
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ดอน นพมาฒ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี
2 นาง ทองแดง ทองนุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 20 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
3 นาย พจน์ เด็กแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี
4 นาง วิภาดา ศรีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
5 นาย วิโรจน์ อ่อนตีบ ผู้ใหญ่บ้าน 1 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
6 นาย สามารถ เช้ือดี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
7 น.ส. อภิญญา อารมณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี
8 นาย ชัยวัฒน์ กิจพิบูลย์ ก านัน - คลองน้ าเค็ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
9 นาย เชาวฤทธ์ิ เคร่ืองเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี
10 นาย นัญพงษ์ แสวงธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
11 น.ส. มณี ส าราญจิตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ปากน้ าแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี
12 นาง รัตอรุณ ทวีผล ผู้ใหญ่บ้าน 5 โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี
13 นาย สังเวียน ค าสอน ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี
14 นาย เอ็นดู ผ่องศรี ผู้ใหญ่บ้าน 8 เทพนิมิต โป่งน้ าร้อน จันทบุรี
15 นาย ณัฐสิทธ์ิ ศรีหมาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
16 นาย ทนงศักด์ิ ภานิกร ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
17 นาย นิทัศน์ ณรังษี ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
18 น.ส. ปิยดา งามศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางขนาก บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
19 นาย โรจน์ศักด์ิ ไทยนิยม ก านัน 2 ก้อนแก้ว คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา
20 นาย สมบูรณ์ งามศักด์ิประเสริฐ ก านัน 2 ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา
21 นาย สุรพล ยังมากนาม ผู้ใหญ่บ้าน 8 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
22 นาย นฤเบศร์ เก็จมะยูร ผู้ใหญ่บ้าน 1 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
23 นาย สุทัศ คุ้มครองทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
24 นาง บุศรินทร์ จรุงพัฒนานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
25 นาย เกียรติณรงค์ชัย  ฉิมพลีกุล ผู้ใหญ่บ้าน 7 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
26 นาย พิเชษฐ ปานแสงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 15 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
27 นาย ประสิทธ์ิ อินทรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 3 บึง ศรีราชา ชลบุรี
28 นาย วิเชียร สุพรหม ผู้ใหญ่บ้าน 3 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
29 นาย จักรกริช กรมกอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
30 นาย ปพัฒน์ บัวทอง ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองแซง หันคา ชัยนาท
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31 นาย รุ่ง รักจับ ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
32 น.ส. รุ่งอรุณ โพธ์ิตุ่น ผู้ใหญ่บ้าน 5 โพนนางด าออก สรรพยา ชัยนาท
33 น.ส. รุจิรา มาศิริ ก านัน 6 ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
34 นาง สุวรรณา เอ่ียมครอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท
35 นาย อดิศักด์ิ แก้วสุข ผู้ใหญ่บ้าน 10 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
36 นาย จ าลอง ประเวสไพร ผู้ใหญ่บ้าน 6 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
37 นาย ชูชาติ ระหว่างงาน ก านัน 7 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
38 นาย นพพร อภิบาลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าพริก เมืองตราด ตราด
39 นาย ประสงค์ ฉายวิมล ผู้ใหญ่บ้าน 7 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด
40 นาย พิภพ อาจณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด
41 นาย วิริยะ จงไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด
42 นาย สายต่ิง ทศดารา ผู้ใหญ่บ้าน 3 เกาะกูด เกาะกูด ตราด
43 นาง ดรุณี จันทอนธิมุก ผู้ใหญ่บ้าน 2 ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
44 นาย ทิวา แดงนวล ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
45 นาย ประจักษ์ สาลี ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะโพธ์ิ ปากพลี นครนายก
46 นาย เร่ืองลือ แย้มภิรมย์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านนา บ้านนา นครนายก
47 น.ส. วาสนา วงษ์ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
48 นาย สมชาติ เสง่ียมงาม ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านนา บ้านนา นครนายก
49 ส.ต. เสริม มูลสท้าน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
50 นาง จุไรรัตน์ สุนเล้ียง ผู้ใหญ่บ้าน 3 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
51 นาย นฤนาท ธนรัชชานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ห้วยหมอนทอง ก าแพงแสน นครปฐม
52 นาย นิติพัฒน์ ต้ังจารุวัฒนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 15 โพรงมะเด่ือ เมืองฯ นครปฐม
53 นาย นิมิตต์ เหมันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
54 นาย พลกฤต แสนหาญ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม
55 นาง พิสมัย สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 5 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
56 นาย สุพช ศรีค าหู้ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม
57 นาย อดิศักด์ิ โบสิทธิพิเชฎฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองปากโลง เมืองฯ นครปฐม
58 นาย อ่ิม เดชมาก ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยหมอนทอง ก าแพงแสน นครปฐม
59 นาย สุรสังกาศ ธงศรีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
60 นาย สายชล ทรัพย์แสนดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
61 นาย ชาติชาย พลอยสุข ผู้ใหญ่บ้าน 6 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
62 นาย เชฎฐรัชต์ ทวีพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
63 นาย ธนากร เกิดน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 3 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
64 นาย พิไทย ทองปาน ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี



65 นาย เพลิน ทองเกลียว ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
66 นาย วิรัชน์ กล่ินพลู ผู้ใหญ่บ้าน 1 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี
67 นาง ศรีวรรณ สินธุช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
68 นาย กิตติศักด์ิ ขุนอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
69 นาย เกษม แพรขาว ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
70 นาย คะนึง เพไร ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
71 นาย ธนพล สวยงาม ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
72 นาย บุญชนะ ชูพินิจ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านกระแซง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
73 นาย สุนันท์ นัวสุวรรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
74 นาย อมรเทพ เช้ือผู้ดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
75 นาย สรรชัย พรามมณีย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
76 นาง ถวิล เพ็ชรขวัญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
77 นาง สายพิน วันดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
78 นาง สมศรี สิงห์โตทอง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
79 นาย สุรชัย พูลสวัสด์ิ ก านัน - ปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
80 นาย ประหัด งามดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
81 นาย สมปอง ม่วงก าพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
82 นาย โกเมน อารีรอบ ก านัน - โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
83 นาย ทรงธรรม ฮ้ัวเฮง ผู้ใหญ่บ้าน 4 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
84 นาย ทศสิริ วงษ์บาท ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทุ่งโพธ์ิ นาดี ปราจีนบุรี
85 นาง พัชราภา ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
86 นาย สมคิด ของนา ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
87 นาย สมชาย จารัญ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี
88 นาง สมบัติ เรืองโภชน์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
89 นาย จันแสง แดงชะอุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองน้ าใส อรัญประเทศ สระแก้ว
90 นาย ชัยสิทธ์ิ เกรียงศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 18 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว
91 นาย ธนกฤต กิจสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว
92 นาง ศรีวรรณา สุชิโต ผู้ใหญ่บ้าน 9 ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว
93 นาย สมบัติ พูนกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
94 นาย สุชัย ไวการ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว
95 นาง อโนทัย เนียมส าโรง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว


