
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สมร สอนจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 นาย อนุ นะวะเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 1 รางสาล่ี ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นาย ชัยพร ล้ิมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
4 นาย ณิชชาสิงห์ ตาปาน ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
5 นาย มานพ นาคแท้ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี
6 นาย สุชาติ กลับสงวน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
7 นาย สามารถ เพ็ชรแอ ผู้ใหญ่บ้าน 3 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
8 นาย เชิดศักด์ิ เสาวโร ผู้ใหญ่บ้าน 10 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
9 นาย สุภากร ตันชา ผู้ใหญ่บ้าน 15 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
10 นาย วีระ แซ่เหลา ผู้ใหญ่บ้าน 9 ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
11 นาย สุรชัย จอกทอง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
12 นาย อลงกรณ์ ฆารละออง ผู้ใหญ่บ้าน 1 สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี
13 นาย ชูเกียรติ พรหมวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี
14 นาย เอกลักษณ์ สระบดี ผู้ใหญ่บ้าน 7 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
15 นาง ดาหวัน นิยมสุข ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
16 นาย รังสรรค์ จิรวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองบ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
17 นาย จินดา เสง่ียมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 15 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
18 นาง ประทุม พนากูล ผู้ใหญ่บ้าน 20 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
19 นาย แฉล้ม พวงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 12 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
20 นาย สุรพงษ์ ตรีเวส ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
21 นาย กรกฎ ถุงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
22 นาง วัชรีย์ ช่วยเพชร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี
23 นาย ยุทธนา บดีเดชา ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี
24 นาย พงศกร อังคนาวิน ก านัน หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี
25 นาย บ ารุง ผาสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี
26 น.ส. จามจุรี ฉิมชา ผู้ใหญ่บ้าน 7 สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี
27 นาย ชัยณรงค์ ทองศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บึง ศรีราชา ชลบุรี
28 นาย คงฤทธ์ิ บุญทา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
29 น.ส. วันเพ็ญ จันทร์อุดม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
30 นาย สมยศ คล้ายจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
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31 นาย วุฒิศาสตร์ ถุงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
32 นาง สุพรรณี จุ่นจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
33 นาย ทัศ เพ็งพัด ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
34 นาย อธิคม แตงพรม ผู้ใหญ่บ้าน 6 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
35 นาย สมบัติ วงศ์ราชสีห์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
36 นาง สุพัตรา สิงห์พันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วงน้ าขาว เมืองตราด ตราด
37 นาง ไพรัตน์ จรพิภพ ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองโสน เมืองตราด ตราด
38 นาง สินีนาฏ พงษ์พานิช ก านัน แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด
39 น.ส. อภินท์พร บุญวาที ผู้ใหญ่บ้าน 4 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
40 นาย ประกาศิต รมยานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
41 นาย คมสรรค์ ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด
42 นาย พิทักษ์ สังฆเวช ผู้ใหญ่บ้าน 7 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด
43 นาย ไพโรจน์ รัตนสุข ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
44 นาย ภานุวัฒน์ คร้ามศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
45 น.ส. ณิชารีย์ สิงห์โต ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก
46 นาย วิชวน ศรีสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านนา บ้านนา นครนายก
47 นาย ช านาญ พูลสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
48 นาย ทัศนะ รอดเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
49 นาย ชูชาติ กรรณิการ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
50 น.ส. สายไหม วัฒนากร ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
51 นาย ชูเกียรติ สุขมีกล่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
52 นาย เสถียร ฤทธ์ิค ารพ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ง้ิวราย นครชัยศรี นครปฐม
53 นาย สวัสด์ิ หรุ่นรอด ผู้ใหญ่บ้าน 3 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
54 นาย นราศักด์ิ จันทร์กลัด ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางเตย สามพราน นครปฐม
55 นาย เสรี ชุนถนอม ผู้ใหญ่บ้าน 4 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
56 นาย สมคิด ทองมณโฑ ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังน้ าเขียว ก าแพงแสน นครปฐม
57 นาย วัชรพงษ์ เปียหล่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังน้ าเขียว ก าแพงแสน นครปฐม
58 น.ส. สาริศา สุนทรศารทูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
59 นาย สิทธิโชค พันผา ผู้ใหญ่บ้าน 13 ล าเหย ดอนตูม นครปฐม
60 นาย สน่ัน โพธ์ิสุพรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 บางภาษี บางเลน นครปฐม
61 น.ส. สุพัตรา เกตุเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
62 นาย สมคิด คล้ายส าเนียง ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
63 นาง ณิชชกรณ์ สุวรรณประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
64 นาย วัชรพงษ์ คงคล้าย ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
65 นาง ระพี วรนัฐสุนทร ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี



3

ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
66 นาย เชาว์รัตน์ สอดห่วง ผู้ใหญ่บ้าน 10 คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
67 นาย ไกรวรรณ อาจหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
68 นาย พิเชษ ศาสตรประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี
69 นาย อ านาจ สมสวย ผู้ใหญ่บ้าน 3 บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี
70 นาย ชวลิต หัถรังษี ผู้ใหญ่บ้าน 11 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี
71 นาย ไพรสนธ์ิ จันทนะโสตถ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี
72 นาย เจษฎา ทันการ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
73 นาย มงคล ทันศรี ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางเตย สามโคก ปทุมธานี
74 นาย จารึก ใจทน ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางเตย สามโคก ปทุมธานี
75 นาย สมบูรณ์ วัฒรอด ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
76 นาย สุนทร เกิดทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
77 นาย ประเสริฐ รากทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
78 นาย มนตรี บูรณนัช ผู้ใหญ่บ้าน 9 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
79 นาย วินัย ชาวไร่ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
80 นาย สืบ จันทร์ชูกล่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
81 นาย ณรงค์ เจ้ียมดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
82 นาย บวร คณาสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
83 น.ส. มัลลิกา หงษ์มัง ก านัน เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
84 นาย ศาศวัต ดอนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
85 นาย ส าอาง ส่องแสง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
86 นาย มนตรี เอียผา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี
87 นาง นิตยา ถาวร ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
88 นาย เอกลักษณ์ เศษสรี  ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
89 นาย มงคล กอนเกียน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว
90 นาง วงเดือน ดวงสอาด ผู้ใหญ่บ้าน 15 คลองหินปูน วังน้ าเย็น สระแก้ว
91 นาย วิชิต บุญจริง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว
92 นาย น้อย สุขทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว
93 นาย ถนัด อินทร์มา ผู้ใหญ่บ้าน 4 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
94 นาย สิรภพ บรเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
95 นาย พิสิษฐ์ ปัตนา ผู้ใหญ่บ้าน 3 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว


