
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ส าเนา รอดภัย ผู้ใหญ่บ้าน 4 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 นาย วัชรพงษ์ สุนทรธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 13 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 นาย ธวัช เอ่ียมส าอางค์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
4 นาย สมภพ จิตต์นิยม ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
5 นาย ชัยวัฒน์ พฤฑฒิกุล ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
6 นาย ณเรศน์ หนูอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
7 นาย ศตวรรษ ปานใจ ผู้ใหญ่บ้าน 4 วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
8 นาย สมนึก นาควงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี
9 นาย พิเชษฐ์ คนซ่ือ ผู้ใหญ่บ้าน 1 มะขาม มะขาม จันทบุรี
10 นาย สุรินทร์ นามโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 12 ปัถวี มะขาม จันทบุรี
11 นาย ประสิทธ์ิ บุญทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ฉมัน มะขาม จันทบุรี
12 นาย สมบัติ ม่วงสมัย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
13 นาย นันทพล ข าเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
14 นาย ยอดชาย ส ารวมจิต ผู้ใหญ่บ้าน 3 จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
15 นาย สมนึก แพน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา
16 นาย บ ารุงศักด์ิ แก้วฉลวย ผู้ใหญ่บ้าน 1 โยธะกา บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
17 นาย วิโรจน์ โพธ์ิทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
18 นาง วัชรีย์ เข็มศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองบัว บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
19 นาย สมควร บุษบงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
20 นาย สุธรรม นามโท ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
21 นาง กาญจนาภรณ์ พรหมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
22 น.ส. เปรมฤทัย ศรีนวล ผู้ใหญ่บ้าน 6 เสือโฮก เมืองฯ ชัยนาท
23 นาย ธงชัย จันทร์สุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท
24 นาง เล็ก พุ่มล าเจียก ผู้ใหญ่บ้าน 6 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
25 นาย ปัญญา จูงาม ก านัน 0 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
26 นาย ธงชัย บรรเด็จ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท
27 นาย อ านาจ เสลารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
28 นาย สุภาพ เผือกผ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 13 กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
29 นาย พิชัย พุมมีดี ผู้ใหญ่บ้าน 7 สาริกา เมืองฯ นครนายก
30 นาย ชัยณรงค์ เน่ืองจากฉิม ผู้ใหญ่บ้าน 8 ศรีจุฬา เมืองฯ นครนายก
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาง นิตยา พูลสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 13 เขาเพ่ิม บ้านานา นครนายก
32 นาย ธานี ปานขาว ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก
33 น.ส. ศิริพร มะลิขาว ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางปลากด องครักษ์ นครนายก
34 น.ส. กิติยา ยะก๊บ ผู้ใหญ่บ้าน 12 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
35 นาง ดาวรุ่ง ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองแสง ปากพลี นครนายก
36 นาย วุฒธิพล สมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
37 นาย สุพันธ์ อาสินรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 22 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
38 นาย วสันต์ ภูมิวาลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
39 นาย ประยูร สอนเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน 11 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
40 นาย อ านาจ ชูศรี ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
41 นาย ประทวน ชาดา ผู้ใหญ่บ้าน 9 สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี
42 นาย ทองพิมพ์ ม่วงพรม ผู้ใหญ่บ้าน 4 คู้ล าพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี


