
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ประสิทธ์ิ ราตรีสุข ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา

2 นาย ประกิจ พันธ์ุกุฬา ผู้ใหญ่บ้าน 2 เชืยงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

3 นาย ประจักษ์ วสุรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

4 นาย พงษ์เทพ พวงบานเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 4 ลาดน ้าเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

5 นาย สมชาย ศรีพุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา

6 นาย ณัฐวุฒิ จรเสถียร ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

7 นาย วิศรุต ภูรักสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา

8 นาย ศรวัฒน์ ทันสมัย ผู้ใหญ่บ้าน 10 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

9 นาย ชาญณรงค์ เปรมกมล ผู้ใหญ่บ้าน 1 สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
10 นาย บรรพต มามาก ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี
11 นาย วงศกร พิมไทย ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
12 นาย วสันต์ พรหมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
13 นาย สุเทพ พุ่มจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 5 มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี
14 นาย สุวัฒน์ วัตสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
15 นาย สุวัฒน์ มาลากรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี
16 นาย โสภณ หลักแหลม ผู้ใหญ่บ้าน 3 สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
17 นาย วิชัย ไพโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง
18 นาย ธงชัย สิทธิเวช ผู้ใหญ่บ้าน 4 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง
19 นาย ราชัน อยู่ดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
20 นาย ชัยพร จันมณี ผู้ใหญ่บ้าน 4 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
21 นาย บุญช่วย วงศ์สาขา ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง
22 นาง เรณู ถ่ีถ้วน ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง
23 นาย นภดล สมคิด ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยยาง แกลง ระยอง
24 น.ส. ณัฐจิรา ปกติ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยยาง แกลง ระยอง
25 นาย กิตติพัฒน์ ราชภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 พงสวาย เมืองฯ ราชบุรี
26 นาย ธนโชติ จิรบัณฑิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 แพงพวย ด้าเนินสะดวก ราชบุรี
27 นาย รุ่ง ยิ มพราย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ป่าหวาย สวนผึ ง ราชบุรี
28 น.ส. วรรณวิสา ธิติโชติรส ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่าเคย สวนผึ ง ราชบุรี
29 นาย สนิท กองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 รางบัว จอมบึง ราชบุรี
30 นาย สันติ กล่ินสุคนธ์ ก้านัน ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี
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31 นาย อ้าไพ อ่อนละมัย ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
32 นาย เอกมล ทองเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 9 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี
33 นาง สมพิศ ศรีวรรณโน ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
34 นาย กมล อ่ิมวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี
35 น.ส. ทัศนีญา ชมภูหอม ผู้ใหญ่บ้าน 9 เชียงงา บ้านหม่ี ลพบุรี
36 นาย ไพรวัลย์ พันธ์ุเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี
37 นาย พะยอม เฉยนก ผู้ใหญ่บ้าน 9 มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี
38 นาย อัศวโชค แสนศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
39 นาย สนิท ประเสริฐสุข ผู้ใหญ่บ้าน 11 กุดตาเพชร ล้าสนธิ ลพบุรี
40 นาง ฐิตาภา ราชวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
41 นาย วิรุจน์ อินทร์เลิศ ก้านัน 7 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
42 นาย ธนดล แก้วประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 14 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
43 นาย มนตรี คล้ายสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
44 นาย ยงยุทธ เย็นสบาย ผู้ใหญ่บ้าน 12 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
45 นาย ยุทธพฤทธ์ิ พูลเกษ ผู้ใหญ่บ้าน 15 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
46 นาย วีรศักด์ิ อยู่สุธา ก้านัน 13 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
47 นาย สิทธิชัย พังโพธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 10 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
48 นาย เสน่ห์ ทรงปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 16 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
49 นาย เกรียงศักดิ หัสเขตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
50 นาย จรูญ กาญสอวด ผู้ใหญ่บ้าน 4 เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
51 นาย แพร สวนส้าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
52 นาง สมหมาย นาคคีรี ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
53 นาย สายหยุด ทองสุข ผู้ใหญ่บ้าน 5 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
54 นาย สุเทพ เพ็งอุดม ก้านัน 5 เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
55 น.ส. อร่ามศรี นุชเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
56 นาย ไพฑูรย์ อุ่นล้ายอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
57 นาง สมพิศ กลับบ้านเกาะ ผู้ใหญ่บ้าน 55 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
58 นาย วินัย มรรคเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เจ็ดริ ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
59 นาย วิเชษฐ ท่าทราย ก้านัน 3 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
60 นาย มนทิพย์ ลีฬหาศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
61 นาย ชัยยศ สุขสาคร ก้านัน 5 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
62 นาย พิศณุ ล่ิมกองลาภ ก้านัน 7 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
63 นาย พูลทรัพย์ สุขผล ผู้ใหญ่บ้าน 4 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
64 นาย จรัญ สาทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านล้า วิหารแดง สระบุรี



65 นาย ณรงค์ อาษาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
66 นาย ณรงค์ชัย เพ่ิมพูน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี สระบุรี
67 นาย บุญยืน สร้อยพวง ผู้ใหญ่บ้าน 8 เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี
68 นาย สมทรง คุ้มครอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี
69 นาย สมนึก สุขประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี
70 นาย สุพล ศาตร์ทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี
71 น.ส. โสภา ค้าอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านล้า วิหารแดง สระบุรี
72 น.ส. ฉัตรชนก พินทอง ก้านัน - งิ วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
73 นาย วิเชียร ฉิมภู่ ผู้ใหญ่บ้าน 4 แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
74 นาย วิภาค เทียนเจริญชัย ผู้ใหญ่บ้าน 1 แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
75 น.ส. ศรีพิมล จูม่ัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
76 นาย สมพร ก้อนทิม ผู้ใหญ่บ้าน 6 แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
77 นาย สาคร นาคนัต ผู้ใหญ่บ้าน 3 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
78 นาย สาธิต ระวิงหอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 งิ วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
79 นาง สุภาวดี เพชรสีม่วง ผู้ใหญ่บ้าน 10 งิ วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
80 นาย ถวัชย์ จันมะณี ก้านัน หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
81 นาย นิคม จีนสุกแสง ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
82 นาย บรรยง โพธ์ิเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
83 นาย ประดับ คงใจดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
84 นาย ส้าเริง อาราเม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
85 นาย สุทัศน์ โพธิสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนมะนาว สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
86 นาย โสรัจ นุชนารถ ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
87 นาย อ้านวย จีนสุกแสง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
88 นาย กรกฎ จันทร์เสง่ียม ผู้ใหญ่บ้าน 2 ย่ีล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
89 นาย ณัชช์ภณินทรงามสอาด ผู้ใหญ่บ้าน 1 สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
90 นาง ณัชชา สิงหฬ ผู้ใหญ่บ้าน 6 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
91 น.ส. นาตนา น่ิมเป็นสุข ผู้ใหญ่บ้าน 12 ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
92 นาง ปุณญาดา วิเศษวณิชเดช ผู้ใหญ่บ้าน 8 มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
93 นาง ละมาย นิลเผือก ก้านัน สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
94 นาย ส้าเนา มังกรแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองแม่ไก่ โพธ์ิทอง อ่างทอง
95 นาย อนุพนธ์ กิจสนิท ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองแม่ไก่ โพธ์ิทอง อ่างทอง


