
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ปริวัฒน์ เอ่ียมทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
2 นาย ไพบูลย์ พุกคุ่ย ผู้ใหญ่บ้าน 4 รางสาล่ี ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นาย พิพัฒน์ ฝูงประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 7 อุโลกส่ีหม่ืน ท่ามะกา กาญจนบุรี
4 นาย สมใจ ยอดยา ผู้ใหญ่บ้าน 2 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
5 นาย เชน ศรีเสมอ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
6 นาย ไกรสร มีชะคะ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
7 นาง สุชิกานต์ กล้าเหิม ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
8 นาย ธีระ พรหมทองดี ก านัน บางชัน ขลุง จันทบุรี
9 นาย ธัญญะ ภุมมาจะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี
10 นาย ปัญญา เติมแต้ม ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ่อ ขลุง จันทบุรี
11 นาย สุริเยส สายยส ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
12 นาว ชุติมา งบสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปะตง สอยดาว จันทบุรี
13 น.ส. ณัชชมน์ โพธ์ิกาศ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
14 นาง สุนีย์ พรหมฉิน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองตาคง โป่งน  าร้อน จันทบุรี
15 น.ส. สมหมายวลี สมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 9 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
16 นาย อ านาจ โสมวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
17 นาย พันแสง นัทธี ผู้ใหญ่บ้าน 15 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
18 นาง วาสนา ชุณหพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางเล่า คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา
19 นาย ยุทธนา ธงเดชชัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
20 นาย ธีรพร บ ารุงสาลี ผู้ใหญ่บ้าน 3 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา
21 ว่าท่ี ร.ต. วรชัย มูลทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางน  าเปรี ยว บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา
22 นาย อรัญ น้อยดี ก านัน หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
23 นาย ณัฐพงษ์ วริศราวรณัฐ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี
24 นาย วิชา ผาสุข         ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี
25 นาง อัญชลี โชคชัยอ านาจกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี
26 น.ส. รสริณภ์ยฒ เกษตรมงคลชัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี
27 นาย อุดม สุวรรณฆะนะ ผู้ใหญ่บ้าน 1 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
28 นาย ทวี สุวรรณโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 7 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
29 นาย อดุล คชอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
30 นาย บ ารุง ปุยอ๊อด ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
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31 นาย อ านวย ใจเอม ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
32 นาย วันลภ นวมเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
33 นาย อิทธิรัชต์ อาสาสรรพกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
34 นาย ทวน พรมแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 7 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
35 นาย ศิวัสว์ บุญเก๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
36 นาย รัชเวทย์ สุทธิวารี ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
37 นาย ชูชาติ ห้าวก าเนิด ผู้ใหญ่บ้าน 3 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด
38 นาย มนัส วรรธนะเมทนี ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังตะเคียน เขาสมิง ตราด
39 นาย พันศักด์ิ ปร่ิมผล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด
40 นาย รุ่งเรือง บุญเชษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
41 นาย มานพ จินตา ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
42 นาย กิตฏิคุณ เกษี ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะกูด เกาะกูด ตราด
43 นาย ไสว พงศ์สิริวรวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าทราย เมืองนครนายก นครนายก
44 นาย ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก
45 นาง วัลภา ประสพบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางอ้อ บ้านนา นครนายก
46 นาย นิมิต ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 14 บางอ้อ บ้านนา นครนายก
47 นาย สมนึก เดชเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก
48 น.ส. ถิชาพร ผ่องใส ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
49 นาย ส าราญ สีใส ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
50 น.ส. กานดา กล่ันบุศย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
51 นาง จิตตรา นาคเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 4 สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
52 น.ส. เกษรา ผลเจริญรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 สระกระเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
53 นาย สุพิวัช สุขาบูรณ์ ก านัน วัดส าโรง นครชัยศรี นครปฐม
54 นาง อ าพร บุญอ าไพ ก านัน สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
55 นาย ชาญชัย ตันสงวน ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม
56 น.ส. ศิริพร ทรัพย์ป้อมแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม
57 นาย นนทวิทย์ พรศิริรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
58 นาย อนุรักษ์ รุ่งรัตน์พิศาลชัย ผู้ใหญ่บ้าน 11 ล าเหย ดอนตูม นครปฐม
59 นาย ทวีศักด์ิ เอี ยวรัตนวดี ก านัน ล าพญา บางเลน นครปฐม
60 นาย เศกศัลย์ พานแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 11 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
61 นาย พสิษฐ์ รัศม์ิพยุงกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี
62 นาย อนันต์ โนรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
63 นาย วิโรจน์ กล่ินช้าง ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
64 น.ส. วารุณี คุ้มวัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
65 นาย สุเทพ กุหลาบ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
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66 นาง ดวงใจ จุ้ยจ่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
67 นาย มาโนช โตศิริสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
68 น.ส. กมลทิพย์ กล่อมสวน ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
69 นาง เพ็ญศรี ศรีสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
70 นาย สมพงษ์ งามตรง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
71 นาย ณรงค์ศักด์ิ เทียมสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
72 นาย บรรเจิด ใจม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
73 นาย ณัฐพล พุกสังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
74 นาย ปรีชา ยนต์อยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
75 นาย สุทัศน์ นิยะมะ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
76 นาย โสภณ ชูกร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
77 นาย สมจิตร ศรีสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
78 นาย ประชุม ช่ืนชม ผู้ใหญ่บ้าน 8 สามกระทวย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
79 นาย ยงยุทธ อยู่สุข ผู้ใหญ่บ้าน 8 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
80 นาย ระบิล ทอดสนิท ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
81 นาย วะสิน ตันเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
82 นาง สมพร มีรส ก านัน บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
83 นาย สมพร เภาค า ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
84 นาย ธวัชชัย วงษ์ค าภู ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
85 นาย สมปอง ถันถากิจ ผู้ใหญ่บ้าน 15 โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
86 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นงค์นุช สมตน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งโพธ์ิ นาดี ปราจีนบุรี
87 นาง ยุพิน โสดาวงษ์ ก านัน บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
88 นาย สน่ัน สอนขัวคาม ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
89 นาย สมบูรณ์ เชื อกล่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองน  าใส อรัญประเทศ สระแก้ว
90 นาย วิทยา อาดศัตรู ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
91 นาย แทน สนวนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
92 นาย สมบัติ ธรรมประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
93 นาย ศรีนวล พุฒหอม ผู้ใหญ่บ้าน 16 คลองหินปูน วังน  าเย็น สระแก้ว
94 นาย คมกริช จีนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 27 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
95 นาย ช านาญ เตียวสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว


