
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง สุรภา แย้มสมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
2 นาง อุษา คงสมแดน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
3 นาย ภิเชษฐ เกตุจ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
4 นาง มะณี เกตุบท ผู้ใหญ่บ้าน 6 สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
5 นาง สมจิต จิตรึงาม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
6 น.ส. มาลิณี ทรัพย์ดาว ผู้ใหญ่บ้าน 4 กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
7 นาย ปัญญา ทิมประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 4 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
8 นาย อาทิตย์ ยินดีสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 7 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
9 นาย เล่ียม ทองมาก ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
10 น.ส. สายสุข ขับผุก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ยางน  ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
11 นาย สงกรานต์ เทพเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
12 นาย ประสิทธ์ิ วงษาสูง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
13 นาย สุรศักด์ิ นกเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนขุนห้วย ชะอ า เพชรบุรี
14 นาย จรินทร์ คชกฤษ ผู้ใหญ่บ้าน 7 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี
15 นาย ชาลี จารีย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
16 นาย นิรันดร์ พงษ์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี
17 นาย ถิรเดช สุขใจ ก านัน มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
18 นาย เจริญ สกุลมา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง
19 นาย พิเชษฐ ศรีเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ช าฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
20 นาย เจียม โพธ์ิแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 ช าฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
21 นาย สิงห์หา ปลื มผล ผู้ใหญ่บ้าน 9 ช าฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
22 นาง จรูญ เกตุแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 6 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง
23 นาย อรรณพ เมืองชล ผู้ใหญ่บ้าน 1 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
24 นาย วินัย เย็นประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 2 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
25 นาย ศักด์ิชัย เติมคิด ผู้ใหญ่บ้าน 6 หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
26 นาย สุบิน ป้อนโอชา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนกระเบื อง บ้านโป่ง ราชบุรี
27 นาย พนม ทองศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี
28 นาย สมศักด์ิ แนวตานาค ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี
29 นาย กิติรัฐ อินทร์พรหม ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
30 นาย จตุพล สินสมบัติ ก านัน หัวโพ บางแพ ราชบุรี
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31 นาย ประเสริฐ บุญณะรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 รางบัว จอมบึง ราชบุรี
32 นาง กัลยา พ่ึงโพธ์ิทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าเคย สวนผึ ง ราชบุรี
33 น.ส. จิราพร พลจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
34 นาย จักรภพ ไกลจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
35 นาย บุญชู จันทรบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 น  าสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
36 นาย ประยงค์ ย่ิงยืน ผู้ใหญ่บ้าน 11 หลุมข้าว โคกส าโรง ลพบุรี
37 น.ส. อาพร ถมปัด ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
38 น.ส. พเยาว์ ชุนเคลือบทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี
39 นาย เกียรติศักด์ิ บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางพ่ึง บ้านหม่ี ลพบุรี
40 นาย ส าเร็จ สังข์วิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
41 น.ส. อุษา กัณทโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 19 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
42 นาย วิหาร ไวกุลเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 13 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
43 นาย ธีระพงษ์ กันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
44 นาย พงศ์ศักด์ิ กล่างสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 13 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
45 นาย ไพศาล เหลือรัก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
46 นาง สุนันท์ หอมเทียน ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
47 น.ส. วิราสินี เจ๊ะหมัด ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
48 นาง แจ่มจ ารัส ภู่ถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
49 นาย สุชาติ คเชนทร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
50 นาย มานะ พับแผ่นทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
51 นาย สุทิน สุวรรณาราม ผู้ใหญ่บ้าน 2 แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
52 นาย ณรงค์ เดชบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
53 นาย ธวัชชัย เดชะบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
54 นาง รัตนา ฉันทาลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
55 น.ส. นริสา โพธ์ิแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
56 นาย ปิยพงศ์ นาคอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
57 นาย ภานุวัตร ส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
58 นาย ประทีป เตาะเจริญย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
59 นาย ยงยุทธ คชเกร็ง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
60 นาย ปรีชา รางทัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
61 นาย ธนานนท์ ก้องเกียรติคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
62 นาย วงศ์มงคล มังมี ผู้ใหญ่บ้าน 11 คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
63 นาย สิทธิ เย็นสบาย ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
64 นาย สุรินทร์ หอมช่ืนใจ ก านัน แสลงพัน วังม่วง สระบุรี
65 นาย สมบูรณ์ อินทรักษา ก านัน ค าพราน วังม่วง สระบุรี



3

ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
66 นาง กิตติยา สุขแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 แสลงพัน วังม่วง สระบุรี
67 นาย อดุลย์ หวังกุศล ผู้ใหญ่บ้าน 10 วังม่วง วังม่วง สระบุรี
68 นาย วัฒนา ข าอุปถัมภ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังม่วง วังม่วง สระบุรี
69 นาย วรเทพ ค ามี ผู้ใหญ่บ้าน 15 วังม่วง วังม่วง สระบุรี
70 นาย มนตรี ทวีบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ค าพราน วังม่วง สระบุรี
71 นาย กฤษณะ ชมวิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ค าพราน วังม่วง สระบุรี
72 นาย สุรัตน์ ใยสัมพัน์พงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
73 นาย วิฑูรย์ สีลา ผู้ใหญ่บ้าน 6 งิ วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
74 นาย นรินทร แตงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 7 งิ วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
75 น.ส. ศิริวรรณ นิลอนันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี
76 นาย สมศักด์ิ พ่วงเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 11 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
77 นาย วิชัย ผลเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 10 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
78 น.ส. พรทิพย์ กาลัญญุตานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
79 นาง เรียม พัฒใส ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย ปิยพงษ์ พันธ์ุแตง ก านัน ตอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
81 นาย อ าไพล นิลน  าค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
82 นาย สุรินยต์ มะโหฬาร ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
83 นาย สุนทร สาปาน ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
84 นาง วิลาวัณย์ พลเสน ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
85 นาย เสมียน ยิ มเป็นสุข ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
86 นาย พิทักษ์ พุทธจักรศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
87 นาย ธีรวัฒน์ น  าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
88 นาย สิงห์เหิญ บุญอ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 7 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
89 นาย ปัญญา ราตรี ผู้ใหญ่บ้าน 12 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
90 นาง จิราภา วิศิษฐศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
91 นาย ถวัลย์ สอดส่อง ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังน  าเย็น แสวงหา อ่างทอง
92 น.ส. นิรชา พ่ึงโภคา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง
93 นาย ธวัช ปุ่นสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 หลักฟ้า ไชโย อ่างทอง
94 นาย ธนิต จันทร์ครุฑ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไชโย ไชโย อ่างทอง
95 นาย พิชัย หาญกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 4 ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง


