
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ทศม เรืองพยุงศักด์ิ ก านัน ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 นาย เกษม ประชาฉาย ผู้ใหญ่บ้าน 12 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 นาย มานะ อุบล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
4 นาย รหัส แสงผ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 1 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี
5 นาย ทองม่ัน บัวทองค า ผู้ใหญ่บ้าน 2 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
6 นาย นิมนต์ คีรีบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 6 จรเข้เผือก ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี
7 นาย โชค ป้องกัน ผู้ใหญ่บ้าน 14 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
8 นาง มาลัย สุขสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางสระแก้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
9 นาง นรินทร์สิริ สิริโภไคย ผู้ใหญ่บ้าน 5 เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
10 นาย นิรุธ ถึงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองน้ าเค็ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
11 นาย ธนัตณ์พัทธ์ อิทธิพัทธ์อเนก ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี
12 นาย โรมรัน สิงธิมาตร ผู้ใหญ่บ้าน 11 ปัถวี มะขาม จันทบุรี
13 นาย ชนินทร์ ภักดิบดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ฉมัน มะขาม จันทบุรี
14 นาย ปฏิภาณ ไสยสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 8 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
15 นาย อนันต์ แก้วนพรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางเล่า คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา
16 นาย ประเทือง ชัยสายัณห์ ก านัน บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
17 นาง ขนิษฐา โคมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา
18 นาง ศิริรัตน์ วรหวัง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
19 น.ส. รัชดาวรรณ ธรรมวิญญา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
20 นาย สุพจน์ เปล่ียนเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองขุด บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
21 นาย ชูศักด์ิ วิรุณราช ผู้ใหญ่บ้าน 4 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
22 นาย อ านาจ รินรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
23 นาย ราชัน วิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 10 นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี
24 นาย นรินทร์ สุกใส ผู้ใหญ่บ้าน 11 นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี
25 นาย อัตตพล เกิดทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
26 นาย สมยศ บุญม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
27 นาย จีรศักด์ิ รามณู ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี
28 นาง สง่า เหลืองปิยสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี
29 นาย ไพฑูรย์ พันธุสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท
30 นาย สมบุญ เป่ียมน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 3 หันคา หันคา ชัยนาท
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31 น.ส. จิตรา เป่ียมสิน ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท
32 นาย สมศักด์ิ พ่ึงเจียม ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท
33 นาย สุวิทย์ เพ็งสวย ผู้ใหญ่บ้าน 1 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท
34 นาย ธิติพัทธ์ ศรีเดช ผู้ใหญ่บ้าน 1 กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
35 นาย สุรชัย ทาเอ้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 9 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
36 นาย พลนรินทร์ ฉิมมาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตะกาง เมืองตราด ตราด
37 นาย สมบัติ สังข์เอียด ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด
38 นาย จ าเริญ โกรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด
39 นาย ประเสริฐ ใหญ่ยอด ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด
40 นาย มานพ เพ่ิมสุข ผู้ใหญ่บ้าน 1 สะตอ เขาสมิง ตราด
41 นาง วิไลรัตน์ เรศสุข ผู้ใหญ่บ้าน 9 เขาสมิง เขาสมิง ตราด
42 นาย ถนอมเจตน์ พันธ์นาค ผู้ใหญ่บ้าน 3 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
43 นาย ประทีป พระนคร ผู้ใหญ่บ้าน 4 หินต้ัง เมืองนครนายก นครนายก
44 ว่าท่ี ร.ต. อิฐธวัฒน์ อ่ิมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
45 นาย เสถียร ทัศนา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ป่าขะ บ้านนา นครนายก
46 นาย สมศักด์ิ พวงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 13 ป่าขะ บ้านนา นครนายก
47 นาย มนัส เทียนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
48 นาย รัตนะ มูลบรรจง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
49 นาย อดุล รอบดอบ ก านัน ปากพลี ปากพลี นครนายก
50 นาย บุญฤทธ์ิ สุดรอด ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
51 นาย อภินันท์ เหลียวตระกูล ก านัน ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
52 นาย สมเกียรติ ภิรมย์นิล ผู้ใหญ่บ้าน 11 คลองจินดา สามพราน นครปฐม
53 นาย พิศิษฐ์ กวยรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 8 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
54 นาย สุจินต์ หนูนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองกระทุ่ม ก าแพงแสน นครปฐม
55 นาย วีระศักด์ิ สิทธิพงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม
56 นาย วิศวา ยางเดิม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ล าเหย ดอนตูม นครปฐม
57 นาย วิทยา บุญวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ล าเหย ดอนตูม นครปฐม
58 น.ส. ทิพย์วัลย์ เพชรเสมียน ผู้ใหญ่บ้าน 15 บางปลา บางเลน นครปฐม
59 นาง เข็มทอง สามสาหร่าย ผู้ใหญ่บ้าน 7 ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
60 นาย ไพรัช เส็งประชา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางระก า บางเลน นครปฐม
61 นาย วิโรจน์ เตลิงคะพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 6 อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
62 นาย ธนูศักด์ิ เล็กวารี ผู้ใหญ่บ้าน 12 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
63 นาย ชัยรัตน์ นิลทัด ก านัน บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
64 นาย สมทรง ร่ืนเสือ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
65 นาง ศิริพร กาญจนากาศ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
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66 น.ส. สุพัตรา กล่ันคุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
67 นาย สุบิน นุชอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
68 นาย ทวี อ่อนแย้ม ก านัน บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
69 นาง ประชุมพร ย้ิมใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
70 นาย จักนรินทร์ ฟักเชือก ผู้ใหญ่บ้าน 5 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
71 นาย บุญมา เงินสลุง ผู้ใหญ่บ้าน 7 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
72 น.ส. นาม เนียมจ้อย ผู้ใหญ่บ้าน 8 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
73 น.ส. พรพิมล เขตต์นนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
74 น.ส. นัฏฐนิช ใจเอ้ือเฟ้ือ ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
75 นาง บุบผา รักษาเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
76 นาย วิชาญ อุ่นร้ัว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
77 นาย สมใจ เล่ียมนาค ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
78 นาย รุต วงค์เณร ผู้ใหญ่บ้าน 4 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
79 นาย ธนโชติ สีระพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
80 นาย มนตรี แกมเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 6 นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
81 นาย สุนทร ทับซ้อน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
82 นาย วุฒธิพล สมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
83 นาย วิรัตน์ ค าพิมูล ผู้ใหญ่บ้าน 2 เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
84 นาย คารม รินทา ผู้ใหญ่บ้าน 10 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
85 นาย ชณาภัทร ยอดดี ผู้ใหญ่บ้าน 18 โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
86 นาย กฤษณะ ประสารกก ผู้ใหญ่บ้าน 9 ส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี
87 นาย จิรศักด์ิ อารีรอบ ผู้ใหญ่บ้าน 3 กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
88 นาย ประยูร มีห่อข้าว ผู้ใหญ่บ้าน 3 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
89 นาย ประจวบ เหลายา ก านัน โคกป่ีฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
90 นาย ธนดล จิตรสุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 18 สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
91 นาย ชาลี อินทะโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว
92 นาย ณรงค์ แสงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว
93 นาย แฟน ฟองเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 3 ผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว
94 นาย กิตติพงศ์ ค ามูล ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว
95 นาย ถนอมศักด์ิ ศิลป์ประกอบ ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองหินปูน วังน้ าเย็น สระแก้ว


