
รุ่นท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด โทรศัพท์มือถือ
1 นาย อนุวัฒน์ พรรณไวย ผู้ใหญ่บ้าน 6 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0818512291
2 น.ส. ปวีณา สุขสุสมัย ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 0811310249
3 นาย วรวิทย์ อยู่สบาย ผู้ใหญ่บ้าน 5 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 0818094614
4 นาย สมชาย ไวยรุป ก านัน 3 บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 0814350834
5 นาย นภดล สืบสุนทร ผู้ใหญ่บ้าน 2 ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 0614081463
6 นาย ประทุม พรหมรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา 0998049050
7 นาย บุญเจือ จินดาวลีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 0895147039
8 นาย ธีรยุทธ ป่ินรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 0940684039
9 น.ส. ขจี มากมูล ผู้ใหญ่บ้าน 1 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 0886524787
10 นาย เชาว์ เย็นค  า ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 0890851508
11 นาย พยงค์ พันธ์ดี ผู้ใหญ่บ้าน 11 เขาใหญ่ ชะอ า เพชรบุรี 0840840495
12 นาย พีระ ตั งดี ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางเก่า ชะอ า เพชรบุรี 0843196551
13 นาย วิเชษฐ์ เครื องทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ดอนขุนห้วย ชะอ า เพชรบุรี 0801106089
14 นาย วิทยา พรมรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาใหญ่ ชะอ า เพชรบุรี 0871565868
15 นาย วินัย ดอกบัว ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 0918718158
16 นาย สมศักด์ิ นิลยาภรณ์ ก านัน 4 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 0870009088
17 นาย ประทุม บุญร่มเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 3 น  าเป็น เขาชะเมา ระยอง 0827556633
18 นาย สมิต ระวังผิด ผู้ใหญ่บ้าน 6 น  าเป็น เขาชะเมา ระยอง 0817735226
19 นาย วีระ รื นรวย ผู้ใหญ่บ้าน 5 น  าเป็น เขาชะเมา ระยอง 0854367365
20 นาย ชาตรี สุวรรณฉวี ผู้ใหญ่บ้าน 2 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 0815771898
21 นาย วุฒินัย สุภาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 0815703888
22 นาย ไพรัช ควรหา ผู้ใหญ่บ้าน 2 ชากโดน แกลง ระยอง 0957298458
23 นาย มานะ วงศ์อยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ชากโดน แกลง ระยอง 0956890112
24 นาย ชวณัฐ ศักดาเพชรศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 0658264663
25 นาย จรัญ ฮันเฮ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี 0819446991
26 น.ส. จิราวรรณ ชนะสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ห้วยไผ่ เมืองฯ ราชบุรี 0861745328
27 นาย เจษฎา นิลหยก ผู้ใหญ่บ้าน 13 สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี 0946365535
28 นาย ชัยวุฒิ พงษ์หาญพาณิชย์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี 0896355398
29 นาย นุกูล แซ่โต้ว ผู้ใหญ่บ้าน 5 อ่างทอง เมืองฯ ราชบุรี 0860671566
30 นาย บุญชู ผลอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 6 เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 0985960830
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31 นาย ประเวส พวงนวม ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 0616163639
32 นาย สมนึก รัตนปรีชาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านไร่ ด าเนินสะดวก ราชบุรี 0822451637
33 นาย จรัญ กุลบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 12 หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0885859031
34 นาย จิรพันธ์ คัมพิรานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี 0854226378
35 นาย วีระ ปลากัดทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี 0898031060
36 นาย ภัฎ เจริญคงถิ น ผู้ใหญ่บ้าน 10 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 0837891192
37 นาย สมบูรณ์ แวดอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 0922781159
38 นาย พงษ์ศักด์ิ เอี ยมสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 2 หลุมข้าว โคกส าโรง ลพบุรี 064492902
39 นาย อัฐถชัย ดีเฉย ผู้ใหญ่บ้าน 2 ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 0871163376
40 นาย ธนัทรัช นามนาค ก านัน 7 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี 0650499009
41 นาย ไกรสอน ปัญญาคง ผู้ใหญ่บ้าน 14 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 0890534758
42 นาย ธีระพงษ์ ฟักอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 0905712221
43 นาย บุญมานะ สินเมฆา ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 0870528032
44 นาย ประสิทธ์ิ ทรัพย์สิน ผู้ใหญ่บ้าน 8 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 0836081128
45 นาย พิรวุฒิ จารักดี ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 0867856867
46 นาย วิชัย ฉันทโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 18 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 0813364700
47 น.ส. วีร์สุดา รุ่งเรือง ก านัน 20 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 0870776467
48 นาย สุชาติ ชมมาลี ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 0866445414
49 นาย ธวัช สุดประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม 0993512902
50 นาย ประสงค์ ไทยสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม 0899196421
51 นาย ประเสริฐ สายทองค า ก านัน 2 ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม 0831091590
52 นาง พัชรินทร์ หลิมสวาสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 15 สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 0632342559
53 นาย สุรพล ปลื มประสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 0904450121
54 นาง อนงค์ ทั งกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 0849446285
55 นาย อนุชา จิรยประเสริฐสิน ผู้ใหญ่บ้าน 7 นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 0985974445
56 นาย ณัฐเสฐ ดีปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองโรง หนองแค สระบุรี 0924469696
57 นาง ดวงเนตร แก่นจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 10 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0614890577
58 นาย บุญพบ ปิดสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ล าสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0878013853
59 นาย พิศาล ขุนภิรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 0877911757
60 น.ส. ภคพร แซ่ลี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0988263297
61 นาย เลอสรรค์ สุมาลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ล าสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0957054423
62 น.ส. วิไลพร เจริญกัณฑ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0810674086
63 นาย สมโภชน์ ยิ มละมูล ผู้ใหญ่บ้าน 7 โคกสะอดา หนองแซง สระบุรี 0622365442
64 นาย ณรงค์ ศรีกล่อม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 0890913200



65 นาย พิชเนตร ทองดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 0841140344
66 นาย รัชกฤต อภิปัญญาคุณ ก านัน - ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 0867515959
67 นาย วินัย ทรงศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 0861234763
68 นาย สุด บัวพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 0865304063
69 นาย สุนทร รุ่งปานใจ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 0851861553
70 นาย อนันต์ ศักดิลาภ ผู้ใหญ่บ้าน 8 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 0861347593
71 นาย อภิสิทธ์ิ จูวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ต้นโพธ์ิ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 0895451629
72 นาย คะเชนทร์ โพธ์ิรังนก ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 0895488691
73 นาย จเด็ด อยู่ปรางค์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 0843443280
74 นาย ไพทูน เดชสุริวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี 0853818928
75 นาย มานะ กาฬภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 0811976749
76 นาย เรืองฤทธ์ิ ทัดเกษร ผู้ใหญ่บ้าน 9 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี 0819061818
77 น.ส. วรรณวิภา กาญจนกุลภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 0837721220
78 นาย สมชาย โพธ์ิสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 0860920840
79 นาย สมพงษ์ ศรีเงินงาม ผู้ใหญ่บ้าน 6 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี 0992795688
80 นาง จ านง ฉัตรทอง ผู้ใหญ่บ้าน 1 วังน  าเย็น แสวงหา อ่างทอง 0813652776
81 น.ส. ชลลดา ดวงประทีป ผู้ใหญ่บ้าน 4 จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง 0618218079
82 นาง ช่อทิพย์ คงใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง 0861633454
83 นาง ณิชาพัฒน์ นิ งนึก ผู้ใหญ่บ้าน 7 วังน  าเย็น แสวงหา อ่างทอง 0890078910
84 นาย มาโนช ชาวชะไว ผู้ใหญ่บ้าน 3 ชะไว ไชโย อ่างทอง 0819467932
85 นาง ส ารวย รอดฉัยยา ผู้ใหญ่บ้าน 8 ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง 0868147553
86 นาง สุกัลญา งามถ้อย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง 0898170676
87 น.ส. อัญญพร จันทร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชัยฤทธ์ิ ไชโย อ่างทอง 0648760194


