
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 น.ส. ธนาพร สุรพงษ์พิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ส าเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 นาย สมลักษณ์ ขันธศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ส าเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 นาย นธี แสงพิรุณ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โพธ์ิเอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
4 นาย มนตรี แสงจินดา ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพธ์ิเอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
5 น.ส. วีวรรณ นูนศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
6 นาง รัตนา คหินทพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
7 นาย พจน์ อินทรธุ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
8 ว่าท่ี ร.ต. กมล ไวยทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
9 นาย ธนพล จันทร์ลาด ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
10 นาย บุญลือ กล่ันย่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางเก่า ชะอ า เพชรบุรี
11 นาย บุญรอด จันทร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี
12 นาย ชาญณรงค์ พูนนาม ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
13 นาย เดชวัต ม่วงงาม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
14 นาย วีระ บุญเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
15 นาย หาญณรงค์ แก้วเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี
16 นาย บารมี ทัพนาค ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยางน  ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
17 นาย นัฐพงษ์ ประทุมยศ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง
18 นาย อดิศักด์ิ ใยกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 5 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
19 นาย ภณิศ พฤกษชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 น  าคอก เมืองระยอง ระยอง
20 นาย วินัย ศิริประทุม ผู้ใหญ่บ้าน 4 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง
21 นาย นนทกร สุขประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 5 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง
22 นาย คุณอิทธิพล บุญมี ก านัน ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง ระยอง
23 นาย อรรถพงษ์ สุโรจน์วัฒนากูล ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง
24 นาย วราห์ แสวงกิจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
25 นาย ณัฐพงศ์ สายบัว ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
26 นาย ธราพงษ์ จันทิมา ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
27 นาย นิรุธ สังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
28 นาย นาวิน บุบผาสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี
29 นาง รุ่งรัศมี มีบ ารุง ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางแพ บางแพ ราชบุรี
30 นาย บุศรินทร์ ศิลภมร ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาย อนุวัติ มูลทองโล่ย ผู้ใหญ่บ้าน 16 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
32 นาย ศุภชัย เอกฉาย ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี
33 นาย ไพโรจน์ ไทยแท้ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
34 นาย มิตร ขันจอก ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
35 นาย ธเวช อยู่ประสงค์ ก านัน บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
36 น.ส. พภัสสรณ์ เหน่ียงจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เพนียด โคกส าโรง ลพบุรี
37 นาย จเร ค าพลึก ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
38 นาง เกสร แก้วสุขประสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
39 น.ส. กรรณิการ์ บุญมีเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 3 ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
40 นาย จรูญศักด์ิ ปภูสะโร ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางพ่ึง บ้านหม่ี ลพบุรี
41 นาย สมคิด พ่วงพูล ผู้ใหญ่บ้าน 9 ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ
42 นาย วิเชียร จงเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 22 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
43 นาย ไพโรจน์ ผันโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 15 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
44 นาง พิสมัย ชอนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
45 น.ส. สุริวรรณ ศรีสุมล ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
46 นาง พนม ศรีษาเอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
47 นาง วารี สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
48 นาย สมชาย อนุพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
49 นาย ชัชวีร์ อินทรโชติ ก านัน บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
50 นาย อรุณ รักชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
51 นาย บุญล้อม รัตนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
52 นาย ชลทะยา ธรรมสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
53 นาย เชาวลิต ทองเชื อ ก านัน บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
54 น.ส. สุกัญญา ตันศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
55 น.ส. อารีรัตน์ ป่ึงอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
56 นาง สุภวรรณ อ่อนแสง ผู้ใหญ่บ้าน 8 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
57 นาย รณชัย คล้ายจินดา ผู้ใหญ่บ้าน 7 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
58 นาย ประพนธ์ โตร่ืน ผู้ใหญ่บ้าน 4 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
59 นาย สมควร ใจดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
60 นาย ประสิทธ์ิ จันทร์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
61 นาย ธนะรัชน์ วิเศษศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
62 นาย ศุภสิทธ์ิ หีบท่าไม้ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
63 นาย นที แช่มช้อย ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
64 นาย จ าลอง ชูยา ก านัน บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี
65 นาง วิมลรัตน์ มานะทัตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี
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66 นาง รักชนก ตั งทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองโดน หนองโดน สระบุรี
67 นาง ศรีรุ้ง บุตรแสน ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุรี
68 นาย ถาวร บุตรดา ก านัน บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
69 นาย ไพรศาล สุมาลัย ก านัน ผึ งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
70 นาย ธนกร ปัญญาชน ก านัน หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
71 นาย บุญช่วย สร้อยเวที ผู้ใหญ่บ้าน 5 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
72 น.ส. ภัทชา ด่านสุขณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
73 น.ส. สุธามาส ชูวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
74 น.ส. สุจิรา แก้วผ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 4 งิ วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
75 น.ส. สายทอง เอ่ียมพ่วง ผู้ใหญ่บ้าน 9 งิ วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
76 นาย วันชัย วันกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
77 นาย สุนทร ประเสริฐอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
78 นาย วิเชียร ผมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
79 นาย สมชาย เพ็ชร์มา ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย สุชาติ ศรีภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
81 นาย สินชัย ประยูรวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 13 ศรีส าราญ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
82 นาย ธีรวัฒน์ น  าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
83 นาง ปรานอม ข ากล่ า ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
84 นาย สนอง ช้างวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
85 นาย เจนณรงค์ มีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
86 นาย ฉัตรชัย อินสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
87 นาย นันทวุฒิ ทองมาเอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
88 นาย พรเทพ รอดสวัสด์ิ ก านัน ย่านซ่ือ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
89 นาย พุทธิธร ฉัตรบริรักษ์ ก านัน ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
90 นาง วาสนา ป้อมพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
91 น.ส. จันทิมา จันท์จารุภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
92 นาย สมชาย แตงทับ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
93 นาย ธีรสิทธ์ิ ธรรมนาม ผู้ใหญ่บ้าน 3 ชัยฤทธ์ิ ไชโย อ่างทอง
94 นาย สมพงษ์ พันธ์กวี ผู้ใหญ่บ้าน 7 โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง
95 นาย พิชิต พรมเมศ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ยางซ้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง


