
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด โทรศัพท์มือถือ
1 นาย คมสันต์ ประทีป ผู้ใหญ่บ้าน 7 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0857001175
2 นาย ชัยณรงค์ ศิริธร ผู้ใหญ่บ้าน 10 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 0624034353
3 นาย นาวา เมาน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0613367663
4 นาย พงษ์ศักด์ิ หงษาวดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0890719481
5 นาย สมจิต พิมอรรถ ผู้ใหญ่บ้าน 2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 0632182279
6 นาย สยาม โพธ์ิทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0819862637
7 นาย อลงกรณ์ จันทร์ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 0895518842
8 นาย จีรพงษ์ ใจสุทธิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี 0942247234
9 นาย ณัฐพัชร์ มณีรัตน์โศภิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 0861440068
10 นาย ธีรยุทธ ศุภพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 0854324365
11 นาย มานะ บัวเผ่ือน ผู้ใหญ่บ้าน 3 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 0818616575
12 นาย เรวัตร เฉวียง ผู้ใหญ่บ้าน 5 มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0871336524
13 นาย สายชล สรรพศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 10 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 0884617995
14 นาย ธีระ พรหมทองดี ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางชัน ขลุง จันทบุรี 0982015345
15 นาย เข็มชาติ แก่นจันร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 0971276198
16 นาย ประเสริฐ กรุณา ผู้ใหญ่บ้าน 19 ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0890953783
17 นาย ไพศาล พรหมมา ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 0868446557
18 นาย สมคิด ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางกรูด บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 0856000635
19 นาย สมชาย โพธ์ิสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0871287760
20 นาย อัตพล เล่าฮง ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางตลาด คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา 0824618255
21 นาย โอภาส ชยปาลกุล ผู้ใหญ่บ้าน 13 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 0896011928
22 นาย วรฤทธ์ิ จังบวร ก านัน 11 บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 0861572565
23 นาย ชาญชัย นิจสิทธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 3 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0926365500
24 น.ส. วัชรา มีจ่ันเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 8 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0817520386
25 นาย จรัล ซุ่นฮวด ผู้ใหญ่บ้าน 8 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 0970609899
26 นาย ฑิฆัมพร ช่วยชูทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 0870555535
27 นาย สิทธิโชค เทียมจุ๊ย ผู้ใหญ่บ้าน 6 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี 0899383880
28 นาย ณรงชัย ทับมี ผู้ใหญ่บ้าน 9 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี 0824922341
29 นาย กิติพงษ์ เพ็งสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 0833314961
30 นาย จรัส ฉายเชิด ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 0848225527
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31 นาย ธวัชชัย ใจแสน ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองแซง หันคา ชัยนาท 0632625189
32 นาง ประภาพร ลอยเจียม ผู้ใหญ่บ้าน 5 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท 0898586436
33 นาย ไพศาล ร่มกุหลาบ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 0843813995
34 นาย สุริญา เผือกผ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 4 กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท 0931809159
35 นาย สรรค์ สิงสอน ผู้ใหญ่บ้าน 10 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 0860092386
36 นาย ชัมซุดดีน สวยพร้ิง ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 0964163547
37 นาย ตรวจ สนเถ็ง ผู้ใหญ่บ้าน 7 สะตอ เขาสมิง ตราด 0890922682
38 นาย ราเชนทร์ ชอบรส ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 0822056937
39 นาย สมบูรณ์ แพทย์นุสนธ์ิ ก านัน 4 เนินทราย เมืองตราด ตราด 0819405184
40 นาย สุเนตร ทักษ์คีรี ก านัน 9 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด 0810003979
41 นาย สุพจน์ ใจรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 0954174929
42 นาย อนุรักษ์ เอกสินชล ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองโสน เมืองตราด ตราด 0972912508
43 นาย เกรียงศักด์ิ มะลิอ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 4 อาษา บ้านนา นครนายก 0898179741
44 นาย ถาวร สุขสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ป่าขะ บ้านนา นครนายก 0817040431
45 นาย ประถมพร เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 10 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก 0817723714
46 นาย ศุภกร ประสงค์สุข ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก 0970504279
47 นาย สุทธิรักษ์ บุญรอด ก านัน 9 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก 0819218067
48 นาย สุรพจน์ ศรีรุ้ง ก านัน 4 องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 0870187069
49 นาย เกริกเกรียติ โพธิสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 0879078939
50 น.ส. จิราภรณ์ แพรอัตถ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สวนป่าน เมืองฯ นครปฐม 0942959878
51 นาย ชยพล ย้ิมใหญ่หลวง ผู้ใหญ่บ้าน 8 ล าเหย ดอนตูม นครปฐม 0818445357
52 นาย นพเดช หิรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม 0955593789
53 นาย บุญส่ง ศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 0847733698
54 นาย ประคอง โตบุญพา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าพระ นครชัยศรี นครปฐม 0817544134
55 นาย ประจวบ สุขสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางปลา บางเลน นครปฐม 0860680655
56 นาย วิสุทธิชัย ปลูกเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 4 สระสีมุม ก าแพงแสน นครปฐม 0817362986
57 นาย วุฒินันท์ ท้าวกัลยา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม 0804428928
58 นาย สรรเสริญ กิตติถาวร ก านัน สระสีมุม ก าแพงแสน นครปฐม 0859535222
59 นาย เสน่ห์ เปรมปรีด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางเตย สามพราน นครปฐม 0891215529
60 นาย สมปอง พวงนิลน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 0849111180
61 นาย จ าเริญ ช่ืนศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 2 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 0819345972
62 นาย ณรงค์ นิลธนธ ารงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 0839941153
63 นาย ธนูเดช นิลดอนหวาย ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี 0957585540
64 นาย บดินทร์ภัทร์ ศรีอินร์สุท ก านัน - ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี 0818168805



65 นาย ประโยชน์ เกิดแสง ผู้ใหญ่บ้าน 2 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 0800692665
66 นาย สมเกียรติ ทองญวน ผู้ใหญ่บ้าน 4 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 886871991
67 นาย สุพจน์ ผิวผ่อง ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี -
68 นาย วีระชาติ เจียกใจ ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0836146589
69 นาง ฉันทนา แสงภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0825543675
70 นาย วรวุฒิ ช่อผกา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0895393696
71 น.ส. ปรียาลักษณ์ พันธ์หว้า ผู้ใหญ่บ้าน 4 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0899216026
72 นาย ไพโรจน์ หนูสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0930136443
73 นาง สมพิศ มะลิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0849381726
74 นาย ชัยวุฒิ ส าเนียงเสนาะ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0875061357
75 นาย สมบูรณ์ คงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0923604927
76 นาย บุญเกิน บังผ่ึง ผู้ใหญ่บ้าน 16 หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0985071148
77 นาย ชัยพร ศิลป์ปริญญา ก านัน - ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0653299392
78 นาย สมศักด์ิ ต้ังวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 6 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0899160879
79 นาย อัมพร เรืองสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 5 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0852630281
80 นาย สมใจ ปัญจมาส ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยทราย เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์ 0879156698
81 นาง ประชุม เสือเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน 9 อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0870816141
82 นาย ไพฑูรย์ กิมะพันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 0948957667
83 นาย เมธา บุญโต ผู้ใหญ่บ้าน 8 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 0628519563
84 นาย วิโรจน์ ใจตรง ก านัน - บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0883600016
85 นาย วิสิษฐ ใช้ล้ิม ผู้ใหญ่บ้าน 4 กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 0861522919
86 นาย สมบูรณื ม่ิงพา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 0852804265
87 นาย โสภา พิลาแพง ผู้ใหญ่บ้าน 12 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 0852883839
88 นาย อดิศร บุญฤทธิการ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0818625143
89 น.ส. การเกตุ ใกล้กลาง ผู้ใหญ่บ้าน 15 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0617507026
90 นาย ชูชาติ โพธ์ิวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 15 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0871396760
91 นาย ณัฐพงษ์ การสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0989254899
92 นาย ดอกไม้ จิโนหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0871285442
93 น.ส. ศิริกาญจน์ พวงศรี ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0890968496
94 นาย สมชาย ประมัดสระน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไทรทอง คลองหาด สระแก้ว 0861457412
95 นาง สมปอง แปรก่ิง ผู้ใหญ่บ้าน 4 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0890532605


