSANULOK  HOTNEWS 
       ผู้สื่อข่าว  นายมงคลเชาวราช  ทั่งมั่งมี 
 ที่อยู่  422-19 หมู่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5530-2002  / 0-5530-2002 
        ผู้สื่อข่าว  นายธเนส  อนุดิษฐ์   
 ที่อยู่  333/46  ถนนสีหราชเดโชชยั31 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 081-8871800 
7.    สำนักข่าวออนไลน์ ที่นี่เมืองสองแคว/พิษณุโลก 
          ผู้สื่อข่าว             นางพรหมพร  คงเนตร  
           ที่อยู่                  127/1 หมู่ 6 ซอย กระบาก 1 ถนนสีหราชเดโชชัย ต.ท่าทาง อ.เมือง 
                                    จ.พิษณุโลก 65000  
          โทรศัพท์            089 – 859991 
 
 

http://www.phitoknews.com/
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สถานีวิทยุหลัก 
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก  
 (FM 91.25 เม็กกะเฮิร์ท , AM 1026 กิโลเฮิร์ท) 
 ผู้อำนวยการ นายพิพัฒน์   สัสดีแพง      ผอ.สวท.พิษณุโลก 
 ที่อยู่  ทุ่งทะเลแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5526-7048 /  0-5526-7049   
 
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลทหารราบที่ 4 (AM 1377 กิโลเฮิร์ท) 
 หัวหน้าสถานี พ.อ.ทวีศักดิ์    หร่ายวงศ์ 
 ทีอ่ยู่  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5524-5070 ต่อ 73266 , 73267 
 
3. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (เมืองสองแคว) (AM 1116 กิโลเฮิร์ต) 
 หัวหน้าสถานี                                            ผู้บัญชาการและบัญชาการหน่วยรบที่ 3  
 ที่อยู่  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 055-304484 
 
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (AM 1422 กิโลเฮิร์ท) 
 หัวหน้าสถานี พ.ต.ท.ไพรัช  สุรเดช 
 ที่อยู่  ถนนประชาอุทิศ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5525-8459 / 0-5525-8459 
5. สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. จังหวัดพิษณุโลก (FM 106.25 เม็กกะเฮิร์ท) 
 นายสถาน ี  - 
          นักจัดรายการ     นายวิชาญ   มีมา    โทรศัพท์  084-431-9148 
 ที่อยู่  361/4 หมู่ 2 ถนนบึงพระ – วัดหล่ม  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-55287855 / 0-5524-4695 
 
6. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 010  (AM 954 กิโลเฮิร์ท , FM 95.75 เม็กกะเฮิร์ท) 
 ผู้อำนวยการ นาวาอากาศโท บุญงาม  แบ่งเพชร 
          จนท.ฝ่ายข่าว     นาวาอากาศตรีภพชัย    คลังกรณ์ 
 ที่อยู่  ถนนราเมศวร  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5530-3952   
7. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 8 พิษณุโลก (AM 1170 กิโลเฮิร์ท) 
 ผอ.สทร.8 พล.        นาวาเอกมาโนช    ศรีสุขา     081-174-7118 
 ที่อยู่  ต.ท่าช้าง  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  65150 
 โทรศพัท์/โทรสาร 0-5526-8118 / 0-5526-8118 
8. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก (FM 104.25 เม็กกะเฮิร์ท) 
 ผู้อำนวยการสถานี   นายประพฤติ  ยอดไพบูลย์ 
 ที่อยู่  ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5525-8585   
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9. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 (AM 1188 กิโลเฮิร์ท) 
 หัวหน้าสถานี พล.ต.การุณ  รัตนสุววรณ 
          ที่อยู่  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5524-2083 
10. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร (FM 107.25 เม็กกะเฮิร์ท) 
 หัวหน้าสถานี นายสนธยา    อุ่นวงศ์ 
 ที่อยู่  ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก   65000 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5526-1094 /  081-0407683 
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สถานีวิทยุชุมชน 
 

1.สถานีเพื่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
 ผู้ดำเนินการ  นายชุติพล   เสามี 
 ที่อยู่   432/1 หมู่ 1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  087-5729609 
2.สถานีคลื่นของคนพิษณุโลก  
 ผู้ดำเนินการ  นางสาวพิศลยา  บัวแก้ว 
 ที่อยู่   141/2 หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  084-6192286 
3.สถานีร่วมด้วยช่วยกัน 
 ผู้ดำเนินการ  นายวุฒินันท์  รัตน์โชติภิญญา 
 ที่อยู่   288 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-7345685 
4.สถานีคนชมพู 
 ผู้ดำเนินการ  นางสาวพิศลยา  บัวแก้ว 
 ที่อยู่   647/1 หมู่ 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  084-6192286 
5.สถานีโสรยาเฟอร์ติไลเซอร์  
 ผู้ดำเนินการ  นางสาวพิศลยา  บัวแก้ว 
 ที่อยู่   201 หมู่ 7 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  084-6192286 
6.สถานีสบายอารมณ์ 
 ผู้ดำเนินการ  นางมธุรส  ธีรศานติพันธ์ 
 ที่อยู่   61/11 หมู่ 2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  - 
 
7.สถานีคนห้วยตั้ง 
 ผู้ดำเนินการ  นางสาวพิศลยา  บัวแก้ว 
 ที่อยู่   201 หมู่ 7 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  084-6192286 
8.สถานีเพื่อความม่ันคงคนไอที 
 ผู้ดำเนินการ  นายวุฒินันท์ รัตน์โชติภิญญา 
 ที่อยู่   288/9 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-7345685 
9.สถานีคนวิเศษไชยชาญ   
 ผู้ดำเนินการ  นายจตุพล  ครุฑบัว 
 ที่อยู่   110/138 ถนนราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-2614744 
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10.สถานี SME Radio 
 ผู้ดำเนินการ  นายกนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์ 
 ที่อยู่   16/26 หมู่ 2 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  - 
 
11.สถานีวิทยุชุมชนธรรมะวัดบ้านบุ่งปลาฝา 
 ผู้ดำเนินการ  พระบานเย็น  ปัญญาวุฒโฒ 
 ที่อยู่   วัดบ้านบุ่งปลาฝา 130 หมู่ 7 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  - 
12.สถานีบิ๊กบอสเรดิโอ 
 ผู้ดำเนินการ  นายวีรกร  ยี่หว่า 
 ที่อยู่   302/6 หมู่ 8 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  086-4654318 
13.สถานีเพื่อนเกษตรกรวัดมะต้อง 
 ผู้ดำเนินการ  นางสาวมสฤณา  ไกรษร 
 ที่อยู่   235 หมู่ 16 ต.สำโรงชัย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  089-6402548 
14.สถานีเอดีดี เอฟเอ็ม 
 ผู้ดำเนินการ  นายนฤภพ  ลิมปะพันธุ์ 
 ที่อยู่   110/89 ถนนพระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-3796611 
15.สถานีคนมีความรัก 
 ผู้ดำเนินการ  นางสาวพิมพ์รภัส  ธนกิจพันธ์สกุล 
 ที่อยู่   56/5 หมู่ 10 ต.น้ำริม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  086-4493345 
16.สถานีพีดี เรดิโอ 
 ผู้ดำเนินการ  นายประดิษฐ์  ด้วงโพธิ์ 
 ที่อยู่   400 หมู่ 4 ถนนกกไม้แดงเนินมะปราง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.
พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-9736543 
17.สถานีคนพิษณุโลก 
 ผู้ดำเนินการ  นางเยาวรัตน์  วงศ์ปริพัฒน์ 
 ที่อยู่   26 หมู่ 2 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  083-1662039 
 
18.สถานีคริสเตียนจังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้ดำเนินการ  นายชนะ  คาระวานนท์ 
 ที่อยู่   36 ถนนธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  055-214200 
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19.สถานีคลื่นประชาภิวัฒน์  
 ผู้ดำเนินการ  นางสาวพีชาวิกา  ภูมี 
 ที่อยู่   131 หมู่ 3 ต.หวัรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  089-6016253 
 
20.สถานีมวลชนคนเกษตรสร้างสรรค์ 
 ผู้ดำเนินการ  นายบุญชอบ  ขำระหงส์ 
 ที่อยู่   15/2 หมู่ 5 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  083-1674599 
21.สถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้ดำเนินการ  นายสมเกียรติ  บุญวุฒิวิวัฒน์ 
 ที่อยู่   37 บ้านดงยาง หมู่ 7 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  086-5150863 
22.สถานีกลุ่มประชาภิวัฒน์ พิษณุโลก 
 ผู้ดำเนินการ  นายภูริทัต  สุทธาพันธุ์ 
 ที่อยู่   281/93 หมู่ 5 ซอยเศรษฐี ถนนเอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  089-6016253 
23.สถานี DFM RADIO 
 ผู้ดำเนินการ  นายสอน  ขำปลอด 
 ที่อยู่   344/3 ถนนไชยานุภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  085-8767890 
24.สถานี FUTURE RADIO 
 ผู้ดำเนินการ  นางรชยา  ตั้งแต่ง 
 ที่อยู่   9/9 หมู่ 6 ถนนเอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  085-2704393 
25.สถานีพระพุทธศาสนาวัดจันทร์ตะวันออก 
 ผู้ดำเนินการ  พระครูปริยัติกิจจานุกรม 
 ที่อยู่   123/5 วัดจันทร์ตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-5347511 
26.สถานีเศรษฐกิจชุมชนคนบ้านเรา 
 ผู้ดำเนินการ  นายธีรพงษ์  ซังเภา 
 ที่อยู่   สำนักสงฆ์สระสองพ่ีน้อง หมู่ 11 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-9732411 
27.สถานีคลื่นแห่งรัก 
 ผู้ดำเนินการ  นายปรีชา  ยิ่งยง 
 ที่อยู่   811/4 หมู่ 11 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-5326193 
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28.สถานีลูกทุง่ลายไทย 
 ผู้ดำเนินการ  นายกฤษฎา  ใจทอง 
 ที่อยู่   135/1 หมู่ 5 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  086-2132212 
 
 
29.สถานีสตูริโอเน็ทเวอคร์ 105 เรดิโอ 
 ผู้ดำเนินการ  นายวสันต์   สมมาตย์ 
 ที่อยู่   198/5 หมู่ 4 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  099-5837038 
 
30.สถานีนครไทย เรดิโอ 
 ผู้ดำเนินการ  มณีรัตน์  วรรณบุตร 
 ที่อยู่   194/20 หมู่ 3 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  089-8566289 
31.สถานีลูกทุ่งมหาชนคลื่นของคนสู้ชีวิต 
 ผู้ดำเนินการ  กฤตมัน  พันธุ์อุดม 
 ที่อยู่   5 หมู่ 13 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  093-2266787 
32.สถานีบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนา 
 ผู้ดำเนินการ  ไพรวรรณ  หนองแคน 
 ที่อยู่   289/2 ห้องสมุดวัดสันติวัน หมู่ 3 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  0-5598-5083 
33.สถานี Soft Fm 
 ผู้ดำเนินการ  นายศักดา  ทองพุฒ 
 ที่อยู่   หมู่ 5 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-9621155 
 
34.สถานีลูกทุ่งมหาชนจังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้ดำเนินการ  กฤตนัน  พันธุ์อุดม 
 ที่อยู่   407/4 หมู่ 7 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  093-2266737 
35.สถานีคนรักสุขภาพ 
 ผู้ดำเนินการ  นายสมพงษ์  ชนะกุล 
 ที่อยู่   128 หมู่ 5 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  089-2821799 
36.สถานี เอส.ซี.เอ.เรดิโอ 
 ผู้ดำเนินการ  นายสมชาย  ปั้นเพ็ง 
 ที่อยู่   416/48 หมู่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-8883565 
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37.สถานีคนสองแคว 
 ผู้ดำเนินการ  นางสาวอรวรรณ  ศิริบุตร 
 ที่อยู่   595/8 หมู่ 6 ถนนบายพาสพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-9723168 
38.สถานีคนรุ่นใหม่ 
 ผู้ดำเนินการ  นายประกาศิต  วิเชียรสรรค์ 
 ที่อยู่   299 หมู่ 7 ถนนอุดรดำริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  086-9313288 
39.สถานีคนรักสุขภาพ 
 ผู้ดำเนินการ  นิภาภร  จันทมฤก 
 ที่อยู่   อาคารสำนักสงฆ์เขาหนองกบ หมู่ 10 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  089-6384146 
40.สถานีคนของแผ่นดินนเรศวร 
 ผู้ดำเนินการ  ประภาพรรณ  สร้อยคำ 
 ที่อยู่   79/4 หมู่ 6 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  086-2056671 
41.สถานีวัดเจดีย์ยอดทอง 
 ผู้ดำเนินการ  พระปัญญาภิมณฑ์มุนี 
 ที่อยู่   26/16 ถนนพญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  084-5947832 
42.สถานีณัฐเรดิโอ 
 ผู้ดำเนินการ  ณัฎฐ์วัฒน์  สุนทรเอมวิภาส 
 ที่อยู่   59 หมู่ 6 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  084-9156992 
43.สถานีญาณนเรศว์ร เรดิโอ 
 ผู้ดำเนินการ  นายปพลเดช  ทศวิภาค 
 ที่อยู่   1 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-8886094 
44.สถานีห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกทุ่งแม็กซาโก้(นครไทย) 
 ผู้ดำเนินการ  นายปรัชญา  รอดจากเข็ญ 
 ที่อยู่   183/1 หมู่ 11 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  081-8498679 
 
45.สถานีเรดิโอ โอเค เลิฟ จงัหวัดพิษณุโลก 
 ผู้ดำเนินการ  นายพันธ์ยศ  อัครอมรพงศ์ 
 ที่อยู่   55 หมู่ 6 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  089-1176761 
46.สถานีเรดิโอ ฮอด จังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้ดำเนินการ  นายพันธ์ยศ  อัครอมรพงศ์ 
 ที่อยู่   55 หมู่ 6 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 โทรศัพท์  089-1176761 
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ข้อมูลเครอืข่ายสื่อบุคคล 
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)  จงัหวัดพิษณุโลก  
 
1.ชื่อ-สกุล  นายไฉน  ขุนทอง 
ที่อยู่   69 หมู่ 10 บ้านวังไม้แก่น ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 
โทร./มือถือ  08-9886-6233 
  
2.ชื่อ-สกุล  นางณิชาภัทร  ฉิมพลี 
ที่อยู่   71 หมู่ 3 บ้านบางสะแก ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-9563-6815 / 08-6937-0368 
E-mail   nong_7103@hotmail.com 
 
3.ชื่อ-สกุล  นางสุรภา  อินชายเขา  
ที่อยู่   53/1 หมู่ 3 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  097-9248527 
E-mail   - 
 
4.ชื่อ-สกุล  นายทรงธรรม  เกิดคุณธรรม 
ที่อยู่   12 หมู่ 1 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 
โทร./มือถือ  08-9858-4345 
E-mail   Songtham_g@hotmail.com 
 
5.ชื่อ-สกุล  นายท่อง  ปานเกิด 
ที่อยู่   97 หมู่ 15 ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 
โทร./มือถือ  08-9267-7656 
  
6.ชื่อ-สกุล  นายทินกร  บุญด้วง 
ที่อยู่   107/4 หมู่ 6 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-0686-1807 
  
7.ชื่อ-สกุล  นายธณกร  ป้อมกสันต์ 
ที่อยู่   49/4 หมู่ 3 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 
โทร./มือถือ  08-1953-6417 
 
8.ชื่อ-สกุล  นายธนทัต  บุญทา 
ที่อยู่   207 หมู่ 12 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-6212-9207 / 08-0841-2730 
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9.ชื่อ-สกุล  นางสาวนกเล็ก  พานทอง 
ที่อยู่   7 หมู่ 2 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 
โทร./มือถือ  08-4495-5071 
  
10.ชื่อ-สกุล  นายนคร  สนศิริ 
ที่อยู่   13 หมู่ 11 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65230 
โทร./มือถือ  08-3164-5217 
  
11.ชื่อ-สกุล  นางสาวนภารัตน์  โนร ี
ที่อยู่   56/3 หมู่ 8 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-1886-9995  /  08-1532-6409 
E-mail   NAPARATH@hotmail.com 
 
12.ชื่อ-สกุล  นายนิรัตน์  ทองสรวง 
ที่อยู่   199 หมู่ 6 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  
   โรงเรียนบ้านยางพัฒนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  65120 
โทร./มือถือ  08-9460-6391 
E-mail   Nirunt_thongshoung@hotmail.co.th 
 
13.ชื่อ-สกุล  นางบุญยัง  แก้วชมภู 
ที่อยู่   265/1 หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 
โทร./มือถือ  08-7209-6913 
E-mail   boonyoung@hotmail.com 
14.ชื่อ-สกุล  นายบุญเลิศ  เป้าโทน 
ที่อยู่   27/2 หมู่ 6 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-9438-7163  
15.ชื่อ-สกุล  นายประพันธ์  สุขเกษม 
ที่อยู่   40 หมู่ 2 ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-7313-1229 
E-mail   PRAPUN-@hotmail.co.th 
 
16.ชื่อ-สกุล  นายประสาท ทิมศรี 
ที่อยู่   3 หมู่ 12  บ้านโนนนาก่าม ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 
โทร./มือถือ  08-9707-8571 
  
17.ชื่อ-สกุล  นายพรชัย  จิตศรันยูกุล 
ที่อยู่   99/1 หมู่ 7  ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  06-2542-9792 , 09-1395-5787 
E-mail   teeyai_pk@hotmail.com 
 
 

mailto:teeyai_pk@hotmail.com
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18.ชื่อ-สกุล  นางพัชรากร  บุญเหมวงชัย 
ที่อยู่   10 หมู่ 2  ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-7219-9421 
E-mail   pacharakon_c@hotmail.com.com 
 
19.ชื่อ-สกุล  นางพิณรัตน์  เดชโชตินิธิโรจน์ 
ที่อยู่   55 หมู่ 6  ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก 65150 
โทร./มือถือ  08-7841-4600 
  
20.ชื่อ-สกุล  นายภานุเมศ  ฉิมเอ่ียม 
ที่อยู่   355 ซ.19 วัดจันทร์ตะวันออก อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-4951-4040 
E-mail   PANUMES2@hotmail.com 
 
21.ชื่อ-สกุล  นางมัลลิกา  พรมจีน 
ที่อยู่   55 หมู่ 13 ต.บางระกำเมืองใหม่  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 65140 
โทร./มือถือ  08-8046-9334 
  
22.ชื่อ-สกุล  นายมาย  ยศปัญญา 
ที่อยู่   53/6 หมู่ 5  ต.ป่าแดง  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก 65170 
โทร./มือถือ  0-5538-1113 / 08-1888-3540 
     
23.ชื่อ-สกุล  นางรุ่งทิวา  ฆ้องแสง 
ที่อยู่   4/1 หมู่ 9 ต.วัดจันทร์  อ.เมอืง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-1688-4768 
E-mail   Kai_Rungtiwa@hotmail.com 
 
24.ชื่อ-สกุล  นางรุ่งฤดี  ศิริโภคา 
ที่อยู่   59/15 หมู่ 4 ต.วัดจันทร์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-8812-1504 / 08-9957-4854 
  
25.ชื่อ-สกุล  นางรักษา  ครุฑดิลกานันท์ 
ที่อยู่   110/2 บ้านเตาอิฐ หมู่ 5 ต.ชัยนาม  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทร./มือถือ  08-1044-3915 ,08-2772-7636 , 08-4380-3236 
  
26.ชื่อ-สกุล  นางวริยา  จารุรัตนศุภมิตร 
ที่อยู่   95/3 หมู่ 3 บ้านดงประโดก ต.สมอแข  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  0-5598-7099 / 08-6925-8878 
 
 

mailto:Kai_Rungtiwa@hotmail.com
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27.ชื่อ-สกุล  นายวีระศักดิ์  สุวรรณโณ 
ที่อยู่   9/7 หมู่ 4  ต.ชัยนาม  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-6926-4977 
  
28.ชื่อ-สกุล  นางนวลละออ  มณีวัลย์ 
ที่อยู่   333/17 ถ.สีหราชเดโชชัย  ชุมชนไชยานุภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 
65000 
โทร./มือถือ  08-5273-2285 
  
29.ชื่อ-สกุล  นางลำภู  ผังมาลี 
ที่อยู่   68 หมู่ 5 บ้านกวางอั๋น ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 
โทร./มือถือ  08-3959-0207 
 
30.ชื่อ-สกุล  นายเล็ก  เขียวขำ 
ที่อยู่   114อิฐ หมู่ 4 บ้านงิ้วงาม ต.งิ้วงาม  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-9568-9378 
  
31.ชื่อ-สกุล  นายสมควร  เจนตลอด 
ที่อยู่   31 หมู่ 11 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก 65110 
โทร./มือถือ  08-4050-7707 
  
32.ชื่อ-สกุล  นายสมบัติ  จันทร์จำรัส 
ที่อยู่   465/47 หมู่ 8 หมู่บ้านฉัตรแก้ว ต.สมอแข  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  0-5522-3389 / 08-3217-0428 
 
33.ชื่อ-สกุล  นางสาวสมฤดี  สุดกล้า 
ที่อยู่   494/7  หมู่ 9 ต.อรัญญิก  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-7989-7157 / 08-3244-6883 
  
34.ชื่อ-สกุล  นายสมหวัง  น่วมมี 
ที่อยู่   139 หมู่12 ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-6200-9353 
  
 
35.ชื่อ-สกุล  นายสัมฤทธิ์  ผาภูมมา 
ที่อยู่   243/2 บ้านปากลาดใหม่  หมู่ 4  ต.บึงพระ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  09-0694-4393 
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36.ชื่อ-สกุล  นายสาคร  เมืองยม 
ที่อยู่   35/1 หมู่ 5  ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก 65120 
โทร./มือถือ  08-1786-1496  /  08-3412-0818 
37.ชื่อ-สกุล  นายสำราญ  บัวประทุม 
ที่อยู่   112 หมู่ 4  ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก 65120 
โทร./มือถือ  08-9706-0835 
  
38.ชื่อ-สกุล  นางสุรีพรรณ  เทพพิทักษ์ 
ที่อยู่   301 หมู่ 2 บ้านกระบัง  ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก 65150 
โทร./มือถือ  08-2882-1963 / 08-0116-6478 
E-mail   airja3012@hotmail.com 
 
39.ชื่อ-สกุล  นายองค์การ  ฉิมมาป๊อ 
ที่อยู่   126/2   หมู่ 4  ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก 65160 
โทร./มือถือ  08-6119-0334 
 
40.ชื่อ-สกุล  นางสาวอ้อมใจ  ผังมาลี 
ที่อยู่   68   หมู่ 5 บ้านกวางอั๋น ต.บ่อทอง อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 65140 
โทร./มือถือ  08-3624-3105 
 
41.ชื่อ-สกุล  นายอำนาจ  สุขสวัสดิ์ 
ที่อยู่   385/63   หมู่ 2  ต.บึงพระ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  081-596-6592 
 
42.ชื่อ-สกุล  นางสาวอินทิรา  โลมาแจ่ม 
ที่อยู่   163/3  หมู่ 6 บ้านกรับพวกเหนือ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก 
65150 
โทร./มือถือ  08-5732-2118 
 
43.ชื่อ-สกุล  นางอุษณีกรณ์  หุ่นทอง 
ที่อยู่   65/1  หมู่ 9 บ้านแหลมโพธิ ์ต.บ้านกร่าง อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร./มือถือ  08-3630-4715 
  
44.ชื่อ-นามสกุล  พ.อ.อ.พงษ์เกษม  จันทรประภา 
ที่อยู่   52/227 หมู่ 6 บ้านหนองปลาค้าว ถนนพระองค์ขาว ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-9360-0014 
  
45.ชื่อ-นามสกุล  นางดวงใจ เจริญสะอาด 
ที่อยู่   6/14 ถนนเอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-4621-1174 
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46.ชื่อ-นามสกุล  นางสาว ภวิศา  จันทรประภา 
ที่อยู่   52/227 หมู่ 6 บ้านหนองปลาค้าว ถนนพระองค์ขาว ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-7200-1436 
  
 
47.ชื่อ-นามสกุล  นางศรีกานดา  ทองแย้ม 
ที่อยู่   68/65 หมู่ 5 บ้านคลองมหาดไทย  ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-1903-7826 
  
48.ชื่อ-นามสกุล  นายประทวน  แตงตรง 
ที่อยู่   201/1 หมู่ 5 บ้านคลอง ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-5676-9952 
  
49.ชื่อ-นามสกุล  นางวงเดือน  บุญเกตุ 
ที่อยู่   158/2 หมู่ 5 บ้านคลอง ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-1043-9935 
  
50.ชื่อ-นามสกุล  จ.ส.อ.นพเจตน์  ผุดเหล็ก 
ที่อยู่   75 หมู่ 3 บ้านศาลาช่องฟ้า ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-8282-6769 
  
51.ชื่อ-นามสกุล  นางสาวระเบียบ  โครงสร้อย 
ที่อยู่   168/4 หมู่ 5 บ้านคลอง ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-6563-1317 
  
52.ชื่อ-นามสกุล  นายภูริทร์  แก่นเพ่ิม 
ที่อยู่   65 หมู่ 2 บ้านบางพะยอม ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-2395-0095 
  
53.ชื่อ-นามสกุล  นางลมภา  ส้มจีน 
ที่อยู่   9/1 หมู่ 3 บ้านไผ่ค่อม ต.ปากโทก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-6925-9613 
  
54.ชื่อ-นามสกุล  นางลำพูน  โชติสุข 
ที่อยู่   143 หมู่ 1 บ้านไผ่ค่อม ต.ปากโทก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-6075-8462 
  
55.ชื่อ-นามสกุล  นางเชือน  ศรีสุวรรณ 
ที่อยู่   50/3 หมู่ 4 บ้านแสงดาว ต.ปากโทก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-7313-7689 
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56.ชื่อ-นามสกุล  นางบัวขาว  ปาคำมา 
ที่อยู่   12 หมู่ 4 บ้านไผ่ค่อม ต.ปากโทก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-6220-6162 
  
57.ชื่อ-นามสกุล  นายยงยุทธ  พ่วงพัด 
ที่อยู่   24 หมู่ 6 บ้านแสงดาว ต.ปากโทก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-1395-9429 
 
58.ชื่อ-นามสกุล  นายทวี  ภู่เชย 
ที่อยู่   38/1 หมู่ 5 บ้านแสงดาว  ต.ปากโทก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-0492-9325 
  
59.ชื่อ-นามสกุล  นางประสิทธิ์  พร้อมสุภา 
ที่อยู่   45 หมู่ 7 บ้านคุ้งหม้อ ต.ปากโทก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-2406-2497 
  
60.ชื่อ-นามสกุล  นางณัฐนรี  บุญเลิศ 
ที่อยู่   61/2 หมู่ 7 ต.ปากโทก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  08-7307-5106 
  
61.ชื่อ-นามสกุล  นางรัชดา  หลำพริ้ง 
ที่อยู่   185 หมู่ 8 บ้านคลองแสลงใหม่ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  65190 
โทรศัพท์  08-7197-8047 
   
62.ชื่อ-นามสกุล  นางนิรวรรณ จันทร์ทอง 
ที่อยู่   30 หมู่ 5 บ้านปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 
โทรศัพท์  08-6213-9703 
  
63.ชื่อ-นามสกุล  นายพวง ดาวเรือง  
ที่อยู่   39 หมู่ 7 บ้านหนองมะคัง ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 
โทรศัพท์  08-5247-8446 
  
64.ชื่อ-นามสกุล  นายสมาน  บุญทั่ง  
ที่อยู่   39 หมู่ 7 บ้านวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 
โทรศัพท์  08-6681-1233 
  
65.ชื่อ-นามสกุล  นายเอกวัย  พุทธโกศล 
ที่อยู่   344 หมู่ 2 บ้านท่างาม ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 
โทรศัพท์  08-9194-8139 
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66.ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสาลี่  คุ้มคำ  
ที่อยู่   8 หมู่ 3 บ้านน้อยใน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 
โทรศพัท์  08-9858-3562 
  
67.ชื่อ-นามสกุล  นายนัฐธชัย  กลัดเนินกลุ่ม  
ที่อยู่   66 หมู่ 6 บ้านวัดตายม ต.วดัตายม  อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210 
โทรศัพท์  08-7846-0703 
  
68.ชื่อ-นามสกุล  นางสาวศศิธร  ศรแก้ว  
ที่อยู่   66 หมู่ 6 บ้านเนินกุ่ม ต.เนินกุ่ม  อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210 
โทรศัพท์  08-7845-5671 
  
69.ชื่อ-นามสกุล  นางอำนวย  ชัยเภา  
ที่อยู่   2/2 หมู่ 4 บ้านวัดขวาง ต.บา้นไร่  อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210 
โทรศัพท์  08-5713-3830 
  
70.ชื่อ-นามสกุล  นายสะอาด วงศ์ละคร  
ที่อยู่   49/2 หมู่ 6 บ้านวัดตายม ต.วัดตายม  อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210 
โทรศัพท์  08-9907-3718 
  
71.ชื่อ-นามสกุล  นางกาญจนา  ชาญสมร  
ที่อยู่   168 หมู่ 1 บ้านหนองปรือ ต.บ้านกลาง  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 
โทรศัพท์  08-9044-9267 
  
72.ชื่อ-นามสกุล  นางเกสร  อ่อนสะเดา  
ที่อยู่   263 หมู่ 1 บ้านสะเดา ต.หนองพระ  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-6925-6726 
  
73.ชื่อ-นามสกุล  นางบังอร  ทองอิน  
ที่อยู่   61/1 หมู่ 8 บ้านวังสำโรง ต.วังพิกุล  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-8163-7718 
  
74.ชื่อ-นามสกุล  นางสาวจันทร์แรม  ตึกสูงเนิน  
ที่อยู่   217 หมู่ 15 บ้านเขาชี  ต.บา้นกลาง  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65220 
โทรศัพท์  08-2226-6282 
  
75.ชื่อ-นามสกุล  นายบุญส่ง  ศิริโยธิน  
ที่อยู่   135/1 หมู่ 15 บ้านแม่ระกาพัฒนา ต.แม่ระกา   อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-5604-1157 
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76.ชื่อ-นามสกุล  นางสาวปวีณา  จันทร์ตรี  
ที่อยู่   76 หมู่ 10 บ้านดงจันทร์ ต.วังพิกุล  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-1919-5091 
 
77.ชื่อ-นามสกุล  นางเรณู  ศรีทอง  
ที่อยู่   112/1 หมู่ 2 บ้านวังบอน ต.ชัยนาม  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-7208-5839 
  
78.ชื่อ-นามสกุล  นางสาวยุวดี  เรืองจุ้ย  
ที่อยู่   76/2 หมู่ 10 บ้านดงจันทร์  ต.วังพิกุล  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-4618-3110 
  
79.ชื่อ-นามสกุล  นายสมศักดิ์  บัวคำ  
ที่อยู่   5 หมู่ 1 บ้านวังทอง ต.วังทอง  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-1042-0745 
  
81.ชื่อ-นามสกุล  นายสุนันท์  วาสุชาติ  
ที่อยู่   36 หมู่ 3 บ้านห้วยพูล  ต.แก่งโสภา  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-9001-8781 
  
82.ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสมหวัง  ขวัญอ่อน  
ที่อยู่   69/2 หมู่ 9 บ้านคลองนาเมี่ยง ต.ชัยนาม  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-1041-2812 
  
83.ชื่อ-นามสกุล  นายศรีพาว  ศรีดวงจันทร์  
ที่อยู่   156/1 หมู่ 19 บ้านนาเหนอื ต.บ้านกลาง  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-7197-6735 
  
84.ชื่อ-นามสกุล  นายอภิชาต  ศรีทอง  
ที่อยู่   40 หมู่ 8 บ้านร้องส้มม่วง ต.ชัยนาม  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-7527-5464 
  
85.ชื่อ-นามสกุล  นางสมบูรณ์  กันมา 
ที่อยู่   33/2 หมู่ 1 บ้านไชยนาม  ต.ชัยนาม  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-6937-1427 
  
86.ชื่อ-นามสกุล  นางกรรณิการ์  รอดเทศ 
ที่อยู่   161 หมู่ 7 บ้านเนินคลี ต.ชยันาม  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-8159-0759 
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87.ชื่อ-นามสกุล  นางน้ำนอง  บุญช่วยสุข 
ที่อยู่   101/4 หมู่ 5 บ้านวงฆ้อง  ต.ชัยนาม  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-4591-8650 
  
88.ชื่อ-นามสกุล  นางประดิษฐา  บุญมีมาก 
ที่อยู่   29 หมู่ 4 บ้านท่าโปร่ง ต.ชัยนาม  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-1045-5385 
  
89.ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพรรณอร  โตมา 
ที่อยู่   74 หมู่ 3 บ้านบึงพร้าว ต.ชัยนาม  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-7307-5923 
  
90.ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสายธาร  เอมอ่ิม 
ที่อยู่   42 หมู่ 6 บ้านซำบอน ต.ชัยนาม  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130 
โทรศัพท์  08-9415-7951 
  
91.ชื่อ-นามสกุล  นายสุชีพ  ฟักแฟง 
ที่อยู่   143 หมู่ 3 บ้านบึงถัง   ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-963-2099 
  
92.ชื่อ-นามสกุล  นางณัฐภัสสร  ทองประศรี 
ที่อยู่   32/4 หมู่ 5 บ้านมะขามสูง  ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-1837-9811 
  
93.ชื่อ-นามสกุล  นางนิตตา  กิ่งโก้ 
ที่อยู่   45 หมู่ 7 บ้านดอน ถ.สีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  09-1837-9811 
 
94.ชื่อ-นามสกุล  นายสำเริง  สุขรุ่งเรือง 
ทีอ่ยู่   9/8 หมู่ 2   ต.บ้านคลอง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-1379-9339 
  
95.ชื่อ-นามสกุล  นางสาวดวงใจ  อินดวง 
ที่อยู่   117 หมู่ 6  ต.บ้านคลอง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-1928-9465 
96.ชื่อ-นามสกุล  นางกัญจนา  แสนอิน 
ที่อยู่   26/2 หมู่ 2  ต.บ่อภาค  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  09-3038-0956 
97.ชื่อ-นามสกุล  นายยงยุทธ  ทองมี 
ที่อยู่   33/3 หมู่ 11  ต.บ้านดง  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-6939-7192 
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98.ชื่อ-นามสกุล  นางลัดดาวัลย์  โสประดิษฐ์ 
ที่อยู่   118 หมู่ 5  บ้านพร้าว  ต.บา้นพร้าว  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  09-2415-9673 , 08-4579-6589 
  
