
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สมาน เติมสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
2 นาย สมพิศ มงคลเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 8 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
3 นาย ทรงพล สุขสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 นาย ฉัตรมงคล คัมภิรานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 นาย มนูญ เจริญจิต ผู้ใหญ่บ้าน 1 แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
6 นาย ประจวบ หอมขจร ผู้ใหญ่บ้าน 5 แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
7 นาย สุพจน์ มีมาก ผู้ใหญ่บ้าน 5 เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
8 นาย หัสถชัย แจ้งจิตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
9 นาย เจียน สุขเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
10 นาย มัชฌิมา สมานมิตร ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
11 นาย สุชาติ จันทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
12 นาย บุญมี เห้ียมหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
13 นาย ประภาส เหมือนอ่วม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอ า เพชรบุรี
14 นาย ปัญจพัฒน์ ไชศรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ยางหย่อง ท่ายาง เพชรบุรี
15 นาย บันเทิง รัตนคาม ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
16 นาย สมเจต ส าเภาเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 7 แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี
17 นาย ทรงวุฒิ อ าไพ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง
18 นาง อิสรา ยาสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 พลา บ้านฉาง ระยอง
19 นาย พีรวัส เสง่ียมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ ระยอง
20 นาย บุญมา วงศ์ไทยพดุง ผู้ใหญ่บ้าน 5 พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ ระยอง
21 นาย สมพร พากเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 7 พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ ระยอง
22 นาย สุนทรชัย ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน 7 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง
23 นาย ยงยุทธ เช้ือพลบ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง
24 ว่าท่ี ร.ท. ยุทธพงษ์ ยมหา ร.น. ผู้ใหญ่บ้าน 4 ส านักทอง เมืองระยอง ระยอง
25 นาย สมศักด์ิ อุดง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนแร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
26 นาย อรรถพันธ์ สวัสด์ิรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
27 นาย ชุมพล วิบูลย์น าชัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
28 นาย สายธาร แย้มเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี
29 นาย ไชยยงค์ คล้ายโพธ์ิทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี
30 นาย ธีรนันท์ ยอดมี ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
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31 นาย วิเชียร พวงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 รางบัว จอมบึง ราชบุรี
32 นาย เสมา แก้มหอม ผู้ใหญ่บ้าน 8 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
33 นาย สมัคร นวนละออง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี
34 นาย สุพิษ ใจหาญ ก านัน ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
35 นาย สุชิน บวกขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 5 กุดตาเพชร ล าสนธิ ลพบุรี
36 นาย เสวย เป้ป้อม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
37 นาย ไพรัช จันทดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
38 นาย มนตรี บุญเปล่ียน ก านัน น้ าสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
39 น.ส. สรญา วงศ์ศรีไทย ก านัน ดงมะรุม โคกส าโรง ลพบุรี
40 นาง บังอร ปริสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
41 นาย บ าเพ็ญ ศรีวิลัย ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
42 นาง ทับทิม จันทร์ไพศรี ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ
43 นาย สมชาย เลิศมงคลสมุทร ผู้ใหญ่บ้าน 4 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
44 นาย ไพศาล ลักษณะ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ
45 นาย กฤษดา กล่อมจิตร์ ก านัน บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
46 นาย บุญชู ศาสตร์ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
47 นาย สมบัติ เสมเจริญ ก านัน หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
48 นาย ชาญณรงค์ จันทร์เปรม ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
49 นาย ปรีชา สร้อยเสงิม ผู้ใหญ่บ้าน 8 ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
50 นาย ประนอม แนมแนบ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
51 นาย ธเนศ ฤกษ์ดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
52 นาย อนุรักษ์ ขันก าเหนิด ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
53 น.ส. วิไลลักษณ์ สถานสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
54 นาง ไพรินทร์ ซุ้ยวงค์ษา ผู้ใหญ่บ้าน 5 กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
55 นาย วิบูลย์ วัชฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
56 นาย วิมาน ไทรจ าปา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
57 นาย ธนพล ล้ิมประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
58 นาย ปริเยศ มณีสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
59 นาย ฐิติวัตร คงพุกา ผู้ใหญ่บ้าน 4 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
60 นาย เศกสรร บ้านเกาะ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เจ็ดร้ิว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
61 นาย จารุชัย ทองข า ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
62 นาย อรุณ มาพิทักษ์ ก านัน ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
63 นาย สมศักด์ิ ทับทอง ก านัน คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
64 นาย สาโรช มีภู่ ก านัน เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี
65 น.ส. จริยา วงษ์สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี
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66 นาย วิรวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ ก านัน บ้านล า วิหารแดง สระบุรี
67 นาย ด ารง สิงห์หาเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านล า วิหารแดง สระบุรี
68 นาย สมนึก สุดใจ ผู้ใหญ่บ้าน 8 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี
69 น.ส. พรนภา ฉิมยาม ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี
70 นาย สมชาย ทับเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 6 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
71 น.ส. ภานุมาส สุขไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน 10 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี
72 นาย อนุชา เชยสาคร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ต้นโพธ์ิ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
73 นาง อมรรัตน์ ตาละอุปะละ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
74 นาง ศุลีพร ศาสตร์สง่า ผู้ใหญ่บ้าน 9 น้ าตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
75 น.ส. น้ าเพ็ชร ฉายชูวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี
76 น.ส. สตรีรัตน์ สมิเปรม ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
77 น.ส. กิตติกานต์ ช่ืนกล่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
78 นาย พรเทพ เหมือนอบ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
79 นาย พิเชษฐ์ จันทร์งาม ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
80 นาง ชะลอ ก ามะนัส ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
81 นาง พสธร ศรีวิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
82 นาย ถิรเดช อุทัศธนกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี
83 นาย รณชัย ทองโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
84 นาย บัณฑิต ศรีโปฎก ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
85 นาย เฉลา ม่วงขวัญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
86 นาย ชน ธรรมศร ผู้ใหญ่บ้าน 2 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
87 นาย พงษ์เพ็ชร เอกอ้น ผู้ใหญ่บ้าน 5 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
88 นาย สุวัฒน์ ฉลาดคิด ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกพุทรา โพธ์ิทอง อ่างทอง
89 นาย สุทิน รัตนมาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ่อแร่ โพธ์ิทอง อ่างทอง
90 นาย กิตติศักด์ิ ทานะจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางพลับ โพธ์ิทอง อ่างทอง
91 นาย ฉัตรชัย เกิดคง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง
92 นาย ธีรยุทธ ทัศนัย ผู้ใหญ่บ้าน 1 จ าปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
93 นาย ไพรัช คงสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ย่านซ่ือ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
94 นาง สุจิตรา ทานะกุล ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
95 นาง อารี ตาบประดับ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


