
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 น.ส. ลัดดาวรรณ วงษ์วานิช ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 นาง จรรยา ทรัพย์ผล ผู้ใหญ่บ้าน 9 บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
3 นาย พรชัย เต้าสุวรรณ ก านัน โพธ์ิเอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
4 นาย สยาม แจ่มจ ารัส ก านัน บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
5 นาย ชรินทร์ พลรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
6 นาย สราวุธ โตลอย ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
7 นาย เปร่ือง เปล่งสุนทร ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
8 นาย พิภพ แก่นจันทา ผู้ใหญ่บ้าน 1 ต.ส าพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
9 นาย วิทยา โพธ์ิใคร ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
10 นาย วิชัยวัตร ปริพรรห์บุลากร ผู้ใหญ่บ้าน 6 ยางน  ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
11 นาย สมบูรณ์ รักเจียม ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
12 นาย พรชัย ทองมี ผู้ใหญ่บ้าน 8 เขาใหญ่ ชะอ า เพชรบุรี
13 นาย ประหยัด ป้านดี ผู้ใหญ่บ้าน 3 ลาดโพธ์ิ บ้านลาด เพชรบุรี
14 นาย ศรีน  า เอ่ียมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
15 นาย สนธยา สดใส ผู้ใหญ่บ้าน 1 พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี
16 นาย ณรงค์ บัวประคอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
17 นาย สรศักด์ิ พฤทธิไพฑูรย์ ก านัน ละหาร ปลวกแดง ระยอง
18 นาย ธวัชชัย สว่างรุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทับมา เมืองระยอง ระยอง
19 นาย เสน่ห์ จันทร ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
20 นาย อนันต์ รัตนเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 8 ชากบก บ้านค่าย ระยอง
21 นาย วิโรจน์ สดภิบาล ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง
22 นาง พเยาว์ ธาระวรรณจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง
23 นาย วราคม ม่ังค่ัง ผู้ใหญ่บ้าน 6 ทางเกวียน แกลง ระยอง
24 นาย ปรากร แวววับศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 ทางเกวียน แกลง ระยอง
25 นาง วาสนา บัวขาว ผู้ใหญ่บ้าน 1 พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี
26 นาย ไพรสณฑ์ ผานนาค ผู้ใหญ่บ้าน 6 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
27 นาย โกวิทย์ เปียชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 10 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
28 นาย ศรัณย์ สัธนานันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบุรี
29 นาย สุพจน์ สว่างจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี
30 นาย เอกมล ทองเนียม ผู้ใหญ่บ้าน 9 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี
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31 นาย ช าเรือง ด าทะมูล ผู้ใหญ่บ้าน 4 ป่าหวาย สวนผึ ง ราชบุรี
32 นาย นุกูล โพพูน ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
33 นาย จันทร์ทา ชวนอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 6 เกาะแก้ว โคกส าโรง ลพบุรี
34 นาย ประดิษฐ์ โหล่ค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
35 น.ส. แสงเดือน ศรีงาม ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
36 นาย พนม เกิดแก่น ผู้ใหญ่บ้าน 4 บางพ่ึง บ้านหม่ี ลพบุรี
37 นาย เสน่ห์ สงค์สอาด ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
38 นาย สมชาย มังกรทอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี
39 ส.ต. รัชต์พงษ์ สุขส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน 11 หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี
40 นาย สมนึก ตาเม่น ผู้ใหญ่บ้าน 1 ล าสนธิ ล าสนธิ ลพบุรี
41 นาย ธวัชชัย จันทร์ใจงาม ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ
42 นาย วรพล ไตรรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
43 นาย สามารถ จวนแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 2 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
44 นาย สมเกียรติ โพธ์ิจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
45 นาย ชนะ จุลล าเจียก ผู้ใหญ่บ้าน 9 ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
46 นาง ปภัสธนันท์ จิราพัฒน์อังกูร ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
47 นาย อานนท์ พรหมศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ
48 น.ส. ดวงกมล น้อยเพ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 14 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
49 นาย ค านึง แก่นส ารวจ ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
50 นาย กฤษณะ ขจรผล ผู้ใหญ่บ้าน 2 แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม
51 นาย วันชัย บันลือเสนาะ ผู้ใหญ่บ้าน 4 กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
52 นาย สุชีพ คุณประโยชน์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม
53 น.ส. วรางคณา ดีเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
54 น.ส. ผ่องพรรณ ชมไม้ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
55 นาย ชญณัฐ ฉัตระทิน ผู้ใหญ่บ้าน 5 แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
56 นาย พสธร เผือกเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน 5 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
57 นาย สมบัติ ด้วงสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 8 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
58 นาย นิทัศน์ เหมือนงาม ผู้ใหญ่บ้าน 3 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
59 นาย ก าพล ศรีนิเวศน์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
60 นาย เพลิน จูงใจ ผู้ใหญ่บ้าน 13 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
61 นาง ทิพวันท์ สีสด ผู้ใหญ่บ้าน 2 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
62 นาง มาเรียม ยิ มถนอม ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
63 นาย ก้องเกียรติ มาลี ผู้ใหญ่บ้าน 13 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
64 นาย สาธิต บุญประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 7 ชะอม แก่งคอย สระบุรี
65 นาย ณรงค์ ม่ังค่ัง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชะอม แก่งคอย สระบุรี
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66 นาง ศิริรัตน์ สายค าภา ผู้ใหญ่บ้าน 7 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี
67 นาง บัววัน เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
68 น.ส. สุณีย์ โซ่เงิน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
69 น.ส. บุบผา กองธูป ผู้ใหญ่บ้าน 6 หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
70 นาย ธวัชชัย ทองศิริ ก านัน เตาปูน แก่งคอย สระบุรี
71 นาง พัฒน์นรี บัวข า ผู้ใหญ่บ้าน 5 เตาปูน แก่งคอย สระบุรี
72 นาง กมลวรรณ รุ่มรวย ผู้ใหญ่บ้าน 7 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
73 นาย ไพลินทร์ คล้ายเณร ผู้ใหญ่บ้าน 1 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
74 นาย ส าราญ จันทร์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
75 นาย ปัญญา  เดชประสิทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี
76 นาย อภินันท์ มีลาภ ผู้ใหญ่บ้าน 3 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
77 น.ส. ส ารวย ม่วงมา ผู้ใหญ่บ้าน 9 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
78 น.ส. ส ารวม เสมสมาน ผู้ใหญ่บ้าน 8 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
79 นาย อ านาจ แก้วเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 4 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
80 นาย พรเพ็ชร แก้วเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 2 โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
81 นาย เฉลิมพล ศรีวิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน 3 ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
82 นาย นายเล่ียม งามภักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 1 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี
83 น.ส. สุธิษา สว่างศรี ผู้ใหญ่บ้าน 7 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี
84 นาย ละเอียด พันธ์ุแตง ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
85 นาย ประจวบ ดอกล าพู ผู้ใหญ่บ้าน 9 ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
86 ว่าท่ี ร.ต. น  าหวาน นิยมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
87 นาย บุญฤทธ์ิ จันทร์ส าอางค์ ผู้ใหญ่บ้าน 12 โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
88 นาย กิตติโชค พ่วงสาหร่าย ผู้ใหญ่บ้าน 2 มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
89 นาย อภิสิทธ์ิ เครือใย ผู้ใหญ่บ้าน 5 มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
90 นาย วิชาญ มีสง่า ผู้ใหญ่บ้าน 9 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
91 นาย ประยุทธ สีแตงสุก ผู้ใหญ่บ้าน 2 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
92 นาย พรเทพ ประสาทศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ร ามะสัก โพธ์ิทอง อ่างทอง
93 นาย ธนกร พงษ์บุญ ผู้ใหญ่บ้าน 1 ค าหยาด โพธ์ิทอง อ่างทอง
94 นาย สุรัตน์ ปลูกงาม ผู้ใหญ่บ้าน 1 ห้วยไผ่ แสวงหา อ่างทอง
95 นาย อ าพล สุวรรณงาม ผู้ใหญ่บ้าน 6 ม่วงเตี ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