99.ชื่อ-นามสกุล  นายประสิทธิ์  จินดามัง 
ที่อยู่   37 หมู่ 11  ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  06-1485-8245 
  
100.ชื่อ-นามสกุล นายชนินทร์  อ้ายจม 
ที่อยู่   395 หมู่ 1  ต.บ้านแยง  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  09-6745-6288 
  
101.ชื่อ-นามสกุล นายชัยณรงค์  ชมพูนาค 
ที่อยู่   251/1 หมู่ 8  ต.บึงกอก  อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  09-7924-3118 
  
102.ชื่อ-นามสกุล นายอรุณรัตน์  แท่งทอง 
ที่อยู่   342 หมู่ 4  ต.หนองกุลา  อ.บางละกำ จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  09-0741-5244 
  
103.ชื่อ-นามสกุล นายสุเทพ  อำไพทิศ 
ที่อยู่   89 หมู่ 10  ต.นิคมพัฒนา  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-4777-6400 
  
104.ชื่อ-นามสกุล นายสมคิด  พัสกุล 
ที่อยู่   104 หมู่ 1  ต.ท่าตาล  อ.บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-2403-4259 
105.ชื่อ-นามสกุล นายชูชาติ  แสงปรางค์ 
ที่อยู่   56/1 หมู่ 6  ต.สนามคลี  อ.บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-98586474 
  
106.ชื่อ-นามสกุล นางธนพร  ดอกรัก  
ที่อยู่   37/1 หมู่ 7  ต.ท่าตาล  อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-8161-1 
107.ชื่อ-นามสกลุ นายโนรี  จันทร์ศรีทอง 
ที่อยู่   57 หมู่ 4  ต.หอกลอง   อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  09-4758-9913 
  
108.ชื่อ-นามสกุล นางสาวบัวอร  แม้นอินทร์ 
ที่อยู่   14/2 หมู่ 3  ต.วงฆ้อง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
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โทรศัพท์  08-1928-9465 
  
109.ชื่อ-นามสกุล นายดวงเดี่ยว  สว่างวงษ์ 
ที่อยู่   22/2 หมู่ 4  ต.ดงประคำ  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-1881-9140 
  
110.ชื่อ-นามสกุล นายวันชัย  หมวกน้อย 
ที่อยู่   275 หมู่ 1  ต.ท้อแม้  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-9906-4915 
  
111.ชื่อ-นามสกุล นางกันต์กนิษฐ์  ขยันหา 
ที่อยู่   34/2 หมู่ 3  ต.ท้อแท้  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-813-4886 
 
112.ชื่อ-นามสกุล นางรัตนภรณ์  บัวประเสริฐ 
ที่อยู่   34 หมู่ 8  ต.บ้านยาง  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  09-3268-1551 
  
113.ชื่อ-นามสกุล นายสมชาย  สามเกษร 
ที่อยู่   121 หมู่ 7  ต.วังพิกุล  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-7569-0462 
  
114.ชื่อ-นามสกุล นางสุรีย์  จันทร์บุญนาค 
ที่อยู่   123/4  หมู่ 3   ต.ดินทอง   อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-2880-8024 
  
115.ชื่อ-นามสกุล นางอภิสรา  รองจะโป๊ะ 
ที่อยู่   376/2 หมู่ 20  ต.วังนกแอ่น  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  09-4449-9703 
  
116.ชื่อ-นามสกุล นายรายณลักษณ์  เพชรประดิษฐ์ 
ที่อยู่   164 หมู่ 11  ต.บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก  อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-9640-2109 
  
117.ชื่อ-นามสกุล นายวิโรจน์  สีหะวงษ์ 
ที่อยู่   27 หมู่ 7  ต.ไทรย้อย  อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  09-0460-5404 
  
118.ชื่อ-นามสกุล นายวิลัย  แสงสิ่ง 
ที่อยู่   167 หมู่ 5  ต.เนินมะปราง  อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  09-2690-47273 
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119.ชื่อ-นามสกุล นายอรรคพล  ปทุมพันธ์ 
ที่อยู่   51 หมู่ 4  ต.หวัรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-0510-1799 
  
120.ชื่อ-นามสกุล นายเตชธรรม  ทิพยมณฑล 
ที่อยู่   409/31 ถ.สีหราชเดโชชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  098-268-2879 
 
121.ชื่อ-นามสกุล นายป้องชนะ  น้ำจันทร์ 
ที่อยู่   28/22  ถ.สิงหวัฒน ์ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  08-4618-2400 
E-mail   Toon_pong@hotmail.com 
 
122.ชื่อ-นามสกุล นายวัฒนพร  อัครชินพรรณ 
ที่อยู่   64 หมู่ 7  ต.บ้านหอกลอง  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  09-3131-1867 
E-mail   Dearnew9596@gmail.com 
 

********************** 
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