
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ภาคภูมิ เมฆประยูร ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 นาง ลมัย ศรีอุดมเดชสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นาย ธีระพล โชสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดอนขม้ิน ท่ามะกา กาญจนบุรี
4 นาย ประเวศน์ จันทร์บุญฤทธิ ผู้ใหญ่บ้าน 5 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
5 น.ส. เสาวนีย์ บุญเชิด ผู้ใหญ่บ้าน 5 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
6 นาย มณฑล เถ่ือนน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
7 นาง สุจิตตรา สืบศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 2 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
8 นาย วิรัช สิทธิพันธ์ ก านัน ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
9 นาย สัญชัย บุญโยประการ ผู้ใหญ่บ้าน 13 พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี
10 นาย กรกช ศรีสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 6 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
11 นาย วันชัย กิจจาอาภา ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี
12 นาย วิสิทธ์ิ บ ารุงการ ผู้ใหญ่บ้าน 9 คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี
13 นาย จ านอง สาทก ผู้ใหญ่บ้าน 7 พลอยแหวน ท่าใหม่ จันทบุรี
14 นาย ณรงค์ พาลา ผู้ใหญ่บ้าน 8 โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี
15 นาย ประเสริฐ วรศรี ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
16 นาย วุฒิพร กิจเจริญไชย ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา
17 นาย สมชาย วงษ์อารี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
18 นาย นิวัฒน์ ถนอมนาค ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
19 นาย ประทีป สร้อยระย้า ผู้ใหญ่บ้าน 2 แสนภูดาษ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
20 พลฯ สามารถ นิราช ผู้ใหญ่บ้าน 8 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
21 นาย พรศิลป์ ผุยค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 17 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
22 นาย บุญยัง ระพีกุล ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี
23 นาย วัชระ ชลเลิศวรากร ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี
24 นาง แสงทอง ผดุงไทยธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 5 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
25 นาย นิติ ประสงค์กิจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ส านักบก เมืองชลบุรี ชลบุรี
26 นาง อุบล อินทร์ปฐม ผู้ใหญ่บ้าน 8 พานทอง พานทอง ชลบุรี
27 นาย ธนะพัฒน์ วงศ์เศรษฐพร ผู้ใหญ่บ้าน 2 หน้าประดู่ พานทอง ชลบุรี
28 นาย มานพ ศิริมาก ผู้ใหญ่บ้าน 11 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
29 น.ส. ธัญญลักษณ์ ทองหมี ผู้ใหญ่บ้าน 2 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
30 นาง สุวิมล อิงวะระ ผู้ใหญ่บ้าน 8 เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
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31 นาย สุรพล สุขส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
32 นาย สมเกียรติ สวนชูผล ผู้ใหญ่บ้าน 12 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
33 นาง มลฑา อ่อนฤทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
34 นาย วรวุฒิ ทองอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
35 นาย กิตติพงษ์ เรืองทอง ผู้ใหญ่บ้าน 2 อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
36 นาย รชต สมอย้อย ผู้ใหญ่บ้าน 7 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
37 นาย สมหวัง ใจเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 7 เนินทราย เมืองตราด ตราด
38 นาย ณัฏฐ์กร พิลึก ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
39 นาย ณรงค์ ตู้เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด
40 นาย สมพร ฤทธิสาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
41 น.ส. เสาวลักษณ์ แผ่นทอง ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
42 นาย ชูชาติ มะลิย้อย ผู้ใหญ่บ้าน 2 เกาะกูด เกาะกูด ตราด
43 นาย สมสมัย จิตจาก ผู้ใหญ่บ้าน 7 หินต้ัง เมืองนครนายก นครนายก
44 นาย กัมปนาท ธีรสินธ์ุโสภณ ผู้ใหญ่บ้าน 12 สาลิกา เมืองนครนายก นครนายก
45 นาย เจริญ โพธิสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บางอ้อ บ้านนา นครนายก
46 นาย พิชัย บ ารุงจิตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
47 นาย ธนภูมิ บุญชู ผู้ใหญ่บ้าน 2 บึงศาล องครักษ์ นครนายก
48 นาย เชิดศักด์ิ ทองใบ ผู้ใหญ่บ้าน 4 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
49 น.ส. ขวัญตา เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 โคกกรวด ปากพลี นครนายก
50 น.ส. พรรณี สอดสุข ผู้ใหญ่บ้าน 5 ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
51 น.ส. พรทิพย์ ค าวัตร ผู้ใหญ่บ้าน 4 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
52 นาย พิชิต เจียมจิโรจน์ ก านัน พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
53 นาย พีระวัฒน์ สุขศรีสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
54 นาย สุรศักด์ิ ปานเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 13 คลองจินดา สามพราน นครปฐม
55 นาย พิศิษฐ์ กวยรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 8 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
56 นาย ฐานวัฒน์ หม่ืนณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 รางพิกุล ก าแพงแสน นครปฐม
57 นาย ณรงค์ สระเพ่ิมพูล ผู้ใหญ่บ้าน 7 รางพิกุล ก าแพงแสน นครปฐม
58 นาย ธีรพัฒน์ มหาสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม
59 น.ส. นิตญา ก ามา ผู้ใหญ่บ้าน 3 ห้วยด้วน ดอนตูม นครปฐม
60 นาย มานะ บุญเปียก ผู้ใหญ่บ้าน 7 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
61 นาย ขันชัย ปานเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
62 นาย มนัส นุชน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี
63 นาย วินัย เหมือนสิน ผู้ใหญบ้าน 2 ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี
64 นาย ชัชชัย นาคบาง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี
65 น.ส. ลักษณ์ ผลไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
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66 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ เหมือนป้ัน ผู้ใหญ่บ้าน 6 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
67 นาย สมเกียรติ จันทร์วิเมลือง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี
68 นาย สัมพันธ์ ไม้แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 8 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
69 นาย นิรันดร์ สุขมา ผู้ใหญ่บ้าน 4 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
70 นาย พิกุล เจนกระบวน ผู้ใหญ่บ้าน 12 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
71 น.ส. จิรนันท์ ดอนแดงป่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 5 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
72 นาย ประยูร พานิช ผู้ใหญ่บ้าน 13 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
73 นาย สมศักด์ิ อยู่แล้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
74 นาย สมาน อ้อยตาล ผู้ใหญ่บ้าน 7 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
75 นาย สันติ หนูน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 4 ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
76 นาย ทรงพล เอ่ียมส าอางค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
77 นาย พยุง คุณทวี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
78 นาย ธีรพล เชยชิด ผู้ใหญ่บ้าน 7 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
79 นาย จตุพล พวงมาลี ผู้ใหญ่บ้าน 8 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
80 นาย สวัสด์ิ ต้ังสุขสันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
81 นาย วัฒนา ภิรมย์เจียว ผู้ใหญ่บ้าน 12 ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
82 นาย สมบูรณ์ นามพล ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
83 นาย วารินทร์ เตียงงา ผู้ใหญ่บ้าน 5 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
84 นาย สวง กันหาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
85 นาง สุพิศ เบ้าเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี
86 นาย สมชาย แก้วดวงใจ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี
87 นาย พยนต์ พฤกษา ก านัน บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
88 นาย ปิยพงศ์ ค าสอน ผู้ใหญ่บ้าน 3 คู้ล าพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
89 นาย ศรชัย ปานวรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
90 นาย สุระพล ใจประเสรฐ ผู้ใหญ่บ้าน 2 หันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว
91 นาย ขวัญชัย คงเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 5 ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว
92 นาย ผนิชย์ เสวิวิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว
93 นาย ณัฐกิตต์ิ วันชูเสริม ผู้ใหญ่บ้าน 6 วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว
94 นาย จ าลอง นิลสนธิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว
95 นาง อมลวรรณ นามส าโรง ผู้ใหญ่บ้าน 16 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว


